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بحران فقر و شااا ااق تیقااتیا بحران    :بریمسااار  یهاا باهدر هزارتویی از بحران

همراه با تورم   یاقتصااااد حیطیا بحران رکود زیساااتدیگر خطرات  آبی و کم  هلا 

بحران ناشای از فرار دایمی سار ایه از اقتصااد ایرانا  های  الیا  انواع بحرانکمرشا ،ا 

ساارخورد ی و   و  توأم با بحران  شااروتیت و انساافاد فسااای ساایاساایا بحران ی  

 یری  ناشای از همه های همیساتگی اتتماتی و ای، همه همراه با بحرانفروریزی حلقه

هاا همگی در ای و تهاانی  ای، بحرانهاای حااد وپوتلتیا   هطقاهبحران   کروناا و در د 

 ترنف هرچه بیش شیتیونف با ی فیگر و در  سیری شتابهفه روبه تعمیق و  ستر

ایران    اتتماتیو اقتصاادی و   ی سایاسایکههفههای کهتر ساازوبر سااختارها و  

بریم کاه تی   تهوتی از  ای باه سااار  یدراز افت نافارد و در برهاه  ا روز توان حیااتِ

اتتماتی و حرکت به  –هایی از فروتاشاای اقتصااادی  اتفاقات  حتمل اساات: از  ونه

فرارفت، از  های اتتماتی و تالش برای  یری تهیشسامت ددولت فرو انفه  تا شا ل

   عهایی تمهوری چه راسااتی در ای،  یانه بر زاری انتبابات ریاساات  بهوضاام  وتود

 انفازهایی در برابر داریم؟خواهف داشت و چه چشم

(1) 

روشاای   دهاییبا فرازوفرو  اای از انتباباتساالسااله 1396تا خرداد   1376از خرداد  

ت نمودی دد وکراتیا   بر ااتی دییرد وکراتیا   بود  نظاار تصاااویرکردن ؤثر برای 

های ح و تی سااله و از ابتفای بازآرایی فساای تها اساتصاوابی  که در تی تهه هشات

های  جلس چهارم در سااا  ها بر ساار کرساای یری رهیری تفیفا در  رقابتو شاا ل

قانونی  وتود برای تهفیفزدایی   هایچارچوبتمالً آیاز شااافا ابزاری افزون بر  1371

ی حیاات خویش حتی باه باانیاان خود  کاه در ادا اه  احتماالی از هر انتباابااتی بود  نظاارتی

به حذق هاشامی رفساهجانی در  قطعی  در تی  راسات ساهتی هم وفا ن رد و سارانجام 

ی رقابت  هتهی شااف  همی، تلی الریجانی نیز از صااحهه  و در انتبابات اخیررساایف 

ی اصالی سااختار قفرت ی آن اسات که هساتهدههفهروشاهی نشاانهای اخیر بهحذق

ی سایاسات یعهی ببشای از قفرت که قادر به اخذ تصامیمات اصالی در ترصاه  اونیکه
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روحاانی    –نظاا ی   کاار و راساااتِاکهون  باه تریاان نو حاافظاه اساااتا  خاارتی و داخلی

    حفود شفه استتفیف  

های حذق شافه در  قطم کهونی فراتر از ابراز قهر و دلبوری  تاسا  تریان   تریان

 انف و  م ، است به انواع دیگری از رویارویی  ای، سطح باقی  ینیوده است ا ا آیا در 

ها تایگاه اتتماتی رسااف چراکه ای، تریانبساایار بعیف به نظر  ی  ؟بیهجا ف 88 انهف  

نویسی فراتر از نا ه نا حتمل است ستقلی از تایگاه اتتماتی سهتی حاکمیت نفارنف و  

 باشیم تتماتی کم در سپهر ادستو قهر  هتظر اقفا ات دیگری 

(2) 

ریم ساختار هاا انتبابات داهمیت  داشاته و داهمیت  داردا چراکه بهی ای،با همه

های تصاامیمات دفرتی ا  ی تصاامیمات راهیردیا در حوزهصاالس ساایاساای در حوزه

تمهور ببش بزر ی از بوروکراسااای دولتی را در اختیاار دارد و از آن رو توان  رییس

هاای  هافی از  وقعیاتهاای بهرههاای شاااولی و فرصاااترانات  ویژه در توزیمزیاادی باه

ی ساودآور اقتصاادی و بوروکراتی  را دارد  به تیارت دیگرا دساترسای  قام ارشاف قوه

تری، ی ی از  همها و ا  انات  الی و اقتصااادی  وتودا اترایی به ببشاای از فرصاات

رون حاکمیت  یف  های دی رقابت تفی  رایشانتبابات را به ترصهتوا لی است که  

دناساازه توان ی  تهاقسای هساتیم که  یسااخته اسات  به همی، سایس شااهف تفیفه

 تمهوری نام نهاد   انتبابات ریاست  اهمیتی همز اناهمیت و بی  (تارادوکس)

(3) 

تلس   های  وساوم به داصاال تها ببش یالس  به دلیل همی، داهمیت  اسات که 

ی  کههف چراکه به تهوان ببشی از تیقه نتبابات د  نمیرو  به هیچ تهوان از او د یانه

ها  یریسااالری حساور و در تصامیماال  ان در دساتگاه دیوانفرادسات نیاز دارنف حتی
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 هف بهره هتج از آن ها و  هابم  الی  نفوا داشااته و از  هافم ناشاای از توزیم  هصااس

ی هیچ برنا ها رچه  کههاف   یتذیرنف ا ا از قفرت د  نمباشاااهاف  آنان هر حقاارتی را  ی

در شاان آنان و سابهگویانا ر بسایاری از    های تیش رو نفارنفایجابی برای حلّ بحران

تر از هر چیزا   هم ادارنفدسات برنمی ی   ررای از دت رار  خطاآن ساوی  رزا لحظه

  الی استا برادر!  تفع ه س له 

(4) 

ی رأی  عترضاان به وضام  تلس تا ا روز تمفتاً به تشاتوانهاصاال   وساوم به تریان

ی  ذشااته  وتودا در ببش اتظم آن چیزهایی که تحت تهوان انتبابات در سااه دهه

کم تا ای، رسااف دسااتنمیا ا به نظر  صاااحس وزن اتتماتی  ؤثری بود  اشااف بر زار

ایجاد کهف  ا ر شااوری برای شاارکت در انتبابات  یان  ردم    باشاافتوانسااته  لحظه  

تایگاه اتتماتی واقعی  ت   باشااف ای، انتبابات تاحفودی کمیّوضااعیت به همی،  هوا

ی آرای اتتراضای  حذق ببش تمفه    به تیارت دیگراساازدتریان  را  شاب   یای، 

 د  بوتلیان   ویای وزن واقعی اتتماتی آنان خواهف  از سیف رأی داصال 

(5) 

انتبابات بر زار شافه    سالسالهدر ا تفاد    یایفنرا   انتبابات ساا  تاریبا ای، همها  

های اتتراضای  همچون ی  رویفاد سایاسای در ا تفاد خیزش کهساا  اخیرا  25تی  

ی اخیر که ساایاساات  دانساات و به همی، دلیل برخالق چهف دوره 98و آبان   96دی 

به بساا چهشاارکت تحریم انتبابات سایاسات  ؤثری نیود در ای، دوره کاهش  شاهود  

ی ساایاساات ایران  دسااوم  در ترصااه نفس در تریان روبه اتتالی به  ارتقای اتتماد

 تقویت تهیش اتتراضاای یری و  شاا لا یفوار بود با    چه بسااا بتوان و  شااود هتهی 

  در سپهر سیاست ایران بیهجا فهای  ترقی   رایشو اتتالی  یری ش لبه   تفریجبه
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(6) 

انفازهای هزارتوی بحرانی کهونی در تی اسااتقرار  ت  ل در چشاامی  هم ا ا  ساا له

خارتی  ناشااای از سااایااسااات  هایدولت تفیف خواهف بود  قیال از هر چیز به بحران

  ی نظاام رابطاهاز بافو تالش حااکمیات تسااااانقالبی برای اساااتقرار تاا ا روزا  بپردازیم   

یاز به خلق و اساتمرار  بر ن  هموارهخارتی   ناشای از سایاسات هایبا بحران سایاسای ایران

 ساتلزم اساتمرار     وضاعیت اضاطراریدبوده اساتا چراکه اساتمرار   یتهی   دایمی بحران

سااله هایی  انهف  رو انگیری و تهه هشاتها بوده اسات  به همی، دلیلا بحرانبحران

بالفاصاله تس از تایان تهه   وداشات   تسااانقالبینقش کلیفی را در اساتقرار حاکمیت 

بازهم وضاعیت اضاطراری    بودیم تا های کوچ  و بزر ای از بحرانسالهسالشااهف خلق 

تی ای  ای و  هطقههسااته   رر  هایتر بحراناز همه  هم  در ای،  یانا  اسااتمرار یابف 

  ی  ذشته بوده استدو دهه

تایان بحرانی های بیروابط اقتصادی ناشی از ای، سلسله  انیاز به بحران تالوه برا ا  

به دکاسایان   های اخیرساا ی اسات  اشااره  نقش داشاتهها  در اساتمرار ببشایفن به آن

 هاست  روشهی  ویای همی، روابط قفرت اقتصادی برخاسته از بحرانتحریم ا به

کماکان اسااتمرار   های خارتیبحران  انهو خواه  احیا شااود بهابرای،ا خواه دبرتام  

یابف  بایف در نظر داشاته باشایم که با دبرتام  و یا بفون دآن ا نه سایاسات خارتی  ی

ای  و نه سایاسات خارتی دشامهان  هطقهکهف  توییر اساتراتژی   ی تمهوری اساال ی

در د  تهه  تالوه بر آن     ی تهوبی خلیج فار آنا از اساراییل تا کشاورهای حاشایه

های خارتی و ی  سااتفی برای اساتمرار بحرانتهانیا ز یههسارد نوههور در فساای  

 وتود خواهف داشت   نیز تشفیف دراز فت آن

(7) 



 هاهای خطر و فرصت در هزارتوی بحران لحظه  22 

کهفا فشاار دبرتام   شاایشای در  هابم ارزی ایجاد  ی  احیایتردیفی نیسات که  

به دولت بعف ا  ان   و  دهفتور ی ناشااای از افزایش چشااامگیر بهای ارز را کاهش  ی

دهف که از ای، فرصاات برای دتبفی   برخی فشااارهای  عیشااتی بهره بگیرد  ا ا  ی

 های ساختاری  ا نیست  بازهم تردیفی نیست که قادر به دحل  بحران

ابعااد بحران   اهاا از خاار ورود برخی  هاابم ارزی باانا  تاذیر شااافنیاف باا ا  اانشاااا

ها را تر کهف و ای بان ا ا ا قادر نیسات شا اق ترازنا هیابفتبفی   بان ی انفکی  ببش  

نه ا  اناتی برای افزایش سااودآوری     کاهش دهف تور تفیها را بهی آنزیان انیاشااته

ها و  ؤساساات بان های  هجمف برای فروش دارایی  صات چهفانیکهف و نه فرایجاد  ی

هایی در ت ثیر کاههفه روی بهای ساهام شارکتاحیای دبرتام    از ساوی دیگرا  اتتیار

آ اف  بیهی افزایش نرخ دالر افزایش بهاا داشاااتهاف و از ای، رو تیبور  دارد کاه باا تیش

   نیز نبواهف داشت فت  ثیتی روی بازار سر ایه کوتاه

ا ی اری و فقر و شاا اق تیقاتی روزافزون نیز با دبرتام  یا بفون دبرتام بحران ب

رو به تشاافیف و افزایش خواهف داشاات  فرا وش ن هیم که در   ولو به درتات  ونا ونا

 ذاری در ایران )براساا  ارقام واقعی(  نزولی سار ایه  رونفهای تذیرش برتام نیز ساا 

اساتمرار یافت  بهابرای، ا رچه  با فرازوفرودی آیاز شافه بود  1390ی که از ابتفای دهه

ها را ترکهف ولی در ناشاای از تحریم  ی انفههای خالیتوانف هرفیتدبرتام   ی احیای

زایی تافیافی در اقتصااااد نبواهاف بود و باه چاارچوب نهاادی  وتودا قاادر باه هرفیات

بی اری و های ناشاای از فقر و  آ فی تفی و راهگشااا در کاهش بحرانهمی، دلیل تی

ارزش تو  تایان  بیی ساقو   چرخهباز به رکود اقتصاادی نبواهف داشات  بعف از  فتی  

ی ثابت ناخال  داخلی به رونف نزولی دراز فت و تشااا یل سااار ایه   ردیم ی لی باز

  دهفادا ه  یخویش 

ای دارد  اسااسااً نه برنا ه  وخا ت حیطی کماکان رو به بحران زیساتروشا، اسات 

بحران ای،  تبفی   بحران  برای  تاایافار  تبفی   آن   برای  توانی  ناه  و  دارد  هاا وتود 

ایران   در  روابط قفرتهای تفی در  حیطی در ایران نه تهها  ساتلزم د ر ونیزیسات

هاا ای  تفااوت از ا روز نیااز دارد  شاااایاف در  قطعی باارانکاه فراتر از آن باه خااور یااناه
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 حیطی روبه بارانی خشا ساالیا ا ا بحران زیساتیل تفیف آورد و در  قطعی دیگر کمسا

 وخا ت خواهف  ذاشت 

به شاا ل اخیر  خورشاایفی  قرن ی دوم  چه در نیمهتییعتاً در چهی، شاارایطی آن

کماکان   یابف واسااتمرار  ی  ایمفرار تایفار ساار ایه و نیز  هاترت از ایران شاااهف بوده

 ساایبتگی اتتماتی را  دهف و ازهماقتصااادی در ایران را تقلیل  یی ا  انات توسااعه

 کهف تشفیف  ی

(8) 

های ای، هزارتوی بحرانیا بحران  شاروتیت حاکمیت را تشافیف کهف  به تیم بحران

 وازات کاهش  شااارکت  ردم در انتباباتا کاهش  یزان نفوا ای و درونی و به هطقه

ا  اانات  الی دولت   کشااایافنتهل  اتتمااتیا و های  بتایفپولووی حاکمیات در  روه

شاود های بازتوزیعیا بحران  شاروتیت تشافیف  یاترای سایاسات و  ذاریسار ایهبرای 

ویژه در به 98 اه  و آبان  96 اه  های دیهای  شااابه خیزشو احتما  بروز انواع بحران

ظار داشاات که توان انت  بهابرای، در چهی، شاارایطی  یوتود داردی دوم سااا   نیمه

رو!( بر ابزار سااارکوب در کهتر  اتتمااتی کاار یاا  یااناه یزان ات اای دولات ) حاافظاه

شاااود و توان آن برای کهتر  اتتمااتی باه ات اای ابزارهاای اقتصاااادی یاا  تر  یبیش

 یابف تر کاهش  یزایی ایفپولووی  هرچه بیش شروتیت

(9) 

 تفااوتی دارناف و ناه ا ر هم    چهافانهاای  تمهوری برناا اهناه کاانافیافاهاای ریااسااات

های تمهور سایاساتداشاته باشاهف سااختار قفرت ای، انعطاق را دارد که با توییر رپیس

هاای  تفااوت توان شااافت نااکاارآ افی  تفااوتی را در دولاتا فقط  ی تفااوتی اترا کهاف

هایی از بحران که ناشای از ناکارآ فی ح مرانی اسات انتظار داشات که به تیم آن ببش

صالییت دساتگاه سایاسای نیز کماکان روبه افزایش اسات و بیش   یابف و ضاع   ی شافت
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آفری، خواهف بود  ضاام، ای، از هر ز ان دیگر نگاه به باال نگاهی تیث و بیهوده و ی  

های ولو ریم بسات، برخی فرصاتشا ل و  حتوا در سااختار سایاسایا به  کا ل  انطیاق که 

و به تیم  اسات آنشاهاخت بهتر   وزدایی از سااختار قفرت  توهم ینشاانهبسایار  حفودا  

 کهف   تالش برای فرارفت، از آن یاری  یتوانف به  یآن 

(10) 

هایی  لحظههای توأ ان خطر و فرصت استا  ی لحظهی بحران ساختاریا برههبرهه

    یزایی  لحظه برای  فاخله کردن در ساااپهر سااایاسااات برای خطر کردن و فرصااات

 فراخوانفن به کهشگری: کهش ف ریا کهش اتتماتیا کهش فرههگی و کهش سیاسی 
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ی  حوریِ اساااال ی شااافن تهوان لحظاهدر ایران را ایلاس باه1357انقالب ساااا   

کههف که نمایانگر باز شت قفرتمهف های سیاسی و اتتماتی خاور یانه تلقی  یتهیش

ی آنا   رایانهی تیفایش و  اهیت فرقها ا ای، لحظها به تلت نحوه 1دی، سایاسی است 

و ت را در بط، خود ترورانف و بذرهای نابودی خود را افشااانف   سااتم و ساارکوب و  قا

اساااال ی در ایران از ساااا   بحث  ، ای، اسااات که بهار تربی و  بالفت با حاکمیت

ی اسااال ی را به های اساااساای ای، لحظهتهیهشااانا  شاا ساات ریمبه  اتاکهون 1357

رفت اسات  در تس ذارنف   فتمان دیهی به شا ل ییرلییرا  خود در  هطقه  نمایش  ی

 سااختهای و تهانی  ی  لیا  هطقههای توالنی و تیچیفههای تاریبی در فرآیهفلحظه

رونف  هر ی  از آنها تهاصر د ر ونی و شایف نابودی خود را دربر شونف و از  یان  ی ی

   ی توییر استها تژوهش دربارهی لحظهدارد  تژوهش درباره

ن ای، که د فتمان دیهی به شاا ل ییرلییرا  خود بیا تذیرم کهدر همی، آیاز  ی

آ یز به نظر برساف و بیشاتر  رفت اسات   م ، اسات تا حفودی ایراق در  هطقه در تس

توان با  فارک و شااواهف واقعی ثابت  تردازی باشااف تا اههاراتی که  یتمایل به  مان

ضار و انتظار  ، کرد  با وتود ای،ا ا یفوارم بتوانم نشاان دهم که درک  ، از ز ان حا

یافت  ی  شبصی استوار است  حتی ا ر در ای، تالش  وفق نشوما از رهاز آیهفه بر تایه

کهم کاه تهافار و آرزو نیروهاای تااریبی هساااتهاف   ، خود باا ای، اساااتافال  دفااع  ی

کوتاه نشان خواهم دادا از  ی  قالهتهفارما بهابرای، هستم  همچهان که در تایان ای،  ی

دیگران در شامار بسایاری از  نگرم  ا یفوارم  ی ز آیهفه به ز ان حا  و  ذشاتهانفاچشام

  خاور یانه شری  باشهف یهای  ، برای آیهفهآرزوها و ا یف

 
 با تهوان   8  5  2018تاری  ای،  قاله در   1

 The Making and Unmaking of the Moments: From the 1979 Revolution to the 

Arab Spring 

Transregionale Studien  Forum  (trafo.hypotheses.org/9833 )ایا  های فرا هطقهدر وبال  تژوهش

  هتشر شفه است 

https://trafo.hypotheses.org/author/forumtransregionalestudien
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 1357ی اسالمی شدن لحظه

ی اسال ی  را به لحظه 1357ی  تی فرآیهفهای سیاسی لحظه  ایران  1357انقالب  

هاای تیافیال کرد  ای، د ر ونی نبسااات از تریق اساااال ی شااافن تافریجی تهیش

 هجر شاافنف  سااپس  1357آیاز و به انقالب  1356از ز سااتاناتتماتی رخ داد که 

های به شا ل دسایساه  1360تا   1357د ر ونی در فرآیهف اساال ی شافن انقالب از  

تی آن رهیری نوتای اساال ی هفق تح یم   سایاسای و سارکوب خونیهی ادا ه یافت که

کرد  ای، تحوالتا در تی انقالبی ای دنیا   یقفرت خود را با تشااتییانی بساایج توده

دیگر همراه کرده بود و هاای بزر ی از نیروهاای چا  و لییرا  را باا یا ای کاه ببشتوده

 یاف:  هاای د وکراتیا  نیز داشاااتا باه زایش رویمی باا  ااهیات دو ااناه انجااخواسااات

ی  تاری  چهل ساا  اخیر ایران روایتِ داساتان  اهیت دو انه  1تمهوری و خفاسااالری 

 ای، لحظه است 

رویم و ببش بزر ی از   تتمهوریی  تهیهی فرآیهفهای اسااال ی شاافن به هزیهه

نیروهای چ  و لییرا  که نیروهای اصاالی ساایاساای تهیش و انقالب بودنفا رخ داد  

بود با اساتفاده از  وقعیت دیهی و   یو رادی الزرنه ر سایاسای  خمیهی که رهیاهلل[  ]آیت

ی خود برای کسااس و تح یم قفرت با ببش  همی از  آ فهدسااتقفرت ساایاساای به

ساااپس   اوالمللی اتحاادهاای  قطعی تشااا یال داد    افاران بی،نیروهاای رقیاس و قافرت

ردن و نابودی اثر کهای سایاسای به بیتفریج با اساتفاده از قفرت دولتی و دسایساهبه

  نیروهای  تحف تیشی،ا یعهی رقیای خود ترداخت 

های داخلی کوچ  تهه رشااتهی اسااال ی در تی ی  تح یم و بازتعری  لحظه

و نیز   -هاا  هاا و ترکم،هااا کردهااا تربآاری  -ای  هاای  باال   هطقاهتهیش  تلیاه

در    ساااترده  ینیروهاای د رانافیش د وکرات رخ داد  ای، فرآیهاف تح یم باه سااارکوب

 بار نبستی، رپیس تمهوری انتبابی انجا یف و برکهاری خشونت 1360خرداد 

لییرالی به رویم آش ارا از نگاه سایاسایا د ر ونی در ایران از تمهوری اساال ی شایه

نویس قانون اسااسای ییرات در نبساتی، تیشخفاسااالر را شاایف هیچ چیز بهتر از تو

یابی رویم در ایران  خمیهی شاابصاااً در تاریس و سااپس با قفرتاهلل[  ]آیتکه   -ایران  
 

1. theocratic 
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آار ااه فقیاه در    قاابال درک نساااازد  در حقیقاتا برقراری والیات  -تا ییاف کرده بود  

اسااال ی شاافن  االمللییابی اساات  دو بحران بی،ی  سااتقیم ای، قفرتنتیجه1358

 یری در سااافاارت آ ری اا در تهران در کرد:  رو اانرا تساااهیال  انقالب و دولات  

روز در  ۴۴۴آ ری ایی اسایر شافنف و شامار زیادی از آنها  52که تی آن   1358 اهآبان

  1359شهریورتراق در  -اسارت  انفنف؛ و آیاز تهه ایران 

ف که دی، را ی اساال ی به تیفایش بازیگران اتتماتی تازه و  فرن  هجر شالحظه

یاابی باه هافق نهاایی خود قرار دادناف  ای، ی دساااتهاا و وسااایلاهی ادتااهاا و اقافامتاایاه

بازیگران با در دساات  رفت، قفرت دولتیا خودا دی،ِ خود و دولت را د ر ون کردنف   

نا م:   ی  1هو و اسااال ی و بهفی را به بار آورد که  ،  ی اسااال ی آن صااورتلحظه

یا بل ه ا ری  ؤفقط رهفق نهایی نه  تهوانبهکه حاکمیت اساال ی  دیفنف  کساانی که  ی

بارتری، وته  تهوان زیانآ  دانساان اساال ی  را به م ، اسات  به تالوها رویم تازه ایفه

اکهونا چهل سااا  تس از    با وتود ای،اتعری  کرد   خود خواه  وه تما یتبالقّ اهیت  و  

لحظاه ایرانا  ی  ای، دو  تااری   نافارد   ههوز  اساااال ی    نظاام حوری در  هو و ثیاات 
ی زنف ی آن رو به تایان  برد  چرخهدر بحران تمیق وتودی به ساار  ی اسااال ی و 

 است 

تردازم که بهار تربی نا یفه شافه اسات و  اکهون به اختصاار به تشاریح آن چیزی  ی

که بحث  ذاری انتظارات زیادی ایجاد کرده اسات  تیش از آندر نامشاایف ای، شاتاب 

هاای تااریبی اراپاه کهما بهاار تربی را در نسااایات باا لحظاهی  تر خود را درباارهتمو ی

  اسال ی روایت خواهم کرد یلحظه

 ی بهار عربیلحظه

ها ت، برای  بالفت با   یلیونی اساال ی ساا  تس از لحظه 32ا }2011در ساا   

تا خاساتهف  با وتود ای، ی تربی بهترب در ساراسار خاور یانه ساتیف دیرتای    هاییمرو

 اا ر یگانه نیودا شامار نیساتا ای، لحظههای تمو ی در تاری  خاور یانه کمکه خیزش

های تاریبی و سااختارهای  بهار تربی که در کشاورهای  بتلفی با تیشایهه   شااخ  بود

 
1. Homo islamicus 
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رهیری تواناان آیااز شاااف  خیزشااای خودانگیبتاه باه  تهواندولتی  تفااوت رخ دادا باه

کرده و دارای دانش فهی بودناف ا اا از  یاان نبیگاان هاا تحصااایالرهیران ای، تهیش

ی تساااساتعماری و ها حاصال دورهسایاسای و اتتماتی ساهتی برنباساته بودنف  آن

  تیشاای،ا ازهای  تساااتهه ساارد بودنف  ای،  عترضااان توانا بر خالق  یارزان دوره

رشاااف روباه  ههوزهاای  هر وناه ایافپولوویا از تملاه ایافپولووی تهیشتااثیرتاذیری از  

    اسال یا  صون  انفه بودنف

بار بعفی خودا آیازی نوی، در فاتعهتیا ف  ریم ای، بهار تربی تظیم و  ساتردها به

و   شاااد و ساارورآفری، بودنف دادهای آنداد  روی ی  را نویفزنف ی ساایاساای  هطقه 

های سایاسای و ایفپولووی  ساهتی وابساتگی به تهیشآن  کههف ان  اکثریت  شاارکت

دهی و نساایت  عتف  در ساااز انیافته و بهاخوان المساالمی، ساااز انحتا نفاشااتهف   

المسالمی، در   اخوانهاا   زارش یتهیش  شاارکت نفاشات  بر اساا  همهای، رهیری 

های بهار ها تیوسات  تهیشبه اتتراضدهی را داشاتا دیرتر  صار که بهتری، سااز ان

کههف ان های تیشاای، بودنف   شااارکتها یا اتتراضتر از  و قفرتترتر و  تربی بزر 

تفالت  سااهتِ  در های آشااهاهای دیهی یا واوهبا واوهخود را  های  در بهار تربی دیفیه

ز  هاابم  لی  تری اها خواهان ساااهم تادالنهآن  ف  ردنا هطقاه ابراز ن ییهاهاتتمااتی دیر

کههف ان  بازی رسامی برخاساتهف   شاارکتشافنف و به  بالفت با فسااد دولتی و تارتی

توان نبیگان حاکم شفنف   ی ترِکرا ت و رفتار بهتر و انسانیا همچهی، خواهان احترام

ی حقوق  افنی باا خواسااات  ای خودانگیبتاهتهوان تهیش توده فات کاه بهاار تربی باه

 راییا  ی  لیبه نظریات دیریهه دربارهای  اشارهبفون و تمو ی  زنف ی بهتر و حاکمیت

تهوان تهیش   رایی آیاز شاف  ای، تهیش بهساوسایالیساما ضافا پریالیسام و اساالم

  توییر آیاز شفرای ب  ای یگانهتوده

را   )د ردم ساااقو  رویم الهظاام  االساااقاا   یریف الشاااعاسبهاار تربی با شاااعاار د

آ یز  باه انقالب و  قااو ات ییرخشاااونات  1خودتوانمهافساااازی! ( از تهیش  خواههاف ی

کهم   وفقیت در تونس کیف    آ یز تبر دو انقالب ییرخشااونتاتازه بفهیف  تیفیل شااف   

فوریه  هجر شافا یعهی همان روزی که انقالب ایران در ساا   11به انقالب در  صار در 

 
1. self-empowerment 
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ی ی و حساور  ساتردهرخ داده بود  سارنگونی رویم  صار در اثر تظاهرات تمو  1357

تهها در تهان ترب بل ه  رد ی در فساااهای تمو ی بفون قیام  ساالحانه یا کودتا نه

رفت  تمهور تربی از بهار تربی زاده شامار  یای بهشاایف در ساراسارتهان تحو  تازه

 شف 

ی  ساتقیم تلت  فاخلهیم، و لییی همان  سایر تونس و  صار را تی کردنف  ا ا به

تربی  ی  ستقیم ناتو و کشورهای و تربساتان سعودی در یم،ا و  فاخله  ایاالت  تحفه

توان انقالب دانسات  کشاور را نمیدو  در لیییا توییر رویم در ای، فار   خلیج ی  حوزه

 یزان  ذهیی  تفاوت در  های دیهی و قو ی و یا  تفاوتبا وتود  ها ت، در سوریها  یلیون

المللی ای و بی،هاای  هطقاهآن در دسااایساااههاا ریبتهافا ولی در تی  بودن باه خیااباان

های سایاسای و اتتماتی بودنفا   رفتار آ فنف  کشاورهای دیگر تربی نیز شااهف ناآرا ی

تر و از شافت کمتری برخوردار بود  در بعسای از ای، ها کوچ هرچهف تظاهرات در آن

  ای وتود نفاردتودههای ای از تهیشکشورهاا  ثل تربستان سعودی و کویتا تیشیهه

و بسایج  ردم بر    1 هففرهتایان رهیری   :بهار تربی تایان دورانی سایاسای را رقم زد

نوتای های   راتس  ای، تهیش فرصاتی برای ایجاد شای هاساا  ایفپولووی و سالساله

تمعی فراهم کرد؛ و ی تیونفهای افقی تشا یالتی و رهیری دساتهاتتماتیا انواع تازه

 ی ساااووه  نفس به وتود آورد  از بهار تربی ران دارای اتتمادبهاز کهشای نسااال تازه

به تای ساووه   نا م  ای، ی 2هو و تربی و   راآن  تساااساتعماری تربی زاده شاف که  ،

ها خواهان توته به ترب بودنا حاکمیت  لت  - تمرکز بر دی، و توانمهفساااازی دولت

ها و نیز تهیش زنان راا و اتسای سهفی انقش فعاالن     رد ی و حقوق بشار اسات  الیته

  ان ار کرد  ستیویژه در تونس و  صر نیایبه

 اسالمی  یدگردیسی بهار عربی و لحظه

ی خود را به  فت  بهار تربیا با وتود ترترففاری و  ساترش ساریما شاتاب اولیه

تز  آوردا باهکاافی حف  ن رد تاا بتواناف توییرات د وکراتیا  نهاادی،  عهااداری باه وتود  

ییر ساتقیم  و  تور تمفه به لط  تهیش سا والر کار ریا  شاایف  ساتقیم در تونس به
 

1. charismatic 
2. Homo arabicus 



 

 
 

 ی خانرستم  لیخل  ی  ترتمه   یبهروز  عظم 31

در  راکش و تا حفودی در کویت  بهار تربی خیلی زود به ز ستان تربی رسیف  تهها 

های ی سایاسایا دسایساهو نیز تشا یل نهادهای تازه  اقتفار راویرانی و باز شات دولت  

توان ادتاا کرد آن بودناف   ی  تیاا افهاایتری، سااافااناه  لمو   المللی  تاای و بی، هطقاه

رویافادهاا در  خیلی زود اسااات و باایاف  هتظر تحو   آن ی  ی ترازناا اهکاه ههوز برای اراپاه

ی اساااال ی دو ادتاا را  لحظاه  وبهاار تربی    بی،  ایاترایجااد اوانیم باا  بت اانافا ا اا شاااایاف  

   طر  کهیم

ای که از تربی با تایان یافت، خاور یانه  نبساتا د ردیسای بهار تربی به ز ساتان

  شااهاختیما نبساات قرن بیسااتم  ی بمِتی رُ 1قیمو یت های تحتز ان تشاا یل رویم

های نهادی و چشام انفاز سایاسای و فرههگی  شافه اسات  ای، توییرات در ز یهه  ز انهم

ی ور یانهخاتحو   در  را  شاتاب ناشای از بهار تربی   توان ساهمِانفا بهابرای،  یرخ داده

مای ی آن ادا ه داردا  شااااهفه کرد  شااا ل و شاااِ که فرآیهف تی ربهفی دوباره نوی،

 ی کهی آیهفه را بایف حف  زدا ا ا قطعی اساات که ساااختارهایهاخاور یانه در سااا 

ف  هاادا ه نبواهها تفیفار شااافنف  آن رزهای    و  قیمو یات تحاتهای  ایجااد دولتتس از 

ی  فرههگی در فرآیهف تعری  دوباره  دیف اه بحران هسااتهف  ازها در  لت  -: دولت یافت

ای  تواناف در هویات تربی در  هطقاه و نقشااای کاه دی،  ی  قرار داریم عهاای ترب بودن 

تربی  ذشاتها  های تان هم اسات  ای، فرآیهف با فرآیهف ویژهبهشافت  تویر بازی کهف  به

ساازی بر حاکمیت تمو ی لتبعثیسام  تفاوت اساتا زیرا به تای دو   ثل ناصاریسام و

 استوار است 

تربی بود  با رنه باخت، ای، دو  ساوسایالیسام  تربی و  رایی   لیاساالم ببشای از  

تیفیل به  1967ی تس از شاا ساات  رایی در دورههویت تربیا اسااالم روایت اصاالیِ

  2دی، تاکداتشا با ایجاد روایتی   ویژهبهتهاد رایانا   با وتود ای،انیروی  همی شااف   

 شاانبرای  سالمانان تادی که زنف ی اتتماتی  و بیگانههی  ساُ  سارز ی، از اساالمِو بی

اساااتوار بوده اساااتا در حقیقات وا رایی بی،    عی،تااریبااً بر تعلق باه سااارز یهی  

در   اساال ی و  هو وی تهادی  انف  نسابه رایی را تشافیف کرده رایی و تربیاساالم

 
1. mandate regimes 
2. puritanical 
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ایا از تمله ترب بودنا های دیگر  هطقهبرد در حالی ه هویتساار  ینشاایهی بهتقس

ای، فرآیهافقرار دارنافدر فرآیهاف باازتعری  کردن خود   ایافه ی     ی ترب بودن تواناف 

که در بهار تربی  تصور بودا  ا همچهانرا  ها یتهی بر حاکمیت فرههگی و سایاسی ترب

 کهف احیا 

تبتاه ایران کاه  ای،  دوما  اساااالمی ترش  از  فرآیهاف  و   اکهون در  بودا   رایی 

ای دارد  برد و ای، چالش اکهون بازتابی  هطقهد ردیسای تمیق هویت خود به سار  ی

کیاف بر هویات شااایعی و حماایات   باا تاای، اسااات کاه  تری، نقش ایران در  هطقاه   هم

نف  ا ا زبدا ، دیهی   رایی   ان خود به فرقههفرههگیا سایاسایا  الی و نظا ی از وابسات

ای، حمایت هویت شاایعی رویم را بیش از تیش در  عرض انتقاد تمو ی در ایران قرار  

ای که در نزدی  به چهار دهه دهفا آن هم در ز انی که تفاوم ساارکوب با  سااتره ی

با  اساال ی و  هو وی شایعی برای رویم دشاوارتر شافه اسات  نسابه  ه ذشاته انجام شاف

   ش الت بزر ی روبرو است

به سااار   رفتدر تس فتمان دیهی در شااا ل ییرلییرا  در  هطقه   بیان کوتاهابه 

خواهم تا ای، بحث را  تا اتازه  یبرد و از ای،  وضاوع بایساتی اساتقیا  کرد  در ای، ی

هاای  ورد بحاث در بااال باه زباان انتزاتی نظری باه تاایاان  ی  وضاااوعبهافی دوباارهباا تمم

  بیرم

 ها در تاریخلحظه

ز ان اههی هسااتهف  ا ا ز ان نا حفود و    همانهفهایی از ز ان و ها کساارلحظه   1

شافنی اسات  لحظه در اساا  خود  که لحظه  شاب  و دیفهنا لمو  اسات در حالی

  - دحافظه اسات  با اساتفاده از تمایز  شاهور ویتگهشاتای، بی،   1زود ذری  شاهاسایِارتفیف

آن را درکی از رویفاد در ز انا بالفاصاله    یی را)که به  هظور ای، بحث با سااده 2 ز ان

  تهوان  اتریسِ )که از آن به 3 ز ان - اتالتاتدنا م( و  با آن  یتس از آنا یا با فاصله 

 یرم(ا بر اههی بودن ز اان در هر دو بهره  ی  -  یز اان باه ترتیاس تااریب   اذرِ  - رتم  

 
1. temporality 
2. memory-time 
3. information-time 
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ورزم  بحث  ، ای، اسات که  ذشاته همواره تبیلی اسات؛ بازساازی کیف  ی  حالت ت

حا   ز انِ   ی آیهفهدربارهاسات تبیلی   ز ان  - اتالتاتداز تریق   ز ان  -دحافظه 

 تهفارما بهابرای، هستم ی تالقی  ذشته و آیهفه است   ،  یهمیشه نقطه

ای و  ی  لیا  هطقاهچیافهاتتمااتی و تااریبی در فرآیهافهاای تیاز نظر  هاا  لحظاه   2

  شونفتهانی ساخته  ی

   یردهای دیگر ش ل  یی از دست رفت، لحظهلحظه در اثر قهر و به هزیهه   3

  عفیا فشردها تیچیفه و  ورد  هاقشه هستهفچهف بُ  اتاری  یهالحظه   ۴

ها شتاب تاریبی و  های دیگر هستهف؛ آنو حاصل لحظه  ءتاری   هشا یهالحظه   5

  کههفاتی ایجاد  یاتتم

ها در  ذار هساتهف و بذرهای برچیفه شافن و شاایف نابودی کا ل خود را لحظه   6

  آیفدر نتیجها ستیز و د ر ونی در تاری  تفیف  ی  ادربر دارنف

توانهاف  هاا فقط  یدههاف  آنتههاایی رخ نمیدیگر تیوناف دارناف و باههاا باا یا لحظاه   7

  از خود باشهف  تسهای تیش یا  ظههایی  انهف لحببشی از  اتریس

ی شاااماری از ا نمایهفههشاااونف؛ آن ی  هدیگر انیاشاااتها در تیونف با ی لحظه   8

های بعفی شا ل  ها هساتهفا به لحظهی آن لحظههای تیشای، و تی ربهفی دوبارهلحظه

  کههفدههف و در ای، فرآیهف خود را د ر ون  ی ی

انتظاارات فردی یاا تمعی و  تردازی  اتتمااتی برخوردارنافا  ماانهاا از قهر  لحظاه   9

  یرنف دههف و دربر  یرا بازتاب  ی

های  از تریق حس  هاها با تمل سااز ار هساتهف  ایجاد و یا تصاور لحظهلحظه  10

   ذارنفها ت ثیر  یدههف و بر آنها ش ل  یاههی به اقفام

های  هاا انتظارات و اقفامف  تیونف تجربهتوانهف اساااتراتژی  باشاااهها  یلحظه  11

ها به  ساایر  کههف؛ آنهای دیگر  یتر از لحظهها را تراهمیتانسااانی بعساای از لحظه

  دههفتی ش ل  یدردادهای تیروی

هاا  کههاف  لحظاههاا دارای زناف ی  ساااتقال هساااتهافا ا اا توییر نیز  یلحظاه   12

انجاا اف   هاا باه تیهی شااافن  یبودن آن  کههاف و اههیهاای دیگری را ایجااد  یلحظاه

 ذارنف و تاری  به شاا ل ها شاایاهت و تهاوب به نمایش  یها و اقفامبهابرای،ا  فتمان
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ی لحظه  شاود  تژوهش دربارهد ر ون  ی  -نا یم  دتصار   یآن را که  عموالً    - و  

  ی توییر و تیچیف ی آن استتژوهش درباره

تری ی  هم درسات باشاف  ا ا ای، بحث را با ن تها یفوارم نظر  ، درسات یا بعسااً

 اا  در تریاانِکمااکاان  تصااارِ    ازنگااران آیهافه بتوانهاف  برم: ا یافوارم کاه تااری باه تاایاان  ی

  کههف  یادتهوان تصر د وکراسی و صلح در خاور یانه به
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 اشاره

 ت، حاضاار فصاال تایانی کتاب دکردها و دولت در ایران: ت وی، هویت کرد  اثر 

تیا  ولی اسات  نویساهفه در ای، اثر درخشاان تالش کرده اسات که شارایط برسااخته  

کاار یری  قوالت نظری  شااافن هویات کرد را بر  یهاای د هطق تفااوت  و از خال  ب

ی قانون اساااساای قفرت و آزادی  رفته تا ت ثر رایی و  ساائلهی ساایاساای از  فلساافه

 یری خاص و  تفاوتی نساایت به بررساای و نقف کهف  چهی، کاری الزا اً نیاز هف تهت

 یری نسایت به تاری  الت)کردساتان ایران( بوده اسات؛ ای، تهتهای رووههدتاری  کُر

ی ای، اثر را به تایان برده تمهکردساتان ایران  در تمام اثر نمایان اسات   ترتم کار تر

دانم که از زحماتی که ای نزدی  آن را به چاپ خواهف ساپرد الزم  یاسات و در آیهفه

که  ی آخر آن یر آقای  ولی شااف قفردانی کهم  ن تهای، اثر  رییان  یدر تو  ترتمه

واهم که خی  ، اسات و از دوساتان دانشامهف  یاشاتیاهات احتمالی کار کالً بر تهفه

 ن ات و اصالحات  وردنظرشان را با  ، در  یان  ذارنف   

 سعیف حا  رشیفیان  

ای، تژوهش به بررسااای ت وی، و بساااط هویت  لی کرد در ایران  فرن ترداخته  

نحو بهیادیهی  فرن اساات  خاسااتگاه چهی، هویتی اساات هویت  لی کرد در ایران به

شاااف    یاان هویات  لی کرد و ایرانی بهاا  یی خود و دیگری کاه  تیاارت بوداز رابطاه

ی  شاااروته شااا ل یافتهف و در تی  ی هویت  لی ایرانی در دورهتهاصااار برساااازنفه

ی اساااتیافاد تهلوی بی، آنافرایهافهاا و اتماا  ت وی، دولات و تثییات قافرت در دوره

  1ای، تهاصار را بهم تیونف داد  بهابرای، تفاوت قفرت حاکما  1320تا   130۴های  ساا 

 1325ی هویت  لی کرد را تش یل داد که در ت وی، تمهوری کرد در  تا ل برساازنفه

ی سایاسای ایران بعف  به او  خود رسایف  بهابرای، تمهوری برای  فت کوتاهی در ترصاه

 های هویت  لی کرد بود   از تهه تهانی دوم   ان و  وضوع داللت

 
1. sovereign difference 
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قفرت سایاسای به ی فیگر  رابطه  یان دیگری کرد و هویت  لی ایرانی که توساط  

شااود  وضااوع ثابت چارچوب نظری ای، تژوهش اساات  ا ا ای، تژوهش با   رتیط  ی

 را از قفرت سایاسای و نیز با اشاراق به های ااتآ اهی از تذابیت ایوا کههفه خوانش

 را از هویت  لی تالش کرده اسااات تا روایتش را از  های تاری ساااازیخطرات  فهوم

ی آن و ارزیابی تیا فهای برساازنفه 1تردازی تفاوتی کرد بر تئوریخاساتگاه هویت  ل

در  تفاااوت  تقاافم  فاتامااانی  بهایااان  ااذارد   کرد  دیگاری  در  ورد  رزهااای  تاوایار 

ی خویشات، و دیگری بفی،  عهاسات که تشا یل هویت تردازی در  ورد رابطهتئوری

آیاز ی  هویت نوههور   کهف بل ه تهها به لی کرد بر ی   خاساااتگاه واحف داللت نمی

ت ه شافه اسات  ای، اشااره دارد که  به دسات سایاسات و فرههه از درون و بیرون ت ه

های شاهاساایی و ان ارا قیام و ت ه شافه  یان خویشات، و دیگری در نمونهی ت هرابطه

یابف  ای، نشاان داده اسات حساور  ی 1321ی کرد ایران را از سارکوب که تحو  تا عه

های تفیف تفاوت و داللت که فرایهفها و اتما   فتمانی و سیاسی ته در نظاما ر تیوس

ی کرد و دولت در ایران  ی  تویر  یاان تا عاهکههاف که بر رابطاهتفیفی را ترضاااه  ی

 شونف   انف ح  و بازتثییت  ی فرن حاکم

نی  ی تمافتااً زباای کرد از تاا عاهفرایهاف ت وی، هویات کرد را تحو  تااریبی تاا عاه

یاالیااً قو ی تحات اساااتیافاد تهلوی در   یباه تاا عاه 1285یقیال از انقالب  شاااروتاه

بهیاان نهااد  ای، تحو  حیااتی را دولات  افرن در ایران آیااز کرد و باه نحو    1310

ناتذیری به تالش دولت  فرن ایران برای ایجاد ی  سااختار سایاسایا حقوقی و تفایی

ی تاریبی  یان رشااف رانی  ره خورد  رابطهح و تی و برساااخت، هویت واحف  لی ای

ی کردا نیروی اصااالی در تویاایی تهیش  دولات  افرن و سااااختاارهاای  تویر تاا عاه

هاای بعاف در در  هاابااد زاده شاااف و تی ساااا 1320-21 رای کردهاا بود کاه در   لی

  هطقه  سترش یافت   

ی  در حوزه    رای کردهاا ا ری نسااایی بود کاه بر روابط نیروهااتویاایی تهیش  لی

ساایاساات بهیان نهاده شاافا ا ری که بر حسااس تیا فهای  تمایزی که قفرت حاکم  

شاف  بهابرای، قفرت حاکم  ی کرد داشات نمایهف ی  یحقوقی بر  رزهای  تویر تا عه

 
1. theorization of difference 
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 ونه که تقابل  ی کرد تصااور شااف  بفی،تا عه  1ی بیرونی  ثابه دساااحت برسااازنفهبه

ی کرد را از  زد کاه تاا عاهوییر در  رزی را رقم  یی کرد و قافرت حااکم تتاا عاه

سااان  کرد  بفی،تر ییرکردی که در بیرون از آن قرار داشاات تفا  یی وساایمتا عه

زباانی را چگونگی رشاااف  -ی قو یفرههگی باه یا  تاا عاه-ی زباانیتحو  از یا  تاا عاه

قافرت کردا ا ری کاه باه نحو همز اان چگونگی رشاااف تفااوت  قافرت حااکم تعیی،  ی

زد  ای، بفان  عها اساات که تویایی  ی  تویر آن را با دیگری کرد رقم  یحاکم و رابطه

اش در توان با تقلیل آن به شارایط دور و نزدی  ت وی، رای کردها را نمیتهیش  لی

 را با تقلیل دادن آن به نبستی،  تاری  توضایح داد  به تیارت دیگر تویایی تهیش  لی

دهف قابل تییی، ی کرد رخ  یکه  یاان قفرت حاکم ایرانی و تا عه  2لیاه رویارویی داو

های تاریبگرا از هویت نیسات  ای، ا ر ی  اساتراتژی  فتمانی اسات که  یان خوانش

ی تفااوت قافرت حااکم و  لی تمو یات دارد  همچهی، ارتااع باه نقش برساااازنافه

یا سااایااسااای و نظاا ی باا  هاای فرههگهاای  تویر آن در  راحال  بتل  تقاابالداللات

 را در  ورد قفرت حاکم ضااروری اساات  چرا  ی کرد برای ترهیز از  فاهیم ااتتا عه

ای از ساالطه  ثابه ساااختار ی پارچه را در  ورد قفرت حاکم آن را بهکه  فاهیم اات

شاود  بعفتر  اش بیان  ینگرد که با دولت ی ساان اسات و برحساس تیا فهای حقوقی ی

  وضوع بازخواهم  شت   به ای، 

ی هویت ی فسات  لی ایرانی تیشااتیش در قانون  که تهاصار برساازنفهریم آنتلی

کههفه و ت ثیر ذار در تفوی، شافه بودنف ا ا به هرحا  فاقف قفرت تعیی، 1285اسااسای 

فرایهفهای سایاسای و حقوقی دولت بودنف  بهفهای قانون اسااسای که به هویت ح و ت  

شاافنف  ت ثیر ذاری نفاشااتهف؛ ای، بهفها قادر نیودنف که ی  و   ید لی  تفیف  رب

فرایهف صاوری سایاسای را با  رزهای قو یا زبانی یا دیهی برساازنف تا دتفاوت  را کهار 

هایی که از ح و ت  لی تفیف  ی سااایاسااای ترد کههف  هویت ذارنف و آن رااز حوزه

هایی از   ثابه  جموتهو ایلس بهی ساایاساای  علق بودنف   تفاوت باقی  انفنف در حوزه

 فرن قاتعانه تثییت  -قفرت و ا تیاز در ساااختار فاقف تمرکز قفرت ساایاساای تیشااا
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های ییر شافنف  همچهی، هیچ ضرورت و اضطراری نیز برای حذق و سرکوب تفاوت ی

هذا حاکمیت  لی تفیف در فرایهف سایاسای و حقوقی ح و ت  حاکم وتود نفاشات   م

ریم  تجربهاتلیددیگری  ییر حاکم خود قرار داشات  دیگری ییر حاکمِ بیدر تقابل با  

همزاد بودن باا حااکمیات  لی تافیافاآ ااهی چهافانی نسااایات باه تاایگااه تافیافش در 

 ثابه ی ساایاساای  لی در حا  رشااف دارا نیود  ای، فقفان آ اهی از خویشاات، بهحوزه

ی  شاروته  ن کردها در دورهدیگریِ قفرت حاکم تفیف آشا ارا در خا ی سایاسای نمایا

ههجااری بود کاه  ی کرد در یر نوتی از نااباهانع اا  یاافات یعهی ههگاا ی کاه تاا عاه

 کرد   ی قرن تفیف بیان  یاش را در آستانه انف ی سیاسی و انزوای فرههگیتقس

که قانون اسااسای نوههور قفرت حاکم تفیفی را اتالم داشات ریم آنبهابرای، تلی

ی قفرت رت حاکم تهها در نام تفیف بود  ح و ت  شااروته که  جری ارادها ا ای، قف

ی واحاف  لی را کاه توساااط قاانون اسااااسااای در درون توانسااات ارادهحااکم بود نمی

ی ارضای کشاور بفان ]یعهی به قفرت حاکم[ تفویش شافه بود به اترا درآورد   حفوده

ی قفرت حاکم را در سای ارادهباری ت ثیر ذاری سایاای، فقفان که به نحو بسایار اسا 

ههجااری فزایهافه را در ت وی، کرد نوتی نااباهی سااایااسااای د لی  تساااعی   یحوزه

زد که به شا ل  ساتمر  ساساتگی  وتود  یان قانون سااختاری قفرت حقوقی رقم  ی

ههجاری به آشا ارتری، شا ل در  شا الت تمیق کرد  ای، نابهو قفرت را بازتولیف  ی

قافرت حااکم خود را نشاااان داد یعهی ههگاا ی کاه  وتودیات آن را     ربو  باه هویات

کودتایی تهفیف کرد که به وساایله شاااه  بلوع قاتار و حمایت قفرت تزاری از آن در 

در برد و تهران ساا  رخ داد  دولت  شاروته از چهه ضاف انقالب تان ساالم به1228

تاری قفرت حاکم در بعف توساط نیروهای  شاروته خواه دوباره فتح شاف ا ا ضاع  سااخ

 نیز ادا ه داشت   1300تو  تهه تهانی او  استمرار یافت و تا سا   

ی او  بحران قفرت حاکم  حقوقی در دولت  شاروته ههور اساتیفاد تهلوی نقطه

شاف تیشااتیش  ساساتگی  وتود در سااختار   1229بود  حوادثی که  هجر به کودتای  

داد تا  ای  سااترش  یرا به  ونه قفرت حقوقی را تمیق ساااخته بود و ای،  سااساات

سااختار قفرت حقوقی را از اهفافی که تیق قانون اسااسای به آن نسایت داده شافه بود 

 ثااباه قاانون  کاه هویات قافرت حااکم تافیاف تمافتااً باهریم آنتافا ساااازد  بهاابرای، تلی
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و   بود 1تافوی، شااافه بود ا اا ای، قاانون باه بیاان دریافا ههوز بسااایاار دخاار  از خویش 

بایسات آن دنیرویی  که بفان نیاز داشت تا به آن تان دهف و به حرکتش درآورد و  ی

وتود ارضای و حقوقی تثییت کهف به-های سایاسای  لیرا در حوزه 2 رشقوای تعیی،

های که، اسااتوار بود و تمفتاً با فرایهفها و بیایف  قفرت ساایاساای همچهان بر شااالوده

ساتلزم به اترا درآوردن قانون صاوری بودنف در تسااد قرار  اتما  حقوقی تقالنی که  

  (Derrida 1992)داشت  

ساز بی، قانون  شروته و ههور استیفاد تهلویابحران  های سرنوشت شبصه سا  

هایش در  رکز ناکام  قفرت سایاسای در ایران اسات  دولت  شاروته در تثییت شاالوده

ی قافرت در هاای دورافتاادهباه حوزه  نافرتاش باه ااناف و تمل ردهاای تمرکز رایی

 ی نیروهای اقتصااادی و  انفها را تقسها رساایف  اسااتقال  تمل ردی اسااتاناسااتان

ی  ببشایف که از ی  ساو نقشای اسااسای در تح یم دولت بر تهفهروابطی اساتمرار  ی

 ذاشات و از ساوی دیگر ت ثیر آن را ترکیس ناکارآ فیِ لوتساتی ی و نیروی نظا ی  ی

برد  ای، تی ربهفی تیچیفه و تارادوکساای ا ِ ا ور   انف ی ت هولووی ی تحلیل  یستق

اقتصاادی و نظا ی در سااختار قفرت سایاسای تحت ح و ت اساتیفادی تهلوی ادا ه  

تیفا کرد  ای، ا ر تویش نیرویی را تعیی، کرد که  ساساتگی  یان قفرت و قانون را به 

قفرت حاکم  حقوقی را قادر سااخت تا تیا فهایی  اتمام رساانف  بفی،  عها که ای، نیرو  

ها با خواساات   ثابه ساااختار ساالطه و فر انروایی تولیف کهف که بیان تمو ی آنرا به

حاکم  ساتیف ی ساان تلقی شاود  ههور اساتیفاد تهلوی حل بحران قفرت حقوقی بود و 

های لودهبر ای، اساا  اساتیفاد تهلوی تجفیف آرایش حاکمیت  شاروته   لی را بر شاا

کرد  اکهون شاااه  های  ورد نیاز قلمفاد  یشاار اقتصااادی و نظا ی نوی، تزو تیش

ی تهلوی حااکم  طلق بود و تصااامیمااتش تههاا در ح م قاانون نیودناف بل اه در تمافه

ی سایاسای   وارد قانونی بر فراز تمام قوانی، بودنف  ای، حاکمیت به نحو بهیادی، حوزه

و فرههگی را که بر  یهای آنها کردها با قفرت  واته   لی و لذا بسااترهای ساایاساای 

 شفنفاد ر ون ساخت    ی
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تثییت قفرت دولت رضاااشاااه به لط  تقویت ز یهفاری کالن توفیق یافت ا رچه  

ای را که  قصااود اصاالی نهاد نظا ی قفرت اربابی خصااوصاااً نهاد نظا ی اربابان قییله

د سااااخات  وقتی سااایااسااات تمرکز رای  هاای تمرکز رای نظاا ی او بودناف ناابوبرناا اه

با نظارت دولتی به نواحی روسااتایی ایران آورده شااف با  وافقت ز یهفاران    1کشااوری

 ذار بزر   واته شااف یعهی کسااانی که به شاا ل قفرتمهف از سااوی  جلس قانون

های  متازی را در دساتگاه اترایی اساتیفادی که تجفیف  شافنف و  وقعیتنمایهف ی  ی

فتاه و توییر شااا ال داده بودا حف  کرده بودناف  در واقم ای، رویم تجافیاف سااااز اان یاا

های انحصااری باال برای  حصاوالت ی اربابان بود: تمرکز ا الک اربابیا نرخیافتهسااز ان

ای را با تادشااهی اساتیفادی  یهای اپتالففعاالنه  2ویژه فراورده فروشایکشااورزی و به

ل از آن ه سیاست  فرنیزاسیون از باال را آیاز کهف بر تش یل دادنف  دولت استیفادی قی

ی ز یهفاران بزر  در راسااتای ساااختار قفرت ساایاساای یلیه  بالفت و اتحاد دوباره

و ههور بازاری با  رزهای قانونی  شاب  برای خریف   3یافته بود  ثیت ا الک کشااورزی

ی خصااوصاای در ز ی،  هاو فروش ا الک کشاااورزی ]اربابی[ و در نتیجه روا  دارایی

ی ی تولیف و تمل ا  یهای رویم ز یهفاری و شااالودهدارانهساار ایه-تحت روابط تیشااا

ی ز یهفار  داد  ای، رویم نه تهها از قفرت و ا تیاز تیقهقفرت سایاسای را تشا یل  ی

کرد بل ه همچهی، تادشااهی تهلوی را قادر سااخت تا نواحی روساتایی را   حافظت  ی

 کهتر  نظا ی قرار دهف   تحت سلطه و 

ی  فرنیزاسایونی که فرایهفهای نظا ی تثییت دولت را دنیا  کرد همچهی،  انگیزه

نشاان سااختار اتتماتی قفرت سایاسای را بر خود داشات   فرنیزاسایونی که از باال به 

کار  دساات رویم اسااتیفادی آیاز و  حقق شااف  شاابصاااً  اهیتی اقتفار را و  حافظه

سیون بهیادهای نهادی را برای ی  ساختار دولتی  فرن فراهم کرد داشت  ای،  فرنیزا

ی قفرت سایاسای را نادیفه  رفتا ا ری که به ا ا در تی، حا  خصالت و حفود  سائله

تر تیفیل شافه بود  تفاوم سااختار  ی تیشخواه در ساه دههیایت اصالی تهیش  شاروته
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  داشاات و به شاا ل قفرت  تمرکزی که ی  حاکم  سااتیف آن را به دقت در کهتر

هاای قاانون اسااااسااای در ز یهاه قافرت سااارتیچی ای از تماام  حافودیاتفزایهافه

ی ای شاا ههفه با تا عهی آن بود که فرایهف  فرنیزاساایون رابطهدههفهکردانشااان ی

ریبت به نحو  ساتمر   فنی داشات  قفرت اقتفار را که فرایهف  فرنیزاسایون را تی  ی

هاای  ی  افنی را باه  حافودهکرد و تقرییااً  رزهاای تاا عاهیی  افنی تعرض  باه تاا عاه

ی فعا  و الیتههارساای،  رانف  هساتهی تیشاا شاروته تس  یاش در دورهحفاقلی و تهی

ی  توساط شاهری  فرن با آ وزش سا والر و تجربهی بی فنی شا ههفها تیقه تا عه

اروتایی آن تاییهفی داشات   بیهش تقالنی بود که به  فرنیزاسایون و تیشارفت در شا ل  

شاااف  از ی  ترق ی  توساااط  فرن با دولت به دو شااایوه تعیی،  یی تیقهرابطه

ی نبیگان  فرن در کساوت کار هفان وسایلهی  توساطا دولت اساتیفادی را بهتیقه

اش را هفایت کههف و از ترق های اترایی و قسااییکرد تا دساتگاهح و ت تجهیز  ی

های سایاسای و وزیسایون سا والر تلیه حاکمیت اساتیفادی در حوزهدیگر از صافوق ات 

ی  توسااط از درون به تهت ایفپولووی  ناهمگون کرد  ای، تیقهفرههگی حمایت  ی

 تاره شفه بود   و از  هظر سیاسی تاره

ی بااالیی از انساااجاام  ی  توساااط  افرن فااقاف درتاهریم ای،  وضاااوع تیقاهتلی

ها ا ری  تری، انشااقاق در صاافوق آنساااختاری و تجانس اتتماتی بود  در واقم  هم

شاان با دولت اساتیفادی و خصاوصااً با شاب  حاکم  سایاسای بود که به روابط  تفاوت

 تی با دولت اساتیفادی و شاف  همیساتگی نبیگان ح و طلق ]رضاا شااه[  ربو   ی

ی  توساط  انهف  بالفت  عترضاان تیقه  _ی دشاوار آنها با شاب  حاکم  طلق رابطه

بیشاتر سایاسای و ایفپولووی ی  _ی رضااشااه  تور کل با ح و ت خودکا هدر تا عه به

کاه اقتصاااادی بااشاااف  باا وتود آن اه رابطاه باا حااکم  طلق بهتری، ابزار برای  بود تاا آن

ا تیاز و قفرت اقتصااادی بود ا ا نبیگان ح و تی تمفتاً از اسااتیفاد به  یابی بهدساات

تر نبیگاان ح و تی در کردناف  باه بیاان دقیقدالیال سااایااسااای و فرههگی حماایات  ی

روی رد حاکم  طلق در  ورد  فرن وساا والر بودن و ایه ه نظم اتتماتی و ساایاساای  

از ترق دیگر ا رچه دیف اه    بایف به نحو تقالنی ساااز ان یافته باشااف سااهیم بودنف 

های  فنی و د وکراتی  را شااا ل   فرنیسااتی حاکم  طلق احترام به حقوق و آزادی
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انفیش  شاف ا ا نبیگان ح و تی با تهفر آشا ار او از ساهتا خرافات و اقتفار تاری نمی

دیهی شاری  بودنف  در واقم حاکم  طلق ]رضااشااه[ قاتعانه با هر ونه  فهو ی از فردا  

های  فنی و د وکراتی  خصاااو ت داشااات و با  شاااارکت  رد ی و ق و آزادیحقو

آ ف که ای، ا ر نبیگان ساایاساای ح و ت د وکراتی   بال  بود  ا رچه به نظر نمی

کاه از فیش لط  حااکم  حروم شاااوناف و قافرت و نوههور را حافاقال تاا قیال از آن

ی  وسایله رن تیشارفت بهشاان را از دسات دههفا رنجانفه باشاف  شاهاساایی  فا تیازات

کرد که در آن از  نظم س والر  تمرکز در اتتقاد نبیگان سیاسی نقش اساسی بازی  ی

های فردیا حقوق د وکراتی  و تسالیم شافن به ح و تی اقتفار را  دسات دادن آزادی

شاف؛اساتیفادی که قادر بود نظم بهای ناچیزی بود که برای اساتیفاد  فرن ترداخت  ی

سامی، کهف و به تیشارفت اتتماتی و اقتصاادی در کشاوری  تحف تاییهف  و ثیات را ت

 باشف   

ی  توسااط که خار  از فرایهفها و نهادهای ح و تی با ای، همها  عترضااان تیقه

بودنف و تمفتاً به آر انهای انقالب  شاروته وفادار  انفنف در ای، اتتقاد ساهیم نیودنف   

های آ وزشای و های سا والریساتی و برنا هتکه سایاسا 1310تعفاد ای، افراد در اواخر 

ی تمو ی قافرت حااکم تیافیال شاااف رو باه کااهش نهااد  لی ، فرههگی یربی باه رویاه

 عترضاان بر ای، باور بهیادی، تاییهف  انفنف که قفرت  طلق بهابر تعری  ییر  شارو  

-هاای د وکراتیا  اتیااعاسااات و بر خالق اصااال حااکمیات  رد ی و حقوق و آزادی

ها در قانون نفان ایرانی است هرچهف  م ، است که با تسا ح ای، حقوق و آزادیشهرو

آ یزی توسط  اسااسای تصاریح شافه باشاف  ا ا صفای  بالفت و اتتراض به ش ل  وفقیت

قفرت حاکم نادیفه  رفته یا سارکوب شاف  لذا قفرت حاکم سارسابتانه با تمرکز رایی 

آن را با قلمرو شابصای خویش   فزایهفه تاخت و اکهون به نحوقفرت دولت به تیش  ی

های که  بالفت د وکراتی  و  فنی بر تلیه اساتیفاد به حلقهانگاشات  ای،ی ساان  ی

 1سایاسای و روشاهف ری  حفود  انف و با خشاونت توساط اتما  حقوقی و فراحقوقی

ی  توساط  ای از شارایط سایاسای و فرههگی  وتود تیقهدولت  هم شاف خود نشاانه

نیافته که در چهگا  ی  فنی توساعهر در دوران اساتیفاد تهلوی بود  ی  تا عهسا وال
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ی تمو ی دهف و ی  حوزهسااارتت توان خود را از دسااات  یی  حاکم  ساااتیفا به

ی  بساته به هیچ تهوان ای، ا  ان را نفاشاتهف که  عترضاان تیقه شافه و دهانسارکوب

شاان  ی  بالفت یهای سااز انفهی و اشااته توساط را به ابزاری  جهز ساازنف تا بتوانهف 

را باا حااکم ابراز کههاف   باالفات آنهاا در بهتری، حاالات باه شااا ال  حلی و  حافود بااقی  

  انف   

توته ی ز یهفار در ساااختار اتتماتی قفرت ساایاساای و اهمیت قابلی تیقهیلیه

ی  توسااط  فرن در ساااختار نهادی دولت بر دو انگی شاا ل و  حتوای قفرت تیقه

سایاسای در دوران اساتیفاد تهلوی داللت دارد  ا ر به لحاظ نظری ای، دو انگی آشا ار 

هایی برای تییی،  در شاا ل و  حتوای قفرت ساایاساای  ورد بررساای قرار  یرد به راه

کرات  شااهفه شافه ا ا شاودا ا ری که بهاساتقال  تمل ردی دولت اساتیفادی ختم  ی

اناف   اا ای، بصااایرت نظری را در  ورد کردهنافرت انافیشااامهافان تافیاف آن راتییی،  باه

 ,Capital, vol. I, 1965)   اهیت قفرت سایاسای اساتیفادی  فیون  ارکس هساتیم 

pt28) ریم آن ه ای، تمایز  فهو ی برای تحلیل قفرت سایاسای دارای اهمیت اسات تلی

ا ا ای، تمایز برای تییی، فرایهف اساااساای تیفیل شاافن قفرت به ساالطه در اسااتیفاد 

هایی که قفرت برای تسامی،  کهف  به تیارت دیگرا برای تییی، شایوههلوی ت افو نمیت 

 یرد و با ایجاد شارایط اتاتت و انقیاد در تا عها تفاوم نظم کار  یی سایاسای بهسالطه

تور که شااهف  ساازد ای، تمایز  فهو ی کافی نیسات  همانتذیر  یو ح و ت را ا  ان

رای اهمیات  حوری برای تحلیال رابطاه  یاان قافرت حااکم و ایم ای،  سااائلاه دابوده

ی کرد را از ی  ی اساتیفاد تهلوی اسات و شارایط تیفیل شافن تا عهکردها در دوره

کهافا ا ری کاه تمالً شااار  ا  اان ی قو ی تعیی،  یی زباانی باه یا  تاا عاهتاا عاه

 وتود آورد  هویت کرد را به

که قفرتی برفراز )  ردها با قفرت حاکمی تقابل کی ای،  وضاااوع  سااائله الحظه

ی او  قرن را تیش کشااایاف  برخالق ح و ات قااتاار در دو دهاه  (هاا بودتماا ی قافرت

 یری نیود بل اه ی تهلوی تههاا تاایگااه تصااامیمبیساااتما قافرت حااکم در ایران دوره

همچهی، قادر بود تا تصامیماتش را در درون و یا خار  از فرآیهف سایاسای قانونی تملی  

 یری کهف و تصمیماتش ساازد  به تیارت دیگر قفرت حاکم تهلوی قادر بود که تصمیم

را یا از تریق قانون و از  جرای فرایهفهای صاوری حقوقی به اترا درآورد و یا آنها را از  
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شاف  حقق ساازد  راه خشاونتی که توساط دساتگاههای ا هیتی و قهری دولت اتما   ی

قفرت اساتیفادی بسایار کم توساط قانون  حفود و اساتفاده ی تهلوی ا ا در ایران دوره

نفرت توساط قانون اسااسای  هم شاف  در ای، دورها از خشاونت برای اترای تصامیمات به

کرات  قانون اسااسای توساط شااه در تو  سالطهتش ا ر نگوییم کا ال تعلیق شاف ا ا به

شونت تقرییاً همواره نقش و نادیفه  رفته شاف  ای، ا ر به ای،  عهی بود که توسال به خ

شف بل ه حقوقی بود که توسط ههجارهای قانونی  ربو  به نهاد دولت تسمی، نمی-فرا

شااف  ای، شاارایط بساایار به  فهوم  ی حاکم  سااتیف  جاز شاامرده  ی طابق با اراده

  ا رچه در   )Schmitt,1986 (شاایاهت دارد 2کار  اشاامیت 1دوضااعیت اسااتثهایی 

 فتمان اشاامیت رأی حاکم  یتهی بر تعلیق قانون اساااساای همواره توسااط بحران و 

که کهف در حالیهای دولت را تهفیف  یشاود که شاالودهنابساا انی سایاسای ایجاب  ی

ی ح و ت تهلوی فقفان چهی، بحرانی بود  تعلیق  شاابصااه وضااعیت تاری در دوره

حقوقی در فقفان بحران سایاسای تهها به -ونت فراواقعی قانون اسااسای و اساتمرار خشا

 ی استیفادی بود   عهای تفاوم وضعیت استثهایی در دوره

های  ورد نیاز حقوقی برای رأی حاکمیت شااار در  ورد اساااتیفاد تهلویا تیش

حاصال نشاف  حاکم  ساتیف نیازی به تعلیق قانون به  هظور توسال به خشاونت برای  

ی حذق آن از فرایهف وسیلهتیشاتیش قانون اساسی را به اترای تصمیماتش نفاشت  او

سایاسای  لوا سااخته بود  ای، ا ر دو تیا ف  هم برای توصای  دولت و ا ر سایاسای در 

که ابطا   ؤثر قانون بفان  عها بود که هیچ ی اساتیفاد تهلوی داشات  نبسات آندوره

ی اساتثهایی در تا عههای تادی و  ههجار حقوقی برای تمایز قاپل شافن  یان وضاعیت

ی حقوقی و  ذاری  یان اساتفادهسایاسای وتود نفاشات و لذا هیچ  عیاری برای تفاوت

که فقفان تاثیر ذار حقوقی از خشاونت توساط شاب  حاکم در  یان نیود  دوم آن-فرا

ی حقوقی برای تمایز ههجارهای نهادی قانونی به ای، ا ر اشااره داشات که هیچ ساهجه

قفرت حاکمیت و شاب  حاکم وتود نفاشات؛ ای،  وقعیتی بود که   قاپل شافن  یان
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داد  ای، ا ر بفان  عهاسات که و دی تاتوری را شا ل  ی  1ی ح و ت نظا ی شابصاه

تادشااه  ساتیف ایران تجسام قفرت ح و ت نیود بل ه او به  عهای واقعی خود قفرت 

 حاکم بود   

ی قفرت حاکم آشا ارتر  کههفههای تعیی،ی تهلوی ویژ یدر هیچ تای ایران دوره

کرد   ظم بر ساالطه داللت  یو شاافیفتر از کردسااتان به اترا درنیا ف  در کردسااتان ن

ای بودنف که در ان ار و ساارکوب بهیان داشااتهف  نظم های نظما لحظات ساالطهنمونه

ی دولت بود و ای، ا ر تمالً به ای،  عها  وسایلهی کرد بهسایاسای  ساتلزم انقیاد تا عه

ی که که سازوکارهایی کرد شار  ا  ان ایجاد سالطه بودا و نیز ای،بود که انقیاد تا عه

کردنف تساامی، تیفیل قفرت به ی کرد را در برابر قفرت حاکم تثییت  یانقیاد تا عه

ی تهها ابژهی کرد نهی سیاسی  عاصرا تا عهی سیاسی نیز بودنف  به زبان نظریهسلطه

ی کرد رفت  به تیارت دیگر تا عهشاامار  یی آن نیز بهقفرت حاکم بود بل ه سااووه

 کرد   انقیادی بود که نظم ح و ت را در کردستان تح یم  یسلطه و   2 اه ره

ی آن بود توته تژوهش را بر ابزار و  ای، اسااتفال  که نظم ح و ت  علو  ساالطه

ساازد  قفرت حاکم  ی ح و ت تهلوی  تمرکز  یی کرد در دورهشارایط انقیاد تا عه

رد تمال سااااخات ا اا  حقوقی را برای تسااامی، انقیااد تاا عاه کرد وا-ابزار حقوقی و فرا

خود    ینتیجاه همواره ی ساااان بود: ان اار و سااارکوب تاا عاه و هویات کرد کاه باه نوباه

ی  همراه داشات  بهابرای،  حور سالطه ی کردها را بههمواره  بالفتا  قاو ت و  یارزه

شافه در تقابل دو انه  نظم همواره بر ا  ان انقیاد  یتهی بود و انقیاد به خشاونت تثییت

 قاو ت وابساته بود  ای، واقعیت که دو قطس ای، تقابل  -سارکوب و  بالفت-ر یان ان ا

با ی فیگر قرار داشاتهف    3ی ساتیزآ یزالجمم بودنف بفان  عها بود که آنها در رابطه انعه

دادا  ی دیال تی  ان ار و  قاو تِ ناشای شافه از خشاونت را شا ل  یای، ساتیز هساته

شاف و ههگا ی که در قالس ابزارهای حقوقی و شای  ییعهی خشاونتی که از ای، ساتیز نا

حقوقی و ساازوکارهایی تی ربهفی شاف که توساط قفرت حاکم برای تسامی، نظم -فرا

 ببشیف   کار  رفته شفا به نوبه خود آن را تفاوم  یبه
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- اتم از حقوقی و فرا _کار  رفته شافه برای تسامی، سالطه ابزار و ساازوکارهای به

شف و با هفق  در تمل ردهای تمرکز رای دولت استیفادی تثییت  یهمواره   _حقوقی  

 شاات  بهابرای،  فرن برای دولت هماههه  ی 1اسااتراتژی  بهیان نهادن زیرساااختی

بفی، شایوه سایاسات تمرکز رای کشاوری سارسابتانه توساط دولت اساتیفادی در 

 فرنیزاسایون  ی ی قفرت حاکم را در ترووهتیگیری شاف و سالطه 1310ی سارتاسار دهه

 2ی کرد در برابر قافرت حااکم باه ا ر ضاااروریاقتافار رایااناه تی اف هاف و انقیااد تاا عاه

که ریم آنشاف تیفیل  شات  تلیی سایاسای ابراز  یکه در حوزه  3ی دبرتری ترووه

تر تثییت قفرتی بود ی وسایمی کرد ببشای از ترووهبرتری نیروهای سایاسای در تا عه

شاف ا ا تقالنیت سایاسای ای، ترووه در خشاونت از  ربو   ی  ۴لت که به د صالحت دو

 یان رفتا خشونتی که قفرت حاکم توسط آن تفاوت زبانی و فرههگی را در کردستان 

  ورد هفق قرار داد  

ای در ساالری قییلهی تثییت قفرت دولت با ادیام خانی اولیهدر کردساتان  رحله

ری آرا ش سایاسای در  هاتق روساتایی به تایان آ ف   سااختار دولت اساتیفادی و برقرا

اتما  و فرایهفهایی که از تجفیف آرایش قفرت دولت بر  ال یت بزر  ز ی، تشتییانی 

کردنف نظام ساایاساای قفرت اربابی را در  هاتق روسااتایی کرد هفق  رفته بودنف    ی

 ری در حوزه  تی سایاسایا تفاوت زبانی و فرههگی را که هیچ قفرت داللبرتری حوزه

سایاسای و فرههگی نفاشات و  قهور روابط آیازی، اصال و نساس بود نشاانه نرفت  ا ا 

ی کرد به نحو بهیادی، بعف از تثییت رویم اربابی توییر کرد  دولت شارایط انقیاد تا عه

ی شااف ترووهیافته که اکهون توسااط  ال یت بزر  ز ی، حمایت  یتجفیف ساااز ان

اش ایجاد ی  سااااختار نهادی  فرن برای  از کرد که یایت اولیه فرنیزاسااایونی را آی 

قفرت ساایاساای بود  ههور ساااز ان اتتماتی و نظا ی  تمرکز همراه با روا  ابزارهای  

ثیات نفو  و دارایی و نهاادهاای  االی و همچهی، خاف ات سااارباازی تمو ی و آ وزش  
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ای بودناف کاه اناهی  افرنیزاسااایون اقتافار رایاسااا والر همگاانیا تملگی ابعااد ترووه

بگیر در  راکز شاهری  ی  توساط حقوق تور که شااهف بودیم  هجر به ایجاد تیقههمان

ها و ابزار  ی  فرن ههگا ی که اساتراتژیهای  بتل  ای، تیقهزودی ببشکرد شاف  به

سالطه توساط قفرت حاکم وارد  یفان شافنف تا زبان و قو یت کردها را  ورد هفق قرار  

  رایی  فرن تیفیل شفنف   ان اصلی  لیدههف به تشتیی

هاای  رشاااف فرایهافهاا و اتماا  ح و تی  افرن باه چرخشااای در   اان و یاایات

اساتراتژی  قفرت حاکم در کردساتان اشااره داشات    ان قفرت حاکم به ساوی  راکز 

های  شاهری توییر تیفا کرد و شارایط سالطه به فرایهفها و اتمالی نیاز هف شاف تا تفاوت

هاای قو یا زباانی و هگی و زباانی را هافق قرار دهاف  سااارکوب و ان اار تفااوتقو یا فره

ی خود شارایط  شافنف به نوبه ثابه قانون تثییت  یفرههگی که توساط قفرت حاکم به

دادنف  قفرت حاکم در تقاتم دیال تی ی  رفتار قفرت حاکم در کردساتان را تشا یل  ی

که تمالً بفان  عها بود که اکهون برتری    صاورتیهفی  ساات  سالطه و انقیاد قرار داشات

ی کرد بود بل ه همچهی، به ان ار تهها نیاز هف انقیاد نظا ی تا عهی سایاسای نهحوزه

 سیاسی قو یت و زبان کردی نیاز داشت  -حقوقی

قفرت حاکم که ای، صااورتیهفی  سااات  ساالطه و انقیاد را در فرایهفها و اتما  

ی قو ی  ی تا عهکرد تهصار برساازنفهازتولیف  یسایاسای و فرههگی دولت ب-حقوقی

های قو ی و زبانیا تیفیل  کرد بود  ای،  وضاوع از راه هفق قرار دادن و سرکوب تفاوت

ی قو ی تساااریم و زباانی باه یا  تاا عاه-ی فرههگیی کرد را از یا  تاا عاهتاا عاه

ی کههفهی تهوان تهاصار تعرتسامی، کرد  قو یت کردا زبان کردی و  ذهس ساهی را به

هویت اتتمااتی تایگزی، سااااختا هویت اتتمااتی که آن را از توا م فار  و آاریِ  

ی سااخت  ا ا به ای،  سائله نیایف به ای، شایوه نگریساته شاود که تا عهشایعه تفا  ی

ی اسااتیفاد بود بل ه ای،  ساائله  ی قفرت حاکم در دورهقو ی کرد ساااخته و ترداخته

 ثابه ی  اصاال ساایاساای )یعهی ابزاری برای  قو یت کرد به  تر بفان  عها بود کهبیش

رشااف در برابر  خود از تریق دیگری( در فرایهف  بالفت رو به-تمایزیابی و بازشااهاساای

کرد  سارکوب  های فرههگی و زبانی در ساطح اتتماتی تمل نمیسارکوب و ان ار تفاوت

تهوان ساایاساات  م بههای فرههگی و زبانی که اکهون توسااط قفرت حاکو ان ار تفاوت

شااف و دارای  یهای قانونی بود و با  فتمان حقوقی  شااروتیت د لی  دولت اترا  ی
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ی  بالفت و اش در ترصااههای  فتمانیشااف برای قو یت کرد و بازنماییحمایت  ی

رشاف در برابر سایاسات سارکوب و ان ارا یهایی برای  شاروتیت سایاسای و  قاو ت روبه

اش های  فتمانیسااازی قو یت کرد و بازنماییکرد  ای، ساایاساایاتتماتی فراهم  ی

 ثابه اصاال  شااروتیت  بالفت در برابر قفرت حاکم در سااطح اتتماتی از اهمیت  به

 های بعف برخوردار بود  حیاتی در ت وی، هویت  لی کرد در کردستان ایران در سا 

 ثابه اصل  شروتیت ش بههایسازی قو یت کرد و بازنماییدر حقیقت ای، سایاسی

  1310ی  سایاسای و اتتماتی در  بالفت در حا  رشاف در برابر قفرت حاکم در دهه

بهیاان نهااد  چراکاه ای،   1320ی  بود کاه  یهاای ت وی، هویات  لی کرد را در اوایال دهاه

ا ر قطعااً  یاارزه برای حقوق قو ی و زباانی را در تقااتم دیاال تی ی ان اار و  قااو ات کاه 

یافت بهیان نهاد و ای، تحولی بود که به ی خشاونت قفرت حاکم اساتمرار  یلهوسایبه

بیان شاف  در بازنمایی  فتمانی    19۴0ک در اوایل  -له وروشاهی توساط  فتمان کو ه

ی تقابل  یان کردها و قفرت حاکم قو یت ساایاساای شاافه کرد به ساااحت برسااازنفه

هایی  یف   شات  اصالی تفاوت بیرونی هویت قفرت حاکم تیفیل شاف یعهی به  حور

کردا ا ری که اش را تعیی،  یهای سایاسای و فرههگیکه هویت قفرت حاکم و داللت

ها و اتما  قفرتی که برای تسامی، و بازتولیف ی کرد بود   فتمانضاا ، انقیاد تا عه

های قو ی و زبانی را سارکوب و نحوهمز ان تفاوتی حاکم وارد  یفان شافنف بهسالطه

ی قفرت حاکم  ا دیگربود ی کردها را تساامی، کردنف  بهابرای، بفی، شاایوه ساالطهلذ

شار   ورد نیاز در  ثابه تیشهای سایاسای و فرههگی بهدیگربود ی کردها را در حوزه

 نظر  رفت   

ساازی قو یت و زبان کردی فرایهفها و اتما  سایاسای و فرههگی که ضاا ، سایاسای

ی کرد را د ر ون سااااخات و آن را بر اساااا   هبود باه نحو همز اان  رزهاای تاا عا

کاار  کاه در ای، تژوهش باه  1هاایی تافیاف باازتعری  کرد   فهوم هویات در تفااوتشاااالوده

ی تفاوت در برساااخت هویت قفرت حاکم و هویت کرد اشاااره رفت به نقش برسااازنفه

های  ویتی ههای برسازنفههای فار  و کرد یا به تیارت بهتر تفاوتداشات  ا ا قو یت

کار ای که قفرت حاکم بهی فرایهفها و اتما  سایاسای و فرههگیوسایلهکرد و ایرانی به
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شااهاساااییا  -ی ان اری کرد باشااف در نوتی از رابطه رفته تاضااا ، ساالطه در تا عه

های سایاسای و فرههگی قو یت و  قاو ت واقم شافنف  ای، واقعیت که داللت-سارکوب

ی کرد در برابر قافرت حااکم بود ای،  عهاا را  قیااد تاا عاهزباان فاارسااای کاه  یتهی بر ان

ی بیرونی هویت کرد و انقیااد قو یات کرد هر دو کرد که سااااحت برساااازنفهافاده  ی

هاا و اتماالی بودناف کاه  علو  قافرت حااکم بودناف  ای، دو ا ر توأ اان تیاا افهاای  فتماان

 ف   تیفیل شفن قفرت حاکم را به سلطه در کردستان تسمی، کردن

ی کرد بود  ویای  ی توأ ان هویت و تا عهای، واقعیت که قفرت حاکما برسااازنفه

ها را در ی درونی ی سااان سااهیم بودنف که تحو  آنها در ی  هسااتهآن بود که آن

های آیهفه تریان روابط  تقابل و هردم تیچیفه شاونفه با هویت قفرت حاکم در ساا 

تهها شااف نهبگیر را شااا ل  یی  یانی حقوق الیهی  توسااط کرد که شاا ل داد  تیقه

ی نیروی اصالی  بالفت با هویت قفرت حاکم بود بل ه همچهی، ساتون فقرات تا عه

وتود آ ف   داد که در کردساتان بعف از فروتاشای اساتیفاد تهلوی به فنی را تشا یل  ی

 ی،  هاای هویات کرد هم برحساااس حقوق  لی شاااهرونافان یا  سااارزباالیافن و تلوه

د وکراتی   -شااف و هم بر اسااا  حقوق  فنی شااب   لی که کردسااتان نا یفه  ی

حاکم ایرانا تیا فهای ای، صاورتیهفی  ساات  از دو  فهوم  تفاوت از  -شاهرونفان ییر

بودناف  بافی،  عهاا کاه در    1320 رایااناه بعاف از شاااهریور ی کرد در  فتماان  لیتاا عاه

به  ثابه ببش الزم و   ملِ کلیتِ  شاب   لی   ی کردای،  فتمان  فهو ی از تا عه

تهوان یا  شاااف  وتود بود کاه باا  فهوم کرد باهکرد کاه کردساااتاان بزر  ناا یافه  ی

ساایاساای در دولت ایران  -زبانی که ببش الزم و   مل کلیت حقوقی-ی قو یتا عه

 _ی کرد دو برداشات  تفاوت از حقوق بود همزیساتی داشات  ای، دو  فهوم از تا عه

هاا را  و نیز دو فرایهاف  تماایز برای تحقق آن_د وکراتیا   -اتم از حقوق  لی و  افنی

هاای هویات کردی در  فتماان  دیافناف کاه باه نحو  تفااوت در برسااااخاتضاااروری  ی

 بهفی شفنف    رایانه صورت لی

های هویت  لی و  ی  حوری رابطه  یان برساااختی ای،  وضااوع  ساائله الحظه

 را ها را در  فتمان  لیفنی و نیز شاارایط ساایاساای ا  ان آنحقوق د وکراتی  و  
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 وتاس  فهو ی از حقوق   1ک-لاه وکاه اثیاات شاااف  فتماان کو اهانگیزد  همچهاانبر ی

سارنوشات  یها داشات   -ها برای تعیی،ی د وکراتی  حق  لت لی شاف که در آ وزه

ف که شاارایط تحقق آن  شااای، ا ر  سااتقیماً به  فهو ی از هویت  لی کرد  رتیط  ی

ی   رفت که  حفودهتر کرد در کردسااتان بزر  قرار  یی  سااتردهتمفتاً در تا عه

له بر تعهف یسایاسای کو هکه خطابهریم آنارضای آن خار  از کردساتان ایران بود  تلی

ت کیف   2 راای  لی ثابه اصال برنا هخود  یهی بر تحقق حق  لی تعیی، سارنوشات به

تز چهف اساتثهاء به نحو بهیادیهی  اش بها ا  فتمان و تمل سایاسای و فرههگی داشات

له در کردساتان ای بود که بر  وضاوتات  رتیط با تثییت و  ساترش اقتفار کو ه هطقه

 رایانه  ی  لیای برای برنا هها اصاالً در آن حف نیودنف که شاالودهایران  تمرکز بود  آن

ق حقوق  لی کردها در ببش شاارقی کردسااتان بزر   هطیق  فراهم آورنف که با تحق

له تهها  رایانه و تمل سایاسای و فرههگی کو هیملیباشاف  شا اق فزایهفه  یان خطابه

تری  ی ر انتی کرد و آن را به ساوی ترصاهتوتولیسام دهقانی آن سااز ان را تشافیف  ی

های قو ی و فرههگی  تفاوت  یوساایلهای که بهدادا حقوق  لیاز حقوق  لی سااوق  ی

  رایانه بودنف   های سیاسی  لینیاز هف تثییت بر شالوده

 
 کردسااتانا  حیات رسااتاخیز  تجفیف  انجم،  کوردسااتان(ا یه وویانه  یله)کو ه ک-و  یلهکو ه   ترتم:  توضاایح   1

 شاف   تشا یل   هاباد  شاهر در  1321  شاهریور تهجم و  بیسات  در  که بود  سارینیمه و  سایاسای-روشاهف ری انجمهی

  در  تفیف  همگانی آ وزش نظام   حصااو  و شااهری بورووازیخرده   یانی  هایرده  از  بیشااتر  ک-و یلهکو ه بانیان

 ای،  بود   بزر   کردساتان بر کرد   لت سایاسای حاکمیت  و کردساتان   اساتقال خواهان ک-و  یلهکو ه بودنف  ایران

 ساا  در ولی یافت  الترووهه شاما   روساتاهای  و شاهرها  در چشامگیری یتوساعه  و رشاف ساا ا  ساه  فت در انجم،

 داد   ایران کردستان د وکرات حزب  به را خود  تای و شف  هحل بود خود   حیوبیت و رشف او   در  که  ز انی  132۴

 کرد شاهاساانتا عه و  ورخان  بی، در نظر اختالق و  بحث  وضاوع  و  یهم  ک-و یلهکو ه  انحال  چگونگی و لدالی

 انقالبی  ساااز ان  پیرانا  کوردسااتان  کیشااانیتحمهزه   شااورشااگیری  یلهکو ه با  نیایف را  ک-و یلهکو ه  اساات 

  در  1357  ساا   در  که بود  لهیهیساتی- ارکسایسات انیسااز   کو له کرد   اشاتیاه   )کو له( ایران کردساتان زحمت شاان

  دهف  ی ادا ه خود حیات  به تفا انه تشاا ل چهفی،  قالس  در ههوز و آ ف  وتودبه  الترووهه در  انقالبا یبحیوحه

 کهیف:  راتعه زیر کتاب  به  بیشتر اتالع برای
Vali. Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2(London 2011).  
2. nationalist programmatic principle 
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ی خطابی ر انتی  از حقوق  لیا در  فتمان حزب د وکرات همچهی، ای، ترصاه

 وازات  حسااور داشااتا هرچهف  فتمان ای، حزب ایلس به  1کردسااتان ایران )حفکا(

کرد کاه تقرییااً باه باازنماایی  حرکات  ی  ایِ خود بتااری فتماان حقوق قو ی   هطقاه

ی هویت ایم رابطهشاف  همچهان که دیفهحاکم در قانون اسااسای  رتیط  ی-هویت ییر

ی خود از تریق  فهوم  به نوبه 1285حاکم با  فهوم شاهرونفی در قانون اسااسای  -ییر

بهیان نهاده  ایی بود  ای  سااتقیماً  حلی   هطقهاقلیت قو ی و زبانی که دارای شااالوده

ریتوری  حقوق    ک-و لهشااف  ا ا در  فتمان  حزب د وکرات نیز درساات  انهف کو ه

ی د وکراتی  حق تعیی، سارنوشات ارتیا  داشات فاقف  یهای سایاسای  لی که با آ وزه

الزم برای تثییت چهی، حقوقی بود لذا  فتمان و تمل ای، حزب قادر نیود که آن حق  

یحقوق  لی در  فتمان حزب  یاساای اسااتوار سااازد  خطابههای  عی، ساارا بر شااالوده

 رایی ر انتی  و توتولیسام  بهیاد باقی  انف و در  ساترانفن فساا  یان  لید وکرات بی

سایاسای در تو  حیات کوتاه تمهوری در نوساان بود  ای، تزلز  خطابیتصافیق واضاح 

و ای، ا ر همچون   ای، ا ر بود که حقوق  لی به نحو بهیادی،  اهیتی ساایاساای دارنف

داد و ای، واقعیت را به یادآوری تل  وابساااتگی حزب د وکرات به قفرت را نشاااان  ی

 را کرد کاه قافرت تههاا حقوق  لی را در  فتماان  لینحوی قااتم بر ایشاااان تیاان  ی

آورد و باه آنهاا نیرویی نهاف بل اه همچهی، ای، حقوق را باه حرکات در یبهیاان نمی

ی سایاسای اثر ذار باشاهف  قفرت رو  حقوق  لی  ببشاف تا در حوزهثر  ی ر و  ؤداللت

تانی خواهف بودا یا همانهف صافایی که اسات که بفون آن حقوق  لی همانهف کالیف بی

توانف  فت و نیرویی که توان حرکت را از ک  داده اساات  ای، وابسااتگی سااب، نمی

ی دههفه یفان سایاسات نشاان بار آن درحقوق  لی به قفرت سایاسای و خا وشای خفت

 ثاابه نیروی هفایتگر حقوق  لی در تهوان ا ر برساااازنفه و هم بهاهمیات قفرت هم به

 
  قاضی رهیری به  132۴  رداد تهجم  و  بیسات در حفکا(  KDPI) ایران کردساتان  د وکرات حزب   ترتم: توضایح 1

  ار ان  فتمان در اکثرأ که  حزب ای، اسااتراتژی   اهفاق  و ساایاساای یبرنا ه شااف   تشاا یل  هاباد  شااهر  در  حمف

  اساتقال   به  بعسا  کوردساتان   فتمان  ا رچه  نیسات   ابهام از  خالی  اسات   هع س کوردساتانا  یروزنا ه  آنا  رسامی

  چارچوب در فرههگی و  اداری-سایاسای اتونو ی  یترووه    جموع در ا ا  دارد  اشااره   آن اساتراتژی   هفق  ی هزلهبه

 زیر  کتاب  به  بیشاتر  اتالع  برای اسات    سالط   حمف قاضای  ویژه به آنا ساران و  حزب  فتمان بر ایران   لی حاکمیت

 کهیف:   راتعه
Vali.Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2.3(London 2011).  
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ی آن اسات که قفرت تا ل تیونف حقوق  دههفهآن  یفان اسات  ای، ا ر همچهی، نشاان

  رایانه است  به هویت اتم از قو ی و  لی در  یفان سیاست  لی

ی  فهوم اقلیت قو ی و زبانی  حلی در واساطهوق که بهاز ساوی دیگر  فتمان حق

شااف به نحو بهیادیهی در ایران با  فهوم شااهرونفی  رتیط  ی 1285قانون اساااساای 

ای از  حااکم در زیر تشاااتاه-کاه هویات ییرریم آن ااهیات و کااربرد  تفااوت بود  تلی

های  فرضتیشهای فرههگی  رتیط با هویت قفرت حاکم  ففون شااافه بود ا ا  تعمیم

ی کافی روشا، بودنف تا  سایاسای و حقوقی  فهوم اقلیت قو ی و زبانی  حلی به انفازه

هاای  یهاایی  فهو ی کاه هاای  یهاایی آن  فهوم را برتساااتاه ساااازناف؛ویژ یویژ ی

ی تر  شاوراهای ایالتی و والیتی تیشاههادی در قانون اساسی براساا  تهاصار برساازنفه

ر ای،  عها  فهوم اقلیت قو ی و زبانی  حل تعی،  هفی ها تصاااریح شااافه بود  دبفان

ی سایاسای  یان قو یت و زبان فارسای  سالط و قفرت حاکم در قانون اسااسای رابطه

که شاااهف بودیم ای، رابطه تهها ابزاری برای تیفیل کردن هویت فار  به بود  همچهان

- وتودیت تیعه  هویت  لی ایرانی نیود بل ه به نحو همز ان شارایط حقوقی و سایاسای

شااهرونف از  -کرد  به تیارت دیگر حقوق تیعهشااهرونف را در قانون اساااساای تعیی،  ی

شاافنفا   رایی دوازده ا ا ی تعیی،  یتریق قو یتا زبان و تاری  فار  و نیز شاایعه

حقوقی ا  ان دسااترساای به حقوقی را که در قانون -روابطی که شاارایط اولیه و ییر

دادنف  ای، ا ر بفان  عهاسات که شاوراهای ایالتی و تشا یل  یاسااسای تعری  شافه بود 

حاکم در قانون اسااااسااای را  -والیتی که تهها ابزار بیان حقوق قو ی و زبانی اقوام ییر

شااهرونفی بودنف که بر اسااا  تهاصاار  -دادنف تیا ف  هطقی  فهوم تیعهشاا ل  ی

نف  ای، هر دو که توأ ان ی قو یتا زبان و تاری   سلط فار  تعری  شفه بودبرسازنفه

توساط قفرت حاکم برسااخته شافه بودنف ی فیگر را در سااختار هویت  لی ایرانی در 

 کردنف   قانون اساسی ت میل  ی

ی  فتماانی  یاان قافرت حااکم و قو یات و زباان  سااالط فاار  ناه ی رابطاه الحظاه

ه همچهی، بر سااازد بل شااهرونف ایرانی را برتسااته  ی-تهها هویت قو ی  فهوم تیعه

دهف  کهف  ای، ا ر نشااان  یهای ایالتی و والیتی ت کیف  یی نهادی آن با انجم،رابطه

زبانی  -های قو یکه ای، شااوراها برخالق آنچه که  قرر شاافه بود تا به نیازهای اقلیت
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 و باشاهف در حقیقت ی ی از شارایط وتود  فهو ی از شاهرونفی   حلی و اساتانی تاسا 

شاف  ای، شاوراها اساا  آن سالطه و برتری قو یت و زبان فارسای تعیی،  یبودنف که بر  

تهها به هم  ربو  بودنف  ی قو یت و زبان فارسای نهو  فهوم شاهرونفی  یتهی بر سالطه

بل ه در واقم الزم و  لزوم ی فیگر نیز بودنف  بهابرای،ا  فهوم داقلیت قو ی  که اساا  

  1ی  فتمانی داد ضامیمهدر قانون اسااسای شا ل  ی ی شاوراهای ایالتی و والیتی راایفه

شاهرونف ایرانی بود  ای،  وضاوع  حصاو  تیونف  یان  فهوم هویت - فهوم قو ی تیعه

 لی و قو یات فاار  بود کاه بافی، ترتیاس برای تااسااا  دادن و تیران کردن ییااب 

-وم تیعهای در تعاریفی که از  فههای قو یا زبانیا فرههگی و  هطقهچشامگیر تفاوت

تور که شااهف بودیم  کار  رفته شاف  همانشاهرونف ایرانی در قانون اسااسای شافه بود به

ی اساتیفاد تهلوی رخ داد یعهی  شات که در دورهتیاری باز یای، ییاب به ان ار تمام

ههگا ی که قفرت حاکم به خشاونت  توسال شاف تا تیونف اسااسای  یان قفرت حاکم  

ریم تعهف سایاسای که قفرت ازساازی کهف و تفاوم دهف  تلیایرانی و قو یت فار  را ب

حاکم در قیا   فهوم قوم  فار  داشات و در راساتای آن به سارکوب و ان ار خشاونت  

حاکم ترداخت ا ا نتوانساات  هر تایانی  -های ییرها و فرههههاا زبانآ یز تمام قو یت

ی  رسااامی بگذارد  ادا ه های رسااامی و نیمهبر کاربرد  فهوم اقلیت قو ی در  فتمان

داد  حاکماان نشاااان  ی- ثاابه ابزار اتماا  قفرت حاکم بر ییرکار یری ای،  فهوم بهبه

انفا قلمرویی که در ی حقوق ترد و به قلمرو اقتفار ساایاساای رانفه شاافهآنها از حوزه

ی روشاااهی باه  فهوم  تاای قاانون ح مفر اا بود  ای، ا ر اشاااارهتاا خشاااونات باهآن

حااکماان تحمیال -( بر ییر3لوک ناانسااای-بود )کاه باه قو  وان  2حقوقی د مهوتیات  

ی  ی خشونت ح و ت از حوزه حاکمان را با رانفن در حوزه-شفا زیرا آن  فهوم ییر ی

     (Nancy,1991)کرد   حقوق  فنی و د وکراتی  شهرونفی حذق  ی

هیچ آ اهی از شارایط و تواقس  1325ای، خود حقیقتی اسات که رهیری کرد در 

اش در راساتای اترای قانون اسااسای نفاشات  از نظر رهیری کرد  جادله بر سار   طالیه

 
1. discursive adjunct 
2. juridical ban 
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همچهاان که بارها در  فتماان    _ت سااایس شاااوراهای ایالتی و والیتی در کردساااتاان 

در  ساایر باز شاات به حقوق     ا ی  _ی دوم آن سااا  نمایان شااف  تمهوری در نیمه

ساایاساای -های قو ی و زبانی بود  تیا فهای نا وار حقوقی فنی و د وکراتی  اقلیت

ی سایاسای و  فهوم اقلیت قو ی برای بازنمایی هویت کرد و لذا حذق شافنش از حوزه

قانونی ا ری نیود که رهیری کرد از آن آ اه باشااف  همچهی، آنها از تواقس ساایاساای  

قوم از هویات -انی  یاان قافرت حااکم و قو یات فاار  و لاذا تعری  فاار ی  فتمارابطاه

سااد ی بایف  اتالع بودنف  بهبی 1285حاکم در باب ادتاهای د وکراتی  قانون اسااسای  

 فت که چهی،  وضااوتاتی به ورای بصاایرت ساایاساای و فرههگی ایشااان در آن ز ان 

بایسات  سای  قف  بود که  یآ  سایارفت  از نظر رهیری کرد د وکراسای ی  ایفه ی

هایی که  عطوق به های قانون اسااسای خصاوصااً آن نق شاف و نق ار   زارده  ی

بایساات به برساااخت نظری و فلساافی آن  شااهرونفان ییر حاکم بود نمی-تایگاه تیعه

 شف   آ  نسیت داده  یایفه

ای،  فهوم   باه  نهاادن  ار   در  رهیران کرد  ابافاً  نظری  روی رد  و بهاابر   حافود 

 رایانه از د وکراسااای و ح و ت  رد ی تهها نیودنف  حزب د وکرات کردساااتان اات

ی  بالفت د وکراتی  نیود که ساار رم خواساات  ایران تهها نهاد ساایاساای در ترصااه

ی باز شاات و اترای قانون اساااساای بود  بالع س ای،  فهوم  حفود و خوشااییهانه

ر سارتاسار حیات ح و ت تهلوی و دوران   رایانه از د وکراسای به نحو  ساترده داات

 اه از تحسای،  شاف  اتوزیسایون ایرانی هیچبعف از آن توساط اتوزیسایون ایرانی  طر   ی

تهوان ی  ساهف اصایل د وکراتی  کوتاه نیا ف )و اکهون نیز به 1285قانون اسااسای  

رضا شاه تا   های  تالتم بعف از فروتاشای اساتیفادآیف( و اترای آن را در ساا کوتاه نمی

کرد  ح و ات دیهی در ساااالهاای بعاف از انقالب در آ ااه ایران  طاالیاه  ی1357انقالب  

 را از د وکراسای و های زیانیار ای،  فهوم ااتسااخت، اتوزیسایون ایرانی در  ورد نق 

خیری از و شاهرونفی  رتیط با آن ناکام  انفه اسات  آنها در بی 1های ت ثر راییشا ل

ای ااتتیاا افهاای  و  ههوز در  ااتم ح و تی ،  فهوم  حافود  از د وکراسااای   را 

 
1. pluralism 
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د وکراتی  هساااتهف که تیق قانون اسااااسااای در تیونف قانونی  یان قو یتا زبان و 

فرههه فارسای بهیان نهاده شافه باشاف  اتوزیسایون د وکراتی  ایرانی از هر ساهبی  

یاسااای و فرههگی بیزار  های ساااههوز به نحو بهیادی، از ار  نهادن به تفاوت در فرایهف

 است  

در واقم ایراق نبواهاف بود ا ر بگوییم در تماام تهجااه و ساااه ساااا  تمر ح و ات  

 اه  ی د وکراتی  برای ح و ت  شااروته و ت ثر رایی ساایاساای هیچتهلوی  طالیه

حاکمان نشاف   -ها و حقوق  تفاوت ییرشاا ل دتوتی برای شاهاساایی و احترام به هویت

رفت بیانات  یهمی بود که در احترام  شامار  یی،  یان اساتثهاء بهتهها  وردی که در ا

شاااف کاه ای، ا ر باا توتاه باه تاایگااه قاانونی شااایعاه دوازده باه تفااوت  اذهیی اههاار  ی

آ ف حفاکثر در حف  وافقتی ناکافی با توا م  حسااب  یا ا ی که دی، رسامی کشاور به

ههگا ی که درخواسات باز شات به  سالمان ساهی یا توا م ییر سالمان بود  همچهی، 

دادنف اصااال توتهی به برساااختهای قو ی هویت حاکم و قانون اساااساای را ساار  ی

که آن را نقف یا رد کههف   شاهرونفی در قانون اسااسای نفاشاتهف چه رساف به آن-تابعیت

تیا فهای سایاسای و حقوقی برتری  فتمانی زبان و قو یت فار  بر تعری  حاکمیت 

در قاانون اسااااسااای تا ثیر  اذاشااات ا اا ای، تا ثیر نزد  افافعاان ح و ات ایرانی   لی  

از راسات   _د وکراتی  در صافوق اتوزیسایون ایرانی با هر  رام سایاسای و ایفپولووی ی 

کا الً  فقود شااف )و ههوز نیز  فقود اساات(   نیروهای   _ یانه تا چ  سااوساایالیساات  

نهادن بی قیف و شاار  و تعهف ییر در احترام   1325ی ساایاساای در د وکراتی  حوزه

اشاتراک داشاتهف و اکثراً خواساتار اترا و قرار دادن آن در 1285نقادانه به قانون اسااسای 

 1توانساتهف آن را در دساتورکار سایاسایشاان بودنف حتی ا ر نمیبرنا ه سایاسای احزاب

خود تا دههف  برای نمونه نقف  ارکسااایساااتی روسااای حزب توده از  اهیت تیقاتی 

ی درونی آن با اسااتثمار  د وکراساایا خصاالت صااوری ح و ت د وکراتی  و رابطه

ی بورووازی کاه باارهاا در تماام تهج دهاه ح و ات تهلوی در داراناه و سااالطاهسااار اایاه

 اه شااا ل حا  قانون شااف هیچبیان  ی _ار ان رساامی حزب_ فتمان دنا ه  ردم  

 
1. political agenda 
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نشاف  حزب توده به رو  و ن  قانون هایش  ها و ناسااز اریههجاریاسااسای با تمام نابه

 تعهف  1357اش قیل از انقالب ایران در در سارتاسار حیات سایاسای 1285اسااسای 

 باقی  انف   

اش  یهی  خالصاانه به حمایت از  طالیه 1325رساف که رهیری کرد در به نظر  ی

یران  ی نیروهای چ  و چ   یانه در  یفان سایاسای ابر اترای قانون اسااسای از ناحیه

توانساااتهاف هیچ دلیال  عقولی برای ا تهااع ح و ات و  باالفات باا  ا یافوار بود  آنهاا نمی

ها بیابهف که در  فاد قانون اساااساای در راسااتای تحقق  حمایت از اترای حقوق اقلیت

هاای ایاالتی و والیتی فراهم شااافه بود  بهاابرای، چهافان تاای تعجاس نافارد کاه انجم،

هاا را کاه اش در راساااتاای اترای حقوق اقلیاتطاالیاهرهیری کرد ههگاا ی کاه دیاف  

زده و   یو  تیشااتیش در قانون اسااسای تسامی، شافه بود ح و ت ان ار کردا شاگفت

شاف  بیان ای، نا یفی تمو ی با ی   و انفوه شابصای رهیران کرد همراه شافا ی   و 

ن  انفوهی که شااا ل حا  رهیران کرد تس از شاا ساات  ذاکرات خود بتاری در تهرا 

کردنف   شت چراکه آنها شاهف بودنف که در  طیوتاتی که نیروهای اتوزیسیون اداره  ی

ای تحری  و خواسات  رحمانهشاان به شا ل بیو یا به آن نیروها نزدی  بودنف  واضام

 شف   شان برای شهاسایی حقوق قانونی خود به ابتذا  کشیفه  ید وکراتی 

ساابقه نیود چراکه تاری  آن ری تفیف و بیی کرد به هیچ تهوان ا تحری   سائله

های آیازی، قرن بیسااتم و قیام ساام و در دهه  1880-2 تهیش شاای  تییفاهلل در به

ی ی تاایاانی حیاات تمهوری کرد یعهی ههگاا ی کاه  یاارزه شااات  ا اا در  رحلاهبااز ی

 شاان  وضام قاتعی در قیا  د وکراسای کهکردها برای  حقق سااخت، حقوق قانونی

از تهیاه تیافا کرد و  آن بود  ایران  افتی  ی کردهاا روی رد تری  یاارزهی  همرویم 

صااریحی در  ورد صااالحیت د وکراتی  اتوزیساایون ایران در برابر ح و ت  رکزی 

اتبااا کردا تحری   یاارزه و اهافاق اساااتراتژیا  کرد باه شااارایط تااریبی و  فتماانی  

ویژه تحری   ی کرد و بهتحری   سائلههای  فتمانی که برای  تفاوتی دا ، زد  شا ل

ی  فهوم  تفاوتی از خرد  کار  رفته شاااف بر یلیهها و اهفاق آن بهتمهوری و ریشاااه

کرد؛ ای،  فهوم  تفاوت  فهوم تفیفی از  ساایاساای در  یفان ساایاساات داللت  ی

 صلحت و ا هیت دولت بود که در  فتمان رویم و به نحو  شابه در  فتمان اتوزیسیون  
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انفاز شاف  بافتار خرد سایاسای که اشا ا  تفیف رفتار قفرت حاکم را   وکراتی  تهی،د

حاکم و تاری ا سایاسات و فرههه -ریبت تفاوم تیفا کرد تا تحری  دیگری ییرتی  ی

 او را تا  راحل آخری، تهه سرد به اش ا   ونا ون تعیی، کهف   

 رایی و تحمیل سالطه مرکزی ح و ت برای تدر  ذشاته قیام کردها را یالیاًانگیزه

هایی که شااا ل  کردا ساارز ی،های کرد برانگیبته  یو نظارت  سااتقیم بر ساارز ی،

شاف  ای  یهای قییلههای رو به افو  کرد و یا سارز ی،ی ا ارتشافهقلمروهای شاهاخته

هاا حراسااات از  هاای قافرتمهاف کرداز آن حفااهات کرده بودناف  هافق ای، قیاامکاه خاان

های کرد بود و بعفتر یعهی در اوایل قرن بیساتم به سایس  هادی و  الی ا ارتاساتقال  ن

 رفت  در  ورد ای که شاا ل ز ی، و درا ف آن بود صاورت  یحراسات از قلمرو قییله

ای بر آن در ساااختار  اخیر ز ی، و درآ ف آن ا ری بود که قفرت و ا تیاز رهیری قییله

 شاات   بالفت سااهتی کردها با  ارانه  یتهی  یددولتی ییر  تمرکز و تیشاااساار ایه

نافرت باه اقتافار  ردم کردا   ااه ا اا باهتمهوری ا رنگوییم هیچ-ی تیشاااادولات در دوره

ای که اسااسااً  اهیت آن  ی  شاروتیت در  یارزههویت آنها و حقوقی که برای  طالیه

ی قیل از  ههای کردی در دورشاف  تقالنیت تهیشای داشات  توسال  یشا ل  هطقه

ای و  اال یات بزر  ز ی،  یتهی بود کاه تهاه تهاانی دوم بر اصااال و نساااس قییلاه

داد که فاقف وحفت سااایاسااای و ها دولتی را هفق قرار  ی رایشاااهای  رکز رای آن

نظا ی بود  از ی  سااو فقفان ی  قفرت حاکم  فرن در  رکز و از سااوی دیگر نیود 

یش از هر چیز بافان  عهاا بود کاه قیاام کردهاا  ی کرد ت هویات قو ی ی پاارچاه در تاا عاه

ای از  عا له بر سااار خود بتاری و هر انفازه قفرتمهف نیز که بودنف تهها اشااا ا  ویژه

ها نه وحفت سایاسای قفرت حاکم  آوردنف  ای، قیاموتود  یای   حلی را بهنفوا  هطقه

 کردنف   هفیف  یدادنف و نه هویت آن را به ترسش کشیفه یا ترا هفق قرار  ی

بیساات و تهج سااا  تمرکز رایی کشااوری و  فرنیزاساایون اقتفار رایانه در تو  

ح و ت تهلوی سااااختار و کارکرد قفرت در ایران را توییر داد   یانی دولت  فرن که 

کهاف که خود در وحفت حقوقی دولت ی قفرت حاکمی کساااس  یوحفتش را از اراده

ره داشاات که کارکرد قفرت به اشاا ا  تفیفی از خرد  یابف به ای، ا ر اشاااتلوه  ی

های  یریسایاسای و ساازوکارهای حاکمیت و سالطه نیاز هف اسات   حاسایات و تصامیم

های یلوآ یز از  کرد و با برداشااتساایاساای که ایلس  صاالحت دولت آن را هفایت  ی
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تهه سارد  شاف در الزا ات اساتراتژی  و ایفپولووی   ا هیت  لی و تعاد  قوا تشافیف  ی

ی  هم در ای، ز یهه حسااور در  فتمان رساامی حاکمیت  لی  ریشااه داشااتهف  ن ته

شاف که چارچوب  ای  یتفیف بود که خود شاا ل اهفاق و قصافهای واقعی و فرضای

ی سایاسای  لی شا ل سااخت که اساا   صالحت دولت را در حوزهتقالنیتی را بر ی

ساایاساای دولت  لی تمام  فاهیم  -قوقیداد  ای، بفان  عها بود که در چارچوب ح ی

 ربو  به  صاالحت دولت با  فاهیم  ربو  به  هافم  لی ی سااان بودنف  ای، ی سااانی  

 علو  باازتعری   صااالحات دولات باا در نظر  رفت،  فهوم حااکمیات  لی و  فتماان 

  یری بود  ی در حا  ش ل رایایانهرسمی  لی

سایاسای دولت -در چارچوب حقوقی  ای، یگانگی  یان  صالحت دولت و  هافم  لی

همراه تهه به-ی کرد در ایران تساااای برای تحری   ساائلهآ فهای  سااترده لی تی

داشااات  زیرا تفاوم تعری  قو ی از هویت قفرت حاکم که در ای، تژوهش به اشااا ا  

 ونا ون  فنظر واقم شاافه اسااتا بفان  عها بود که دولت  فرن در ایران  فهو ی از  

را باتث شاااف که به شااا ل قو ی تعری  شااافه بود و همچهی، تفاوم ای،    هافم  لی

تعری  قو ی از هویت قفرت حاکم به  فهو ی از  صاالحت دولت اشاااره داشاات که 

 ثااباه   یری را باهی سااایااسااای تقالنی و تصااامیماشااا االی از تقالنیاتا  حااسااایاه

یی را که با هویت ها رفت که بها به تعری ا هویتهای  ورد نیاز در نظر  یشار تیش

کرد  ای، تعری  قو ی از  هافم  لی و  ساالط قو ی فار  اختالق داشااتهف حذق  ی

 رفتاه و ی الهاام ثااباه توتئاهی کرد باهتههاا باه تحری   سااائلاه صااالحات دولات ناه

کهف  شااافه از ساااوی بیگانه که برتلیه حاکمیت و تما یت دولت  لی تمل  یهفایت

ا  در حا  تفارک دیفن اتحادی  فتمانی  یان ح و ت  یاری رساااانف بل ه در تی، ح

های تمهوری کرد در تو    رکزی و اتوزیساایون د وکراتی  تلیه اهفاق و خواساات

کرد  اذاکرات و بعاف از آن بود  آن تیوناف حیااتی کاه ای، دو تی  را باا هم  تحاف  ی

 رایی که  لی   رایی قو ی فار  بود  ای، دو تی  در  فهوم قو یتعهف هر دو به  لی

تیشااتیش در قانون اسااسای بهیان شافه بود اشاتراک داشاتهفا همان قانون اسااسای که از  

رفت   شامار  یی د وکراتی  در تاری   فرن ایران بهنظر ایشاان ساهف تر افتبار  یارزه

د وکراسااای در ایران  شاااروته همانهف تمام توا م چهف لیتی و چهفقو یتی قربانی  
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ی و یت و هویت قو ی شااف   فهوم حاکمیت  رد ی که شااالودهتعهفش نساایت به ق

هاای د وکراتیا  اسااات ههگاا ی کاه باا هاای  افرن د وکراسااای و ح و اتتماام نظریاه

ی   صاالحت دولت و اقتساااپات ا هیت  لی سااهجیفه شااف توفیقی حاصاال ن رد  آ وزه 

تز  اش نشاان داد که چیزی  سایاسای-د وکراتی  حاکمیت  رد ی و بازنمایی حقوقی

 ثابه وسااتی تهی نیود  به تیارت دیگر ای، آ وزه بیان تعهف قو ی نساایت به  ردم به

باالتری، اقتفار و  هیم  شروتیت بود که در تی، حا   یها و نیرویی در  یفان سیاسی 

 رای  های قو ی تقالنیت ساایاساای  وتود در دولت  لی  فهوم ااتنفاشاات  شااالوده

اش تهی سااااخات و آن را باه  ظهر رکرد سااایااسااایت ثر رایی د وکراتیا  را از کاا

 خورده تیفیل کرد   های سیاسی ش ستی رویمنشفههای  حققخواست

های د وکراتی  در ایران چه تیا ی  به شا ل کلی تمهوری برای کردها و سایاسات

داشات؟ فروتاشای تمهوری کرد و اساتیالی نظا ی بر  هطقه با تحمیل  جفد قفرت و 

تهها اقتفار قفرت حاکم را  جفداً تثییت بل ه شاااف  قفرت دولت نههویت حاکم دنیا   

خورد ان تحمیل کرد  هویتا زبان و فرههه همچهی، هویت خود را دوباره بر شا سات

ساابقه سارکوب شاف  ا ا حقیقت ای، اسات که تحمیل  جفد  کردی با نیرو و شافتی بی

ن کردی را بفیهی  قفرت و هویت حاکم در کردسااتان که ساارکوب خشاا، هویت و زبا

هاای ویژهی قافرت کاه برای دساااتیاابی باه ای، یاایات کردا همراه باا ت هولوویفرض  ی

ی ا هیتا نظارت و تهظیم تمعیت( تهها شاف )خصاوصااً در حوزهدو انه ب ار  رفته  ی

ی  ای از د ر ونی تا عه و ح و ت ایران از ز ان انقالب  شاروته بود  در درته نشاانه

های  تهاوب ریم آن ه دچار بحرانداد که دولت ایران تلینشااان  ی نبساات ای، ا ر

شااف ا ا  قفاری از  ساایر را در فرایهف تیفیل شاافن به ی  دسااتگاه  فرن اقتفار  ی

ی کرد داد که  سائلهحاکمیت و سالطه تی کرده بود  همچهی، ای،  سائله نشاان  ی

های فرههگی سایاسات ایران قرار  در ایران دیگر بیان نارضاایتی اقلیتی که در حاشایه

ی سایاسات ایران بود که تیوساته وحفت داشات نیود بل ه بیشاتر قلس خا وش ا ا تپهفه

کشایف  ای،  سائله همچهی، نشاان سایاسای و هویت قو ی قفرت حاکم را به ترساش  ی

 ذرد  ای اسات که از  سایری  یشافهداد که  وضاوعا ت وی، سایاسای تفاوت سارکوب ی
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 یری آن در  قطم انقالب از شاا ل  _ی قفرت در ایران  فرن هزارتوی تیچیفهکه در 

 قرار دارد   _ شروته تاکهون 

ی کرد در ایران از ز ان فروتاشی تمهوریا فعا   در حقیقت ت وی، و تفاوم  سئله

 رای  تفاو  در  ورد د وکراسای اسات که به اشا ا  های ااتکردن  جفد نقف نظریه

 ثابه بفیلی برای نظام کهونی  را بهران ایرانی اتم از ساا والر و اسااالم تهوع روشااهف 

حاکم تمام ادتاهای د وکراتی  در  ورد -شاود  زیرا تفاوم تفاوت ییرتصاور و ترضاه  ی

کهافا ت ثر رایی کاه باا در نظر  رفت، تماام تواناس هویات را  ت ثر رایی را تساااعی   ی

-های ییرا ری که تفاوتی را که در بط، هویت   یردا ثابه حساور  بفیهی فرض  یبه

ی آن  دههفه ذارد  ای، ا ر نشاانکهف و بفان احترام نمیحاکم قرار دارد شاهاساایی نمی

اش را  اساات که تفاوت شاار  ا  ان ی  ت ثر رایی ناب اساات که هم سااطح کارآیی

سای  شاب  هایش را در فرآیهف د وکراتی  سایاتوانف تعیی، کهف و هم  حفودیت ی

ساازد  بهابرای، ا ر د وکراسای ا ری اسات برای یلیه کردن بر  شا الت سایاسایا  ی

قافرت و هویات حااکم در توا م   از تعری  قو ی  بهیاادیهی کاه  فرههگی  حقوقی و 

شاود تس شاهاساایی د وکراتی  تفاوت چهف لیتی و چهففرههگی  انهف ایران ناشای  ی

آیهف  تمهوری د وکراتی  که بشامار  ی  و حقوق  فنی و د وکراتی  ا وری ضاروری

توانف تاسابی برای  کهف نمی رای د وکراسای فرانساوی الگوبرداری  یهای ااتاز نظریه

ی کرد در  شا الت سایاسایا حقوقی و فرههگی باشاف که سایس تفاوم و بازتولیف  سائله

استوار هویت ای که به نحو  سیاسی-ایران هساتهف  تا ههگا ی که تیونف نظری و حقوقی

زنف شاا سااته نشااودا  ساائله کرد تابرتا  حاکم را به قو یت و فرههه  ساالط  ره  ی

توانف  تههایی  یی شاوم بهخواهف  انف  شا سات، ای، تیونف و تایان دادن به ای، رابطه

  سیر حل د وکراتی   سئله کرد در ایران را نشان دهف   

بیش از ی  تیام تاریبی    از ساااوی دیگر فروتاشااای تمهوری برای کردها چیزی

دارد  از نظر آنان ای، رخفادا ری نیود که تهها در  ذشااته رخ داده اساات  ای، حادثه 

انگیزد بل ه تهها حافظه را بر یکهف که نهبرای آنها ا ری است که در اکهون زنف ی  ی

از    ببشاف  کردهادههف رو   یها و اتمالی که اکهون را شا ل  یهمچهی، به  فتمان

شاان ی خیالیکههف و اکهون و آیهفهی خود تف ر  یتریق ای، رخفاد در  ورد  ذشاته



 ی کرد و خرد سیاسی دولت  سئله 62 

ی آن زنف ی  ای اسات که آنها در ساایهبرنف  تمهوری نشاانهرا به  صااق همفیگر  ی

زیهف  و ای،  یارزه و  قاو ت که تهفیف  شااترکی  ثابه  قاو ت و  یارزه  یخود را به

شاان را  ببشاف و تاری شاان وحفت  ی ذرد به تا عهآنها  ی  اسات که از د  زنف ی

شاان برای آزادی اسات  ی آنها بیان  یل  حقق نشافهساازد  تفاوم  یارزه هساجم  ی

نشافه برای آزادی بر ضارورت قفرت برای رسایفن به تهوان  یل  حققروایت  یارزه به

که ت  وهرآزادی اساات و نیز ای،دهف که قفرکهف  ای، ا ر نشااان  یآزادی ت کیف  ی

 فد کهشااهای تاریبی که آکهفه از قفرت هسااتهف بفساات آیف   توانف بهآزادی تهها  ی

شاان اسات ا ری اسات که تهها شارایط اکهون کردها که  یتهی بر ان ار و سارکوب هویت

ی  تهاقش  ببشاف  چراکه آزادی از بط، ای، رابطهشاان برای آزادی  عها  یبه خواسات

ساااان همواره آکهفه از قفرت اسااات  آزادی در ییاب قفرت شاااود و بفی،اشااای  ین

بهره بماانهاف   رساااف  کردهاا نیاایاف اتاازه دههاف کاه دوبااره از حقیقات ای، تیاام بیفرانمی

خواههاف کاه در ایرانی د وکراتیا  شاااهیافه شاااوناف نااچااراناف کاه خود را  هاا ا ر  یآن

 قفرتمهف سازنف 
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هوشااامهف که   یهاای از  اشااای،نسااال تازهداقتصااااد   ی  جمم تهانیبه  فته

  یو روبات 1(یآ ی)ا یهوش  صااهوت   یطهیح  در  میساار  یهاشاارفتیت   یواسااطهبه

تا از آن 2  هستهف  یاز  شایل انسان یببش بزر با   یهیگزیشونف قادر به تا ی  زیتجه

 شیافزا وها ههیهزاز  کاست،    یبرا یاقتصاد  هایبهگاهکرونا    یربیماری تالمکه با فشار 

و کاسات، از ات ا   فیتف  هاییوری از فهاوربهره فرایهف می جیور به تسار فیتول یبارآور

  ی ساسات دو انهد وتس وقوع   یو هوش  صاهوت   یشاونفا روبات ی یقیبه افراد حق

  خواهف شف حادی

با ای، همها    همه از کاهش شاافیف  شااایل به دلیل شاایوه ویرو  کرونا آ اهیم

زنه خطر را به صااافا در آورده اسااات  بها بر  هفهیساااا  آچهف ها در  ورد بیهیتیش

توساااط    یوهاا  ی% از تماا 30  یاایاکهون تقرتهاان هم  یاقتصااااد   جمم  یبرآوردهاا

  2025ها  ا ا تا ساا    انفه به دسات انساانی% باق70و الیته    ردیتذیها انجام   اشای،

 برآورد  د  بهاا برکرخواهاف    رییتو  50-50  سیاترک  ها باریای چشااامگ وناه وازناه باه  ،یا

  ونیاشااا اا  اتو ااسااا  گریو د   یاا روبااتیهوش  صاااهوت د  3هااو  کوترزرتوا  سیترا

را دارا هسااتهف و تا سااا    یههگفت یبه ار وان آوردن سااود اقتصاااد  ییهوشاامهف توانا

خواههف  یدر ساااطح تهان یناخال  داخل فیدالر به تول  ونیلیتر 15به    ینزد 2030

    ۴  ودافز

به   فیتف  یها هارت  از هفیخواهف بود:  شاایل ن آن  یانساان یههیهز ی هف ین ته

کار هفان ببش دخواهف رفت     انیاز  شایل  وتود از   یاریوتود خواهف آ فا ا ا بس

ا با  رسافیا چهانچه به نظر  دفتری  نو شاایال  هاها کار ران کارخانی ال  خف اتو   یبان 

 یهیبازآفر یبرا یراه افت،ی جیور به   ایخواههف شف و   اتهخطر از دست دادن شول  و

ها  تفاوتهفا ا ا در یهیبشی رچه ت     فشاااخواههف  "شاااگفت نو  یایدن" ،یخود در ا

 مان  ،یخواهف رفت و همچه انیشاول از    ونیلی  85ا 2025حالتا تا ساا    ،یبهتر

 
1. AI 
2. weforum.org/agenda/2018/09/ai-and-robots-could-create-as-many-jobs-as-they-

displace 
3. PricewaterhouseCoopers 
4. pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-feb-

2018.pdf 
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 ازین یهوش  صاهوت   بساتکار  یجهیدر نت یهیکار ر چ  ونیلی  50از   شیکه ب  رودی 

 خواههف داشت  یبه بازآ وز

 شاامار چهی، انیوهی ازو چرا    سااتیچ  قاًیدق  یاساات: هوش  صااهوت  ،یترسااش ا

 یوتریکا پ  یهاساتمیترورش سا یهینظر یهوش  صاهوت   کهف؟ی   فی شاایل را تهف

و   یری می فتارا تصام   یا تشابی انهف ادراک بصار  یفیاسات که قادر به انجام وها

 است  یهوش بشر  از هفین  یهستهف که در حالت تاد یزبان یترتمه

 وتود دارد: یدر حا  حاضر چهار  ونه هوش  صهوت 

تاسا  دادن واکهش  یهساتهف که برا  ییها اشای، ههای  ایواکهشا  یها اشای،  -  ی

 ورد اساتفاده در   یهاانف  روباتشافه یریزبرنا ه طیای از شارانشاان دادن به  جموته

  ی فروض )برا  طیدساته هساتهف  ا ر شارا ،یاز ا یخوب  ینمونه یخودروسااز  صاهایم

شاافه   یریزبرداشاات، آنها برنا ه یبرا فیکه روبات خط تول  یسااا تا تینمونها  وقع

  دههفیخود را از دست    ییها کارا اشی، ،یکهفا ا رییاست( تو

آورنف   ها را به خاتر  یو داده  میها وقا ونه از  اشااای، ،ی حافود  ا  یحافظاه  -دو

 طی(  حرهیو ی   ییآوا ابی)رادارا رد  هان رانهفه با اساااتفاده از حساااگربفو یخودروها

  ی فر ان  یهاسااتمی  سااتردازنفیخود   تیو به برآورد  وقع  کهف یرا ادراک   را ونیت 

ا اتتهاب از  یابیره  یرهای سا  حیتصاح یدر راساتا حسای  یهاداده  ریبا تفسا  شارفتهیت 

    رنفی  ی میای تصمم تادهی وانم و واکهش به تال

  نفارد حیبه توض یازیباال ن یدو  ونه  ینسی تی وفقرسف  به نظر  ی

 یهاالگو گریتف رات و احساساتا خاترات و د  یها دارااه،  انسان  یهینظر  –  سه

  تژوهشاگران دهفیقرار   ریف و تحت تاثهک ی تیهساتهف که رفتار آنان را هفا ی وز

کاه قاادر باه   ییوترهاایبااورناف کاه سااااخات کاا پ  ،یاه، بر ا  یهیانظر یدر حوزه  ریدر 

تف رات و  ریث  ت یبه درک نحوه  درکه قا  ییهاانسااان و  اشاای،  یاهه یالگوها  فیتقل

  است  ریتذها باشهف ا  اناحساسات بر رفتار انسان

 ازیاز آن ن  یریاد یها و اه، به اساتبرا  اتالتات از انساان یهینظر  یها اشای،

  یو برقرار   یهاا در برهم هش اتتماات  ااشااای،  ،یتافاخال ا  یاتالتاات نحوه  ،یدارناف  ا

  دکرخواهف  ،یی بتل  را تع طیدر واکهش به شرا  ایارتیا  در چارچوب و 
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 شاهور   یروبات  ایاسات  صاوف  1ایصاوف یفهاور ،یا یهی شاهور ا ا اول  اریبسا  ینمونه

با شارکت     عموالً یا واساتسااخته  آن را     سیاسات که هانسا، روبات  یدر ساطح تهان

ها قادر به از آنچاه روبات شااارفتیدر حا  ت   ای داپمااًنمونه  ی طیوتات  یهادر کهفرانس

  ی درک توات  انسااان  ایو   یقادر به تشااب ای   رچه صااوفدهفینف اراپه  اانجام آن

و واکهش   یریتصاو یا بازشاهاساییابتفا یهاقادر به  شاارکت در  فتگو  اودا ا  ساتین

 هاساس اسات و  یهابا اساتفاده از حالت چهره  یانساان  یهانشاان دادن به برهم هش

    دارد  یانسان  تییابه یهاهر ،یهمچه

  ی شااا ال هوش  صاااهوت   ،یزتریبرانگچاالش ورد   ،یا    احتمااالًیخودآ ااه  -چهاار

  تی در ساطح انساان هساتهف و  وتود  یآ اه  یها دارا اشای، ،یاا یهظر تئور اسات  از  

اسات    یهوش  صاهوت  یای دراز فت برانقشاه  ،یا-کههفیدر تهان را درک   شیخو

قادر به و انیاشاات کهف    اتآ وخته و اتالت   میخاترات باشاافا از وقا  یکه دارا  ی اشاایه

  یی ها اشای،  ،یدن چهخواهف بود  توساعه دا  هفهیآ  یهایری میاساتفاده از آن در تصام

 هجر  ها  و نجات تان انساان  یزنف   ینحوه یورو شافن تا عها بهساازریتوانف به ز ی

  شود

  ، ی ااشااا  یریاد یاو    قیتم  یریاد یا  یو چاه در تلوم اتتماات    حشچاه در تلوم  

  ش یها ت داده  یها و دسااته بهفساااخت الگوهاا آ وزش روبات  یبرا  یفیتف  یراه ارها

هااا باه خااتر از نموناه  یریاد یاهاا باه  هافقا آ وزش  ااشااای،  تاا،ی اذارناف  در ا ی  یرو

 یهاا در دساااتاه بهافداده  ،یا  یریوا اذار شااافه باه آنهاا و ب اار   یهااساااپردن داده

    هاستیورود

  ردیرودبه نام    یروشاا وتریکا پ  یبه   هایبهفی ورودتیقه یآ وزش نحوه یبرا

نمونه   یبرا-ریتصااو  یاز   ییها  تهیهمیبریکار  هرا ب 2 ،ی اشاا  یریاد یاسااتانفارد 

اراپه شفها    ایاش  ی  تما میکهیانتباب    وتریآ وزش کا پ یرا برا  -هاهیها و حاشا وشاه

شافه و ساپس  ورد  ی رفته شافه بازشاهاسا  ادیو با اساتفاده از  راتم    وتریتوساط کا پ

  ردی یقرار    یابیارز

 
1. Sophia 
2. standard machine learning approach 
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از   یریوا  تصااافکهایاساااتفااده    یترشااارفتاهیت   یهاا یااز ت ه  قیتم  یریاد یا

شااونف  در داده  ی  قیتم-یریاد ی  یهاتمیبه خورد الگور ماًیها  سااتقصااحهه ایاشاا

 یتردازنافه  یریکاار ها باریهاا هزار تصاااوهاا و دهاز داده  ییصاااورت وتود حجم بااال

  ی با دقت ای تعاقس اشاا  یاسااو بازشااه لیتحل یبرا 1(وی  یت   یباال )ت  ییبا کارا  ی ی راف

و تعفاد    ییالگو به توانا   یسااااخت  یبرا ازیاسااات  ز ان  ورد ن یقیو  ضااارورقابل

و با  -دارد   یها بساتگوی  یت   یت  ،یو همچه 2(وی  یت   ی)سا ی رکز  یتردازنفه  یهاواحف

باه   هاا،یا  یسااارتات تماا    یاای نزدهافهیدر آ  یکوانتو   یوترهاایاز کاا پ  یبرداربهره

    افتیخواهف  شیافزا ریچشمگ ینحو

 

 یکار انسان

توان  ی ی جهز به هوش  صاهوت   یها وتود  اشای،  یهاییبا در نظر  رفت، توانا

توانف به کار خودکار  ی هفیفرا   یشاافن به  ثابه  یتردازهی فت که هر کار قابل نظر

  در ردی یاز  شاااایال را در بر    یببش بزر   ،یا روز ا  یایاو در دن- ردد  لیاتیاف

ساااطح آ وزشا    یتمف ریی   ایو    تا فانه  افت  یدارسااار ایه  یشااارفتهیت  یکشاااورها

هموار کرده اسات    یطیشارا  ،یچه یاز باال راه را برا تیری ف  یهاساتمیو سا یکارآ وز

  می او تصام  یروزانه سااتت   یخط در  ورد وها  ریکه  ف  یا هر فرد شاایلگرید  یانیبه ب

   نگران شفن دارد یبرا  ییتا  ردی ی 

 نا تبصاصا  و   اهر انریزبرنا هبرکهار از  کاتیتالیساما   یطرهیحا ا تحت سا ،یبا ا

  یی خار  از چارچوب و توانا فنیشایکه  ساتعف انف  یا از قساا تهها کساان یهوش  صاهوت 

  خود را دارا هستهف قادر به حف   شایل خود خواههف بود لیتب  یاستفاده از قوه

و ساااخت  یتراح  3 اوبردنمونها هفق    یدر چهف سااا   ذشااتها برا :یانندگر

  ی هاایاز  روه فهااور  یا ببشااا2020 ردان بوده اسااات  در دساااا یر  دخو  ییخودرو

 
1. GPU 
2. CPU 
3. Uber 
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 ایسا ودو    2 آ ازوندکه از تانس   یآت اساتارت  1 اآورورادشارکت به   ،یا  یشارفتهیت 

 ورد  یافزارهانرم  یو تراح هاسااخت حساگر  یطهیشاود و در ح ی تیحما  3 تا یکات 

% ساهام شارکت 26  اوبردداردا وا ذار شاف     تیخود ردان فعال یاساتفاده در خودروها

توان  ی ،یآن اسات  بهابرا  یرهی ف ئتیتساو ه   اوبردتا ل    ریدارد و  ف  اریرا در اخت

بفون رانهافه به   یخودروها  یهاییساااطح توانا  یارتقاا یبرا  اوبردانتظاار داشااات که 

رانهف انش ادا ه   یروز ره اتیتجرب یثیت شاافه بر  یها  یزنفه  یهاهاسااتفاده از داد

  خواهف داد

آ اهانه برخوردار   یری میتصااام  ییتوانا تیانساااان رانهافه از  ز  یکهون سیادر ترت

ا  یروبات  یطهیو تحوالت در ح یهوش  صاهوت  شارفتیاسات  ا ا با در نظر  رفت، ت 

خود ردان به   یو ساخت خودروها  یتراح  یههیفعا  در ز   یهاشرکت گریو د   اوبرد

 انهف را  -انساان یهایری میتصام  ییای هساتهف که توانابفون رانهفه یدنیا  خودروها

شاااتاب   هفیفرا ،یبه ا یهترنتیا میبر توز شاااتریهر چه ب یهیو ت   رونادارا باشاااهف  ک

   است فهیببش

اساات چهف سااطر کف    ازیشااودا آنچه  ورد نافزارها  ربو   یکه به نرم ییتاآن  تا

در انتظار  سافران   یبرا یز ان  یخود ردان  حفوده  ینمونها به خودرو  یاست کها برا

  یتمل کردن در نقش خودرو   یبرا  ازیافزار  ورد ن انفن و سااپس  ذر خودکار به نرم

واکهش  یاست که برا  یبازکه-صهفق  زمی  ان  ونیاتو اس گرید یرا بفهف  ضرورت  میتوز

  یاسات که  یعیشافه باشاف  تی یریزبرنا ه میتوز  یبه دخالت انساان در انیار و نقطه

صاورتا   ،ی  از قساا در اردیبیهی قرار بگقابل تیش ریی  یطیخود ردان در شارا  یخودرو

  حی به تصااح  ردرآ ف که قاداز کارکهان کم یا به ارتشااونیاشاا ا  اتو اساا  گریهمانهف د

    خواهف بود یهستهف  ت   ونیاتو اسد  یخطاها

 
1. Aurora 
2. Amazon 
3. Sequoia Capital 
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 انهف   یاصال یهترنتیا  یهااز شارکت یتعفاد 1«:وارشنب » یکار هوش مصننوع

از    5ترک(-)ام  رکتُ   ا یآ ازون   اندو    ۴ وورکرز   روی اد  3 اکراود فالورد  2 اسا اد

 ،یاسات: ا  ترک-امد  ها،یا ،یترکههف  تالساساتفاده  ی   وارشایحددرآ ف  کارکهان کم

  یکه برنفه یالدیدر قرن هجفهم    یر اشی، خودکا 6 اترکدنام  یبر یها ی ذارنام

در تشات او تههان   ی ساابقات شاطرنج در اروتا شافه بود و بعفها  علوم شاف که انساان

با    ایتانی تحفه و بر  االتیدر ا ی اریب  یسااابقهیب شیبودها انجام شاافه اساات  با افزا

 درشااف    میترک  واته نبواه-انجام کار از نوع ام  یداوتلیان آ اده  افت،یدر  یکمیود

 :که  خوانیم ی  یکمپان ،یا  یتارنما

همچهاان ادا اه داردا ههوز   یانگریارا  یفهااور  یطاهیدر ح  شااارفاتیکاه ت   یدر حاال

ها  ثرتر آنها از  اشاای،ؤ   اریها قادر به انجام بسااوتود دارد که انسااان یاریبساا   یوها

ا  ویفیو  ایت س و    یاتسااام در   ییشااهاسااا لیاز قی  یفیشااا ل وها ،یهسااتهف  ا

  7 شودها  یداده اتیتز یبررس  ایو   یصوت یهاضیط یسیهاا آوانواز داده ییزداریت ث

و    ههیبه حفاقل رسااانفن هزدبرنا ه   ،یکههف که هفق ااتالم  ی آشاا ارااز قساااا  

   است ،ی اش یریاد ی شرفتیدر هر  رحله از ت   ازیز ان  ورد ن

 یاتتمات   هایرساانه  یهاشارکت  گریو د  وبیوتیتوساط   ،یهمچه  یکار ران  ،یچه

ها در  ورد روبات ماتیبهیود تصام حیو تصاح   نا هاساسد اتیبالک کردن  حتو یبرا

دساته از کار ران  ،ی تحفه ا  االتیشاونف  در ابه کار  مارده  ی   زیآ ،یتوه  ی حتواد

کههف   ی  افتی( درایتانیتونف بر  ۴5ا1دالر در سااتت ) عاد    2ناز  در حف    ییهاحقوق 

  یار رانا بفون اراپه ک ،یکار صااورت  رفته توسااط ا  رشیحق دارنف از تذ  هایو کمپان

کارکهان در سطح   ،یها همچهیکمپان ،یاز ا یاریا ا تهاع بورزنف  بسایحینه توضاهر  و

ا   وا ساا   یساد ی مارنف  بها بر  فتهرا به کار  ی  -قایکار ارزان در آفر ژهیوهب-تهان

 
1. ‘Ghost’ AI work 
2. Sama 
3. CrowdFlower 
4. Microworkers 
5. Amazon Mechanical Turk (MTurk) 
6. The Turk 
7. mturk.com/worker  
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اتالتات   ا یالیاًایهیرتیدر دانشاگاه وسات و انهیبرهم هش انساان و را  شاگاهیآز ا  ری ف

در   یفیاباه تژوهش تاف  ویکاار ران  وتود اسااات     ،یا  یساااتیدر رابطاه باا ک  یانافک

اشاااره  1ی تهساای دد رباشااانه ی حتوا تیاز  مهوت   وبیوتی طلم  شاات،   یز یهه

بل ه از    تمینه از الگور یشاافاوریبه تمل آ ف که ت  شاا کا  دبا واکاوی قساایه:  فکهی 

 اتیشااایل بودنف که  حتو  یشاافه بود که در کشااور  یکار ران تشاات صااحهه ناشاا

 2  کردیرا سانسور    "ی تهسید رباشانه"

 ،یتربزر   یی اایآ ر  انیاکاارفر اا  3 هافکسیا  یوریل  ،یآنال زآکسااافوردد یباه  فتاه

  ی بعف  یهادر رده  ایلاا ههفوساتان و اساترایتانیهساتهف و بر ،یالکههف ان کار آن صارق

ها قادر به اساتبفام در شارکت ،یا اتا یجیکار د  یهاقرار دارنف  با اساتفاده از تالتفرم

تا   ۴ارتیاتات  یا که از فهاوریدر ساااطح تهان  زانکار ار یروین انیوهاز   هاساااسز ان 

   وار شایحدا هساتهف  کار ران ردی را در بر  ی یدفتر یروز ره   یو وها یساینو ت،

نگه داشاات،    یاتیدر تمل  یفیکل یروز هسااتهف: آنها نقشااشاایانه  یکار در ت  یهآ اد

ا ور به صااورت    ،یکه ا  کههفیتصااور   انیکه  شااتر  یکههف در حال ی  فایخف ات ا

   5 ردیتذیصورت   کارخود

  ، ی ااشااا  یریاد یابهیود    یخود را برا  یهااهاا روبااتیکاه کمپاان  یروا در حاال،یازا

ا  اان برناا اهدههافیآناان آ وزش   هوش   یبرا  یشااافاوریاز قیال هر نوع ت   یریزا 

 وتود دارد  هفهیآ  ی صهوت 

ت   د تعلق به   واشااهگت، تسااتکه روزنا ه   فباشاای طلم    شااایفگزارش اخبار:  

  گریکه د  یتا در  ورد  وضاوتات  کهفیاساتفاده    و راقیهلدبه نام    یاز روبات 6 بزو 

  یه یتر  هم رو  تفی  آسااوشااساافی زارش بهو  سااتهفیکارکهان قادر به توشااش آنان ن

 یرنمااهااهاا و تاایاسااات کاه ا ر باه خیر زار  ،یا قاتی  حقکهافیرا دنیاا     ی شاااابه

 تعجس  اریبساا  میاز وقا  یاریتوشااش بساا یاز شاایاهت نحوه فیها  راتعه کهروزنا ه

 
1. LGBTQ  
2. bbc.co.uk/news/technology-56414491 
3. Oxford’s Online Labour Index  
4. IT 
5. ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labour-index 
6. Jeff Bezos 
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هاا  وتود دارد ا اا روباات  یانساااان  یاز  افاخلاه  یحافاقلا   وارد  ی  در برخشاااف فیاخواه

    کههفانتباب  ی  ی شابه یهاتمیالگور براسا  وضوتات را 

روزنا ه نگاران با خطر از دسااات دادن   ی وتود و  واتهه  تیااز تلال وضاااع  ی ی

 راسات آن اسات   عموالً- یانه  یفپولوویو ا  1یااتاق تژواک رساانه یشاان سالطه شاایل

توساااط   ،یتهاو ،ی وارد ا یدر برخ-برنفرا به کار  ی  یهمساااان  ،یها( تهااو)رساااانه

انتباب   یخیر  یهاتیساا  گریو د  یاتتمات  هایرساانهدر   یتووها تس از تساتروبات

رفته اسات  نه از   انیاز   یایتقر یقیتحق  میساساا   ذشاته وورنال ساتیشاونف  در ب ی

خار  از    فنیشاایانف یبرا  یو نه تالشاا  قتیاساات نه از تطش حق  یخیر  میساا الیراد

  ف یشاان هساتهف باخواهان حف  شاول یطیشارا  ،ینگاران در چهچارچوب  ا ر روزنا ه

 وضااوتات بپردازنفا اتاق تژواک   قیبه تحق  سااتهیشااا یقیبگذارنفا به تر  هی ا  شااتریب

 ی هاا حتروبات  صورت،یا ریآن بهگرنف  در ی   سویای را به چالش ب شهف و به فرارساانه

   ا ور را به دست خواههف  رفت یا رشتهتوییر شرقدر رابطه با اخیار در 

شاول   هاونیلیالواقم  وتس از دسات رفت،  یف  طهیح  ،یدر ا  ونیاتو اسا :دیتول

 20 یالدی  2030رفت که تا ساا  ا  مان  ی یری کروناهمهه اسات  قیل از آیاز  شاف

  یه یاهاا خواهاف افتااد ا اا برآوردهاا از فورباه چهاه روباات  گرید  یفیاشاااوال تول  ونیلی 

 میات هینشر ی فته است  بها بر  افتهی شیترق افزا ،یبه ا 2020

در  حل    کرونا  تیاز ساارا  یریتلو  یها در تالش برایاز آنجا که کمپان

کردن انساانها با    ،یگزیتا یزهیهساتهفا انگ  یاتیتمل یهاههیهز  لیکار و تقل

  یریهمه تحفه در او   االتی رفته اساات  ا  یشااتریها شااتاب ب اشاای،

 هفباز خواه یکه ا رچه برخ بتیشااول را به دور ر ونیلیبه چهل    ینزد

از اقتصااددانان    یاز آنان هر ز  ساترد نبواههف شاف   روه  یاری شات ا ا بسا

 2 انفرفتهاز دست  شهیهم ی% از  شایل برا۴2 عتقفنف که حفود  

 
1. media echo chamber 
2. time.com/5876604/machines-jobs-coronavirus  
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  ان یاخود را باه تور تمافه از    انیاقرباان  ونی و  او  اتو ااسااا  چاها ر  :یکنار ادار

  یطه یدر ح  فیتف  هایشارفتیاز ت  فیسافقهی شاایل    انتباب کردا قطعاً یآبقهی شاایل  

  قرار خواههف  رفت ریتحت تاث شتریب  یهوش  صهوت 

 انهف    ایکههفهخسااته   یو خودکار کردن وها یوربا بهیود بهره یهوش  صااهوت 

  ی تواناف باه انجاام کاارهاا باه تبصااا  نافارد  ی  یازیاهااا کاه نداده  شزو تردا یآورتمم

و  یحقوق یاریو دسااات  یا  شاااایل اداری عه ،یرساااانف  به ا  یاری   هواختی یحقوق

ا که رونف رهیکردن اساهاد و ی   دههاا آ اههیزدن  ز  ی انهف ت ی شاایل حقوق ،یهمچه

  مهیکه به ب ییتادر  عرض خطر قرار دارنف  تا آن  کههف قطعاًرا دنیا   ی  ی شاابصاا

  ی ا تما ی، اشاا  یریاد یاز    هفبهره  ی باهوش  صااهوت   یشااودا فهاور ربو   ی

  یرد  دربر  یتمر را  مهیتوانسا از تمله ب

شامرده   ی هابم انساان یهاتیسائولاز تمله    که قیالً  یفیا وهاریدر چهف ساا  اخ

از    یلیتو  ستیبزر ا به صورت خودکار در آ فه است  ل یهادر شرکت ژهیوشفا به ی

هاا  رفتاه تاا ا از کاارنماازیاناف و هماه چرا باه تهافه  رفتاه  یانساااان   یافزارهاا وهاانرم

را از هر ونه   یکههف  کاتیتالیسام  هابم انساانهاا را ثیت  یی رخصا  ف ییو ت   یتبصا

در  عرض خطر    یبه  عه ،یکرده که ا  یا توات  و هرافت تیم تهتیا انساااانیهمفل

 که خواهف بودچیزی   ها با هر آنروبات  یهیگزیدساته از  شاایل و تا ،یبودن ا یحتم

    انفه است  یباق  یدر  هابم انسان

ها و اراپه دههف ان  فروشاااگاههاا  از بان   یبه خف ات  شاااتر ازیکه ن یاکثر افراد

اسااتفاده از    یف یدرخواساات رساا یروش برا  ،یدانهف که کارآ فترخف ات دارنف  ی

داشات،  نگه  گرید یههیتهها  ز-هاساتشارکت  ،یا تیسااخف ات خودکار  وتود در وب

که باالخره   یتا ز ان فی ف  ی فت  یاآور بر  ال  یقیتلف، در  وش و  وش دادن به  وس

را    یخواهف کرد تا فر   ییهم شاما را راههما  شاانیکه الیته ا-  بفهف اساتتاسا  یانساان

ارتیاتاتا   یسارترساتان فهاور  تی  وضاعفیشارکت  وتود اسات تر که  تیسااکه در وب

  ی هفهایفرا ی شااایل بر  یها ،یا  یتما -اساات  ،یچه،یا زین  رهیها و ی ترووه رانی ف

از    یاریانافارناف  بسااا  یو نوآور  لیاتب  یباه قوه  یچهافان  ازیاروناف کاه ن ی  شیت   یم هظ

  فنریتذیانجام    وترهایتوسط کا پ  ایو   یاریواقم با  به شایل   ،یتوانس ا
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 پاسخ ما 

در خف ت   یها و هوش  صاهوت کاتیتالیساما روبات  یطرهیکه تحت سا  ساتین یشا 

 ،یبه ا  داریسار ایه  یاات  هایکار ر هساتهف  تهاقش  یاساتثمار و کهتر  تیقه شیافزا

حفاکثر  ینا توازن خواهف بود و بر  یها  فیتف  یهایفهاور ،یا  یاست که ترضه  ی عه

 شت خواهف   ،ییسود تع

 بتل  )و    یاتینظر  هاشاارفتیت  ،یا  یاساایساا-یاتتمات   آ فهایتی  یز یهه در

 :ردی یقرار   ی تهاقش(  ورد بحث و بررس  عموالً

الزم   طیشاارا  جادیقادر به ا ی حور قفرت اقتصاااد-یتمرکز هوش  صااهوت   -  ی

که حاصااال هوش  یکار  یالگوها بهیادی  یا د ر وننظر ،یا هانقالب شاااف  بها ب یبرا

صااحس   نبیگان فهیدر دسات   یتوانف  وتس تمرکز قفرت اقتصااداسات  ی  ی صاهوت 

به -خواهف شاف هیاسار  هی وتس شاورش کار برتلتمرکز    ،یشاود  در  قابلا ا هیسار ا

  ،ی اول  یکه در دورهداری اساات ساار ایه ی تهاقسااات دروند  یادا ه ،یا اگرید  یانیب

را فراهم    یتیری ف نبیگان  یابیقفرت  طیشارا  ونیکه اتو اسا  یا ههگا یانقالب صاهعت

  آوردا  ارکس به آنان اشاره داشت

  ی سااز ان انقالب  ابیچ  و ی   کهونیاز ضاع   فنیچشام توشا لیتحل ،ی شا ل ا

  یانفجار   شیو افزا  یانساان  یازهایبر ن  فی ازاد تول یر یکار ر اسات   فهوم چ  یتیقه

   است  ریا  انپذ میساوقات فرایت تهها در کمون

از هر کس باه دتواناف  وتاس تحقق  تحات کهتر  دولات  ی  یهااتمیالگور  -دو  

باا    یهیگزیتاا  سیاترت  ،یاو باه     ازشیان  یاشا باه هر کس باه انافازهییتواناا  یانافازه

فراهم آوردن    یی حور از توانا- تمرکز و داده یهاتمیبازار شاااود  الگور یدارسااار ایه

 براساا  تمرکز برخوردار اسات   ریی  یبازار  رقابتبا   ساهیدر  قا  یبهتر  یاقتصااد  جینتا

کهتر   -و-دسااتور  ی وتود با اقتصااادها  یهایبهفه ریت   باآزاد   یا بازارهاویسااهار ،یا

 رتیط با    یرونیشاهاخته شافه ب  یهایاقفا ات کاسات ،ی  اشافخواههف   ،یگزیتا ی رکز

   دکر واههفرا  حفود خ یطی ح ستیز یاتیدارانه و تبرسر ایه  یهاینابرابر

ها و با  یفهاور ،یا  یز یههدر    یآ اه  ابیاساات که در ی  یادآوریالزم به  بار دیگر

  ا ا  انفی   یباق آرزو  یطهیدر ح ینگرشاا ،یچه  یچ  تهان تیدر نظر  رفت، وضااع
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 یهاا نابرابردولت ی فاخله ابیو در ی   روناک-و اوضااع تساا  کرونا یدر دوره که،یا انیب

بقا  ی یارزه برا ریدر   تیتمع تیا اکثرافتی اهفکسااترش خو  ریای چشاامگبه  ونه

اسات  صاهعت   حیبه شافت افت خواهف کرد صاح شاتیخواهف شاف و ساطح  ع شیخو

 1 داتا هیبدخواهف نمود )  تیرا تقو  یانحصااار تلی یبه سااو شی را  یهوش  صااهوت 

 یآنان به بازارها یو ا  ان دسااترساا  فیها را بهیود خواهف ببشاایکمپان یهاتمیالگور

همااههاه  بیهی  اارکس  خود باا تیش  ،یف کرد( کاه اهارا فراهم خوا  تربزر   ی صااارف

  ،ی و همچه یابف   اریب  یتیقه  ی  شیفای وتس ت   فیتف  یفهاور  یترضااه کهاساات 

    تر خواهف شف سترده  یهاینابرابر

و    رونااز ک ییینمونها ترک ی: براخواهف بودها  ی تااتورید  در خف تنظاارت   -ساااه  

فراهم آورده اساات  در آیاز بحران   ،یچ  یرهیر یرا برا  ییهاتی ز  یفهاور شاارفتیت 

  تمیقرار  رفتهاف  الگور  سااا یر  دهیی نمرهدر  عرض نوت   یهیشاااهرونافان چ  کروناا

نمونها   یکرد کها برا یس سا هت  -زسایزا زرد و قر -یرنگ  یبه افراد کفها یوتریکا پ

  بر سااخت ی ،ییرا تع  ،یتر چبزر   یورود آنها به سااختمانها در شاهرها تیصاالح

ا  اان   ییکافهاا  ،یا چهیکهتر  اتتماات   یفهیاچیت   تاا یجید  ساااتمیسااا   یا  ی یهاا

اتما  شافه بر آنان  تهاهر با    یهاتیاشاباص و  حفود یاسایبه نظرات سا  یدهنمره

    آورنفنمرات را فراهم  ی ،یا

  ی ادیدسات آ فه از تعفاد زهنقا  داده ب سیترک یها براتمیا  ان اساتفاده از الگور

ا  یاتتمات   یهاساوابق سافرا دوساتان شای ه ایهترنتیبه تهوان  ثا ا ارتیاتات ا- هیم

 ،یافراد و بر ا یاساایبیهی نظرات سااتیش یبرا  -،یآنال  یفهای طالعها خر  یهاتادت

بر آنان وتود دارد  روشا، اسات که قسامت اتظم تهان ههوز    تیاساا  اتما   حفود

    میخطر بیهف  یهام بر نشانهچش  فیاست  ا ا نیا  فهینقطه نرس ،یبه ا

و    یا هوش  صاااهوت  سیتواناس روباات  یتماا   یز یهاهروز بودن در  از  هظر  ااا باه

 ،یای برخوردار اساات: چشاام بساات، بر اژهیو  تیاز اهم  ،ی اشاا  یریاد ی شاارفتیت 

     رددرفت، آنها نمی انیها  وتس از  ترسش

 
1. Big Data 
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 فانیبه    فیرا با ییها ا اساااتا چه خواساااته  یحفاقل  یصاااحیت از برنا ه  یوقت

کار ر را    یتیقه  فیقفم  ا با ،یداردا ا ا به تهوان اول  شاااتریبه ت  ل ب ازین ،یا  م؟یبران

ن همچون  کهااالواقم باا کاار  یکاه ف  یتیری اف  یهاا یاتاا در برابر ت ه  میکه  یسااااز اانافه

 یآناان را باا هوش  صاااهوت   ه اهیاز ا  شیت   الیتاه-کههاف  قااو ات کهافروباات رفتاار  ی

اسات  در   یرانساانیی   یهفهای قاو ت فعا  در برابر فرا یبه  عها ،ی  اهفینما  ،یگزیتا

 یهم از   فهرساتیاز دنیا  کردن   شاتریب اریبسا ییزهایچ  یهر شاول انساان قادر به اراپه

 تیانساانشاان و خودا دانش انفوخته اتیتوانهف تجربها  یسااده اسات  انساان  یکارها
کارکهان   فیبا یکار ر یها ای  سهفرنفیکار بگهکارشان ب  تیفیک  یارتقا  یرا برا  شیخو

ا  سیا از نظافت تا تفریکههف  ا روزه هر شاول سیخار  از چارچوب تری  فنیشایرا به انف

  ی توساط کساان کارها  عموالً ،یا-داردصا    ری ف یادیا تعفاد زیاز حمل بار تا خلیان

  ری فد ربوته دارنف  باالخره آنها فقط    یاز وها یساطح  یشاونف که درک ی  تیری ف

در   ی  فقط  شااایلمیرا به چالش ب شاا  صاا   تیریکل  فهوم  ف  فیهسااتهفا ا ا  ا با

  ی هفهایاترا باشاهف؛ فراها قابلانساان  ماتیتصام یخواههف  انف که بر  یها  یباق  هفهیآ

 شاایل   ،یا  ردنفا از تمله ی صا  رانیاز  ف ی راتیتحت نظارت سالساله که  ایفعل

   ستهفین

  یشاتر یب تیشافاف  فیاساتا با  یهوش  صاهوت    وارشایحدصاحیت از کار ران   یوقت

و  یا نژادیتیکه  م ، اسات تعصایات تهسا یماتیا از تمله در  ورد تصاممی طالیه که

را  ورد  کههف  ا رچه  م ، اساات خود  اشاای، یرا وارد هوش  صااهوت  یاساایساا  ای

بزر  باشاف که کار ران   یها عطوق به شارکت  فیبا یسارزنش قرار داد ا ا چالش اصال

   مارنفیر را به کار  اوشیح
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 اول  یپرده

 جه یها، عمل و نت  دهیا  

ی  ی تئاتر در دانش فهآ وختهخورشیفیا رضا  حمفی که دانش  13۴9بهار سا   

های زییای دانشگاه تهران بودا با ی  چمفان کوچ  به قزوی، آ ف تا  سئولیت  ههر

ی فرههه را به تهفه بگیرد  حسور ههرهای نمایشی شهر در خانه  ت سیس رکز تازه

را در قزوی، دچار تحولی   های نمایشیسا  داشتا تما ی فعالیت  33رضاا که آن  وقم  

 .بزر  کرد

سا ان تئاتر در  رکز آ وزش تئاتر فرههه  نبستی، کار رضاا آیاز تفریس  هظم و به

های  های دبیرستانو ههر بود  او برای تلس توانان به ای،  رکزا شروع به دیفار از تئاتر

  و و فت   به  باحوصله  –بودنف    هم   یتذ    اه  که  – ها  شهر کرد  تس از تایان ای، نمایش

 دتوت  تئاتر  آ وزش   رکز  هایکال   در  شرکت  به  را  ها آن  و  نشستا ی  بازیگر  توانان  با

  فسای  در  که  توانانی   برای  بود  رویفادی  رضاا   آ وزشی  هایکال   از  ی   هر    کرد ی

لف   یرهو  و   استانیسالوس ی  برشتا  از   کردنف ی  زنف ی   سهتی  شهر  ای،  آور ال   و  بسته

داد  کسی از تایتبت  کرد و با  رور بر  ارکسیسم و ا زیستانسیالیسم ادا ه  یشروع  ی

کردا  ای رفتار نمیتهها با تفرت، با توانان ای، شهرستان حاشیهکشور آ فه بود که نه

 . رفتکردا آنان را تفی  یها از  وضم برابر برخورد  یبل ه با آن

برد که در  هایی  یخانههای تئاترش را در  اه ر سان به قهوهدان کال رضا شا ر

کس نیایف از  کشی را هیچ فت: شس سهرابکردنف   یخوانی  یها شاهها هتا نقا آن 

آ فنف تا تا بگیرنفا چون آن شس تای سوزن انفاخت، هم  دست بفهف  بایف زودتر  ی

کههف   که به او  وش  یه کهیف و هم به  رد ی فت: هم به نقا  نگاتا نیود   یدر آن 

کهف که سراتا  وش شونف  با دقت به حرکات بفن و  ها را سحر  یبییهیف چگونه آن

 فت:  اش نگاه کهیف و باال و تایی، رفت، صفایش را خوب تعقیس کهیف   یحالت قیافه

ها نگران نگاهآیف و کجا  شان  یکشهفا کجا اش  به چشمانبییهیف  ردم کجا آه  ی

 .آیهفی نقا   یشود  دقت کهیف کفام دسته از  ردم به شهیفن قصه ی

شا رد شاهزاده حسی،  یچهفی، تمعه هم  به حرم  را  بیرون  هایش  در  تا  بردا 

 فتهف و زنان و  ردان تماشا ر را به  ریه  ها را بییههف که از تاشورا  یدارصح،ا ترده
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ها  دارفهمیف که کفام تردهریزنف؟  یهمیف که چرا اش   یفترسیف:  یانفاختهف   ی ی

ها از کفام اقشار اتتماتی  دانیف که ای،تر به تلس تماشاچی بیشتری هستهف؟  ی وفق

ها ولی شهونف ان  ها هستهف و هم زنتان هست که ای، تا هم  ردتا عه هستهف؟ حوا 

 .ها فقط  ردان هستهفخانهنقالی در قهوه

شفا لذا شا ردان کال  تئاتر را به  ها تعزیه دیگر در شهر بر زار نمی در آن سا

تعزیه داشتهف  ینزدی  ای، ههر نمایش سهتی آشها  تری، روستایی که  با  تا هم  برد 

بییههف  چیز نزدی   از  را  روستا  و هم  ردم  که شا ردان کال شونف  رضا  هایی  های 

ای، بازدیف ن شهاساانسان  های تلمیهفا در تژوهشآ وختها  یها و سفر حمفی در 

(anthropologist  )برنگری و  نا هف    ی(  participant observation)  روش  شاهفه 

خواست آ وختهف  رضا  یشهاسی هم  یتوانان  روه تئاترا فراتر از کار نمایشا تا عه

 .کهفی  توسط( آشها شان )تیقهی تیقاتیها را با  ردم خار  از  حفودهکه آن

نمایشها ه دورها  همی،  نوشتهدر  دنیا   بابای  دبهتری،  یال حسی، هایی  ثل  ی 

ی اکیر رادیا دافعی  آبادیا دصیادان  نوشته ی  حمود دولتساتفیا دسفر  نوشته 

ی اسماتیل خلجا ی تلی نصیریانا دحالت چطوره  ش رحیم  نوشته تالیی  نوشته 

ستثها و قاتفه  و دآن که  فت آریا آن که  ی بهرام بیساییا داددر حسور باد  نوشته 

نوشته  نه   ارتیاتات   فت  با  رفت   به صحهه  قزوی،  تئاتر  در  رکز  برشت  برتولت  ی 

ی رضا  حمفی با  حافل ههری تایتبتا نویسهف ان و ههر هفانی  اتتماتی  سترده

چون اکیر رادیا تیا  توانمردا ترویز تورحسیهیا فبری خوروش به قزوی، آ فنف   

بیح فرههگی  فسای  در  رویفادی  ههر هفانا  ای،  بود   حمود  حادثهسور  شهر  ی 

اش توسط ساواک شاه( به قزوی، آ فه بودا از ای، که  آبادی که )قیل از دستگیریدولت

دیف به وتف آ ف  دسفر ا ح ایت  ی دسفر اش را با اترایی  وفق در صحهه تئاتر  یقصه

به کشورهای ح ایرانی  بود   اشیه کار ران  هاتر  کار  تیفا کردن  برای  فار   ی خلیج 

ی نمایش تهران نیز اترا شف  ددر حسور  فت ی   اه و نیم در خانهنمایش دسفر  به

باد  را هم برای تلویزیون  لی ضیط کردنف و هم دو هفته در تاالر  ولوی تهران به 

شف و   ی  هاا رضایت  فیران فرههه و ههر شهر را  وتسصحهه بردنف  ای،  وفقیت 

 .رو کاری به کار رضا  حمفی نفاشتهفازای، 
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از کسانی که در ای، سا  های  ها  حمفی تربیت کرد تا در آیهفه در صحهه تفا 

تئاتر و سیهمای کشور حاضر شونفا تعفاد بیشتری از توانان شهر هم در  زنف ی را  

ی، توانان بود   در ای،  رکز آ وختهف  رضا  حمفی برادر بزر  و آ وز ار بسیاری از ا

ی دشهر نو ی تهران بودا  ای در  حلهخانهرضا که خودش نبستی، فرزنف صاحس قهوه

شفن نفتا توسط چهف ت، از اتسای ساز ان توانان حزب های  یارزه برای  لیدر سا 

توده با کتابا ههر و تالش برای تفالت اتتماتی آشها شفه بود  با کم  و راههمایی  

خانها در  خوانفه بودا  علم شفه بود و تس از ی کار در قهوهای ادا ه تای، توانانا به

رود که ریشه  فت: د ، یادم نمیآن هم در دانشگاه تئاتر خوانفه بود  رضا همواره  ی

کهم که چه کسانی به  ، کم  کردنف تا از  اما فرا وش نمیدر کجا دارم و از کجا آ فه

کودایره دوران  فرههگی  تهه  حیط  چشمدکیی  و  کهم  رشف  بزنما  بیرون  انفاز ام 

چه که به دست آورده اما تالش  تری از زنف ی تیفا کهم  برای ادای دی، به آنوسیم

تر آشها کهم تا ا ر ای،  های دیگری را هم با آزاد هشی و زنف ی انسانیکهم توان  ی

    سیر را تسهفیفنفا آستی، باال بزنهف و کار را ادا ه دههف 

رفتا  خوبی تیش  یبه  1352های  رکز آ وزش تئاتر فرههه و ههرا تا سا   فعالیت

تا ز انی که  هرداد تهلیف وزیر فرههه و ههر )که همسر شمس خواهر  حمفرضا شاه  

تهلوی بود(ا برای دیفاری به قزوی، آ ف  در ای، دیفارا  سئوالن  راکز  بتل  با کت  

فی با کفش کتانی و شلوار تی،   فیران دیگر  و شلوار و کراوات آ فه بودنفا و رضا  حم

حرق بود  وقتی که از ای،  آ یز  زارش داده بودنفا ا ا رضا کمبا شور و احترام  یالوه

ی  ، خوانفه شف  و خهفیف  حف  او درست بودا   القات بر شتا  فت دهاهراً فاتحه

چر چوب الی  و  شفنف  نا هربان  وی  با  بعف  به  آن  از  که  سئوالن  کارچرا  او  خ  های 

 ذاشتهف  در نهایتا رضا  جیور شف  رکز تئاتر قزوی، را رها کهف  به تهران بر شتا  ی

و در  فرسه  باز شتا  تهران  به تهوب  رها کردا  را هم  و ههر  ای  علم شف   فرههه 

را  القات  یسا  قزوی،  تئاتر در  دوباره شا ردان  وقتی  بعف  فراوانا  ها  با تشق  کرد 

 .خوانف که شا ردانش نوشته بودنفها  یبرای آنهایی را انشا

تایان زنف ی  شوو  آ وزش توانان در  وشه  های  بتل  ایران  رضا  حمفی تا 

های تر حادثه( در یر فعالیت  ستقیم سیاسی و  ای )در ای، سا بود  ا ا در هیچ دوره
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 ،     فت: د ، همی، توری  فیفتر هستما کار  ، همی، است تش یالتی نشف   ی

    توانم کار کهمتور دیگری نمی

اش بودا کالسی  ای که نزدی   حل زنف یسا   ذشته در شما  ایران در ده فه

حاف  تا عهبرای  حاف ا  با  هم  باز  و  بود  توانان  حل  ذاشته  برای  شهاسی  خوانی 

ی کارا قلم از دستش افتادا خم شف  شا ردی  کرد  در آخری، تلسها در  یانهتفریس  ی

  دیگر    کهف و قلم را از ز ی، بردارد  ا ا رضا  که در کهارش نشسته بود هم خم شف تا کم

   سالگی ایستاد  82  در   اشقلس  آ وزشیا   کال   ی یانه  در  ا  رفت  همیشه  برای  برنباستا

 
 رضا محمدی 

*** 

آن از  از تس  دیگر  ی ی  شفا  قزوی،  در  تئاتر  ترک  به  رضا  حمفیا  جیور  که 

نبستی، کسانی بود که تذب  حفل  از شا ردانشا کار او را ادا ه داد   رتسی  یثمی 

ای  رفته بود   رتسی   رم تئاتر قزوی، شف که به برکت حسور رضا  حمفی تان تازه

ارشف خانواده فرزنف  رضا  حمفی  و هم  ثل  نوتوانی  راقیت  از  و  بود  ترتمعیت  ای 

تر را برتهفه داشت  به ای، دلیل که تفرش کار هف  سرترستی خواهران و برادران کوچ 

ای ترتمعیت را بر دوش  ی سهگی، خانوادهروزی بار هزیههاری بود و با زحمت شیانهبهف

 .ها به دوش تسر بزر  نهاده شفه بودداشتا ا ر رسیف ی به ا ور بچه
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شهاسی در دانشگاه  ی ز ی،ی تحصیل در رشته رتسی حتی در ز انی که برای ادا ه

را با تئاتر در قزوی، قطم ن رد و در    اشا ارتیا (13۴9برد )از سا   اصفهان به سر  ی

اصفهان هم در کهار کار تحصیل دانشگاهیا به بازیگری و کار ردانی تئاتر ادا ه داد   

فارغ از  تس  دبیرستانوقتی  در  و  باز شت  قزوی،  به  تفریس  التحصیلی  به  شهر  های 

تثها وقاتفه   ی داسچهان ادا ه داد  نمایشها ه شوو  شفا کار ههری در تئاتر را نیز هم

از آن نمایشها ه برد  تس  را روی صحهه  ی تو  ی د عفنچیان  نوشته برتولت برشت 

نمایشها ه کردا  کار ردانی  را  بعفتر  کوری  و  کرد  اترا  را  رادی  اکیر  دصیادان   ی 

ی ی اترا داشت که با  بالفت  سئو  ادارهای از  اکسیم  ورکی را آ ادهنمایشها ه

 .برو شففرههه و ههر قزوی، رو

های شهر را های ههری در  رکز تئاترا تعفاد زیادی از توان رتسی هم برای کار

هایی که  حصو  کار خودش بودا بلیت  جانی  نا هداد  برای تماشای نمایشآ وزش  ی

ها را به سال، نمایش ب شانف  داد تا آنهای شهر صهعتی قزوی،  یبه کار ران کارخانه

لذتی  ی چه  وقتو  ت سبرد  صحهها  تشت  از  که  را  العملی  کار ر  تماشاچیان  های 

 .کرد شاهفه  ی

کار ههری کهار  در  او  داشت   تفاوت  رضا  حمفی  با  ترصه  ی   در  ا ا    -  رتسی 

اش  حمف  کرد  از تریق دوست و هم السی قزویهیاشا فعالیت سیاسی هم  یفرههگی

قطم ای، ارتیا ا با  رتسی    چی با ففاییان  رتیط شف  تس از کشته شفن  حمف و کاسه

بمس  حا  دانشگاه شیراز ههگام ساخت،  ای، دو ی هم در  تما   رفت که  شفیعیها 

شفیعیها ی  ساز و انفجار حاصل از آن کشته شف   رتسی به دلیل ارتیا  با حا دست

 .ترم از تحصیل دانشگاهی  حروم شف

ف ر  های قزوی، هم ابتفا با هم اران  ترقی و همهای تفریس در دبیرستاندر سا 

شیوه  ارتقای  در  ی فیگر  تجربیات  از  تا  کردنف  ایجاد  فعالیت   حفلی  و  تفریس  ی 

اتتصابات آ وزان بهره  یرنف  وقتی که در آستانهروشهگرانه در  یان دانش انقالب  ی 

اصلی تش ل صهفی  هسجمی از علمان شهر    ی علمان آیاز شفا همی،  حفلا هسته 

اتتصاب  فار  قزوی، را رهیری کرد   رتسی در ای، دوره و   1357شف که در تاییز  

دستگیر    1359دستگیر شف  بار دیگر در سا   به همی، دلیل از سوی ح و ت نظا ی
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باز هم دستگیرشف  در    1363شف و نزدی  به ی  سا  در زنفان اوی،  انف  در بهار  

وقتی که تهها  )  1363اش خیر دادنف که  رتسی در  رداد  اه  به خانواده  1363ر  اه   ه

 .سا  داشت( در زنفان کشته شفه است 33

 
 مرتضی میثمی 

*** 

 دوم   یپرده 

 « نقش روشنفکران»و    «هادگاهیجنگ د»،  «بحران»  ی؛گرامش

 

توانهف از نظر اتتماتی   یتهها ز انی  هایی  ثل رضا  حمفی و  رتسی  یثمیچهره 

هایی داشته باشهف که کیفیتی دارنف و ایفه(  1های قفرتمهفی را ایفا کههف که: )نقش

هاست بل ه به تراتی  اتتماتی ها نه فقط در  وز آنای، ایفه(  2قابل اراپه هستهف؛ )

کههف؛ و  های اتتماتی کم   یتردازی درام شونف و بهابرای، به صحهه هم تیفیل  ی



 

 
 

 تلیرضا بهتویی  83

ای را به  های  باتیان خود ت ثیر بگذارنفا بازیگران تازهشونف که بر انگیزهقادر  ی(  3)

 .تفیفی را ایجاد کههف ی اقفا ات اتتماتی ب شانهف و نهادهایصحهه 

کارنا ه بر  انفیشهدر  رور  و  یثمیا  زنف ی  حمفی  آنتونیو  را شیا ی  های 

ی فراوان دارد  کارهای ای، دو فعا  چ   ترداز بزر  چ  ایتالیاییا ن ات آ وزنفهنظریه 

سا  دههدر  تالش های  را  را شی  تهلوی  سلطهت  تهجاه  سلطه ی    ستیزانه های 

(counter-hegemonic  ) تعری  کرده است  ای، به  عهای تقابل با دوضم  وتود  و به

های  بتل  هایی در حوزه زیر سؤا  کشیفن  شروتیت حاکمان است  چهی، تالش

تیش  ی اتتماتی  ترصهزنف ی  در  رسانهرود؛  تا  آکاد ی   کار  فعالیتی  و  های  ها 

شی و ادبی  ا ا تیش  های  حلی تا  حافل ورزها و انجم، فرههگی و ههریا در سهفی ا

بپردازیما ضروری است که    و دضف سلطه(  hegemony  )از آن که به  فهوم دسلطه 

تور خالصه توضیح  شودا بههای انفیشه  را شی را که به ای،  فاهیم  هجر  یز یهه 

70  دهیم
 

لهیهیستی ا دولت )که از دد  روابط تولیفی -ی کالسی  د ارکسیستدر انفیشه

نیستا بل ه نمایهفه و  ی  هافم و خیر تمو ی  آیف (ا نمایهفهتا عه بیرون  یدر هر  

ی ددولت و انقالب  بیان سیاسی  هافم تیقات  سلط و حاکم است  لهی، در رساله

است ی بورووازی  سرکوبگر  دستگاه  دولت  بورووازی   71  نویسف؛  دولت  انهفام  بهابرای،ا 

و ای، تبریس بایف از تریق اتما  قهر صورت  برای هر ونه توییر انقالبی ضروری است

با   است   اتیار  آن  اصلی  تمل رد  و  بورووازیا  نیروی  حاف   سلح  زیرا دولت   یردا 

رویارویی با ای، نیروی اتما  زور و ش ست دادن آن توسط قیام  سلحانه یا انقالبا  

ت و نیروی  دولت بورووازی نابود خواهف شف و ترولتاریا قفرت را به دست خواهف  رف

 .کهف سلح خودش را برای  حافظت از انقالبا ایجاد  ی

 
دهم که  فته بود: د ، به    خوانهف ان را در تفسیر  ، از  را شی به ای، تمله از داستیوارت ها   توته  ی70

های  را شی وتود دارد  ی زیادی از زنف ی و نوشتههاتهیه  …امی خودم را ساختهخوبی آ اهم که  را شی ویژه 

  یرد   ها را به تهفه نمی را شی  ، آنکه 
Hall, Stuart. «Culture and power.» Radical Philosophy 86 (1997): 24-41 
71. Lenin, Vladimir Ilich (2015) State and revolution. Haymarket Books. 
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انفیشه در  اتما   ستردهی  را شی  فهو یدولت  ددستگاه  از  بورووازی    قهر تر 

دارد  سلطه و اتما  هژ ونی هر حاکمیتی در نگاه  را شیا به تور تفی با آن چه در  

تولیفی(  ی روابط  )نه صرفاً  یا  ذردا  دروبها   دروبها   است   را شی  فهوم     ربو  

superstructure  لهیهیستی  -ی کالسی  د ارکسیست)در  قابل دزیربها ( در انفیشه

در دستگاه ف ری  را شی برای درک چگونگی  را توسعه داد  ای، دروبها   وقعیت  همی

تیر رایی  از  را  واقم  ارکسیسم  در  دارد   را شی  تا عه  ی   در  حاکمان  تمل رد 

سونگرا زیربها  ی زیربها روبها  آزاد کرد  چرا که در ای، تفسیر ی اقتصادی و ددو انه

ی حاکمان بر ی  تا عه  اصل بود  روبها و نقش فرههه و آ وزش و ایفپولووی در سلطه

 .شفو نیز در تحوالت اتتماتیا نادیفه  رفته  ی

ط  تعارق و تادیا سلطه در شرای  72 در نگاه  را شیا روبهای ایفپولووی  تقفم دارد

و هژ ونی حاکمان در توا م  فرنا از تریق  ذاکرها ا تیازدهی و نهایتاً تالش برای  

 هفی آنان تیش  تا عه و کسس  وافقت و رضایتادیام تیقات فرودست در رونف تمو ی

ی  را شیا به رود تا اتما  زور و سرکوب ساده  تس سلطه و هژ ونیا در انفیشه  ی

ها  ها و ههجارهای حاکمان بر  ردم تحت ح و ت آن ی ایفپولووی ی ارزش یه عهای یل

است  لذا  اهیت دقفرت  در توا م ا روزیا  وفقیت در سا ان دادن به ساختارهای  

تاتفی و  شهاختی  ش ل  یآ اهیا  را  شهرونفان  ارزیابی  و  درک  که  است  دهف   ای 

تری از  ردم بتوانف ببش بزر   کهف کهنیرویی قفرت حاکمیت و کسس هژ ونی تیفا  ی

راه و  نقشه  که  کهف  آنکاررا  تقاتف  که  اراپه  یهایی  تا عه  تیشیرد  برای  کههفا  ها 

 .ها استتر از سایر بفیلتر و تملیتاقالنه

تهها بر شرایط  ادی زنف ی  ردما بل ه بر روابط فرههگی  به ای، ترتیسا حاکمانا نه

کهتر   ؤث  تا عه  ایفپولووی ی  ترصه و  در  )که  کهترلی  چهی،  دارنف   های  ونا ون  ر 

تیش  ی قو یتی  و  تقیفتیا تهسی  فرههگیا  ف ریا  اخالقیا  توانایی  سیاسیا  رود( 

های اتتماتیا تیقاتیا تهسیتی و نژادی و قو یتی   روه  سلط را برای بازتولیف نابرابری

ها و  ی انسانز رههای  سلط زنف ی روسازد  به ای، ترتیس است که شیوهرا  م ،  ی

های  ادیا   راتس اتتماتی و تقسیم ثروتانفازهای آنان برای فرزنفانشانا سلسلهچشم
 

72. Norberto Bobbio, in MOUFFE, Chantal (ed.), 2014, Gramsci and Marxist Theory, 

Routledge. 
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کهف  انگار که چیزی تز ای،  تصور نیست  انگار در نظر آنان تییعی و ابفی تلوه  ی

 .تا بودها چهی، بوده است و چهی، هم خواهف  انف

 یرد؟ از نظر  یفپولووی ی کجا ش ل  یی اا ا سؤا  بعفی ای، است که چهی، یلیه

 یرد  به  ی ایفپولووی  ش ل  یی  فنی تایی است که روبها و سلطه را شیا تا عه

از کهتر  نیروهای تولیفی برای ادا ه  فته  ی  ی  را شیا کهتر  آ اهی  ردما بیش 

های  ها با ابزارکار ی  سیستم ح و تی ضروری است  به ای، لحاظ است که ح و ت

ی  فنی فعا  هستهف  حاکمان از تریق ساخت،  های تا عه ونا ون در سازوکار فعالیت

برنا ه تا  سریا ا  و  کهتر  فیلم  از  در  فار ا  توانان  و  کودکان  آ وزش  برای  ریزی 

تا ساز انرسانه راه ها و  راکز  ذهیی و فرههگی  و  تیماییدهی  راسم دسهتی  و  ها 

نیز تزاداریها  ها و تشهوارهبر زاری تش،  ای فعا  و  هاا در یر  یارزهو  سابقات و 

 فاوم برای کهتر  آ اهی تا عه و ایجاد  قیولیت و  شروتیت برای خویش هستهف  

ی خود بتار است و تقفم ا ر سیاسی در  ی  فنیا چهی، سیستمیا ی  حوزهتا عه

یا نه به زیربهاا  ی  فنی در نگاه  را شکهف  تا عه یارزه در ای، ترصه  عها تیفا  ی

نویسف: دتوته کهیف که درتوا م بل ه به روبهای تا عه تعلق دارد  نوربرتو بوبییو  ی

های حاکما دستگاه خاص ایفولووی ا فرههگی و  داری قرون وسطیا  روهتیشاسر ایه

ی تهظیم  های  ذهیی وهیفهف ری خود را نفاشتهف  به همی، دلیلا کلیسا و ساز ان

فرههگی و زنف ی  عهوی و ف ری تا عه را بر تهفه داشتهف  ا ا با  -وی روابط ایفپولو

ای های  فرنا ای، ا ر توسط دستگاه های آ وزشیا تیلیوی و رسانه یری دولت ش ل

 «.حاکمان تیش  یرود که هم  ذهیی است و هم فرههگیا ههریا خیری و آ وزشی

آ اهی  ردم  م ، نیاشفا ز انی که    تییعی است که وقتی دیگر کهتر  اه، و 

رودا آنگاه  ا  شروتیت و حقانیت ح و تی زیر سؤا   ی(Hegemony)  ایتسلط ایفه

ی سلطه و حاکمان به  ی قهریه )سرکوب توسط ارتش و تلیس ( برای ادا هزور و قوه

آیف  ا ا در ییر ای، صورت و در شرایط تادیا نیروهای سرکوب و قهر در   یفان  ی

باقی   به تهوان تا ل تهفیف تمل  ی یتشت صحهه  تهها  با حسور  انهف و  نه  کههفا 

 .هاروز ره و آش ار هر روزه در خیابان
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 را شی تحو  اتتماتی در تا عه را به صورت ی  رویفاد که در لحظه  عیهی رخ  

نمی ی قیام(  ی   ) ثل  حاصل  جموته دهف  تحو   ای،  ویا  نگاه  در  از  دیف   ای 

و  ز ان استا ی  فرایهف است تا ی  رخفاد  ا ا تحو  چگونه رویفادهای  بتل  در ت

دهف که هژ ونی انفیشگی ی  ح و ت در تی ی   دهف؟ چه اتفاقاتی رخ  یرخ  ی

های ی  ح و ت را از  تور است که  ردم باور به انفیشه کهف؟ چهرونف دیگر کار نمی

ی، ترتیس و با تسعی   شونف؟ به ادههف و از زیر چتر هژ ونی ح و ت خار   یدست  ی

تابه انفیشگیا چگونه  تیش  یهژ ونی  تاس   را شیتایی حاکمان  ای،    73رود؟  به 

  هانبرد دیدگاهد  ا دوما  فهومن«بحراد  سؤاالت شا ل سه ببش است: او ا  فهوم

(war of positions) نقش روشنفکراند؛ و سوما .» 

 رفته است و    7۴هم برو ررا  را شی از تحلیل  ارکس در  ورد هجف بحران  فهوم

بحران  ی ی دچار  حاکم  سیستم  وقتی  تاس نویسف  به  قادر  دیگر  که  به  شود   ویی 

ی بحرانی تهظیم رابطه بی،  های اتتماتی و  طالیات سیاسی نیست  در دورهنارضایتی

های بارز بحرانا حاکمان و  ردما دفقط با اتما  قفرت و زور  قابل حل است  از تال ت

است اساسی    آن  ببش  نیروی  تذب  و  حمایت  تلس  قفرت  دیگر  حاکمان  که 

 .را نفارنف - ی  فنی هستهفهای اصلی و فعا  تا عهکه شبصیت  -روشهف ران

توانف نتیجه اقفا ات ناببردانه و یا اشتیاه  حاسیات تیقات حاکم در  بحران هم  ی

های  سلط باشف  خاصیتی انفیشهی ا ور داخلی  مل ت هم چهی، فرسود ی و بیاداره 

های اقتصادی(   های توا ل خارتی تفیف آیف )تهه یا تحریمتوانف بر اثر فشارو هم  ی

ی آنا دبحران اقتفار  است که  را شی آن را دبحران هژ ونی  در هر صورت نتیجه 

دوره  75  نا ف ی فشار  در  زیر  تا عها  در  یالس  هژ ونی   قفرت  اقتفار ا  دبحران  ی 

شود  در چهی، شرایطیا نهادهای  ثیات  یهای  تفاوت شهرونفان ناراضیا بیخواست 

توانهف بر همراهی و توافق   وتود سیاسی در تالش برای دفاع از نظم  وتودا دیگر نمی

 .ببش بزر ی از  ردم تا عه ات ا کههف

 
73. Gramsci, Antonio (1971), Selections from Prison Notebooks, New York: 

International Publishers. 
74. Marx, Karl (1954). The eighteenth brumaire of Louis Bonaparte 
75. Jones, Steven (2007), Antonio Gramsci, London, Routledge 
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ن ته دومدر  ورد  هشفار  ی(هانبرد دیدگاه)  ی  بایف  راقا  را شی  که  س  دهف 

فرههگی   تسلط  که     ن هیم  تلقی  صفدرصف  و  قطعی  را  حاکمان  ایفپولووی   –باشیم 

  که  دلیل  ای،  به   هست  هم  نسیی  استقال   دارای  داردا  وتود  تا عه  در  که  فرههگی

انسانشهاخروان  و   اتتماتی  تییعت در  تی  دیگرا  بیان  به  است   تیچیفه  بسیار  ها 

ها از استقال  و خود بتاری  عیهی برخوردار است  انسانی  را شیا دآ اهی   انفیشه

انع ا  ساده آ اهیا  ای،  آنان در شیوه لذا  و تایگاه  از  وقعیت تیقاتی  تولیف ای  ی 

ها   نیست  بهابرای، سیاست تابعی از اقتصاد نیست  به ای، دلیل است که دنیرد دیف اه

ای در تریان است  ر تا عهبه تور  فاوم برای کسس رضایت و هم اری  رد ان در ه

ی  فنی و در تریان زنف ی   رکز ای، نیرد نه در  یفان تهه یا تارلمانا بل ه در تا عه

ها است  از تولیفات فرههگی و ههری بگیریف تا تفسیرهای  ونا ون از ی انسان روز ره

  ها و اتتقادات  ذهییا حتی در  ورد چگونگی درک کلمات و  فاهیما ای، نیردا سهت 

 .برای تفوق بر آ اهی شهرونفان در تریان است

دولت )حتی  ح و تیا  قفرت  هیچ  نمیا ا  توتالیتر(  و  های  قطعی  کهتر   توانف 

صفدرصفی روی دآ اهی   ردم داشته باشف  در تی، حا  بایف به ای، ا ر هم توته  

اا و  هتهاقش نیستهف  اختالق نظر در  یان آنتارچه و بیکرد که نبیگان حاکم هم ی 

های دیگر را های تفیفار شفن و ت وی، یافت،  زیهه های آنانا فرصتتهاقش در ایفه

ی زنف ی  ردما وقتی در تهاقش با  های روز رهکهف  در تی، حا ا تجربه هم فراهم  ی

 یردا بیش از تیش ا  ان به زیر سوا  رفت،  فتمان  سلط را  فتمان حاکم قرار  ی

 .کهفتر  یفراهم

آیف   به  یان  ی(  counter-hegemonyه )های ضف سلطست که  فهوم فعالیت تاای،

کههف که در ی فرههگی و ایفپولووی  ا  ان تیفا  یاش ا   بتل   قاو ت و  یارزه

ها را به چالش ب شهف  تس تتانسیل )یا  برابر اش ا  یالس آ اهی قف تلم کههف و آن

ضفسلطه رقابت  داردتهفیف(  وتود  همیشه  ز انایا  در  و  توا م  ونا ون  در  های    

رود    عی، و تملی در آن شرایط ویژه تیش  یهای  ای با روش بتل ا چهی،  یارزه

بلوک شرق سابقا  هشور  برای  ثا  در کشور  در چ سلواکی  (  Charta 77)   77های 

در لهستانا اش ا  بروز ای، نیرد  (  Solidarityی ) سابق یا تهیش سهفی ایی همیستگ
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دیف اهضف س دنیرد  بودنف   را شی  فهوم  و  لطه  انفیشه  کشیفن  چالش  دبه  را  ها  

کهف که برای اتما  هژ ونی بر  ردم درست شفه است و   فتمان حاکم  تعری   ی

که قفرت  توانفا و در واقم بایفا قیل از ای، نویسف: دی  تریان اتتماتی ]سیاسی[  ی ی

ر ااهان و آ اهی  ردم را به دست آورده  دولتی را به دست آوردا رهیری هژ ونی  ب

اصلی از  ی ی  واقم  در  به  باشف   و ح و تیا  شرایط کسس قفرت سیاسی  دست  تری، 

های ضف  ی ای، انفیشهدر رونف  یارزه  76   آوردن همی، فرم از رهیری هژ ونی  است

ایفپولووی حاکمان و روبهای  سلط در تا عه است که  بالفان نظم   -با فرهههه سلط

کههف  ای، که  ی تا عه را  عرفی  یحاکما اش ا  تفیفی از زنف ی اتتماتی و اداره

کفام بفیل از تس بحران بتوانف تشتییانی بیشتری حاصل کردها لذا قفرت بیشتری تیفا 

ی  هم آن است که شهرونفانا آن  ف  بفیل  کهفا بستگی به توا ل  بتل  دارد  ن ته

تذیرفته و  را  قیو   صاحیانش  سیستم  و  تایگزی،  که  ببواههف  و  کههف  تلقی  ی 

 .زده( قیلی شود)بحران 

بهفی کهیما بایف  ها  تممها: را با بیان استیوارت  ا ر ببواهیم  فهوم دنیرد دیف اه

سوا دبلوک حاکم  بایف داپماً و همواره برای حف  هژ ونی کار کهفا به   فت که: از ی  

توان آن را ی  بار و برای همیشه فرایهف استا نمیای، دلیل که کسس هژ ونی ی   

ت  ی، کرد  از سوی دیگرا تجارب تاریبی تحت سلطگان هم )برای  ثا  در  یارزات 

کشور  استعماری  انقالبضف  یا  سرنگونی  های  ستعمره  با  تهها  که  داده  نشان  ها( 

بلوک حاکم   کهف  ی  دی حاکمان و رفت، ی   روها چیزی در اصل توییر نمیبارهی 

را  یرود و دبلوک  دیگری تای آن ی روابط  یردا بی آنها  اساسی در  که تحولی 

قفرت در تا عه به وتود آ فه باشف  تهها از تریق ی  رونف  فاوم  یارزه و  ذاکره )که  

ها و  هافم نیروهای  توان خواست ها  نا یفه ( است که  ی را شی آن را دنیرد دیف اه

را     رد ی  - را به هم تیونف داد و ی   ف  تایگزی، د وکراتی   لییتراکهفه  رد  

77  آرام  عرفی کرد و ساختا تا تایی که هژ ونی  شودآرام 
 

 
76. Gramsci, Antonio (1971), P. 207 
77. Hall, S. (1996). “When Was the Post-Colonial? Thinking at the Limit”, In 

Chambers, Iain & Curti, Lidia (red.) (1996).The post-colonial question: common 

skies, divided horizons. London: Routledge, Pages: 242-260. 
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ایفه دنیرد  برای  که  را شی  اهمیتی  به  توته  بر  با  وی  ت کیف  بودا  قاپل  ها  

زبان تا عهشگفت روشنفکران نقش به  ویا  نگاه  در  روشهف ران  نیست   ی  شهاسآور 

سر ایه صاحیان  فرههگیا روز  که  (  cultural capital)  ی  هستهف  هستهف   روهی 

بیشتری،  سئولیت را هم برای حف  ثیات اتتماتی و هم توییر اتتماتی دارنف  ایهان  

کههفا و یا  دههفا حف   یها را ش ل  یهای انفیشیفن و رفتار تودههستهف که شیوه

 .دههف  چرا که روشهف ران  هابم آ اهی هستهفکههف و توییر  یبرت س اصال   ی

وهیفه دیف اه  را شیا  از  دسهتی   ایجاد  روشهف ران  و  تادی  آ وزش  ردم  ی 

های  سلط و حاکم در تا عه را به تهفه دارنف  ساز انفهی و  رضایت از تقایف و ارزش

ه  ی حاکما ببیهی تیقه هاستا تا تهانچگونگی توزیم دانش و فرههه  سئولیت آن 

ا ری کا ال تییعی و  طابق با تقل سلیم تلوه کهف  به بیان دیگرا تسهیل  شروتیت 

هاا  دهی به دیف اههاست  ش لبرای تعاد  قفرت واقعاً  وتود در تا عه کار آن  تمو ی

است    ای، وهیفه  تیشیرد  رونف  رفتاری  ردما  و ههجارهای  اخالقی  تقایفا  عیارهای 

تص  78: نویسف را شی  ی و  ا ا  اتتماتی همگون  به  ثابه ی   روه  روشهف ران  از  ور 

های اتتماتی  بتل ا نادرست و  مراه کههفه است  در  قابل   ستقل از  هافم  روه

فرودست روشهف ران  فافم  رد ان  دسهتی ا  روه   subaltern)  روشهف ران 

intellectuals  )تهیش فعاالن  ای،و  دارنف   قرار  اتتماتی  اساسهای  نقشی  دربه ها  ی 

 یری ضف هژ ونی و ایجاد  فتمان تایگزی، را چالش کشیفن هژ ونی حاکما ش ل

که  یآن  79 دارنف هستهف  حوزهها  بفیلتوانهف  فرههگی  به  (  alternative)  های  را 

ی وهای  ای،  استیوارت ها  درباره  80  هایی برای  یارزه و  قاو ت تیفیل کههف  ان

 
78. Gramsci, A. 2000. The Gramsci Reader. Edited by D. Forgacs. New York: NYU 

Press. 
79. Femia, Joseph. V. (1987). Gramsci’s political thought: hegemony, consciousness, 

and the revolutionary process 
دسهتی  و روشهف ران  فافم   شهاسی روشهف رانا ای، تقسیم ساده  یان روشهف ر های تفیف در تا عه  تئوری80

نمی  دقیق  را  تیچیف یفرودستان  رابطهدانهف   در  آنهای بیشتری  و  واضم  ونا ون  با  ردم  روشهف ران  و  ی  ها 

های تفیف ها است  ا یفوارم بتوانم به زودی  طلیی تیرا ون ای، تئوریها  وضوع بحث ای، نظریهچرایی ای، تفاوت

 توانهف از تمله به  هابم زیر رتوع کههف: ها  ی کردن ای، نظریه بهویسم  تالقمهفان به دنیا 
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 ا بایف همز ان در دو تیهه کار کهیم  از ی  ترق بایف  نویسف:  روه از روشهف ران  ی

ی دیگر هم هست که به همان انفازه در خط  قفم کار تئوری  و ف ری باشیما ا ا تهیه 

که در  هاا به  رد یحیاتی است:  ا نیایف خود را از  سئولیت انتقا  آن دانش و ایفه

81  ا  عاق کهیمشان ا  ان کار روشهف رانه را نفارنفای  وقعیت حرفه
 

و   توست  با  را  و فشار  باشهفا هلم  ناراضی  دارنفا  از وضعی که  است   ردم  م ، 

ا ا ایلس   ابراز کههفا   وشت خود احسا  وحتی ناخرسهفی یا تصیانیت خود را هم 

بهفی دقیق دالیل تیفایی وضعیت  وتود  شان و تممی تجربیاتتانیهقادر به بیان همه

ی  ردم فیلسوق هستهف ا یعهی قادر به تف ر  اصرار دارد که دهمهنیستهف   را شی  

ها و وسایل الزم برای انفا ا ا به دلیل فقفان ابزارهای نظری  هاسسا فاقف روشانتقادی

رفت از  وقعیت های برونی راههای بفیل هستهف و ا  ان اراپهبهفی تایگزی،صورت 

ی  فتمان  سلط )هژ ون(  ن بیرون از حلقه تاست که روشهف را آن لحظه را نفارنف  ای،

کههف و  کههفا  قصری، را  عرفی  یها را صورتیهفی  یآیهفا نارضایتیبه  یفان  ی

برونراه ارایه  یهای  صاحیان  رفت  یا  دروشهف ران   ای،  که  کهیف  توته  ا ا  کههف  

دارنفا  یسر ایه انفیشه  تفوی،  قفرت  که  فرههگی  توی  شارحان  هم  تولیسم توانهف 

نظریه ) ثل  باشهف  احمفیراست  یا  حمود  ترا    ترففار  هم  تردازان  و  نژاد( 

فرودستان روشهف ران  و  اتتماتی  تفالت  و  آزادی  ترففار   subaltern)  انفیشمهفان 

intellectuals  ) 

تاپولو فریره )آ وز ارسوسیالیستی که با الهام از  را شیا تمری را صرق دآ وزش 

ی  ا  نویسف: نقش و وهیفهی دتعلیم و تربیت انتقادی   یدیف ان  کرد(ا دربارهستم

ی ای، و و و بازانفیشی و تعمق است و نتیجه نه آ وزش داز باال ا که برانگیبت،  فت

انفازی نوی، است  در ای، نوع از رابطه بی،  زه با چشمکهش و واکهش ایجاد تحرکی تا

ها بیشتر به دنیا   هافم آنی )و  روشهف ران و  ردما حرق از آن نیست که دچون توده 

 
Eyal, G., & Buchholz, L. (2010). “From the Sociology of Intellectuals to the 

Sociology of Interventions”. Annual Review of Sociology, 36, 117-137  
Kurzman, C., & Owens, L. (2002). “The sociology of intellectuals”. Annual Review 

of Sociology, 28(1), 63-9 
81. Hall, S. (1996). “Cultural studies and its theoretical legacies”. Stuart Hall: Critical 

dialogues in cultural studies, 262(275), 596-634. 
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ها را به آ اهی تیقاتی  سلح کهف  تمفتاً اقتصادی( خود هستهفا لذا تیشاههه بایف آن

ها در  فار  حتی در آ وزش بچه  نویسف: ها  یارزه کهف   فریره  یو با آ اهی کااب آن

های بیشتر  طر  کردا از ای،  هاا سؤا  ی ی  تواب واحف به سؤا تای اراپه هم بایف به

ها  بپرهیزیم و در توض آن(  program)  ریزی کهیمها را برنا هروش که  ا بایف  وز بچه

تیچیف ی و  بورنجی  به  دهیم را  توته  ا(   problematise)  ها  خار   دیوار بفیهیات  ز 

آ وزشگاه را به چالش ب شیم و به تای دتربیت کردن ا  ستقل بودن و آزادانفیشی را  

شونفا بایف بفانهف که در  رو  یبیا وزیم  به اتتقاد فریره: روشهف رانی که با  ردم روبه

آن با  ارتیا   نهرونف  آ وزش  یهاا  هم  تهها  آنان  زنف ی  یهی  تجارب  از  بل ه  دههف 

با همه  82  آ وزنف ی باالا  چهی، نگاهی  از  نگاه  )از  استیال  تیعیت و  نابرابریا  اش ا   ی 

تالوه  ی فرههگی  به  ردم تادی(  بال  است  به رای صاحیان دسر ایه ت یر و نبیه

ت ثر  ونه و  تعفد  به  بایف  که  است  آن  د رسانیا  بر  احترام  ذاشت   های  بتل  

از تهانا فروکاستهی به ی  دحقیقت واحف  ها در انفیشه و تفسیر ناهمسانی و تفاوت

)چه از نوع دالهی  و چه از انواع دسوسیالیسم تلمی ( نیستهف  تالش برای تفالت بایف  

ی برابری های  بتل  برای  طالیه رایانه همراه باشف  برابرحقوقی  روهبا  هطقی کثرت

قیقت  طلق  و به رسمیت شهاخته شودا هیچ تیقه و  روه اتتماتیا دسترسی به دح

به ای، دلیل تایگاه ویژها افسل و باالتر نسیت به دیگران نفارد تا اتما  والیتا وصایت  

 .و قیمو یت بر دیگران کهف

*** 

 ی سوم پرده

 کاربردهای امروز ؟ 

 آن  در    یثمی   رتسی   و    حمفی  رضا   فرههگی  –های ههری  ن اتی را که فعالیت

  به  داردا   کاربرد  هم  و  است   یرم  هم  ا روز  برای  که  کههفا ی  آوری  یاد   ا  به  هاسا 

 د:کر بهفیتمم  توان ی زیر ترتیس

 
82. Freire, P. (2018). Pedagogy of the oppressed. Bloomsbury publishing. 
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نویسف: در اروتای یربی و ایاالت  شها  آ ری اییا دروی آیر ، ا  یتا عه –اول

های   یری دولت رفاه در سا ی ش ل تحفها با  سترش وسیم خف ات دولتی در دوره

به   دوما  تهه  از  نهادبعف  در  روشهف ران  دانشگاها  وتود  تا  )از  فرسه  های  بتل  

های تحقیقاتی(  هاا در  راکز ههری و فرههگی تا انستیتو  فدکاری اتتماتی تا کتاببانه

ها تذب ای،  راکز شفنف و در ساخت، تا عه شری  نیاز تفی وتود داشت  لذا آن

ها در  یان ای، داستاد ح و ت  های  ونا ون و حتا  بال  باشفنف  در تی، حا  انفیشه

83  شفکاران دانش و  عرفت ا به تور تموم تحمل  ی
 

های چهل و تهجاه خورشیفی در ایران های دههکردن تا عه در سا رونف  فرنیزه

کار یری آنان در  سترش دولت کرده و بهنیز الزام تربیت وسیم روشهف ران تحصیل

تحمیل  ی حاکمان  به  را  ا   فرن  انفیشهکرد   صاحیان ا  ای،  در  یان  های  بتل  

شف که سیاسی نیاشهف و انتقاد  ستقیم  ی فرههگی  تهها تا تایی تحمل  یدسر ایه

 .از شاه ن ههف

وسیمچشم که  را  نگاهانفاز  و  کهیم  سا تر  در  قزوی،  از  دهه ان  تهجاه  های  ی 

ادی در  هاتق  بتل  بیهیم که افراد زی کشور توسعه بفهیما  ی خورشیفی را به بقیه

های ضفسلطها شییه به آن کاری که رضا  حمفی و  رتسی  یثمی  ایرانا به فعالیت

توانست تواقس  کردنفا  شوو  بودنفا ا رچه هر ونه فعالیت تلهی سیاسی آش ار  ی ی

ها داشته باشف  بسیاری دیگر از روشهف ران چ  و  ذهیی در  فار ا  خطرناکی برای آن

کردنف و کار روشهگرانه و فرههگی  های  بتل  کشور تفریس  یو دانش فه  ها دبیرستان 

بردنف  در  راکز تئاتری و سیهماا همچهی، با استفاده از ا  انات  آرا ی را هم تیش  ی

ی کتاب و  قاله و شعر  دکانون ترورش ف ری کودکان و نوتوانان ا و با نگارش و ترتمه 

ی توان در ز رهاری از ای، کارهای فرههگی را  یکردنف  بسیسازی  یو ر انا فرههه

 .بهفی کرددسته های ضفسلطهفعالیت

از کارهای برتسته  یاز  ثا  او با ت سیس  های دتوران  یر توان  هادی  یاد کرد  

هایی را بهیان  ی کودکان و نوتوانان: نهادنا هی فرهاد  و به دنیا  آن دفرهههد فرسه 

 
83. Eyerman, R. (1992). Intellectuals: A framework for analysis, with special 

reference to the United States and Sweden. Acta sociologica, 35(1), 33-46. 
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به   تشق  با  که  آن  ذاشت  به  احترام  و  نوتوانان  و  آ وخت،  هارت کودکان  های  هاا 

های  ذهیی در  بردنف  در  یان نیرواتتماتی و تمری، د وکراسی به آنان را تیش  ی

های  ههف   هفی بازر ان و دکتر یفاهلل سحابی یاد کرد که  ای، راه هم بایف از فعالیت

و دشرکت سها ی بهیانددبیرستان کما    را  )که    انتشار   بازر ان   ذاشتهف   هفی 

های فرههگی  فته بود: دتربیت  ی ای، کاری فعالیت سیاسی نفاشت( دربارهدیگر اتازه

شود   کردن حاصل  یشفن و هم اری  اتتماتی و تمری، هم اری نیز در اثر  جتمم

صورت اتتماتی و با  شارکت و    بهابرای، دور هم تمم شویم و کارهای انفرادی را به

    اری ی فیگر انجام دهیمهم 

ا ) ثل سایر تحوالت تاریبی که در آن تهها دی  1357با انقالب بهم،  اه  – دوم

دیگری  ی تور  که  آنان  و  دارد  حیات  حق  واحف   دتودههی  حقیقت  بایف  انفیشهفا 

های فرههگی روشهف ران توییر  ببورنف  و خا وش شونف( صحهه و ا  انات برای فعالیت

ایلیچ لهی، بعف از انقالب اکتیر  فته بود که دروشهف ران نه  وز  لت   کرد  والدیمیر

بل ه  ففوع آن هستهف  و با همی، استفال ا بسیاری از آنان  حو و یا خا وش شفنف   

دوره چیهی  روشهف ران  تیقه سرنوشت  بر  د ر   شعار  با  هم  روشهف ر ا ی  اپو  ی 

 ویهف  وزها دارنف  هم  فته شف: د یسرانجام بهتری نفاشت  در ایران بعف از انقالب  

اش دم از  ها که همههاا ای،کههف  ای، دانشگاه رفتهکههف  به تههم که فرار  یفرار  ی

خواهیم  ا ر زنهفا بگذاریف برونف   ا ای، تلم و دانش یرب را نمیتلم و تمفن یرب  ی

   است تا تایتان نیست فرار کهیف  راهتان بازدانیف که ای،شما هم  ی

به قزوی، که بر ردیما حاصل اتتقاد به حق حیات تهها دی  حقیقت واحف ا ازتمله  

های د رانفیشیا تالش برای   هجر به دتاکسازی   روه وسیعی از  علمان به دترم  

بی کانون  ستقل  علمانا  فهرست تش یل  ابتفای  در  شف   حجابی  کم  و  حجابی 

ساز اناخراتی دهاا  در  اتتصاب  علمان  ) ثل  ورهدههف ان  شاه  رویم  با  ی  یارزه 

بود که همی،  علمان که در دستگاه   آن  روز ار  تل   بودنف  شوخی   رتسی  یثمی( 

کم شاههشاهی  ترورش  و  تحمل  یآ وزش  با  وبیش  از  یارزه  تس  و  اکهون  شفنفا 

اتازه شاها  قابلدی تاتوری  بهتری،ا  نفاشتهف   تفریس  و  حیوب ی  دبیران تری،  تری، 

فروشی ا رار  عاش فروشی و خرازیای شهرا حاال بایف با  سافرکشیا بستهیهدبیرستان 
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دانشگاه در  فرههگی   دانقالب  با  از کههف   انیوهی  سرنوشت  رییان  همی،  هم  ها 

تلویزیون   -دانشجویان و استادان د رانفیش را  رفت  در سایر  راکز فرههگی ) ثل رادیو

 .و  طیوتات( هم همی، رونف تیش رفت

ها و صاحیان  کردهی نبست انقالبا و نیاز به تحصیلس، اتفاقا با تایان دههاز ح

ی فرههگی از هر قماشی برای سازنف ی کشور بعف از تهه هشت سالها فسای سر ایه

خش، ضف روشهف ری تا حفود  عیهی تعفیل شف و ز یهه برای حسور د رانفیشان در  

 .تا عه کمی  ساتفتر شف

فعا    – سوم برهههر  ی   در  تهها  در   انی  عی،    اتتماتی  و  ز انی  شب  

بایف ی باشف   و  ؤثر  کهف  ایجاد  حرکت  و  کهشگری   باتیان   افسای  هاسس توانف 

 .هم در دستر  ای، فعاالن باشف های قفرتمهف فرههگی و سیاسیرسانه  و تشهه

ی )دهههایی که رضا  حمفی و  رتسی  یثمی به کار تئاتر  شوو  بودنف  در سا 

انفیشه لذا  تهجاه خورشیفی(  و  بود  انفیشه  سلط  شاها  اتوزیسیون  در  یان  ی چ  

ها وتود داشت  ای، ا ر بیشتر  ت ثر از فسای  هاسس و  باتیان فراوان برای کار آن 

سا  تهانی  از  شرایط  بعف  ز ان  1968های  رو   دیگر  بیان  به  بود   تهان    در 

(Zeitgeist )8۴    از دوره  ای،  یلیهدر  و  ح ایت  ی حیوبیت  چ   انفیشه  لذا  ی  کرد  

صحهه در  هم  چ   بهنیروهای  ایران  فرههگی  و  سیاسی  حتی  ی  بودنف   فعا   شفت 

های خود استفاده ی انفیشه ها از  فاهیم چ  برای اراپه نیروهای  ذهیی هم در ای، سا 

 جاهفی، خلق در  های  کردنف )برای  ثا  نگاه کهیف به آثار دکتر شریعتیا و نوشته ی

 .ها(ای، سا 

سا   در  بهصحهه  و  انقالب  از  بعف  و های  شوروی  اتحاد  فروتاشی  از  تس  ویژه 

های سوسیا  د وکراتی  در برابر های ددولت رفاه   ت ثر از انفیشهنشیهی  ف تقس

ی ی چ ا بل ه انفیشهدر ای، دوره دیگر نه انفیشه  نولییرالیسما توییر کرد  رو  ز ان

یرا ا یا  سل  فرادستی بازار آزادا فرودستی سیاستا و انتباب و ارتحیت فرد در نولی

تمله ای،  در  را  ز ان  رو   بود   تا عه  و  تمم  تاچر  برابر  هافم  ی  عروق  ار ارت 

 
84. Krause, Monika. «What is Zeitgeist? Examining period-specific cultural 

patterns.» Poetics 76 (2019): 101352. 
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چه هستا افرادا ) ردان توان دیف که  فته بود: دچیزی به نام تا عه وتود نفارد  آن ی

زنان( و خانواده به نشریات  ها هستهف و  یا  به فسای روشهف ری و  ایران هم که    در 

های ترتمه شفه یا ت لیفات تلوم اتتماتی و انسانی نگاه کهیفا  بیست سا  اخیر و کتاب

انفیشه در  همی،  چ   سیستماتی   و  خش،  سرکوب  الیته  بودنف   نیروی  سلط  هاا 

 .ا هم  زیف بر تلت بود1357های تس از انقالب سا 

های  دیگر )به ویژه تس از بحران اقتصادی تفی در تهان در سا   اکهونا ی  بار

بست  ی تهانی به ب،صحهه توض شفه است   فتمان نولییرا  در صحهه (  2008-2006

 ویف: هژ ونی نولییرالیسم درستی  یرسیفه است  نانسی فریزر )فیلسوق ا ری ایی( به

 بحران   ای،  شرایط  در   است  شفه  ضعی   شفتبه  شفها  نابود کل  در تهان ا ر نگوییم به

انف  بولسونارو( سر بلهف کرده  و  ترا     ثل)  راست  هایتوتولیست   سو  ی   از  هژ ونی ا

دههف و از سوی دیگر چ  نو ) ثل تود و  در اسپانیا و کمپی، برنی  حل اراپه  یو راه

85  انفسهفرز در ایاالت  تحف( به  یفان آ فه
 

صحهه  که  به  ایران  توتولیست ی  بفیل  ایرانی بهگریما  ترففاران  در  را  راست  های 

نیرو و  از ی  سو  تهلوی  به دوران  باز شت  نوستالژی  و  تیرا ون  حمود ترا    های 

 .بیهیم نژاد از سوی دیگر  یاحمفی 

های وسیعی  نویسفا ا ر چه ببشدر سوی چ  نوا همان تور که  حمف  الجو  ی

شان ی حیات روز رههای فزایهفه شایی از دشواری رهاز  طالیات تیقات  رد ی برای  

 ونه تش یالت سیاسی نفارنف   ها هیچخوانی با دستورکارِ تریان چ  داردا ا ا ای،هم

ی کار ف ری از  صونیت  های چ  س والردا رچه در  قام فرد تا حفی در ز یههنیرو

تمعیِ  ؤثری هویت دسته آ یزِ  دهی  وفقیت اه که به ش لنسیی برخوردارنف ا ا آن 

86   دههفشان را به  یزان  حسوسی از دست  یسیاسی  یادرت ورزنف  صونیت
 

از انفیشمهفان تها  چ  اصال  تلیرضا تلوی از  یان سه  تلس هم  یتیار   ویف: 

آر ان  فرنِ دهمیستگی تمعی ا دآزادی فردی  و دبرابری اتتماتی  در هر  قطعی  

 
 ی شیری، کریمیا سایت نقف اقتصاد سیاسی  نانسی فریزرا کههه روبه  ر  است و نو ناتوان از زاده شفنا ترتمه85

 ی چرخش قرنا سایت نقف اقتصاد سیاسیبست در آستانه   حمف  الجوا ب،86
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بعف از دوم  تلیان  تفاوت بوده است   های اصال  یری و تهت  وزن هر کفام در  فتمان

خرداد آر ان آزادی فردی برای  ا اهمیت ویژه تیفا کرد و به دو آر ان دیگر توته کافی  

توانیم بگوییم که نابرابری باتث افزایش ترما فقر و بیماری  ا روز با قاتعیت  ینفاشتیم   

بیشود   ی ا روز  ای، سه  ش ل  به دبرابری شتر خودنمایی  یو چون  توته  ا  کهفا 

تلییِ رادی ا  بایف  اتتماتی  در حا  افزایش است  تلوی تیار بر آن است که اصال  

87  در سه ز یهه خود را نوسازی کهف:  فتمان سیاسیا کار تش یالتی و راهیردها
 

ایی که ه نهایتاً آن کها  فتمان چ  )در بفیل نوی، آن(ا اکهون بار دیگر  ثل سا 

ای برای تر  در سطح تا عه داردا ا رچه فعا  بودنفا شانس دوباره حمفی و  یثمی  

 .ا روز رقییی سرسبت در قا ت توتولیسم راست دارد

دنیرد  شانتا   وق  ی – چهارم در  انتقادی  ههر هفان  و  ههر  ا روزه  که  نویسف 

ولییرا  را تریان و آش ار  داری نی واقعی سر ایهها   شارکت فعا  دارنف و چهره دیف اه

هاا ا  ان  هایی نوشته که رشف د وکراتی  در آن ا او ای، را در  ورد کشور ا  88  کههف ی

های  بتل  اتتماتی را فراهم کرده است  به ای،  عها که برای  ثا   استقال  حوزه 

  ی ههر و فرههه و یا ا ور دانشگاهی و آکاد ی ا استقال  خودشان را دارنف وحوزه 

ها )برای  ثا  به ش ل سرکوبا سانسور و یا  ی سیاست و یا اقتصاد در کار آنحوزه 

ای تالوه بر استقال ا قوانی، خاص خودش را  کههف  هر حوزه دهی( دخالت نمیرشوه 

آیفا  ای که برای رشف در کار دانشگاهی به کار  ی راتس و ارتقا دارد  سر ایهبرای سلسله 

هایی  ی بوروکراسی است  ا ا در کشورا یا  هابم رشف در ترصهه  تفاوت از آن شایستگی

های  تفاوت  ای نرسیفها وقتی استقال  حوزه های اتتماتی به چهی،  رحلهکه رشف نهاد

هاا ههر و فرههها دانشگاه( از  اتتماتی ) اقتصادا قسا و داد ستریا بوروکراسیا رسانه

همیشه   باشفا  نشفه  ت  ی،  سیاسی  ح مرانی  حاکمان  ا ر  که  دارد  وتود  خطر  ای، 

های دیگر اتتماع دخالت کههف  برای  ثا  استقال  قاضی را زیر ببواههف در ا ور حوزه 

تا بگذارنف و برای او تعیی، ت لی  کههف که چگونه ح م بفهف و یا به نویسهف ان و  

 
کهیما سایت اقتصادنیوز )به نقل از ر آن شرکت  ی یری  عهای انتبابات د  تلیرضا تلوی تیارا در صورت ش ل87

 ا تفاد
88. Mouffe, Chantal. «Art and democracy: Art as an agonistic intervention in public 

space.» Open 14 (2008): 6-15. 
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ها دستور بفههف که چه بهویسهف و چگونه  وسیقی بسازنف  تییعی است  دان  وسیقی

شونف   که در چهی، فساییا کار ههری و ههر هف به تقابل الترم با حاکمان کشیفه  ی

های اردو اه سوسیالیستی بودنف که یا  ثل سولژنیتسی،  ثا  روش،ا ههر هفان کشور 

هاو  به زنفان  کم    شفنفا یا نظیر واسالوبه اردو اه کار اتیاری ) وال ( فرستاده  ی

نویسهف  ههر هفانا  سا نیودنف  همان  در  که  ایرانی  و  ترتمان  شاتران  های  انا 

 .ی  شترک و یا زنفان قصر شفنفهای چهل و تهجاه خورشیفی راهی اوی،ا کمیتهدهه

 تس کار و فعالیت ههریا فرههگی و  فنی در چهی، توا عی ا ر خصلت ضف سلطه 

(counter-hegemonic  )  باشفا یا  داشته باشف و یا حتی با  فتمان حاکم زاویه داشته

ی  ستقل کار ری های ح و تی باشف ) ثل اتحادیها ر در خار  از چارچوب ساز ان

در لهستان کمونیستا  عروق به همیستگی و به رهیری ل  والسا(ا  م ، است که  

ها  به تعییر  را شی در هر  جیور به ترداخت هزیهه شود  به ای، لحاظا دنیرد دیف اه

به ض ترصه  ای، توا م  در  بوی ای  و  رنه  زود  یا  آن ش لا دیر  یا  ای،  به  قاتم  ر  

حوزهسیاسی  ی حتی  در یری  یرد   چهی،  دچار  هم  اه  ورزش  هایی  هایی  ثل 

 .شونف ی

)تا عه –پنجم آیر ،  تفیفهرون  از  آ ری ایی(ا  تهوان شها   با  تفیفی  ی 

سلیریتی )دروشهف ران    celebrity intellectual  )فویاد  ی رشف  با  که  العاده  ق کهف 

شفه تفیفار  تمعی  ارتیا   تفیف  چهرهاش ا   از  شهورتری،  تعفادی  اولترا  انف   های 

ایستگاه حافظه در  که  در  کار  یا  ایاالت  تحفه  تلویزیونی  یا  رادیویی  خصوصی  های 

ترا   حمایت  یرسانه از  و  فعالیت  ای،  روه  کردنفا در ز رههای دنیای  جازی  ی 

توانهف نقش بف  روشهف ران کالسی  را ایفا کههفا نیازی  ی  ها که اکهونهستهف  ای،

حرفه تبص   یا  دانشگاهی  عتیر  ای،به هیچ  فرک  از  ی ی  نفارنف   ب  ای    ها  ل، 

(Glen Beck  )های نزدی  به تهیش  حافظه کار دتی تارتیاز چهره(  Tea Party  )

 ساپل اتتماتیا سیاسی  های توالنی و تر سر و صفای او در  ورد  ست که سبهرانیا

شود   ضیط و توزیم  ی YouTubeر و تاری ا به تور وسیم از تریق تادکست و ویفپو د

    دهف ویهف: داو در حا  تحقیق است  او به  ا یاد  یتیروان فراوان او  ی
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ن ته آن است که در تصر دیجیتا  و با فراهم آ فن ا  انات وسیم و سریم ارتیاتاتا 

تر با  ایی برای روشهف ران سهتی و انتقادی به وتود آ فه که حتی راحت ا  انات و رقی

وسیم  ردم  ی آنانیوه  شایف  کههف   برقرار  ارتیا   بزر توانهف  رقیس  برای  ها  تری 

دورافتاده در  در  ذشته  که  هستهف  روحانیونی  و  با  ردم  کشیشان  نقا  کشور  تری، 

(  monopoly)  یجیتا ا ای، ا تیاز انحصاریارتیا  داشتهف و اکهون با ا  انات فهی تصر د

 .انفرا از دست داده

*** 

ها(  )و دیگر ههر هفان و روشهف ران نظیر آن   شا ردان رضا  حمفی و  رتسی  یثمی

در  وشههم فعالیت  شوو  چهان  و  کار  به  تهان  و  ایران  تفری  های  بتل   انف  

کار ههر هف و روشهف را خلق    ویف کهشها  آ ری ایی به درستی  یال سانفرا تا عه

با کالما  وسیقی و تصویر است  ولی ، آن  آفریهش  ای، و  تولیف  یچه  تهها  ها  کههفا 

ساده شفهتوصی   شهاخته  قیالً  که  نیست  چیزهایی  از  ی  تر   س له  بل ه  انفا 

ها به تور سابقه و تا کهون نادیفه است  برای آن که ای، انفیشهانفازی است که بیچشم

آن س باشفا  و  ؤثر  یابف  انتشار  و  حل  ترده  ز انه  از  دقیق  شهاخت  بر  )تالوه  ها 

ها را چهان اراپه شان(ا بایف ای، ایفهشان و در نتیجه اشراق تمیق از  باتیانفعالیت

ای درک شونف که در آن های تاری  به  ونهدههف که ای، ا  ان را فراهم آورد تا ز ان

  89  ای، تاری ی به نور باشفراههمایی هم برای  ذر از 

 
89. Alexander, Jeffrey C. (2016). «Dramatic intellectuals.» International Journal of 

Politics, Culture, and Society 29.4: 341-358. 
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 اقتصاد شر 

  نیما را بترساند. ا  دیبا مشیسفا  دورانِ یاس ی س  اقتصاد
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 ی هانا آرنت  نوشته  آیشمن در اورشلیمبه مناسبت انتشار کتاب 

 و توجه دوباره به مفهوم ابتذال شر 

 
تر نازی کمهای تیقاتی ایتالیای دوران فاشیسم و آلمان دوران  ی سیاستها دربارهآن

بگویهف  دربارهسب،  ی الیته ا ر اصالً  ها در قیا   ای، رویم  که سیاستی ای، ویهفا 
کسانی  هاا  شایل و وضعیت کار چگونه بوده است؟ به نفم چهخف ات اتتماتیا  الیات

 ی چه کسانی؟ و به هزیهه

 2هاسرخسیاهان و  ا تیراه،1ْ ای ل ترنتی  -

 

کشی  ها کار خود را با نسلی ابتذا  شر فرارسیفه است  نازیدربارهز ان صحیت  

که نظام آ وزشی و  آیاز ن ردنف  قوانی، داد اه نورنیر  هم که آیاز کار آنها نیود  با ای،

های فاشیسم تمرکز  تری،ا ت ثرانگیزتری، و آش ارتری، سویههای  ا بر دهشتهاکرسانه

ی او ا فاشیسم  تر آیاز شف  در وهلهبسیار نا حسو  ایکههفا ا ا فاشیسم به شیوه ی

 آشها است   ترز یرییی ای و برای بسیاری از  ا بهچیزی کلیشه 

ی ایتالیا و آلمان دارای سیستم قفرتمهف شی ه  تیش از ههور فاشیسم هردو کشور

  1861آه، ایتالیا که از همان اوایل سا  حمایت اتتماتی و خف ات تمو ی بودنف  راه

دادا  لی شفه  را نیز توشش  یدورافتاده  و بسیاری از نقا  روستایی    همواره دایر بود

تمو ی     لی شفه بود  خطو  تلف، و خف ات تلف،  1901بود  صهعت  بابرات در سا   

ی تمر  لی شف و برای اولی، صهعت بیمه   1908در همه تا در دستر  بود  در سا   

توانستهف  طمئ، باشهف که در صورت  ر  زودههگاما  یبارا حتی فقرای ایتالیایی نیز  

 ها تحت  راقیت قرار خواههف داشت  ی آنخانواده

سا  بی،  سر   1921تا    1919های  ایتالیا  تشت  را  کار ران  آزادسازی  دوران 

دوره ی ] ذاشتا  روسّو  بیونّو  اصطالحا  که  نا یفه  یo RossoiBiennای  در  [  شود  

کار ران  کارخانه دادنفا  هاا  ساز ان  سود  تقسیم  برای  را  تعاونی  از  ش لی  ایتالیایی 

 
1. Michael Parenti 

2. Blackshirts and Reds 
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داری بزر  شفا و کار ران ا تیازات زیادی ازتمله  کشاورزی  شارکتی تایگزی،ِ ز ی،

 تر و ا هیت شولی بیشتر به دست آورنف حقوق باالترا ساتت کاری کم

 
 ی بیونّو روسّوکارگران کارخانه در دوره

اتو   نیزا  آلمان  سا   در  در  را  در انی  خف ات  بیسمارک  تمام    1871فون  برای 

تهوان ت  ی، اتتماتی تمو ی  ها  لی کرد  بیسمارک  ستمری سالمهفی را هم بهآلمانی

تصریح کرد  در دوران دولت بیسمارکا همراه با دایر کردن  فار  تمو ی برای تمام  

 لّی ا پراتوری ترو    آه،ی راهکودکانا کار کودکان  وقوق شف  آلمان وارث شی ه 

ها در آلمان افزایش یافت و در واکهش  د وکراتقفرت سوسیا   1890ی  بود  در دهه

به اترا درآورد  تس از تهه   1890به آن قیصر قانون حفاهت از کار ران را در سا   

های آلمانی ت ثیر و نفوا زیادی داشتهف  در آلمان تسویت د وکراتتهانی او ا سوسیا 

ی ا ، قفرتمهفی ش ل  رفت: د صوبه  ها ا ری تویا بود و بفی، سیس شی هدیهدر اتحا

کمیتهدرباره تمعیا  قراردادهای  حلی  و  کار هفان  و  کار ران  نزاعهای  های  وفصل 

زنیِ تمعیا اترای قانونی قراردادهای کاری و ت  ی، اتتماتی  کار ری  راه را برای چانه

به تمام    1918شان باز کرد  در سا   و وابستگان   جروحان تهگی و همسران باز انف ان

 ی بی اری تعلق  رفت   کار ران آلمانی بیمه
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 های فاشیسم سیاست 

 1933ها نیز در سا   به نبست وزیری رسیف  نازی  1922بهیتو  وسولیهی در اکتیر  

ی خود  در آلمان قفرت را در اختیار  رفتهف   وسولیهی درست تس از تش یل کابیهه

ا آنها  1922های دولتی  رفت  در سوم دسا یر  سازی تما ی شرکتبه خصوصی تصمیم  

شفنا کاهش تمل ردا  قوانیهی را تصویس کردنف که بر اسا  آن دولت  وه  به کوچ 

صورت  سازی بهشف  سپس خصوصی ی  ها و همچهی، اصال  قانون  الیاتکاهش هزیهه

اداره انجام  رفت؛  راه سترده  شرکت  تستا  شرکتآه،ی  حتی  ا  و  تلف،  های 

بیمهشرکت دو  های  اقفا ات  ای،  نتیجه  در  شفنف   خصوصی  دولتی  تمر  ی 

)شرکتا تهرالی  سی ورتا    و  (AGآسی وراتسیونی  بیشتری،  )AS(آدریاتی ا دی  که  ا 

شفنف  حق    ها را انجام داده بودنف تمالً تیفیل به ی  شرکت انحصاری چهفتانیهالبی

 ی تمر حذق شفنف   درنتیجه فقرا از شمو  بیمهها افزایش یافت و بیمه 

سازیا  های  حیوب درباب خصوصی سازی قطارهاا برخالق افسانهتس از خصوصی

 تر شف   ها کهفتر و نا هظمخف ات آن

بها را  لوی کردا استفال  وی  ا  وسولیهی قوانی، کهتر  اتاره1923ی  در وانویه 

راکه همان استفاللی است که ا روزه در بسیاری  برای ای، کار بایف برای  ا آشها باشف چ

اتارهاز  قاله کهتر   قوانی،  به  برای حمله  بهها  که  کار  یبها  بود  ای،  او  ادتای  رود: 

های  شود که صاحیان ز ی، اقفام به ساخت خانهبها  انم از آن  یقوانی، کهتر  اتاره 

 ست تری،  واته شف که  ی  س ، با اتتراض  تفیف کههف  ای، سیاست تفیف در حوزه

اتحادیه انحال   به  دستور  فاشیست  دولت  تاس ا  ای،  در  حاصل  داد   ی  ستاتری، 

اتارهسیاست افزیش فاحش  از خانودهها  بسیاری  بود؛  رم  از بها در  را  سرتهاه خود  ها 

 دست دادنف  برخی برای زنف ی به یارها تهاه بردنف  
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داد سود و  ایمل  خویش را افزایش دههفا  ها به  ال ان اتازه  بار دیگر ای، سیاست

 که به قیمت آسیس تفی به فقرا تمام شف   

در همی، دورها  وسولیهی به  هظور حذق داتالق  هابم دولتی ا دستور به برچیفن  

ی دولت ففرا  از  هاتق روستایی ایتالیا داد  ای، یعهی کشاورزانا کار ران و   ستره

وکارهای کشاورزی  ی کسساستفادهحلی دیگر حمایت دولت را در برابر سوءدهقانان  

و کما  در چهه شرکت تمام  آنان  که  اقفام  وتس شف  ای،  های  نفاشتهف  درتوض 

 بزر  باشهف   

های  وسولیهی ی همان سیاستشفههای اقتصادی هیتلر نیز ش ل تقویتسیاست

نیز از اکثریت    1932د  در انتبابات  ا حزب نازیا حزب کوچ ی بو20ی  بود  در دهه

صورت نیود   برخوردار  تشتتلسه طلق  توافق  از  نورنیر   داد اه  تههانیِ  ی  و  ترده 

ا با فون تات، ]صفراتظم وقت آلمان[  1933  یوانویه   ۴بان فاران و صاحیان صهایم در  

رسانفن هیتلر خیر  ی به قفرت  بارون فون شرودرِ دهف  تیق  فتهبر سر   ی کورت 

 بان فار:  

]   [ تات،   صورت اختصاصی بی، تات، و هیتلر انجام شف ذاکرات به

نظر اوا دولتی است که در آن تهاصر  فت که بهتری، ش ل دولت به 

ها  نازی  در کهارکارانی که از او حمایت کرده بودنفا   را و  حافظه لی

ا  انا  شونف   عرفی ای، دولت تفیفا در صورت  داد  تیشههاد  او    

صورت  شترک رهیری شود  تس از  بایف توسط هیتلر و خودش به
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توالنی سبهرانی  در  هیتلر  ا ا  به  آن  ا ر  کرد  فت  ایراد  که  ای 

قصف   که  صورتی  در  تات،  همراهان  شودا  بر زیفه  صفراتظمی 

های  های او برای انجام توییرات  سترده در برنا هحمایت از سیاست

باشهفا  ی داشته  را  دولت  بهتوفعلی  او  انهف  دولت  در  وزیر  تهوان 

ایفای نقش کههف  هیتلر رپو  کلی توییرات  )یعهی دولت هیتلر( 

ای، را  نظرش  تما ی   ف  حذق  و  تز   داد:  شر    ونه 

از تما ی سمتها و یهودیهاا کمونیست د وکراتسوسیا   های  ها 

ی انسیا  در زنف ی  فیریتی در کشورا و همچهی، برقراری دوباره

تات، و هیتلر در تمل به توافقی رسیفنف که به  وتس آن  تمو ی   

بسیاری از اختالفات بی، آنها حذق و هم اری بی، آنها  م ، شود  

و ویی در برلی، یا تای  هاسس دیگری  توافق بر سر تزپیات به  فت 

  وکو  شف   

 

تمله داران تیشگام آلمان از  تهوان صفراتظم با سر ایها هیتلر به1933ی  در فوریه 

ام دبلیوا صاحیان صهایم زیا  سهها شرکت  های زیمهسا فارب، و بی نمایهف ان شرکت

 ذارانا و دیگر  ای از بان فارانا سر ایهتی کروپا و همچهی، تفهسها ی تیسِ،ا ای
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ی هر ان  وریهه دیفار ی بلهفتایگانا در خانههای  تعلق به ی  درصف تا عهآلمانی

توانف در تصر د وکراسی دوام  تلر  فت: دببش خصوصی نمیکرد  در ای،  القات هی

 آورد   

ی تر  خود برای احیای اقتصاد آلمان را اراپه کردنف   ها خالصها نازی193۴در سا   

خصوصی  شا ل  تر   ای،  کلی  دوبارهرپو   راهسازی  بود:  اساسی  صهایم  آه،ا  ی 

ی  بان فاری  ا ا در صفر همهوسازا صهعت فوالد و  المهفعها ساختهای ا ور تامترووه

هاا هیتلر سود ببش خصوصی را تسمی، کردا در نتیجها سیل صهعتگران و بان فاران آن

 آ ری ایی با تیس خاتر به آلمان روانه شفنف   

زدایی داشتهف  اقتصاددانان نازی بیان داشتهف:  ی روشهی برای  قرراتها برنا هنازی

بایست احسا   و آرا ش است  به ای،  عها که  ی  تری، نیاز تجارت آلمان صلح د هم

شفه وتود داشته باشف  دخالت  ا هیت قانونی  طلقا و اتمیهان از باز شت سود تسمی، 

ی اوق و شوق زیادی وتود داشتها دیگر ییر  در بازار که از ابتفا و احتماالً در نتیجه 

 قابل تحمل شفه است    

د وکراسی  ی قفرتمهفتری، تهیش سوسیا هقوانی، حمایت از کار ران که در نتیج 

هایی بود که  وکارتهوان  انعی تفی در برابر کسسدر اروتاا در آلمان تفوی، شفه بود به

 کردنف   دآزادانه و بفون دخالت فعالیت  ی

وکارها   ذاریِ  بیش از حف باتث  بتل شفن کسسها  راقس بودنف که دقانوننازی

نشود    تجارت  تیراه، 1933 ی    در سوم  اهو  تمام   1های ایقهوه  ا هیتلر  به  را  خود 

 ورد ضرب و شتم قرار  رفتهف    ها های کار ری فرستاد  رهیران اتحادیه قرهای اتحادیه

اردو اه یا  زنفان  به  شفنف   همو  فرستاده  اتیاری  کار  آنهای  نازیتر  صهفوق  که  ها 

اتحادیه اخیره کردنف  ی  را  صادره  اتحادیه  ها  در  تسویت  برای  کار ران  که  )تولی 

ها را  رفتهفا کسانی که  کردنف(  اوباش ترففار هیتلر تای رهیران اتحادیهترداخت  ی

زنی بر سر دستمزد و  ای برای چانههای کار ری  بال  بودنف و انگیزهاساساً با اتحادیه

 
ی هیتلر تش یل  هاا از اوباش سرسپرده اشاره دارد به ا  آ یا  روه ضربت که به تهوان ارتش اختصاصی نازی  1

 شفه بود  م 
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دست  قوانی،  برداشت،  واقعی  ای،  عهای  نفاشتهف   کار ران  راه حقوق  سر  از  وتا یر 

 ها بود   وکارها برای نازیکسس

 

وانویه   بیستم  نازی193۴در  سا انا  قانون  کار  لی ها  کردنف     1ببشی  تصویس  را 

صراحت قفرت دولت برای تعیی، حفاقل دستمزد و شرایط را  لوی کرد   قانونی که به

تهوان  ی قانون  تصمیمای،  قانونا  ای،  دبراسا   دربا داشت:  همهره یری  ا ور ی  ی 

برتهفه ]تهها[  کار ران  و  شرکتکار هفان  رؤسای  استی  سطح  ها  کارفر اها     

های تمعی  دستمزدها و سایر  زایا را کاهش دادنف  اتتصاب و یا شرکت در سایر فعالیت

 
1. Law Regulating National Labor 
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تر شف  شفت سبتوحقوق  مهوع شف  شرایط کاری بهزنی بر سر حقدر راستای چانه

ا شرایط زنف ی کار ران در 1938ر بازدیف خود از آلمان در  د  AFLبه حفی که رپیس 

ها آلمان را با وضعیت برد ان قابل  قایسه دانست  کار ران در آلمان تحت ح و ت نازی

 ناچار به ساتت کاری بیشتر در قیا  دستمزد کمتر بودنف   

سم  ها نیستا بل ه فاشیای از دولت و ابرشرکتکههفهو  یج  فاشیسم ترکیس  یهم

های خصوصی است  فاشیسم تایگزیهیِ  هافم  وا ذاری وهای  دولت بر تهفه شرکت

 تمو ی با سود خصوصی است  

دستتلی در  فارک  که  آنچه  قابل ِریم  و  بهاو   که  در  یان  ت  لی  راحتی 

چرا همچهان  تلسه صورت  استا  قابل دسترسی هستهف  وتود  نورنیر   داد اه  های 

د فاخله افسانه اتحادیه ری  ی  بسیاری  تابرتاست؟  رسانهدولت   که  اخیار  ها  و  ها 

های  کارتیسم قلم و قمم شفنف  در نتیجه  ا از  زارش    ی  ستقل داشتهف در دوره

ایم  صاحیان صهایعی که از خف ات هیتلر بهره  انفهدست او  از وحشت فاشیسم بی 

شرکتبهره شفنف  ه هف  بازنمایی  برای  را  تمو ی  روابط  هیتلر های  اتما   بهتر  رچه 

استبفام کردنف  برای  ثا  شرکت آی تی فارب،ا لی ایویا تفر تلم روابط تمو ی را  

که  ای، های بزر  آ ری ایی استبفام کرد  کماها در رسانهبرای سفیفشویی اتما  نازی

فاشیسم حرفه به  ایجاد روی رد تمو ی  ثیت نسیت  برای  از  فعالیت  بود که تس  ای 

 تهانی دوم در آ ری ا ش وفا شف    تایان تهه

نویسف: دهرچهف هراز اهیا   ی  اه، ارتجاتی ونه که کوری رابی، در کتاب  همان

ها نسیت به وضعیت خود کههف  آنشونف ان تلیه سرنوشت خویش شورش  یح و ت 

بیانیهکههفا نا هاتتراض  ی تیونفنف و حقوق  کههفا به تهیشی  یها را ا سا  یها و 

های بهتر درون ها شایف حفاقلی و چیزی  انهف حفاظکههف  اهفاق آنخود را  طالیه  ی

رخ  کارخانه ازدوا   ساختار  درون  که  تجاوزهایی  به  دادن  تایان  خواستِ  یا  باشف  ها 

اه،   ی در  را  قفرت  ] هاسیات[  بهیانی  توییر  تصور  ا  ان  آنهاا  ابراز  با  ا ا  دهف  

آن ی نقش  ترورانهف   از  دست  یخف تها  و  لتمس  به   زار  تیفیل  خود  و  کشهف 

شونف و از ترق خودشان و برای خودشان دست به   ویان و نمایهف ان خود  ی سب، 
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که صفای  طالیاتش  -زنهف  ا ا بیش از خود اصالحاتا ای، ابراز تا لیت تیقاتیتمل  ی

 ارد   آزاست که حاکمانشان را  ی -رسفصورت  صرانه و  ستقل بظهور  یبه

 ی فاشیسم نیز همی، باشف  شایفا بهتری، راه برای فهمیفن ساختاریِ حقیقت درباره

 پیوند با منبع اصلی 
https://historicly.substack.com/p/the-economy-of-evil 

 

https://historicly.substack.com/p/the-economy-of-evil
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شهاسیم در قرن نوزدهم  چه به نام دسوسیالیسم   یای از آنا رچه ببش تمفه

هیچ دولتی    - ی کوتاهی در تاریستز تجربهبه  –تمام قرن   ش ل  رفته است ولی در

هایی  ای از قرن بیستما دولتت س در ببش تمفهادتای سوسیالیستی بودن نفاشت  به

و حتی دکمونیستی  هم  ی را دسوسیالیستی   آنها  داشتهف که  به  نا یفهوتود  ایم  

تجرب ای،  دردناک  سرانجام  و  ای، کشورها  نا یفن  تیاتتقاد  ،ا سوسیالیستی  آ ف  ه 

برای نهستفاتعه تا ببش قابلهای ترقیباری  از تلیانه داشت و  وتس شف  توتهی 

 کار ران نتیجه بگیرنف که دسوسیالیسم تجربه شفه و ش ست خورده است   

آن بیستما  قرن  نا یفه  یدرتو   دسوسیالیسم   که  ا ر  چه  شفا 

نیوده  دسوسیا   یربی  اروتای  کشورهای  از  شماری  را د وکراسی   کشورهایی  باشفا 

 انف   شفههای والدیمیر ایلیچ لهی، اداره  یای دیف اهشف که با اصو  تایهشا ل  ی

آن دیگرا  سوی  بهاز  دولتچه  سوسیا تهوان  شهاسیما  د وکراسی  یهای 

برنا ه با  بودنف  واقم ی   کشورهایی  در  از  بتلط هم  و  هظورم  اقتصادی  بتلط  ی 

چه که  لی  کردن ببشی از صهایم بود  دست برقساا آنی  لیچی، شفهی دستبرنا ه

به ساده    رفت که  رفتار بحران شفه بودنف  ا رشف ایلس هم صهایعی را دربر  ی ی

 هفق تمفه و اساسی داشت:  د وکراسی  جاز باشما ای، ترووه دوی سوسیا کردن ترووه

 حف  و  سترش نهاد دولت  -

 داریسر ایهحف   هاسیات تولیفی  -

هایی  داری دو انه بود  درببشآ ف ای، ترووه داشتیم ی  سر ایهچه در تیآن 

ببشسر ایه در  و  بود  خصوصی  سلط  ببش  سر ایهداری  دیگرا  دولتی  های  داری 

داری ببش خصوصی به سه ارزش اضافی تولیف شفه در ببش سر ایه  -داشتیم   ازاد  

 شف: قسمت تقسیم  ی

 آ ف   شف و به صورت انیاشت بیشتر سر ایه در یری  ی ذاببشی سر ایه -

 شف   داران  یببشی هم صرق ت  ی،  الی  صرق سر ایه -

 شف   تهوان  الیات بر سود نصیس دولت  یو سرانجام ببشی هم به -

شفه  رسفا همی،  هطق در واحفهای  لینظر  یچه در نگاه او  بهبرخالق آن

از الیته در بعسی  بود   ازدالیل  شاخه   هم تاری  اتفاقاً ی ی  بود و  ها سودآوری دشوار 
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شان هم همی، بود  ولی در آن  روهی که سودآور بودنف هم سود به سه ببش کردن لی

 شف:  تقسیم  ی

 شف   ذاری  یببشی که سر ایه -

 آ ف ببشی که به صورت  الیات در  ی -

رانت سر ایه - ای،سرانجام ببشی هم سود و  یا در  بود که   ؤسسات   دارانی 

بهره نصیس سر ایه  لی یا به صورت  بودنف  اوراق  دارانی  یشفه سهام خریفه  شف که 

 ی دولتی داشته و دولت به آنها  قروض بود   قرضه 

ها حاکم  ی ای، سا تالوه بر توزیم  ازادا بایف اشاره کهم که تولیف کاالیی در همه

نه نیاز انسانا بل ه نیاز بازار بود  تردازی برای  فیریت تولیف  بود   هطق تولیف و سیاست

توزیم  حصوالت تولیفشفه هم تمفتاً از تریق خریف و فروش و  یادالت دربازار انجام  

شفه با کاالشفن نیروی کار روبرو   رفت  چه در ببش خصوصی و چه در ببش  لی ی

دستمزد ازای  شونف و نیروی کارشان را بههستیم  یعهی کار ران زن و  رد استبفام  ی

 فروشهف    ی -شفه دولت بودکه در ببش  لی - یا حقوق هفتگی و  اهانه به کارفر ا

 صرفی که دراختیار توا ل اقتصادی است  صرق هم به ای، ترتیسا با درآ ف قابل

ی فروش نیروی کار   صرق هم نتیجه ی ای، درآ ف قابلشود و ببش تمفهتعیی،  ی

 به کارفر ایان است   

د وکراسی ای، بود که با  فاخله  توان  فت که هفق اصلی سوسیا   ی  تور کلیبه

دانسان حتی  و  دانسانی   تصویری  بازار  سر ایهدر  به  از  دوستانه   ی ی  بفهف   داری 

د وکراسی شف ای، بود که با حف   هطق سر ایه توا لی که  وتس تفم توفیق سوسیا 

تا تیو  هطق  هاسیات سر ایه بود  از سوی آداری کوشیفه  ب هف   انسانی  را   فهایش 

د وکراسی ای، بود که نظا ی تهانی  توفیق سوسیا  دیگرا به باور  ، تا ل دیگر تفم

از سر ایه از کشورها در حالی که ببشی  بودنف کوشیفنف  نیود  شماری  داری تهانی 

انفکی  تفاوت باشفا ولی  هطق  شانا  ی  لیآ فهای ای، نظام اقتصادی در  حفودهتی

ها را به بازنگری  جیور کرد داری بسیاری از ای، دولتمردان و دولتبازار تهانی سر ایه

داری ها هم کوشیفنف سر ایهد وکرات و سرانجام درتمل به تایی رسیفیم که سوسیا 

 فیریت کههف     -ی کار ریعهی به زیان تیقه  - فیریت استرا به تهها صورتی که قابل
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هایی که  د وکرات  مان  ، اصالً ابها ی نفارد که سوسیا   به همی، خاتر است که به

ی کار ر رنه باخت  شان به تیقههایدر قرن بیستم به قفرت رسیفنف در قفرت وتفه

نابرابری  ا تیازها و  تیشیرد و به صورت  فافعان خجالتی  از  شارکت در  ها درآ فنف  

  ویم   های ا پریالیستی دیگر چیزی نمیتهه 

د اواسط  تهانی  1970ی  ههاز  از  بفیعی  و  تازه  آیاز  یکه  و   شودا  کردن 

شود   یتران در فرانسه و تونی  تر  یرنهد وکراسی از همیشه کمهای سوسیا وتفه

د وکراسی در ای، تصر و ز انه  آ یزی از سرانجام سوسیا  های در بلر در بریتانیا نمونه

راستی شان قادر به  کار و دستافظهچه را که رقیای  حهستهف که در قفرت حتی آن

سا   ذشته   ۴0انجام نیودنف انجام دادنف  با توته به تحوالتی که دراقتصاد تهانی در  

شاهف بودیما ا ر ببواهم تعری   بتصری از دراه سوم  به دست بفهم ای، است که 

های  ببشی از نیروهایی که در چ  تهیش در تهان بودنف به فعالیت در  یان ببش

انف  به ای، ترتیسا ا ر نیرویی  یانی  تمایل شفه و در واقم به ای، اقشار  یانی کوچ کرده 

چه در یان باشف که ههوز در تایگاه چ  قرار دارد و دیگری هم در راستا درنتیجه آن 

 آورد دراه سوم  است ای، دو سر بر  ی

راه   نیود   فافعان  دلیل  و  تلت  بفون  الیته  به  یان  انتقا   سوم  عتقفنف  ای، 

تای  قابله با آن بایف  ناتذیر در نتیجه کشورهاا بهکردن فرایهفی است اتتهابتهانی

آن را تذیرفته و ب ار بگیرنف  هفق کشورها هم بایف ای، باشف که از بازارهای  الی رو به  

ی تهان تعا ل  رشف تهانی بیشتری، بهره را بیرنف و برای ای، کار نه فقط بایف با بقیه 

 We“اصطال   ایم  بهوکار آ ادهههفا بل ه بایف به همگان اتالم شود که  ا برای کسسب 

are open for business”   
 ایم تردازان شهیفهت رار ای، تیارت را از سیاست های اخیر بهدر سا 

الیته که ای، آ اده بودن و آ اده شفن  قف اتی دارد که بایف انجام بگیرد  دنیا  

 انهف که چاب  و  آ یزا تهها بازیگرانی باقی  یاست و در ی  بازی رقابتدنیای رقابت  

 فرز باشهف   

کهم  ا ا ای، نگاه به اقتصاد و به دنیا چهف و چهفی، ایراد اساسی دارد که سعی  ی

 ها و کشورها یعهی چی؟ به شماری از آنها بپردازم  ولی ابتفا چاب  و فرز بودن  لت
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است که از  الیات بر سر ایه کاسته شود چون در  کاست، از  الیات و صال    -

 راتس بیشتری دارد  ا ر دناز  سر ایه را ن شیفا  قایسه با کار سر ایه قابلیت تحرک به

 رود! خس دسر ایه  در  ی

 زدایی از بازارهای  الی   قررات  -

در ییر ای، صورت قفرتمهفان صاحس زر   - های  الیتفی نگرفت، بزه اری -

 تر باشف   یرنف زرشان را به تایی بیرنف که از ای، خیرها نیاشف یا کمیو زور تصمیم  

هاا شایف تجیس به نظر برسفا درتمل  ی ادتاها و در باغ سیز نشان دادنبا همه

الگوی   واقم  در  تهانا  بر  حاکم  کهونی  شرایط  در  سوم   دراه  الگوی  بهتری،  ولیا 

تا واضعان ای، تفاوت را دارد که در ای،های  الیاتی است  ا ا دراه سوم  ای،  بهشت 

وتفه  ی تحمل الگو  برای  که  ناههجاریدههف  تیش  یتذیرکردن  که  آیف  هایی 

  یریم  های رفاه اتتماتی هم در تیش  یسیاست

 هتشرکردنف  بتصات دراه   1998ای که در  تونی بلر و  رهارد شرودر در بیانیه

دست دادنف  تفالت اتتماتیا و تویایی اقتصادیا رهانیفن خالقیت  اختصار به سوم  را به 

ها  وافق نیود ولی  توان با ای، وتفهوتا یر  به دشواری  یو نوآوری از بهفهای دست

ها در واقعیت زنف ی به چه  آ ف ای، وتفهبایف دیف که تی  های زنف یهمانهف دیگر تهیه 

دانم  ش ل اصلی در  بتصات ای، نگرش به دنیاست یا ای، که  آیف  نمیصورتی در  ی

اما  کردن باتث شفه است تا همان تور که تیشتر هم اشاره کردههای تهانی حفودیت

اتی در بیایف  در ای، ز یهها وار بهشت  الیای، الگو در تمل به صورت ی  الگوی نمونه 

نمادهای  سعی  ی از  بلری ی  تونی  دولت  ا رچه  بفهم   نمونه  چهف  بریتانیا  از  کهم 

به واقعیتبرتسته  در برخورد  بودا ولی  اقتصاد  نگاه به سیاست و  ای،  های زنف ی  ی 

رفته ادتای رسیفن به تفالت اتتماتی تسعی  شف و تمفتاً به صورت دیفیم که رفته

تازه به دنیای تجاری د ر ون شف  بایف اقرار کهم که  شاهفات  ، تمفتاً به  نگاهی  

شود که به رهیری تونی بلر و بعف  وردن رفتار حزب کار ر نوی، در بریتانیا  ربو   ی

تری، چرخشی که صورت  رفت  سا  در ح و ت بودنف  به نظر  ، تمفه  13براون برای  

ی کار ر در تهت ی  نگاه کلی به  حمایت از تیقهرفته از ای، بود که دراه سوم  رفته

حقوق بشر به تور کلی و باالبردن  یزان تحمل اتتماتی  تحو  شف  به تیارت دیگرا  
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سیاست بر  یهای هویت به تای سیاست تیقاتی نشست   ساپل تمفتاً فراتیقاتی در  

کلی و یا نابرابری تور  هاا نژادترستی به رایانا ترانستهستیونف با زنانا سیاهانا هم

های  ربو  به آن به حاشیه رفت  به نظر  تهسیتی تمفه شف و تقابل تیقاتی و  قوله

ایفه ی بهآیف که هفق  بتوانهف  ا ر  بود که  ای،  ای،  انفازهتردازان دراه سوم   ی کافی 

احتماالً  ی روه کههفا  همراه  خود  با  را  قفیمی   ها  بازی  دآن  تقابل    -توانهف  یعهی 

بان تی تیقهتیقا تلیه  به  قفار  ها و شرکتی کار ر  و  بگذارنف  کهار  را  بزر   های 

انتبابات   در  تیروزی  برای  انتباباتی  بهیان  و  ز یهه  ی   و  کهار  ذاشتهفا  زیادی هم 

 یری تازه برای سراسری خود ایجاد نمایهف  هم درا ری ا و هم در بریتانیا ای، تهت

های انتباباتی تونی بلر و یا کلیهتون احتماالً از قیت ای با  وفقیت همراه شف   وف دوره

انف  نا فته روش، است که بررسی و کوشش برای تبفی   ساپل و  ش الت  ای، دسته 

 ها  قرار  رفت   داری تحت الشعاع ای، د وفقیتساختاری نظام سر ایه

 یری تازها دراه سوم   م ، است در سیاست بر  یهای  ت سفانه با ای، تهت

های اساسی خودا  هایی کسس کرده باشف ولی رفته رفته با یفلت از تایههویت  وفقیت

آور ثروت  رایی حیرت آور نابرابری شف بل ه شاهف تمرکزنه فقط شاهف افزایش هرا 

هم هستیم که از ز ان تهه تهانی او  تاکهون سابقه نفاشته است  ای، فرایهفی است  

از ویرو  کرونا حتی تشفیف  در تی  که  ت سفانه ههوز ادا ه دارد و آ ف بحران ناشی 

 شفه است  

تبت تهها کسانی  ها شایم است دراه سوم  دستبرخالق باوری که در  یان بعسی

چون آنتونی  یفنز نیود ا رچه او حتی کتابی تحت همی، تهوان نوشت  از نقشی که  

 نف   انف نیایف یافل  ا یری ای، نظر اه ایفا کردهدیگران در ش ل

 کردن تمفتاً بردو ستون استوار است  تر هم  فتم که راه سوم در تصر تهانیتیش

 توان رقابتی  لی  -

 We areدهف:  تعا ل با دیگران  هم است که خود را درای، تیارت نشان  ی -

open for business. 

بایف   ترصه  درای،  برای  وفقیت  باشف  اساسی  همه  ای،  رقابتی  لی  توان  ا ر 

ی کافی بزر  هستهف تا بتوانهف  انفازههایی که به   لی داشت  یعهی شرکتدقهر انان

کردن از خود در برابر دیگران دفاع کههف  بالفاصله بایف اضافه کهم  در ای، تهگل تهانی
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نیاز که  شودا همی، تیشچه که ادتا  یرسف یا برخالق آن چه به نظر  یبرخالق آن

 یرد   با نیازهای اقتصاد داخلی در تهاقش قرار  ی  شودکردن  ربو   یبه تصر تهانی

داریا ای، اتتقاد یعهی حفاقل از اواخر قرن نوزدهم حتی در یان  فافعان نظام سر ایه

تفی تفیفار شف که ساختار انحصاری یا انحصاری ناق  با رفاه تمو ی ناهمبوان است  

ل ه بایف با تفوی، و اترای تهها بایف از ههور و تیفایش انحصارها تلو یری کرد بو نه

ای، دیف اه آنها نظارت کرد  هر دوی  برفعالیت  از سوی  فافعان دراه قوانی،  ؤثر  ها 

نادیفه   واقم  در  و  انحصار  قوانی، ضف  از  یفلت  به  تمایل  قرار رفت   زیر ضرب  سوم  

ی درازدا هی دارد  تیش   رفت، ساختار بازار و به خصوص  یزان رقابت در آن تاریبچه 

انفکی روش،  ام  ی ساختار کهونی بازار بهویسم تا ن تهای دربارهز آن ولی چهف کلمها

دراه سوم  در تصر تهانیکه تی شود رسیفه  یری  اسفیاری  به چه سرانجام  کردن 

داری هم قیو  دارنف که وقتی بازارها رقابتی نیاشهفا شرایط  است  حتی  فافعان سر ایه

د که اقتصاد را به زیان اکثریت  طلق  ردم ولی به نفم  شوتویی فراهم  یبرای رانت 

 کهف   خوار  تحو   یاقلیت ناچیزی رانت 

- 10ا ص   2016ی تمرکز بازارها درا ری ا تژوهش کرده است ) یچل که درباره

ی  وسیله خوریم بهاز آبجوهایی که  ی %70(  شاهفات تالیی دارد و اشاره دارد که د9

کهف و  سوم شیر  صرفی درا ری ا را تردازش  یی  بهگاها ی  شودادو بهگاه ترضه  ی

شود  در  ساپل  ی چهار بهگاه ترضه  یوسیله شود بهاز  وشت  اوی که  صرق  ی  80%

  % ۴9بود اکهون به    % 17تهها    1995های بزر  که در   الیا  یزان دارایی دراختیار بان 

کهف دشروع کار ی   افه  ی( اض10رسیفه است   درای، شرایطا  یچل )همانا ص  

 1978های  بهگاه تازه از همیشه دشوارتر شفه است  و به همی، خاتر ددر تو  سا 

های نوآ فه به بازار تقرییا نص  شفه است  و ی شماره بهگاه توسط ساالنه  2011تا  

 1کههفه است  به بعف هم چشمگیر و هم نگران 2006د یزان کاهش از 

بازار تمفه    10نیا هم وضم از ای، بهتر نیست  هشت تا از  ی اقتصاد بریتادرباره

شفت  تمرکز هستهف  در بازارهای تلف، ا ایهترنتا و تلف، دستی  کههف ان به صرق

 
1. https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPower-

SmallBusiness.pdf 

https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPower-SmallBusiness.pdf
https://ilsr.org/wp-content/uploads/downloads/2016/08/MonopolyPower-SmallBusiness.pdf
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از بازار در کهتر  چهار شرکت است  در بازار حساب تاری بان یا و در    %85بیش از  

از   بیش  بزر   سوتر ارکت  چهار  و  بان   چهار  و    70سوتر ارکت سهم  است  درصف 

  1درصف است   65سرانجام دربازار  از و ال تریسیته هم سهم چهار شرکت بیش از 

داری هم وقتی بازارها به ای، ترتییی که بیان حتی براسا   یانی اقتصاد سر ایه

دههف به دست  های رفاهی که  یاصطال  درقابتی  نیاشهفا هیچ کفام از وتفهشفا به

 نبواهف آ ف  

راستی به چه  ها با هم در حا  رقابت هستهف ای، سب، به وییم  لت ی  ا ا وقتی

  عهاست؟ ای، سؤا  ساده تاری  درازدا هی دارد 

بی، دو اقتصاددانی که در دانشگاه نورث وسترن شی ا و   1950ی  در اوایل دهه

 ، ی  سیر برنشتای، و چارلز تاییاوتا برسر باالبودن اتارهدادنفا  یاقتصاد در   ی

از  حله بود  در ی ی  تیرو نظریات فریف ،  های شی ا و بحث در رفت  برنشتای، که 

دانست ولی تاییاوت دیف اه دیگری داشت که ا رچه با زیادی اتاره  هاه را از دولت  ی

ی  ورد نظر برنشتای،ا  آ فهای چشمگیرتری داشت  در  هطقه آیاز شفه بود ولی تی

 ذاری در آ وزش از  بود که در آن  هطقه برای سر ایهتلت زیادی اتاره به ای، خاتر  

به افزون  ستوالت  الیات  دریافت  ی راتس  صورت تری  به  بیشتر  ای،  الیات  و  شف 

بود که برای  ، که فرزنف نفارما  فار  ی بیشتر در  یاتاره آ ف  برنشتای، شاکی 

ا بایف بپردازم  تاییاوت ولی  ی باالتر ر جهزتر و بهتر ای،  هطقه اهمیتی نفارد ولی اتاره

ای  توانی به  هطقهی بیشتر را بپردازی  یکرد که  جیور نیستی ای، اتارهاستفال   ی

  ان کهی  تاییاوت بر ای، باور بود که خانوارها با بررسی  ی کمتری دارد نقلکه اتاره

بپردازنف  در   ی بیشتر راازای آن اتاره  یرنف به هافم ناشی از  فار  بهتر تصمیم  ی

ی کوتاهی نوشت تحت تهوان دتئوری ا تاییاوت  قالهی کوتاهی تس از آن  یاحثه فاصله

تاییاوت    2ی اقتصاد سیاسی  هتشر شف نا هدر فصل  1956های  حلی  که در  ناب هزیهه

تری،  ی باتجله نوشته شفه او به صورت ی ی از ترارتاع کرد که همی،  قالهتصور نمی

 
1. http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-not-

competition.pdf 
2. Tiebout, C (1956), “ A Pure Theory of Local Expenditure”, Journal of Political 

Economy. 

http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-not-competition.pdf
http://www.smf.co.uk/wp-content/uploads/2017/10/Concentration-not-competition.pdf
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شوم ولی  وهر   هتشرشفه در صف سا   ذشته دربیایف  وارد تزپیات نمی  های قاله

تر در تیونف با  ی تاییاوت براسا  بفتتی بود که سا وپلسون چهف سا  تیشاصلی  قاله

تیاندارتحیت  تادتهای  ا ر  اسا ا  ای،  بر  بود   ی   شفه   ذاشته  خریف  های 

کهیم  ی صرق وارسی  را  اسا   کههفه  آن  بر  آن  ارتحیت توانیم  رفتاری  های 

شفه  های تیانی ارتحیتکههفه را  شب  کهیم  ا رچه تژوهشگران از  قوله  صرق

بهره  ی کههف ان  رفتار  صرق  بررسی  برای  برای  را  آن  بودنف  نتوانسته  ولی   رفتهف 

بررسی خف ات دولتی هم ب ار بگیرنف  کاری که تاییاوت کرد و نوآورانه بود ای، بود که  

های دولت  رکزی استفاده  توان از ای، ایفه برای ارزیابی سیاستکه ا رچه نمی  نشان داد

های  حلی با دولت  رکزی تفاوت دارنف  از سویی ی   ها و ح و تکرد ولی شهرداری

بازار برای خف ات تمو ی داریم و از تانس دیگر  الیاتی که بایف درسطح  حلی ترداخت 

تور خاص در هر ایالت شما با  ت دارد  در ا ری ا بهشود و در هاتق  بتل  ا ری ا تفاو

از  الیات ادتای  ترکییی  به  هستیف   روبرو  تمو ی  خف ات  ونا ون  و  های  بتل  

های  بتل  در واقم  توانهف با بررسی ای، ترکیس در ایالتتاییاوت  صرق کههف ان  ی

ی، ترتیسا خف ات  دست به انتباب بزنهفکه دوست دارنف ساک، کفام ایالت باشهف  به ا

های بهتر درواقم همانهف کاالهای  صرفی دیگر هستهف و  تمو یا  فار  بهترا خیابان

ها هم درواقم دقیمت  آنهاست  بسته به ای، که کیفیت  فرسه برای شما چقفر  الیات

های  حلی   یریف و به ای، ترتیسا دولتاهمیت داشته باشف بر آن اسا  تصمیم  ی

دیگر رقابت  هاا با ی    قیولیت ای، ترکیسا خف ات تمو ی و  الیاتتوانهف براسا ی

 کههف  

سا  بعف از    13الیته در ز ان نگارش ای،  قالها توته چهفانی به آن نشف  ولی  

ها  ای آیاز شف دربررسی ای، که وقتی به بهگاههای تازهبحث  1969انتشار ای،  قالها در  

زدایی  الی که در  تر و یا  قررات شودا  ثل  الیات کمهایی داده  یو ثروتمهفان انگیزه

آ فهایش  کههفا تیی دیگر  هتقل  یشان را از ی   هطقه به  هطقه ی آن سر ایهنتیجه 

ی  زاره به چه صورتی در خواهف آ ف؟ ای،  یاحث درفرایهف تحو  خود به صورت تیش

ی  ییت نشفه است ولی  قالهای تثها  درآ ف که ا رچه ههوز  قوله تذیری  لتدرقابت

تاییاوت به صورت خیلی تفی  ورد توته قرار  رفت  الیته ایلس اقتصاددانان بر ای، 
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ن ته توافق دارنف که رقابت در بازارها چیز خوبی است ولی آیا رقابت برسر نرخ  الیات  

شود که  و یا استانفاردهای بهفاشت  حیط زیست هم خوب است یا در تمل  وتس  ی

 سقو  کهیم؟  -یعهی حفاقل استانفاردها  -ایت همه به قعردرنه

کردن به نحو احس، استفاده کهیم  با توته به ای، باور که بایف از ا  انات تهانی

و بعالوه ا رچه با بقیه تعا ل داریم ولی در تی، حا ا با آنها در رقابت هم هستیما  

بهتری، الگوی دراه سوم  شود تا  تور که درصفحات تیشی، اشاره کردم  وتس  یهمان

های  الیاتی باشف  الیته در شرایط کهونی حاکم بر اقتصاد تهانا درواقم الگوی بهشت 

هایی که  تذیرکردن ناههجاریدههف که برای تحمل فافعان ای، الگوی  عیوبا وتفه  ی

 یریم  بررسی  ورد به  ورد  های رفاه اتتماتی هم در تیش  یآیف سیاستتیش  ی

ی ای، یادداشت بیرون است ولی ای، که  کههفا از حوصلهه در تمل دقیقاً چه  یای، ک

سازد تا برای ای، کار وکار آ اده ایم ضروری  یبه همگان اتالم کهیم  ا برای کسس 

ها هم ای، است که  یزان افزایش دستمزدها بایف  دآ اده  باشیم وی ی از تیش شر 

اقتصاددان ارشف بان   رکزی بریتانیاا  کهتر  شود  به اتتقاد  ، تصادفی نی ست که 

 اه  ذشته رشف  یزان واقعی دستمزد    7۴کهف که ددر  ( اشاره  ی۴ا ص  201۴هلفی، )

ی بحران بزر   الی  توان یقه تهها در سه  اه  ثیت بود   به تیارت دیگرا ا رچه  ی

بریتانیا در واقم  ی دستمزد واقعی در  را  رفت ولی اتفاقاً ای، رونف کاههفه  2008سا   

از بحران بزر   الی سا   تری دارد و به سا ی درازدا ، تاریبچه   2008های تیش 

ادا ه یافت  بر ای،  یهاا   201۴ ردد  رکود در سطح دستمزد واقعی تا تایان سا  بر ی

ی آن در واقم  شوق  و بر اسا  ای، روایتا رکود دستمزد واقعی و حتی رونف کاههفه

تا در فرایهف تولیف از  قفار کار به نسیت بیشتری استفاده کههف به تای ای، ها شف  بهگاه

وری کار رانی که دراستبفام دارنف  ذاری بیشتر شرایط را برای بهیود بهرهکه با سر ایه

ی قیل از بحران ( نشان دادنف که در فاصله201۴بهیود بیبشهف  تسوآ و ون ریهان )

های بزر  افزایش یافت   یزان افزایش  ایه برای بهگاهی سر هزیهه  2012بزر  تا سا   

هزیهه بهگاهدر  برای  سر ایه  هزیهه ی  بود   بیشتر  حتی  و  توسط  کوچ   ی های 

ی سر ایه و کاهش در دستمزد واقعی باتث شف تا نسیت سر ایه به کار  یابهفهافزایش

نسیت استفاده از  یزان بهها در تمل با  در فرایهف تولیف کاهش یابف  به تیارت دیگرا بهگاه

نسیت کمتر سر ایه کوشیفنف تا سطح  شبصی از تولیف  بیشتر کار و به همی، روا  به
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ی روزافزون را اداره کههف  توا ل دیگری هم بود که به ای، وضعیت کم  کرد  استفاده

یی،  انعطاقا قراردادهای صفرساتتیا و کار رانی که با درآ فهای تااز قرارداد کاری قابل

از  یزان حفاقل  زد برای زنف ی در سطح کشور  – برای خودشان کار   -حتی کمتر 

تور کلیا  کههفا باتث شف تا  یزان دستمزد واقعی در سطح تاییهی باقی بمانف  به ی

کهف که  ( برآورد  ی5ا ص  2017ا  TUCهای کار ری )کهففراسیون سراسری اتحادیه 

کههف و حتی  کار  ی  -اشتوا  ناا ،  –رای، شرایط   یلیون نفر د  2 3دربریتانیا بیش از  

  600ایما یعهی تعفادشان  درصف افزایش در آن بوده  27به بعف شاهف    2012از سا   

ا ص  2018ا  IPPRهای تمو ی ) ی تژوهشی سیاستهزار نفر بیشتر شفه است   ؤسسه 

هزار نفر    168تهها  تعفاد کار رانی را که در  شایل ناا ، بودنف    2010( برای سا   109

  19شاهف    2017تا    2010کهیم که در تو   کهف  برای، اسا ا  شاهفه  یبرآورد  ی

 ایم  برابرشفن ای،  ونه کار ران در بریتانیا بوده

( دیگران  و  تو   2013بالنف   در  که  کار رانی  ددر  یان  که  (  تذکرشفنف 

سوم با ثیات سطح  ی  در همان شول خود باقی  انفه بودنفا  2011و  2010های سا 

درصف  21درصف ثابت  انف و  زد  12تولی  زد و یا حتی کاهش روبرو شفنف )یعهی  زد  

د برای  و  یافت(  کاهش  حتی  کار ران  کاهش  یزان   70ازای،  شاهف  کار ران  درصف 

ازای هر ساتت  تور کلی  یزان واقعی دستمزد به(  به8واقعی دستمزد بودیم  ) ص   

 (31حفوداً ده درصف کاهش یافت  ) همانا ص   2012و  2009کار بی، 

بریتانیا  ی اقتصاد  به  تارهوقتی  کارهای  و  آزاد  رشف  شایل  وقت درکهار  نگریم 

رشف قرارداد کاری صفر ساتتی را  شاهفه خواهیم کرد  تهج سا  تس از بحران  الی  

نسته بودنف کار  وقتی که نتواکهف که شمار کار ران تاره( اشاره  ی2013تهانیا رابرتز )

هزار نفر بیشتر شف و به همی، نحو آنها که قرارداد   ۴00وقت تیفا ب ههف حفود  تمام

ترتیح  ی ولی  داشتهف  هم   وقتی  باشهف  داشته  داپمی  قرارداد  نفر   100دادنف  هزار 

کشهف   توتهی هم از بی اری دراز فت تذاب  یها تعفاد قابلافزایش یافت و در کهار ای،

درصف از   1 36هزار نفر بودا یعهی    891 اه بی ار بودنفا    12نی که بیش از  تعفاد کسا

سو بیشتری،  یزان آن بود  بی اری در یان توانان هم  به ای، 1997کل بی اران که از 

تا هم بی اری دراز فت در  یان  هزار رسیف و در ای، 960هزار نفر بیشتر شف و به    30
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هزار نفر بالغ شف  ای، تحوالت نا طلوب در    277  درصف رشف به  33توانان با حفوداً  

کهف که شمار کار رانی  ( اشاره  ی9ا ص  2017)  TUCهای بعف هم تفاوم یافت   سا 

افزایش    2016هزار نفر در  810به    2006هزار نفر در    70که قرارداد صفر ساتتی دارنف از

  2006قایسه با   یلیون نفر  شایل آزاد داشتهف که در    8 ۴حفود    2016یافت  در  

اصطال   یلیون نفر از کسانی که به  7 1ی افزایشی  عاد  ی   یلیون نفر است  و  نشانه

 شایل آزاد دارنف درآ فشان از حفاقل  زد برای زنف ی که از سوی دولت تعیی، شفه  

انفکی بیشتر   2006دهف که در  ( نشان  ی2019ی آ ار  لی )کمتر است  آ ارهای اداره

هزار آنهایی بودنف    620کردنف که از ای، تعفاد  وقت کار  یتور تارهلیون نفر به ی  2 7از  

رسیما کل   ی  2019وقت تیفا ب ههف  ولی وقتی به اواخر  که نتوانسته بودنف کار تمام

 یلیون نفر رسیف  ۴ 8درصف افزایش به    16کردنف با  وقت کار  یافرادی که به تور تاره

وقت تیفا  ر نفر هم کسانی بودنف که نتوانسته بودنف کار تمامهزا918که از ای، تعفاد  

درصف داشته است   شایل آزاد    ۴8نرخ افزایشی  عاد     2006کههف که در  قایسه با  

نظر  ی بهبه  که  بهرهآیف  تایی،تور  توسط  است وری  نحو  همی،  به  و  دارد  تری 

ب ههف و کار رانی که قرارداد صفر ی کافی کار  انفازه توانهف بهوقت که نمیکار رهای تاره

اتمیهانی  ستتر در ای، نوع قراردادها هم درتمل قادرنیستهف  ساتتی دارنف به دلیل بی

وری توانف به صورت بهرههای انسانی انیاشت کههف که  یتوتهی  هارتکه  قفار قابل

دستمزد -ایی، وری ت ی بهرهچه شاهفیم نوتی تلهباالتر  تحو  شود  به تیارت دیگرا آن

با همه است   ناههجاریتایی،  بهی  است که  هایی که  روش،  ولی  کردم  اشاره  اختصار 

که بریتانیا    -ی اروتاوکار آ اده است   حتی دراتحادیهواقم دبرای کسساقتصاد بریتانیا به

توان به راحتی و به ارزانی بریتانیا نمی  - تا همی، چهف اه تیش ی ی از اتسای آن بود

چه که در بریتانیا  ان را از کار بی ار کرد و حتی تفم ا هیت شولی به  سترد ی آنکار ر

  ویم   ها دیگر چیزی نمیداریما نیست  ازکاست، چشمگیر از  الیات برشرکت

کردن ی   نسیت  وفق  دراه سوم  در تصر تهانیاتازه بفهیف از ی  اقتصاد دبه

 ی واقعی هم بفهم  نمونه 

ک کشور  فعا لوکزا یور   از  ی ی  و  بلژی   و  آلمان  فرانسها  بی،  تری،  وچ ی 

بهبهشت  که  است  الیته  فت  فیفی  است   تهان  دبهشت های  الیاتی  ی   تهوان 

فعالیت  ی هیچ   الیاتی   دیگر  برسف  ایهجا  به  تولی  که  همی،  است  و  عروق  کهف 
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بی،ترسشی  طر  نمی قوانی،  به  تهها  نه  اصوالً  و  نمیشود  توتهی  بل ه المللی  شود 

د  تا  هم  خودشان  قوانی،  حتی  که  دارد  وتود  زیادی  دقابلیت  شواهف  ببواهف  تان 

المللی  الی بود که  تر رسوایی بی،به بعف کم  1960ی  تور کلی از دههانعطاق  دارد  به

 لوکزا یور  در آن نقشی ایفا ن رده باشف  

ال    کمپانی  رسوایی  الی  فرانسه  - در  نفت  دولتی  ت   -شرکت  بر  که  الوه 

برای  ترداخت  بازوی  الی دولت فرانسه  احزاب سیاسی فرانسه در واقم  به  های سری 

ای ترداخت رشوه در کشورهای در حا  توسعه و تیشرفته بود لوکزا یور  نقش برتسته 

کاله خاتر  به  که  برنی  ادوق  اقتصادیا  و  برداری داشت   فسف  عروق  تجیس  های 

هایش را از ی فعالیت وم شفه است ببش تمفهسا  زنفان  ح  150یریس  الی به  

 کرد  لوکزا یور  اداره  ی

دانیم  هایی که تس از اسهاد لوکزا یور  شف  یتس از افشا ری  201۴الیته در  

به شماری از بزر تری،  PWCی حسابرسی که ای، بهشت  الیاتی با همفستی  ؤسسه

ن کاخا تپسیا آی یاا دویچه بان ا  های فرا لیتیا برای  ثا ا والت دیزنیا برادراشرکت

تی تی  ور ان چیس برای تفم ترداخت  الیات و فرار  الیاتی کم  کرده است )الیته 

 کمپانی دیگر هم هست(    300ای، فهرست شا ل 

به آن چه که اکهون هستا وان کلود یون ر   عمار اصلی د رسانی لوکزا یور  

وزیر ای، کشور نبست  2013تا    1995وزیر دارایی و بعف در تو     1989است که از  

اتحادیه  کمیسیون  رپیس  حا  حاضر هم  در  و  الیته  یبود  اروتاست   از ی  که  دانیم 

به   1980ی  دهه و  لوکزا یور   بریتانیا  کردن همراه  خهثی  در  نقش  ؤثری  سوپیس 

 های  الیاتی داشت   ی اروتا برای  قابله با بهشتهای اتحادیهبرنا ه

ای، که برچه اساسی ای، توا م  های  الیاتی هم تالس است   ای، روایت بهشت

کردن  چه از دراه سوم  در تصر تهانیشونفا ساده و سرراست است و با آناداره  ی

های روز رها زیاد ترسش ن هیفا سرتان را بیهفازیف  در فعالیتارد   خوانی دام هم فته 

شور با خطر روبرو شود  تایی، و کارتان را انجام بفهیف  کاری ن هیف که ببش  الی آق

ش هی  هرکاری هم که الزم است انجام بفهیفا قوانی، را دور بزنیفا وقتی  وارد قانون

دیفی نفیفیا و خالصه هر کاری که الزم    تیان است سرتان را بیهفازیف تایی،ا شتر
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است انجام بفهیف تا  رکز  الی شما دتوان رقابتی  باالیی داشته باشف چون در تصر 

بهرهتهانی از ای، دا  انات    هف  کردنا  هم است در ای، ترصه دتوانمهف  باشیف و 

 شویف   

انونی و کارها  در تی، حا ا به دنیا و دیگران اتالم کهیف همه چیز تمیز است و ق 

 یرد و در نهایت اتالم  تذیری تمام و با احترام کا ل به  قررات انجام  یبا  سئولیت 

 کهیف که ی  دبهشت  الیاتی  نیستیف  

های  الیاتی شهاخته شفه و ناشهاخته ی بهشتوکم تفاوتی در تیونف با همهبا بیش

تهوان هم صادق است  ا ا به  ی لوکزا یور شاهف ای، ادتاها هستیم  همی، ن ته درباره

انفازه   لوکزا یور  از نظر   در  Mutual Fund شتی از خروارا ببش دصهفوق  شترک   

ازآن تهها  نا فته چه تحت ای، تهوان در ا ری ا داریما کوچ و حجم کارها  تر است  

ها  روش، است که نظام دادرسی و داد اهی لوکزا یور  تهها برای  فیریت ای، فعالیت

کهف و روش،  کفایت نمی  - واقم هستچه که لوکزا یور  بهآن  -در ی  شهر کوچ 

ن انجام  یمیاست که  ای، ببش  در  انتقاالت  الی  سترده که  و  نقل  بر   یرد  توانف 

خواههف نظارت کههف  تفم نظارت ببشی  توانهف و نه  ینظارت کهف  دست بر قسا نه  ی

 از دتوان  رقابتی ای،  راکز است   

تور تمفه در دو حوزه تمفه فعالیت کرده است: تیفیل  ها یونگر بهدر  ذر سا 

انگاری در  یارزه  زدایی نئولییرالیا سهلشورا  قررات ر  به ی  ببش  الی آقلوکزا یو 

با ترایم  الی و کوشش برای افزودن بر دتوان  رقابتی  لی  از سوی دیگر با استفاده  

های اتتماتی رفاهی و الیته بالفاصله اضافه کهم  از  هابم ایجادشفه برای اترای برنا ه

خوان بیهی راه سوم به شرحی که رفتا هم تهاقشا با تهانی تمل کا الً  که ای، شیوه 

کردن در ای، است که در تیونف  است  ضع  ساختاری دیف اه دراه سوم  در تصر تهانی

با کشورهای بزر  ای، الگو قابلیت اترایی نفارد  به همی، خاتر دیگرانی که همانهف  

ا ری ا و تونی بلر و حزب تفیف    یونگر کوشیفنف تا ای، الگو را تیاده کههفا کلیهتون در

 انف   ی یونگر  وفق نیودهکار ر در بریتانیاا به شیوه

کردن چهفان بالفاصله بایف اضافه کهم که درک   انیسم راه سوم در تصر تهانی

 دشوار نیست   
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تهانی تصر  در  توفیق  برای  بهشت  الیاتی  ی   به  کشور  اقتصاد  کردن  تیفیل 

المللی را داشته باشیف و الیته که از نقل و انتقاالت بی،ضروری است تا سهم بیشتری  

توان به دنیا اتالم کرد  تذیری درسطح  لی است  یعهی نمینیروی  حرک آن هم رقابت

ستانی با دیگران ی  الیاتایم و درها باز است ولی در حوزهوکار آ ادهکه  ا برای کسس

ی  ف با دیگر  ساپلی که درباال دربارهقادر به رقابت نیستیم  همی، ن ته است در تیون

 ردان )یا زنان( دراه بریتانیا به آنها اشاره کردم  و نا فته روش، است که وقتی سیاست

 ویهف روش، است که توا ل اقتصادی  ورد توته آنها سوم  از آ اد ی خود سب،  ی

بل ه شرکت اکثریت  طلق تمعیتا  یا  بهگاهنه کار ران  ای تهانی  ههای فرا لیتی و 

تذیر  کار  رفته برای تلس توته آنها هما کاست، از  الیاتا دانعطاقهستهف  ابزارهای به

ی تلی چ  زدن در تیونف با  زدایی  سترده و خود را به کوچه کردن بازار کار ا  قررات 

برچیفن   برای  اقفام  تای  به  که  است  ای،  روی رد هم  ای،  است   هطق  ترایم  الی 

یا شماری از کشورها کوشیفنف با ای، کشورها به درقابت  بپردازنف و  های  الیاتبهشت 

نا فته روش، است که ا ر شرایط در بر وداا و یا تزایر کیم، و لهفن  شابه هم باشفا  

 های فرا لیتی هم ازتیش روش، است انتباب شرکت

با   در  قایسه  آنها  وضعیت  ا ری اا  و  بریتانیا  چون  کشورهایی  با  درتیونف  ا ا 

زنف ی   سطح  بهیود  شاهف  فقط  نه  دیگر  سب،  به  دارد   اساسی  تفاوت  لوکزا یور  

 شان هستیم ایم و نیستیم بل ه شاهف تعمیق شماری از تهگهاهای اقتصادیتمو ی نیوده

ام کردن  طر  کردهتهوان دراه سوم  درتصر تهانیچه که بهبه باور  ، تفاوم آن

کهیم که داریم در راستای رسیفن به فه  ی وتس شفه است تا دراقتصاد تهان  شاه

کهیم و ای،  شفه است حرکت  یالگویی که در آن ببش  الی آزاد ولی تجارت کهتر 

 سوی فروتاشی است  به نظرم حرکت به -ا ر درک  ، درست باشف  -الگو

تردازان تهان  سیاست  1929العمل به بحران بزر  سا   از نظر تاریبیا در ت س

ای به ای، نتیجه رسیفه بودنف که بایف برای نظارت برببش  الی قواتف ویژهداری  سر ایه

ی ی از آن اقفا ات بود که در    1933استیگل در    -تفوی، کههف  تصویس قانون  لس 

را  وه   ی بان ها  بان فاری  نفارنف ببش سفتهببش  های  بازی فعالیتکرد که حق 

 ذاری   به تیارت دیگر بان فاری سر ایههای خود  بلو  کههفبان ی را با دیگر فعالیت
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به تهه تهانی    1930ی  دههدار  و بان فاری تجاری از هم تفا شفنف  بعف که رکود ادا ه

در برتون وودز )ا ری ا(    –که ههوز تهه تهانی تمام نشفه بود    19۴۴دوم  هجرشف در  

ذاکرات هم تان  یهارد  ها در ای،  کهفرانسی بر زار کردنف که اتفاقاً رهیر  روه اروتایی

 المللی ایجاد کههف  کیهز  عروق بود  قرار شف برای  فیریت اقتصاد تهان سه نهاد بی،

  فت المللی تو ا برای  فیریت تریانات تولی کوتاهصهفوق بی، -

 بان  تهانیا برای  فیریت تریانات تولی دراز فت -

بی، - بی،ساز ان  تجارت  برای  فیریت  تجارت  االمللی  کهگرهالملل   ی لیته 

ز ان با آن دو نهاد دیگر  المللی تجارت را تصویس ن رد و درنتیجه هما ری ا ساز ان بی،

کههف ان کهفرانس برتون ای از شارکتتش یل نشف  الیته دو سه سا  بعف ببش تمفه

وودز در ونو تمم شفنف و دقرارداد تمو ی تعرفه و تجارت  یا  ات را تصویس کردنف و  

 به ساز ان تجارت تهانی توییر نام داد    1990ی اواسط دهه ای،  ات در

تفم تحرک  ن ته قرار  رفت  توافق  وودز  ورد  برتون  اصلی که در کهفرانس  ی 

 راتس ناچیز به تر  فته باشم حرکت سر ایه از ی   یزان بهسر ایه بود  یا ا ر دقیق

تلت اصلی ای، توافقی که  ی ویژه از بان   رکزی کشور نیاز داشت  به  مان  ،  اتازه

صورت  رفت تا تحرک سر ایه  حفود شود به احتما  زیاد تحت ت ثیر تقایف کیهز بود  

که همیشه با آن  بال  بود  کیهز بر ای، باور بود که ا رحرکت سر ایه نا حفود باشف  

نمی بهدولت  را  کا ل  اشتوا   به  رسیفن  هفق  برای  توانف  و  کهف  دنیا   تور  ؤثری 

ب سیاسترسیفن  و  ب وشف  آن  تشویق ه  برای  دولت  کهیف  فرض  کهف   تردازی 

بیشتر  یسر ایه اشتوا   ایجاد  برای  صهایم  در  بیشتر  در   ذاری  را  بهره  نرخ  کوشف 

ی  الی به سرز ی، دیگری که اقتصاد کاهش دهف  ا رخرو  سر ایه آزاد باشف سر ایه

ی  الی روبرو  با کمیود سر ایه ریزد و درنتیجه کشور  در آن نرخ بهره باالتر است  ی

شود که از تمله  م ، است باتث کاهش ارزش تولی  لی بشود و دولت در تمل   ی

اقتصادی  سیاست  اترای  دیگرا  سب،  به  بفهف   افزایش  را  بهره  نرخ  شود   جیور 

تر کیهز باور داشت که ا ر دولت ببواهف  انفکی کلی فته بایف  توق  شود  یا حتیتیش

ی ای، کار ای، است که  ی به نفم اکثریت  طلق تمعیت در تیش بگیردا الز ههایبرنا ه

فعالیتدا هه  ای، صورت سر ایههای سفتهی  ییر  بایف  حفود شود چون در  ی بازانه 

 الی در راه رسیفن به ای، اهفاق خراب اری خواهف کرد  کیهز ا رچه  فافم تجارت آزاد  



 

 
 

 احمف سی   125

نفم هر دو سوی در یر به  را  آن  و  با  تجارت  ی  بود  و  با  یادالت  الی  ولی  دانست 

سفتهفعالیت سر ایهبازانههای  بهی  او  یی  الی  از  بود   که  شفت  بال   خوانیم 

ها زیان نرسانهف  ولی  بازان  م ، است به صورت حیاب به تریان تادی بهگاهدسفته 
های  الیتشود که بهگاه به صورت ی  حیاب در تریانی از فع وقعیت  وقعی تفی  ی

های ی  کازیهو  آ ف فعالیتی سر ایه در ی  کشور تیآیف  وقتی توسعهقماری در  ی

های  الیته توافق  1  یرد شود آن  وقم است که بایف  فت کارها به بفی انجام  ی ی

ی کلیهتونا زیرآب  کهار  ذاشته شف و حتی در دوره 1970ی برتون وودز از اوایل دهه

استیگل را هم زدنف و آن را لوو کردنف  ا روز در ایلس کشورهای تهان    - قانون  لس

هایی که در ای، چهف  ی افشا ریهیچ  انعی برسر تحرک سر ایه نیست و با وتود همه

تر نشفنف بل ه  هاتق بیشتری  های  الیاتی  کمتهها دبهشتاستا نه   سا  اخیر شفه

دبهشت ای،  تیوسته به  تیهای  الیاتی   هرا انف   دبهشت آ فهای  های  آور  سترش 

آن  اسا   بر  ا ا  شود   بررسی  خویش  تای  به  بایف  تهان  براقتصاد  در  الیاتی   چه 

 وشیی، نیستم   اما  ، به آیهفه اقتصادی تهان خصفحات تیشی، نوشته 
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  خودشان   بی،  خواههف ی  که   فتهف  اروتا   بزر   هایباشگاه  از  برخی   ذشته  یهفته

 اتتراضات با و بود  خیرها  سرخط  در روزی چهف خیر ای،  دههف تش یل  سوترلیه ی 

    انف فرتامبی نهایت در و  شف روبرو  سترده

 

 توسط  اروتا  فوتیا   برتر  هایتیم   از  دسوترلیه   ی   تش یل  برای  تالش  ش ست

  شفن کاالیی  داستان  در   هفصل  فصل  ی   فقط  بزر ا  هایباشگاه   یلیاردر  صاحیان

 سر ایه کهتر  و  ال یت تحت سوددها داریسر ایه  هایساز ان به آن تیفیل و ورزش

  که  چرا  بود  سوترلیه  یا هبرن  صهفوق   فیر    ور ان  تیتی  که   نیست  تصادفی   است 

  تصادفی  بازهم  است    فرن  ورزش  کهتر   در  تهانی   یسر ایه  بیرونی   صورت  بان 

  تحت   ذشته  در  که  باشگاهی   بودا    ادریف   رپا    فیر   تفیف   لیه  اصلی   حرک  که  نیست

  کهتر    بود   اسپانیا  تایتبت  فاشیست  تها   فران وپیسما  و  اسپانیا  فاسف  سلطهت  یسلطه 

   فیر   توانهف  ی  تولفارها  خیلی   تهها  ا ا  اتساست  با   برتر   هایباشگاه  اکثر  برخالق  رپا 

  بفهی   ادریف  رپا   و   ها  باشگاه  ایلس    ثل  برنفسازی  به  وابسته  است  باشگاهی  و  شونف  آن

 دارد   بزر ی

  یهزیهه  به  تا  بود  شفه  تراحی  توری  و   باشفا  کارتل  ی   بود  قرار  سوترلیه

  بود   قرار  زود   خیلی  که  تیروانی   یا   هواداران  یهزیهه  ایتنه   در  و   ترکوچ   های باشگاه

  در   را   سابقات  یا   کههف  ترداخت  تلویزیون  از   سابقات  ای،   تماشای  برای  هایی آبونمان 

 تابرتاست   هم االن همی، شرایط ای، ا ا کهف  ایجاد انحصار بییههفا استادیوم

 است  ز انی   شییه  ی،ا  کهف   ی   بفی  را  سر ایه  نقش  کارتل   ای،  تیرا ون  هیاهوی

 داری سر ایه  که  چرا   یزنهفا  حرق  انحصارات   برب  نقش   یدرباره  اقتصاددانان  که

 بر ردیم    آزاد   درقابت  سمت  به  بایف  فقط  و  است  تادالنه   و  خوب  هم  خیلی  رقابتی

   یلیاردرها  توسط  و  شفه   حورسر ایه  هم   االن  همی،  فوتیا    که  است  ای،  واقعیت

 سانبه  روزروزبه  و  شونف  سر رم  آن  با   که  چیزی  سانبه ایلس  د؛شو ی  کهتر   و    فیریت

 دستورات   از   فیران  و  بازی هان  نفارنف؛   صفایی  هیچ  هواداران  ساز تو   وکاریکسس

  کل  در   ا ا   هستهفا   یلیاردرها   حاکمیت   بال   هواداری  هایساز ان  کههف  ی  تیعیت

  که  ای،  از  بیش  کارهایی  بایف   ا  هونداک  بگویهف  کهای،  تز  دههفنمی  اراپه  حلیراه  هیچ

 برسیما    صالحه  به  آنها  با  اروتا  قهر انان  لیه   سترش  یدرباره  یا  ببوانیم  را  آنها  بلوق
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  را  خود  نقش   و   بسازیم  دوباره   را  نهادها  بهویسیما  دوباره  را  قوانی،  بایف    ا   دهیم   انجام

 کهیم   ارزیابی  دوباره هواداران سانبه

  صرفی   ارزش  کهای،  دهف نمی  توییر  را  ورزش  کاالسازی  واقعیت  کارتل  ای،  تایان

  است   شفه  تیفیل  سود  ای یادله   ارزش  به  است   آن  تماشای  و  کردن   بازی  که  ورزش

  شف    وکار کسس  به  تیفیل   نوزدهم   قرن  اوایل  در   صهعتی  داریسر ایه  با   همز ان  ورزش

  دارنفا  حسور  انگلیس  برتر  لیه  در  یاحرفه  بازی ،  600  حفود  بگیریم   نظر  در  را  فوتیا 

 ای حرفه   بازی ،  هزار  65  حفود  و  انگلستان  در  فوتیا   ایحرفه   بازی ،  هزار  چهار  حفود

  بزر    بسیار  فوتیا   بازی هان  حقوق   و   درآ ف  نابرابری  باالا  به   تایی،  از  الیته  تهان    کل  در

  توانف نمی  فوتیا   حقوق   ا ب  کهآن  تا   آورد ی  در   یلیون  1 5  ایهفته  که  بازی هی  از  است:

  خس و نیست(  بزر  چهفان  روه ای، )تییعتاً باشف داشته  دوم کار بایف  و کهف  زنف ی

  250  حفود   هاهراً  کههفا  ی  بازی  فوتیا   سر ر ی  برای  تهها   که  هستهف  هم  کسانی  الیته

 دارد  وتود  دنیا در فوتیا  بازی ، نفر  یلیون

 
  دیگر و اسپانسرشی   روه دو به ایتالیا  و اسپانیا انگلستانا هایباشگاه  برای تجاری  )درآ فهای

 است(   نشفه  تقسیم تجاری درآ فهای

  و   با بیس  است:  تهان  بزر   هایورزش  دیگر  شییه  فوتیا   در  درآ فی  نابرابری

  که  است  ای،  آ ری ایی   با  بیس  و   فوتیا   ین ته  و   تهیس   و   کری ت   آ ری اییا   فوتیا 

  هایی ورزش هر ز  عیهی  سطو  در کهآن حا  باشهف   رد ی  هایورزش ها ای، بود قرار



 فوتیا : ورزش  ردم؟ 130 

  بودنف    شفه   ذاشته  کهار   سترده  توربه  اواخر  همی،  تا   زنان   کهای،  او    انف  نیوده   رد ی 

  و  شود ی بازی  ردان توسط  که بود  ردانه ی سابقه ی   نیودا   رد ی ورزشی فوتیا 

  بازی   فوتیا    شبصاً  یا  ورزش  نچهفا  زنان   کردنف  ی  تماشایش   ردان  تمو اً

 هوادار   و  سر ایه  و  کرده   تیفا   تریبزر    باتس   کمی  تاز ی   زنان  فوتیا   کردنف  نمی

   ردان   که  ز انی  برای  را  یذا   و   بمانهف   خانه  در   بود  قرار  زنان   کهف  نمی  تلس  هم   زیادی

 رفت ی  رانتظا  زنان از  کری ت   ورد  در  کههف   آ اده   شتهفبر ی  آن  تماشای  یا  بازی  از

 کههف   درست سانفویچ و  چای بودنف  بازی  شوو  ز ی، در که  ردانی  برای تا

  آسیایی   یا  سیاه  ا ر  بود    شفه فرن  ورزش  در  ترقفرتی  نیروی  الیته  هم  نژادترستی

  با  بیس  هایتیم  19۴7  سا   تا   ثالً   شفیف  ی   ذشته  کهار  ایحرفه   سابقات  از  بودیفا

 ورزش   تههانه  ز ان  آن  تا  با بیس  دادنف نمی  بازی  را  سیاه  بازی هان  آ ری ایی  ایحرفه 

 داشت  وتود تو  که تایی   شبصاً بودا سفیف  ردان ورزش که  ردان

 روستایی  کار ران  و  بود  فرانسه  و  انگلیس  وسطاییقرون  روستاهای  در  کری ت  زاد اه

 تحت   االب  سطو   در   و  شف   باکال   ورزش  ی   زود  خیلی  ا ا  کردنف  ی   بازی  را  آن

  همی،  هم  ههوز  انگلستان  )در   رفت  قرار  هاآریستوکرات   و  فرادست  تیقات  کهتر 

 تو    کردن  بازی  برای  که  دبازی هان   بی،  ایحرفه   سابقه  انگلستان  در  است( 

  نفاشتهف    تو   به  نیازی  که  بودنف   تولفار  آنقفر  که  بود  ها( )تهتلم،   دآقایان   و   رفتهف ی

  ورودی   (England in Lords)  لرد  بازی  ز ی،  یعهی   کری تا   قلس   در  واقما   در

  رسم  ای،  هم   کرد ی  بازی بعفی  سا   که  روهی  هر و  بود تفا  هم  از  آقایان  و  بازی هان

 آورد   ی تابه  را

 شف   ریبته  دور  رسوم  ای،  از  کلی    یزنف  حرق  تو   که   فرن  داریسر ایه  در  تیعاً

   یلیاردرهای  توسط  که  شفه   فیلتی  تهانی  داریسر ایه  شرکت  ی   به  کری ت  ا روز

 سراسر  کری ت   1تول ی  بازی هان  از  خود  سودآور   سابقات  در   و   شود ی  اداره  ههفی

 حاکمیت   ) حصو   شف    رد ی  ورزش  تهوبی  آسیای  در   کری ت  کهف   ی  استفاده  تهان

 همی،  فوتیا   سوترلیه  کارتل  واقم  در  بود   کاالیی  کا الً   باال  سطو   در  ا ا  استعماری(

 
هاای  شاااان در تیمدر کری ات باه باازی هاانی  فتاه  یشاااود کاه تس از ایه اه  وقعیات  mercenaryاصاااطال     1

 نف اهایی در دیگر تاهای تهانالمللی خودشان را از دست  یفههف دنیا  فرصتبی،
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   واتهه   در قفیمی  آ اتوری  هایلیه  که  حالی  در  کهفا ی  فعالیت ههف  کری ت  در  االن

  کسی   چهفان  انگلستان  دولتی   فار   در  ا روز   شونف  ی   حو  ردرها  یلیا  یسر ایه  با 

 از  یا   آیهف ی  خصوصی   فار   از  یا   تما اً   ایحرفه  بازی هان   و   کهف نمی  بازی  کری ت

  ناتفیف  تقرییاً  شایرله ا  و  شایریورک  صهعتی   هاتق  کار ر  بازی هان  کری تی   هایخانواده

 انف  شفه

  و  کردنف ابفاتش  وسطاقرون  هایآریستوکرات   د نیو  رد ی  ورزش  وقت  هیچ  تهیس

  بود  باال  تیقات  ورزش  که  آنجایی  از  شف  ی  بازی  شاهان   قصر  در  وقت   ذران  برای

  تهیسا انگلیسی کار ر قهر ان کرد  حف  بیستم قرن اواخر در را اشآ اتوری  وقعیت

  و   شف  یمیلفونو  قهر ان  بار  سه  که  الن اشایری  ریسن   فرزنف  (اPerry Fred)  تری  فرد

  خواست  ی  که  چرا  نشهاختهف  رسمیت  به  هر ز  تهیس   قا ات  را  برد  اسلم    رنف  هشت

  رخ  تهیس   در   ز انی   شفنایحرفه  دربیاورد    تولی   کردن  بازی  تهیس   از  و   شفه   ایحرفه 

  بهگاه   ی    هم  تهیس  حاال   کرد    تولیف  سودی  شود ی  دیف  داریسر ایه  که  داد

  شفیف   ی سابقه  ی   و   شود ی  اداره   یلیاردر  حا یان  طتوس  که  است  دیگر  یشفهتهانی

 است  کرده  ایجاد درآ ف  و بهفیرتیه 

 بتوان   شایف  را  سواریدوچرخه  رانهفا ی  دوچرخه  نفر  ها  یلیون  روزانه  که  تاآن   از

 لذت  برای  هفته  آخر  هر  نفر  ها یلیون  که  حالی  در  ا ا  کرد   حساب   رد ی  ورزش

  تیفیل   تجاری   حصوالت  از  دیگر   ی ی   به  ایحرفه  سطح  رد  کههفا  ی  سواریدوچرخه 

  فساد    بفرا   واد   صرق  از   ملو  و  شود ی  کهتر    یلیاردر   الی  حا یان  توسط  که  شفه

 است   سابقات  فصل و حل و اداری

   عادن   اتراق  روستاهای  در  که  چهف  هر   بود  هاباکال   ورزش  او    همان  از  را یی

  هاتق   در  کشاورزان  اصلی  ورزش  آن  از  ییر  فقط(   ) ردان  کرد  تیفا  ترففارانی  ولز

  و  تهوبی  آفریقای  و  نیوزیلهف  استرالیاا  استعماری  کشورهای  و  فرانسه  انگلستانا  تولفار

  در  کار ر  یتیقه    هاتق  در  ایتوسعه   را یی  لیه  بود    باال  تیقات  خصوصی   فار 

 بتوانهف   کار ر  یتیقه  بازی هان  تا   رفت  ش ل  ایحرفه  صورت  به  و  بود  انگلیس  شما 

  تهز  دانستهف   ی  ناخوشایهف   را  آن  را یی  یاتحادیه   قا ات  که  چیزی  بگیرنفا   حقوق 

 ایحرفه  هم را (union rugby) را یی یاتحادیه نهایت در سر ایه که تاستای،   اترا
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 نسیت به   (league rugby)  را یی  لیه  که  حالی  در  تاستهمان  االن  هم  تو   و  کرد

   1نفارد   تولی

  چوب  و   توپ  های بازی  که  انگلیسی   هاتران  را  آ ری ا   در  با بیس   رد ی   ورزش

(games ball and bat)  ا تیازهای  دحق  در  کا الً   ا ا   بردنف    قاره  آن  به  کردنف ی  بازی 

  را یی  شییه  و   نیودا  کار ری  ورزش  ی   هر ز   آ ری ایی   فوتیا   شف    تجاری  لیه   سوتر

   بود  آ فه  لفارها تو 2لیه  آیوی از انگلستان در

  های بورسیه   کههف ی  تالش  شفتبه  ورزشی  بااستعفاد  کار ر  یتیقه  هایبچه   ا روز

  هایلیه  در  ثروت  کسس  برای   ح م   قف ی  تهوانبه  را  بس تیا   و  تهیس  فوتیا ا

   وفق   تظیما  هایففاکاری  وتود  با  کوچ   اقلیت  ی   تهها  الیته  کههف    دریافت  ایحرفه 

 ف  شون ی کار ای، به

  سپس   و  روستایی  کار ران  توسط  ابتفا  بود    کار ری  ورزش  حقیقتاً  اروتا   در  فوتیا 

  انفک   بسیار  یا  و  نیود  آن  در  تولی   یا   هم   تمو ا   و   شف  ی  بازی  صهعتی  شهرهای  کار ران

  افراد  از  بسیاری  برای  کردنف   ی  دنیا    را  آن  کار ر(  زنان  انفکی  )و  کار ر   ردان  بود 

  راهی   چهی،  بوکس  که  تورهمان بودا  فقر  از  خرو   برای  راهی   ر رکا  یتیقه  بااستعفاد

  وکاریکسس  فوتیا   ا روز   ربود   را   آن   هار  تیش   سا   150  حفود   از  سر ایه  ا ا  بود 

 توسط  روزافزون  تور به  و   کههف  ی  اشاداره  شانسر ر ی  برای   یلیاردرها   که  است

  در  شان ظهه  و  دارنف  دارانیهامس  فوتیا   هایباشگاه  شود  ی  ت  ی،  تهانی  یسر ایه

 ورزش   سازیکاالیی  از  فصل  آخری،  تهها  سوترلیه  تهجا   شود  ی  تعیی،  سهام  بازار

 است   داریسر ایه در

  بازی هان   شود  ی  اداره  سر ایه  برای  و  سر ایه  توسط  باال  سطح  در  ورزش  ا روز

  و   باال(  سطو   )در  دارنف  بزر ی  دریافتی   باستانا  روم   الدیاتورهای  شییه  باال  سطح

  استا  تریان  در  سود  برای  ورزش  که  آنجا  از  ا ا  دارنفا  شاندوست  نفر  ها یلیون 

 
شاود  تفاوت را یی که اختصااراً به آن را یی هم  یگویهف و با لیه را یی که بعسااً لیه خطاب  ی  یاتحادیه   1

 نفره   13نفره است و دو ی  15بازی  است  اولی

 های خصوصی کشور آ ری ا است تری،  روه دانشگاه آیوی لیه ی   جموته  تش ل از  عروق   2
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  تماشا   سر ر ی  برای  را   الدیاتورها  ای،  نفر   یلیون  صفها   شود  ی  تمام  زود  شاندوره

 کههف   ی بازی را ورزش آن خود ترکم ا ا  کههفا  ی

  توانفنمی  فوتیا   که  است  ای،   ویف ی   ا  به  هاورزش  دیگر  و  فوتیا   داستان  آنچه

  ها باشگاه  و   هااستادیوم  شفن   رد ی  برای  شود    رد ی  ورزشی  دوباره  داریسر ایه  تحت

 رأی  ی    تسو  ی    یهای  بر  بایف   ها باشگاه  یاداره  و   دربیایهف   تمو ی    ال یت   به   بایف 

  بازی هان  سر ایه   نه  باشف   دولت  با  بایف  تهها  ورزش  هزیهه  ت  ی،  باشف   اتسا   یبرتهفه

 ورزش   و  خصوصی  یسر ایه  شونف   استبفام   تعارق  حقوق   با   شایل  دیگر    انهف   بایف 

  اداره   ردم  توسط  که  ورزشی  شودا   تایگزی،  واقعی   رد ی   ورزش  با   بایف  سود  برای

  تهها  و نیست  م ، خود خودی به روی ردی چهی،  اترای است    ردم برای و شود ی

   م ،  تا عه  در  د وکراتی   کهتر   و  تمو ی   ال یت  تر سترده  یبرنا ه  ی   قالس  در

 شود   ی

 

 اصلی:   منبع با  پیوند
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/04/22/football-a-peoples-

/sport 

 
 

https://thenextrecession.wordpress.com/2021/04/22/football-a-peoples-sport/
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/04/22/football-a-peoples-sport/
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/04/22/football-a-peoples-sport/
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/04/22/football-a-peoples-sport/


 

 
 

 
 

 

 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

گونه نژادپرستی ابزاری اساسی برای  چه

 داری است؟ ماندگاری سرمایه

 

 ریچارد ولف 

 ی شهریار محمودی ترجمه 

 

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


 

 
 

 ی  حمود  اریشهر   یول    ترتمه   چاردیر 135

 خودثیاتی  بی اسااسای  شا ل برای یحلکه راهچرا  یافت  تفاوم  ا ری ا  داریسار ایه

 هیچ داریکه سار ایهای، دلیل  به کرد  تیفا اساتا  وکارکساس  ادواری  یچرخه  هماناکه 

 یازن  تفاومبرای   ادهف  تایان آن وحشاتهاک  نتایج  وای  چرخه  رکودهای به  نتوانسات   اه

بعاف از دوران     تحمال کهافقاابالای  تاا انافازهی  اتتماات   لحااظ  ازرا    نتاایج  آنکاه    داشااات

باه   ایدوام یاافاتا تااانافازهدر ایااالت  تحافه ا ری اا     هافنظاامنژادترساااتی  تهاه داخلیا  

  برای  کرد  فراهم  شاارایطی داری  ساار ایهکرد  کم  تذیریتحمل ای،به که   دلیل ای،

 .ت سرب  و هف  نظام نژادترستیِ  بازتولیف

ا    کسادی)د  کهف ی  ایجاد نزو  داریسر ایهبه تور  توساط هرچهار تا هفت سا  

 و  بارهاکه ای اسات در توصای   سا له های  تعفدی  دساقو   واوهو  دافو    ا درکود 

 دنیا بهکه   هاساترهیران سایاسای و اقتصااددانان ودیگران  فت   (شاود ی  ت رار  بارها

بافی،   ااه چیزی تیافا ن ردناف   هیچ   هساااتهاف  داریسااار اایاه  یثیااتبی  برای  چااره  راه

 ا2000  بهار) کردبه تجر  تفیف قرن ای، در را  ساقو  ساهتاکهون  داریسار ایه ترتیس

 ( 2020 اکهون در سا  و 2008  تاییز

  یدچرخاه   را  آن   ریزنااتاذیر  یثیااتبی  دههاف ی  ترتیح  داریسااار اایاه افافعاان  

با ای، حا  واقعیت سابت     یهف اساتتر ناخوشااکماصاطال  ای،     هفبها   وکارکساس

دانهف   ی  آنها.کرده اسات    زده  وحشات را داریسار ایه   فافعان همیشاه  آن هایخهچر

دههافا بسااایااری از   ی  کاار خودشاااان را از دسااات  افراد ناا هاان  بسااایااریوقتی کاه  

 افهاای  االیااتی خود را از  آیااباف و دولات در ی   یرنافا تولیاف کااهش ی  وکاارهااکساااس

  تهفیف  را اقتصاادی  سایساتم کلکه   ەتوانف و ایلس تیش آ ف ی دهف نتایج آن ی دسات

  خودتلیاه  اش را  رباانیاانق  تواناف ی  ەتور باالقوههاای ادواری اقتصاااادی بابحران   کهاف

 .کهف   ستعف نقفِ ای، نظام را  وآنها بشورانف

احتما   تذیر باشااهف  آساایسای  در برابر رکودهای چرخه  نهمگان به ی   یزاا ر 

درسااتی نگران آن  هبساایاری از کارکهان ب  اهآن   وقوع چهی، ا ری بیشااتر خواهف بود

  با   ایەآنها به صاورت دور   را از دسات بفههف  شاان شاایل بعفی بحران درکه   هساتهف

  ته وا  ها انهف ای،  وخانه  دادن  دسات  از ایآ وزشا یوقفه   فهایشااناآدر دادن ازدسات

 اکار راننه خود  ا ر  بازهم کههفبه تجر را  تسااا ی، از  ی م ه  یتههر در   شاااونف ی
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  بود خواهف  آنها خود نوبت  بعفی  یدر چرخه  دانهف ی شااونف  اخرا  انشااان ارهم هبل 

  را  کاار ران  ای،  هاا افت  اداریسااار اایاههاای نااشااای از ای،  نگرانی  و  هااهااا نااا هیزیاان

 .بوده است   تفاوت  نظا ی به  ذارای برای انگیزه و  داده سوق اش تلیه

 رنجکه   کرد حل  ترفهف ای،  با را  خود  یثیاتبی   شاا ل   تحفه التاای داریساار ایه

ای، اقلیت را در   فهک تحمیل  کار ر  یتیقه کل ی ازاقلیت بر  را خود  ادواری  رکودهای

  راآن  از  ناشااای هایخساااارت رنج  و  هفهر چرخه را تحمل ک  داد که بارِ   وقعیتی قرار

کار تیفا  هاچرخه  فراخوربه ها بارها و بارها  ای، اقلیت  شااود  تحمل   تهاسااسنا  توربه

 دستههگام بی ار شفن از    اانفازتسهر ونه     دههفکههف و کارشان را از دست  ی ی

ی   رر  انم از ای، شاف که چهی، اقلیتی از  زایای تو  تمر شاولی هااخرا    رفت ی

ی ازهم هاهو خانواد هافقرا خانوار   هف شااودبهره(  سااهواتا ارتقاا ثیات خانوار و ییره)

  چهی،  کابو  تزشا ی  یها راقیت  و  آ وزش  اتفم اساتطاتت برای  سا ، ا ساساته

  شافنف   یدارسار ایه  وکارسکسا  یشاوک چرخه  یکههفهتذبد انایه  بود  ییهااقلیت

تمر در تو      -شااونف   یاخرا   کسااانی که اولی،   و اسااتبفام  کسااانی که  آخری،  –

 .یدارسر ایهی هر چرخه بارِ توسط چهار تا هفت سا  ی 

 اکثریت  هاییااقلیت  برچهی، داریساار ایهی  ثیاتبیی هاتحمیل بیشااتری، هزیهه

توانساات کمتر   ی اکثریت   کرد ی  آنها از  آزاد  و   عاق  نساایی  توربه را  کار ر  یتیقه

نظام    قرار  یرد زیرا به تورنساایی اقلیت بیشااتر  ورد هفق بودها  چرخه ورد هفق  

  از را  آنها  زیرا  داده را  فآدر  و  شاولی ا هیت قو  اکثریت به  نسایی  توربه داریسار ایه

بعفی هساتهف ای، در  یچرخهتر نگران  رو اکثریت کمای،  ازشاونف  داشاته دریغ اقلیت

 شااان را با آن وفقبود و زنف ی ی بایساات بیشااتر نگران ی حالی اساات که اقلیت

ن اقلیات و اکثریات ای،  یاا  هاای  تواساااتهاف تفااوت ی  نژادترساااتاان   ااهآن   دادناف ی

ی  بتل  نسااایات  نژادهاد  ااتی  یهاکیفیات  بهدر توض  را تمعیات های جموتهزیر

 .بفههف

برخی    یافتهف[ راای،]ی  وازی  هاحلراهی دارسار ایهی  ساایر کشاورهای تیشارفته

تیاار در ایاالت  تحافه های افریقااییی هااتران را به خاتر ایفاای نقشااای که به ا ری اای

 دنیا به  و بیشاتر اوقات نژادترساتی  ورد نظر    کردنف ی  ح وم  شاف ی  دادهنسایت 

به   هاآفریقای شامالی:  شافنف ی وارد  هاتران اقتصاادیا  شا وفایی  هایهدر دور   آ ف ی
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ی  ها ساپس  ساقو    به آلمان و ییره  هاترکا ی تهوبی به ساوپیسهاایتالیاییا فرانساه

 داریسااار اایاه   وناهبافی،    رداناف ی  ادواریا آن  هااتران را باه کشاااورهاای خود بااز

  بودنف    شتهبر  کهرا    کار رانی  برای  ییره و  یرفاه یهایارانه بی اریا یبیمه هایهههزی

ی های به اقلیتدارسار ایهکه برخی از کشاورهای در حالی   کرد ی انفازتس خود برای

شااوک باشااهف و برخی دیگر به  هاترانا برخی  یکههفهداخلی  ت ی بودنف که تذب

ایاالت  تحافه از  هااتران آ ری اای  رکزی در کهار    کردنف ی  کشاااورها به هر دو ات اا

آلمان به برخی از     کهف ی  داخلی اساتفاده کردا و ههوز هم  تیاری آفریقاییهاآ ری ایی

وار ترکی داد و ساااایر انی را در تآلما  تاابعیات  ی اخاذهاقاا ات و اتااز  ی هااتران اتاازه

    تذیرفت  کار ر  هماند هاتران را همچون 

  یچرخه شوک ی هکههفهل نیز نقش تذب  در ایاالت  تحفها زنان سافیفتوسات  ت

وقت یا  در ههگام شا وفایی اقتصاادیا آنها در  شاایل نیمه   کردنف ی  وکار را ایفاکساس

ا درآ ف تیارآفریقاییی  ها انهف آ ری اییآنها     شفنف ی وقت وارد نیروی کار  زدیتمام

شااول زنانا بیشااتر  وقتی بوده و رکودهای   تری از  ردان ساافیفتوساات داشااتهفکم

 .انفشفهباتث ازدست رفت، آنها  ایچرخه

  فقرا   اشاافه  دادهشااوک سااوق ی کههفهتذب  نقش  سااویبهکه   تماتتیهر  در 

زشای و بهفاشاتی ناکافی  آ و    اناتا نشایهیازایه ا ساساتهازهم  یهاخانواده  افسارد یا

ا درآ فا  ساا ، و زنف ی  کار  اسااتبوده    ی کار رتیقهتر از ببش اکثریت  سااترده

  تهاایات و خشاااونات باه وتود آوردا  افسااارد یا   زاتیا حساااادتیاالیااً تل   انااا ،

ا بساااتگی داشااات  هاتماتتآنها به تولیف و بازتولیف آن   بقایکه هایی  داریسااار ایه

  یوهیفه  ای،  هازنفانتلیس و    کردنفرا  فیریت  ی  وازیهای  بایساات ای، خسااارت

 .دارنف و داشتهتهفه  ر فیریتی را ب

شاوک ی یهکههفتذب تماتتهای سارکش  ببشبایسات آن ها  یزنفانتلیس و  

   و کهتر    د راقیات  و  رامد  د هاار ا  انافدبو  فهیاا  توهاا  هزوی شااا  هاارا کاه در زایاه

برای  ای  وسااایلاه  هاازنافانتعاا ال باا تلیس توأم باا چرخش و باازیاافات از تریق     کههاف

:  خود بودنف   وازی  هایزیانای، ابزارها واتف   ی بوددارسار ایه فیریت خساارت همزاد 
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 یری و انگیز خشاونت تلیسا اساتفاده از زور بیش از حفا سابتتوالنی و یم یساابقه

  تیارییی آفریقاهاویژه آ ری اییبه و قتلِ رادیداری در سلو  انفنگه خشونتِ

 اصااالی  ببش    تهوانباهتیاار در ایااالت  تحافه ا ری اا  ییهاای افریقااییچرا آ ری اا

؟ ی ی از دالیل  انفشاافهانتباب ای  های چرخهشااوکای،  تذبببش(    نه تهها  )الیته

 باورشاا ل ای،    [ یراث] ای،   نژادترساتی برد ی در ایاالت  تحفه  یراث  ردد بهبر ی

حتی قانون اسااسای     تسات هساتهف  از نژادیانساان نیساتهف یا    ها یا کا الًهکه برد بود

  ( برایتوساااتیعهی سااافیف)تهجم فرد کا ل  ایاالت  تحفه نیز ی  برده را فقط ساااه

ل از تهه داخلی ایاالت بساترساازی برای برد ی قی   آورد ی  حسااببه سارشاماری  

و از آنجا که   شاا ل داده بود  هاخودآ اهی نژادی را در ارباب و برده  تیشاااتیش تحفه  

( تهان تاری   در دیگر  هایداریهبرخالق بسااایاری از برد)ی در ایاالت  تحفه  داربرده

هاای  تفااوت توسااات برای اربااباان و برد اان قااپال بودا تیشااااتیش یا  اقلیات رناه

تالوه بر    ایاالت  تحفه تعری  شااافه بود زی-هتمییز از نظر نژادی در  هااتق بردقابل

ی  دار   سااار ایهکرده بود سااارایت نیز  تحفه  ایاالت   هاتق ساااایربه ای،ا ای، تعری  

در   تیاارآفریقااییآ ری اایی    تمااتااتهاای زیاادی از کااربسااات، ببشهایااالت  تحافه باا با

 وکرد   تذب  راآن  اهی اساتفاده کردداربرده   یراث ز یر  ورد نیاز سایساتما انقش ضاربه

یافته ی ایاالت  تحفه توسااعه داربرده   فدبهای که نژادترسااتی  ببشاایف اسااتح ام

  شف تقویت آن توسط  هم و کرد تسهیل را   تحفه ایاالت داریسر ایه  هموسیله  بفی،

نیز همیشاه    هایدارسار ایه  یسافیفتوسات در همه  ی کار رتیقهاز  بزر یببش  

ی ایاالت دارساار ایهدر   ساافیف  یزبالهدانف   شاافه یر   ح وم به ایفای نقش ضااربه

   قام  همی، در نفاشاته زیادی  یفاصاله  تیارآفریقایی  یهاآ ری ایی  از  هر زکه    تحفه

 کار ری  تیقهبهابرای، ا  ان همیسااتگی تیقاتی بی، ای، توا م    انفشاافه  داده قرار

دهف که ای،  ی  تاری  ایاالت  تحفه لحظاتی را نشاااان   آ ف  وتودبهسااایاه و سااافیف  

  ا دوارد به خوبی  سااتهف کردووان و   ا  انات  حقق شاافه اسااتا همانطور که ساای

دهف که برای تلو یری از   ی همچهی، لحظاتی از خشاونت شافیف نژادترساتانه را نشاان

کارفر ایان برای تلو یری از اتحاد کارکهان در   تحقق ای، ا  انات اساتفاده شافه اسات

 یرهای سایاه  های تل  بی، شاوکدر رقابت   نفاهبرابر آنهاا با اختالفات نژادی بازی کرد

توانساتهف و ایلس از نژادترساتی   ی  و سافیف برای  شاایل ادواری کمیابا سافیفتوساتان
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ی از نژادترساتی  دارسار ایهی،ا  بهابرا   نفاهبرای دساتیابی  زایای آن  شاایل اساتفاده کرد

 .در سااایساااتم تاا افتااد  ترورش یاافتاه و از  زایاای آن بهره  هاف شاااف و لاذا تمیقااً

 دیگر  ساوی از  وا شاف  هازنفان  و  تلیس روابط  یخصایصاهاز ی  ساو بی تفالتی بهیادی، 

نقش به بازی در  ان(توسترنگی،ا  انبو ی)  هاتماتت دیگر  و تیارآفریقایی  یهاآ ری ایی

آ وزش بهتر یا بودته بیشااتر نیوده و  حل  راهی  ح وم شاافنفدارساار ایه یر  ضااربه

واقعی شاولی  حل  راهانفشا سات خورده  بارهاو هر دو    شافه ودهآز   بارهاهر دو   نیسات

    ردد ی  - ی  حق  تهوانبه  - دنیا  شاولهکه باسات  با درآ ف  هاساس برای هر کسای  

آزاری و یا کودکداربردهییرقاانونی خواهاف بود  اانهاف    بی ااری   ااهآن  در آن صاااورتا

چه  و خصوصیچه    شول  یافت، صرق  شود ی  هستانف  دارانسار ایه ازکه    الیاتی   ییره

بسایاری از ای، )  انفشافه بی ار کارانصااحس  توساطکه   شاود ی  کساانی برای  دولتی

ای، وتوه شاا ل    (کههف ی کم   بی اریی  بیمه ترداختبه در حا  حاضار    ها الیات

  دستمزد یا حقوقی است که برای هر کار ر بی، ز ان اخرا  و استبفام  جفد ترداخت

ا  شااودا  ساا ،  هاسااس ی  اتما  شاا ل فرا یربه  که حفاقل دسااتمزد   شااود ی

 .دهف ی ی زنف ی را توششهای بهفاشتی و سایر هزیههها راقیتا نقلوحمل

ی  ساایسااتم ناساااز ار تلقی شااودا  تهوانبهی  دارساار ایهی با  حلراها ر چهی، 

 تهوانبهی بایف تای خود را به سایساتمی بفهف که اشتوا  با حقوق کافی را  دارسار ایه

اولویت   تهوانبهسارانجام ساود بهگاه اقتصاادی    اسااسای برای همه قرار دهف ی  حقّ

 .ی از تبت تادشاهی خار  شوددارسر ایه نبست

را از  توسااتانرنگی،و   هابو ی  اتیارییآفریقاهای  ا ری اییی در نهایت  حلراهی،  چه

ای  توان نژاد ترساتی ی  بهابرای،   کهفرها  ی هازنفانی دراز فت تلیس و  اساتفادهساوء

ای، ا ر همچهی،     داد  کااهش  انافاهکرد  شو تقویت  اش هساااتهافرا کاه آن نهاادهاا نموناه

  کههف  ی  اتما   را رفتاریکه   شاود ی س و ترساهل زنفانباتث کاهش فشاارها بر تلی

ا روز تلیس    کههف  سرکوب  را دیگران و برد ی بی،  از  را آنها انسانیت بی بر  توربه که

 ی ااتاًدارساار ایهدر خف ت ی     هفنظامدر ایاالت  تحفه با نژادترسااتی  هازنفانو  

 توانفنمی یدارسار ایه  ضاف و  نژادترساتیتلیه  هطق اتحاد بی، نیرد    هساتهف  ثیاتبی

 .باشف ای، از تر روش،
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همیشاه با سایاسات   همگانیی در توا م دارای حق رأی دارسار ایهنظام اقتصاادی 

ان در برابر  دارسار ایهبیهی ای،  وضاوعا بیشاتر   شا ل بزر ی داشاته اسات  با تیش

تهها نف   اەکرد   قاو ت  اثروتمهفانی که صااحس سار ایه بودنفورای   احق رأی  ساترش

به رأی    کا ل  یابیتا دسات احق رأی  درتیتی   ساترشبه ای از تایی،  ەتودفشاارهای  

ان انواع و دارساار ایها  نیز  ا روزهمی،  حفاقل از نظر قانونی  تا    - هجر شااف    همگانیا

فود کردن حق رأی توساعه داده و  ح برای  اقساام ساازوکارهای قانونی و ییرقانونی را

ی  أ نفا تر  از حق رایدارسار ایهبه حف    تعهف نی که    در  یان کسااانففته رکار  به

  را تر  ای، 2020ان با شاروع انتبابات خواهتمهوریتمیق اسات  ترا   و    همگانی

    نفردک ی  و به آن تمل ەبازتاب داد

انی که  ال  و  دارسار ایهشاود   ی  ی ناشایدارسار ایه  بهیادی شا ل از  اهیت  

اقلیات   -تهوان یا   روه  کاارفر اایاان باه  -هساااتهاف    اقتصاااادیهاای  اهبهگا  ی ردانهافه

ی آنها اکثریت  هاهان و خانوادهکدههف  در  قابلا کار ی  اتتماتی کوچ ی را تشااا یل

وضاو  بر اقتصااد خرد در داخل هر بهگاه اقتصاادی اتتماتی هساتهف  اقلیت کارفر ا به

ای که آنها و هیئت  فیرهان تمفه  دارساهام ایدارسار ایهی  هاتسالط دارد  در شارکت

  را  شارکت خال   درآ ف  توزیم ینحوه  تملهکههفا تمام تصامیمات اصالی از ی انتباب

   یرنف  ی

و   سااهامسااود  تهوان  به  خال  را  هایای از آن درآ فهببش تمف  اتصاامیمات آنها

دهف  درآ ف و ثروت آنها  ی  خود اختصااص فیران ارشاف اترایی بهترداختی ی هابساته

  انادارسار ایهخصاوصای  های  هبهگاشاود  در  ی  انیاشاتتر از  یانگی، اتتماتی  ساریم

  رفتار  شاابهی دارنف و از  جموته ا تیازات  شاابهی برخوردارا  صااحیان و  فیران ارشاف

شاااوناف  توزیم ناابرابر درآ اف و ثروت در توا م  افرن بیشاااتر از سااااز اان داخلی  ی

شااود   ال ان و  فیران ارشااف آنها سااپس از ثروت  ی  ی ناشاایدارساار ایههای  بهگاه

نا تهاسااس خود برای شاا ل دادن و کهتر  اقتصاااد کالن و ساایاساات آ یبته با آن  

  کههفاستفاده  ی

تاا  کهاف   ی  فراهم  نیروی کاارای، ا  اان را برای    همگاانی یری  باا ای، حاا ا رأی

  ساایاساای  هایتفاده از ابزاربا اساا  شااونفا ی اکثریت در انتبابات تیروزبا  که   ههگا ی

ناف توا ی  نیروی کاارکههاف     خهثیداری را  سااار اایاه  بهیاادی،ی اقتصاااادی  هااناابرابری
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تور  ها بههف که تصاامیمات قانونیا اترایی و قسااایی آنساایاسااتمفارانی را انتباب ک

ا حافاقال  ی  قوانی،  االیااتبااشااافداری سااار اایاهاقتصاااادی آ افهاای   ع و  تی افاوم  

توزیم باازی  بتل  هااتواناف درآ اف و ثروت را باه روش ی  هاای دولاتهزیهاهدساااتمزد و  

 نیااشاااف کاه اکثریات برای تاایاان دادن باه ساااطو  ییر  ایباه  وناهتوزیم  باازکهاف  ا ر  

تهوان  ثاا ا  هی دیگری بردارناف  باهااتوانهاف  اام ی  گیرنافابقیو  ناابرابری تصااامیم  قاابال

داری  سار ایه راتس  ها از سالسالهداخلی شارکت  ختارساا ذار از اکثریت  م ، اسات به  

ها نه توسااط هدرآ ف خال  بهگادر ای، صااورتا ی دههف   أهای د وکراتی  ربه تعاونی

با تصاامیمات د وکراتی      قابلی بل ه دردارساار ایه راتس  ی باالی ساالساالههااقلیت

ف  ساااطو   تعافد  شااا  خواهافتوزیم  ایا  رأی  یا  نفرا هر کاارکهاان کاار هافان  یهماه

 .ی از بی، خواهف رفتدارسر ایه  تفاو  درنابرابری 

توان کارکهان را  ی  ای، بوده اسات که چگونهداری سار ایه  دایمی سایاسای   شا ل

  هادشااواری  رر   هایدوره  در بازداشاات های ساایاساایتشاا ل  ونهای،از تشاا یل  

های بیماری  اصااهایم انحصاااری و رقابتیهاا در یری بی، ا تههادواری هایسااقو )

یابف  ای، بهتری،   ی  و وساعت   یرد ی ی شافتدارسار ایه یر(ا  شا ل سایاسای  همه

به   نهاییخاتمه ببشااایفن  درن  کهاروش برای تیشاااگیری از اکثریت سااایاسااای کار

  اقتصادی است  نظام بفیلی و انتقا  تا عه به سمت دارسر ایه

تهوان ی  اقلیت کوچ  داران بهسار ایهداریا هسار ایسایاسای   تبرای حل  شا ال

چهاان هاا باایاف  پتالقبرقرار کههاف  ای، ا  اپتالقی اتتمااتی  هااتاا عاه باایاف باا دیگر  روه

کاار هافان را کاه  م ، اسااات  هاافم نوههور    بااشاااهاف کاه بتوانهاف اکثریات  قافرتمهاف

رد یا از بی، بیرد  آنها را تهفیف کههفا خهثی کهفا بازدا ان یا بقای ساایسااتمدارساار ایه

 شا ل آنهاکه   اصالی  پتالقتر باشاهفا اتر یا ضاعی دار کوچ سار ایهی  هاهر چه اقلیت

اساات  در بساایاری از نقا    نظا یانبا   پتالقشااونف همانا ا ی  آن  ت یبه دههف و   ی

های نوههور  ف که تهیشکه ی   حافظتداری از سار ایهتهانا ی  دی تاتوری نظا ی  

را هفق قرار   ابرای توییرآن  داری سار ایهرهای ییداری کار هفان یا ببشسار ایهضاف

شافه و تثییت نسایتاً بزر   یداران اقلیتسار ایهکه   ههگا یکهف  حتی  ی  و نابود  دهف

ی از  دارساار ایه ثالً ی  تهیش بزر  ضااف  را  اتتماتی آنها   یا ا ر ساالطههسااتهف
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توری نظا ی  م ، اسات آخری،   انیسام بقا باشاف   با دی تا  القتپا اکهفتهفیف    اتایی،

رسافا بان و دساتگاه دولتی به او  خود دارسار ایههایی با ادیام  پتالقچهی، اکه  ز انی

  است هههور کردفاشیسم  

الوقوع اتتمااتی انفجاارهاای قریاس  در تهافیافداری کاه  سااار اایاه  یتااد  هاایهدور  تی

که  انم شونف ن بایف  ادارسر ایه نان همچهان باقی است آ ش ل اساسی سیاسی  استا

  ا  فآتوزیم در هویژبهداری و  سر ایهو نتایج سایساتم اقتصادی   اکثریت کارکهانا کارکرد

برای ای،  هظور     سااتا خهثی کههفداریساار ایهخاص  که  را قفرت و فرههها ثروت

ها همساو  نآتا با    کارکهان هساتهفی  هی از تیقیهاببش  با اپتالقدر تی    دارانسار ایه

ی با احزاب  یهاپتالقنها برای ایجاد و حف  چهی، اآو از دیگر هم اران خود تفا شونف  

   کههف ها استفاده  ینآو از  سیاسی کار

 داران از حزب سایاسای  تحفسار ایه  را شای  آنتونیو بزر   ارکسایسات به قو 

ی کار ر و ساایر افراد هی از تیقیهابا ببش دبلوک سایاسای   ی   تشا یلخود برای 

قفر قوی باشاف که نآای، بلوک بایف    کههف فاده  یتداری اساسار ایهخار  از اقتصااد  

  طلوبادر حالت   خهثی کهف   را  ی کار رتیقه  یهاداری تهیشساار ایهاهفاق ضااف

های نهبایف با کهتر  رسااا  - اساات هژ ونقفرت که   -  بلوک آنهاا  اندارساار ایهبرای 

ایافپولووی در  افار  و   ترویجتولیاف اکثریات تاارلماانی و    اتیروزی در انتبااباات  ای روه

 وناه  بافی،  ف  و ات کهابر تاا عاه حکهافا   ی  توتیاهرا  داری  سااار اایاهکاه    افراتر از آن

و یا از    اردد ی یافته نگهانسااز ان  را داریسار ایهفضاهای  داری تویانسار ایه  هژ ونی

   ونیاژضااافه  بلوککاه باه چهاان    رددا ی  ی اتتمااتی باازهاابهیاان نهاادن تهیش

 ی را به چالش ب شف دارسر ایه اقتفاری بف  شود که فرتمهفق

و قیل از هر چیز   نبسات   نمایانفباز یداری را سار ایهاقتفار کهونی  ترا   شارایط

  ثانیاً   ها ترداختبه ستایش از آنکرد و نظا ی    یهانیرو  با ولبرتی تمام خر  اودولت 

ریم  د تلیدا  یههفثروتمهفان    های بزر  ورا به شاارکت 2017  ی الیاتتظیم     عافیت

 بها ساااوم  ف دنبرخوردار بوباال  به از تایی،  یم ثروت زتواز بازچهفی، دهه قیل  ازکه ای،

ای  هبذ  و ببشااش حف وی برای    اسااتمرار ببشاایف  ی ال  اقتصااادی و  زدایی قررات

  هایی ببشسهتی با   هایتش یل بلوکدر حا     اآش ار  دار خودسر ایهحا یان به  دولت  

باه   اش راکهتر کاه ترا ا  باه ارث برد و   خواهتمهوریحزب     بود  انکهاکاار  یاز تیقاه
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سایاسای    هایزیان  ساویهب  آنها ضاعی  شافه و   هاساتا بساترسااز ای، کژرویدسات  رفت

  صاورتدرییر ای،نف  شاف ی و تقویت بازساازیبایف   آنها   نفشاف  هساوق داد  یخطرناک

ی  بلوک  باشاف تا دارانسار ایهای برای هوسایل  نساتتوانمی  دیگر  خواهتمهوریحزب  

  خواهتمهوریا حزب احتمالً  درنتیجها   حف  کهفاز لحاظ ساااز انی    و  سااازد قتفر را ب

و از آن کههف    با آن اپتالقتا  نهاد  داران وا یسر ایهرا به  کراتود   و حزب  شف ی  حو

  برای چهی، بلوک هژ ونی ی بهره بیرنف

ای، کشااور اپتالق و تا لیت هژ ونی  داری  ساار ایه  در تاری  آ ری اا  بارها بارها و

 ذاشاات   هخواحزب تمهوریکه  نه وهمانتا کرده اساات  خود را بی، دو حزب تابه

  ا تا فساااا برای ترا   باز کهف  زهم بپااشااافان اکارکها  یقههایی از تیببش  اپتالفش با

و   زبرنی سااانفر را برایفسااا    تا  ن سااهتی خود چهی، کردؤتلفابا   نیزکرات وحزب د 

و باازساااازی حزب    دوباارهبرای احیاای    د کرخواهاان بااز  ال ساااانافریاا کورتز و ترقی

در آ ری اییا ترا    جیور بود  دارانساار ایه ؤتل  هژ ونی    همچون  خواهتمهوری

 اباه بهیااد رایاان  سااایحی ا تیاازات بیشاااتری  انخواها قاایساااه باا ساااایر تمهوری

(ا  ها)و ضاف خارتی هاهیساتیشاوو اتلیان سافیفتوساتا نیروهای ضاف هاترتبرتری

چرایی و چگونگی ش ست دولت اوبا ا را     ترستان بفهفهقانون و نظما و اسلحهواداران  

  به دالیل تاریبیا کلیهتونا اوبا ا و تشاا یالت قفیمی  دهفضاایح  یهمی،  ساا له تو

ان هاککاار  یتیقاهخود در  یاان  ن  ؤتلفااباه  هرچهاف    بااقی  اانافناف  حزب د وکرات

 ادانشاااجویاان  ازناان  هاااتیاارالتی،  اتیاارهااآفریقاایی  ای کاار ریهاااتحاادیاه  ا)کاار ران

ا کماکان در اختیار داشاتهف  آنها حزب را ا تیاز چهفانی نفادنفدانشاگاهیان و بی اران( 

 2016 یری  خواهاان حزب  ماانعات کردناف و در رأیی ساااانافرز و ترقیاز  یاارزه

 کانفیفای نهایی حزب را  عرفی کردنف و انتبابات را باختهف 

خود  هژ ونی تهوان شااری   به هاکراتورا بر د   انخواهتمهوریان  دارساار ایه

هاا از د وکرات  قاابلیات ات اا و نظم بیشاااتریان باا  خواهاتمهوریزیرا  دههاف   ی  ترتیح

کاه بلوک اپتالق   ههگاا ی  و  در صاااورتی  ا اا  کههافشاااان را برآورده  یخواساااتاه

تساعی  شاود یا در  قام شاری  هژ ونی  تمل ردی ناکافی داشاته  ان  خواهتمهوری

ا ر از شااری  ورد  روی خواههف آ هاان ایاالت  تحفه به د وکراتدارساار ایه  باشاافا
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تری دارنف هایی را که  طلوبیت کم هف شاااونفا سااایاساااتهژ ونی  قفرتمهفی بهره

تساااعی  یاا  درحاا     بگیرحقوق   یهاایی از تیقاهترا ا  باا ببش  پتالقا ر ا  تاذیرناف  ی

  ی اوبا ا -کلیهتون-بایفنبه در  قابل  داران ایاالت  تحفه  سااار ایها  باشاااف  فروتاشااای

هم  توساال  خواهان ترقی م ، اساات به   الزوم  در صااورت  آورنفروی  ی د وکرات

  روی آوردنف فران لی، دالنو روزولتکه به   1930ی شونف همانهف دهه

 بودسااوم کار هفان آ ری ایی  خود با بیش از ی  اپتالقتقویت   در تی  بارهاترا   

کرده که به دیگران  میاتهتنظر از  نفا صرقردک ی  رسف رویم او را ت ییف ی که به نظر

به داردا هنگان  خواهتمهوریدر کهار   را  اندارساار ایهاکثر  که  همچون اهر ی   وی   بود

  ان را ترتیحخواهتمهوریداران  سار ایه  از ای،  ذشاتها بیشاتر  ای،  سا له ات ا داشات

کرد  تهها  ی حمایت هاابرشارکتنظا ی و    ساودتوییرویم وی به شافت از   ؛دههف ی

یر و  هماهیاا  هاار بیمااری  ی  یرویااروان در  خواهاتمهوریی تظیم ترا ا  و  هاانااکاا ی

دههف ان را به سامت  یأاحساا  رسات  توان اداریسار ایهساقو  اقتصاادی ناشای از 

ان بر ان اار ای، خواهاتمهوریهاا ساااوق دهاف  بهاابرای، ترا ا  و  د وکرات  ی زیهاه

ف  هفق حزب د وکرات  نشاف تمرکز   ها و  هحرق کردن توته تمو ی از آنشا سات

   یر و ساقو همهبیماری داران را  تقاتف ساازد که رویم بایفن بهتر سار ایهکه   بودای، 

کهف   ی  داری فراهمسار ایهتری برای حمایت از هتایگاه  ساترد و  را  فیریت اقتصاادی

 کهف  ی اصال  ار آنهای  نابرابریتهها انفکی  و  

ترقی و  برای  درون  انتباااب  بیرونخواهااان  د وکراتا  تیش     هم  یحزب     بوددر 

تری،  تذاببه   ثابه خواهانترقی  از ی  ساوا  م ، اسات دریافته بودنفرا  بسایاری آن

توانهف با   ی خواهانهف  ترقییاباران به قفرت دسااترساای  دساار ایه هژ ونی   ؤتل 

 شااان ؤتل   دارساار ایهرفر ایان  به کاکاساات، از شااتاب آنا انتقادها و نه  هفترکردنت

ای، تقرییاً کههف     اراپه  هاتشاا یالت سااهتی د وکراتبلوک هژ ونی  قفرتمهفتری از 

انجام   خواهتمهوریساهتی حزب    تشا یالتتایی  هتاب  باهمان کاری اسات که ترا   

تهاوب  آنان را وساوساه کهف تا از  توانف یخواهان  ترقیرشاف خود  دیگرا    ساویداد  از 

   اه در  قابلا آن   داری را هژ ونی  نگه داشااته  سااساات کههفدوحزبی که ساار ایه

آزادی انتباب بیشاتری برای  ایاالت  تحفه  سایاسات با  شاایش    توانهف ی خواهانترقی
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دو با  که    مداری و ترففار ساوسایالیساسار ایه: ی  حزب ضافتموم  ردم فراهم کههف

  کهف ی نیرد داریسر ایهترففار  حزب سهتی

اقلیت کارفر ا و  ااتی  و  کراتی   وییرد   همجواریی از دارسار ایه شا ل سایاسای 

در   همگانیبا حق رأی   یساااختار چهی،  تهاقسااات  شااود ی  ناشاایکارکهان  اکثریت 

ی  های هژ ونی  با ببشهاتایان تیرا ون بلوک   انورهای ساایاساای بیاساات   واتهه

ی زنافه بمااناف  باا ای، حاا ا در نهاایات ای، دارسااار اایاهکاه    هبااتاث شاااف  کاارکهاانبافیال  

تسااادها از هرفیت  انورهای هژ ونی  برای  هار و کهتر  آنها فراتر خواهف رفت  ی  

هان را برانگیزد و خواترقی  توانف ییر همراه با سااقو  بزر  اقتصااادی   مهبیماری ه

و توییرات  را توییر دههف    سایاسات ایاالت  تحفه  ا ساساتی را رقم بزنهفترتوان ساازد تا  

 ف تحقق ببشهرا اتتماتی دیرههگام  
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تازه فاز  روا   و  تیقاتی  ش اق  افزایش  اقتصادیا  بحران  از شفت  رفت،  ای 

ا  هجر به افزایش اتتراضات کار ری 80  یهای تایانی دههسازی رانتی در سا  خصوصی 

دهه ی   دههدر  شف   اخیر  برخی ی  در  کار ری  اتتراضات  شفن  با  سترده  که  ای 

تلیکار اه تولیفی و صهعتی همچون چادر لوا  اصفهان و سهههای  بافق  اکریل  آه، 

ز ا  تپها فوالد اهوادار شفن آنها در نیش ر هفتهآیاز شف و با  سترش اتتراضات و دنیال

تاالیشگاه و  اراک  به  هپ و  اتتراض  رسیف   رچه  تایان  به  کشور  تهوب  های 

نیروی کار و ناا هی شولیا    تربیشسازی و تیعات آن یعهی  وقتی سازی هرچه  خصوصی 

نف؛  ااتتراضات بود که برخی از آنان کماکان نیز در تریان فصل  شترک بسیاری از ای،

ای ابتفایی ای، دهه در  قایسه با سالهای تایانی  ها ا شفت و کیفیت اتتراضات در سا 

ها و  بتصات آنا دستبوش توییراتی شف   طالعات  وردی و  روری اتمالی بر ویژ ی

بازهکهش ای،  در  کار ران  نشان  ی  یهای صهفی  چگونه  تویرهایی  ز انی  که  دهف 

تش ل  نیود  صهفی  چون  و  های  و ستقل  اقتصادی  بحران  ش  قفرتمهفا   اق  افزایش 

ا ثیت برخی  90  یهای تایانی دههو در سا   ثیر  ذاشته  تیقاتی بر کیفیت اتتراضات ت

 سترش های نوههور در تیگیری  طالیات صهفیا  های  وفق و استفاده از تاکتی تجربه 

  نیز تر   طالیات رادی ا تمو ی و    های ها به ترصه اتتراضات تمعی از درون کار اه

 سوق داده است   

ای،  ی قالهدر   رو ضم،  ویژ یتیش  و  فرازوفرودها  از  همکه  تعفادی  تری،  های 

د ردیسی بررسی  به  کردا  خواهیم  را  رور  کار ران  تمعی  رونف  اتتراضات  در  هایی 

    ملهای  تردازیم و در انتها از لزوم حرکت به سمت تاکتی بر زاری اتتراضات  ی

به ههگامِ   تحققِ  ای، دوره   طالیات صهفی خواهیم  فت   برای  است که تی   فتهی 

اتتراضات فردی نسیت  از  اتم    ایما شاهف اش ا  بسیار  تهوتی از اتتراضات کار ری بوده

هایی در بی، کار ران خودسوزی و خودکشیاقفام به  به  حتی  به وضم  وتود که  اه  

های  معی کار ران و کهشتهها به  رور اتتراضات ت  ی حاضرا ا  قاله هجر شفه استا  

   اختصاص دارد تعاقس آن 
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 (90  یابتدایی دهه  ی اعتراضات کارگری ) نیمه

 ها تالش برای دفاع از حداقل

اخیر بر اتتراضات کار ری  ذشتها بهتر است    یبرای بررسی آنچه در ی  دهه

سا  ترفراز و نشیس    8بر ردیم  فعاالن صهفی تس از    90  یهای ابتفایی دههبه سا 

های  سترده و  فسای ا هیتیا سرکوب  ترهرچه بیشی  نژاد و سلطهدر دولت احمفی

هایی در ساختار تش یالتی نهادهای صهفی از سوی دولت در آن دوره؛ به  کاری وازی 

های صهفی و  فنی  تتهاسس شعارهایی  یهی بر بازسازی فسای ا یف و از سر یری فعالی

تا عها  جفداً  و    در  تفاوم  حا   ای،  با  بودنف   خود  ساختارهای  احیای  حا   در 

برونشفت رونف  و خصوصی سپاری رفت،  از  سازیها  و  قررات  قوانی،  زدن  دور  و  ها 

نیروی کارا    تربیشسازی هرچه  سازی و ناا ،سوی نهادهای اترایی و در تی آن  وقتی

 ها را فراهم کرد  فن اتتراضات کار ری در سایر ببش سترده ش یز یهه 

سهه و  های نساتی در  یالن و  ازنفران و لرستان تا  عادن زیا از کارخانه 

های صهعتی در شهرهای اراک و اصفهان و تیریزا  سهه آه، در کر ان و یزد و  جتمم

رچه تفا از  کردنف که  ای دنیا   یهمگی اتتراضات صهفی خود را در  بتصات ویژه

ا ا بر رونف خصوصی ها و  قاو ت کار ران در سپاری سازی و برونهم و  سسته بود 

به نهادهای صهفی که نمایهف ان کار ری در آن دست باالتری    هفنظام ی قابل حمله

 کرد  داشتهفا داللت  ی

ای، کهشنمونه  را  یی  تیمانی  عفن  های صهفی  اتتراضات کار ران  توان در 

)همگی   تار  در اراکاکریل در اصفهان و وا ، لو و سهه آه، بافق در یزدا تلیچادر

  در ای،  اعتراض شاهفه کرد  فصل  شترک فرآیهف د  ( 9۴تا    92های  ی سا در فاصله

ا اتتراض به  90ابتفایی دهه    یچهار  جتمم بزر  صهعتی و تولیفی کشور در نیمه

بهفی  وقات  زدی و اترا نشفن تر  تیقه ) ثل  ع  سازیسپاری و خصوصیتیعات برون

ای،  جتمم در  کار ری  صهفی  نهادهای  تهها  تهفیف  و  حالی شایل(  در  بود   که ها 

بودنف  صهفی  ستقل  حروم  نهادهای  تش یل  حق  از  سرکوب   کار ران  هستهف(ا  )و 

کارا   اسال ی  شوراهای  چون  آن  قانونی  نوع  از  )ولو  کار ری  نهادهای  و  نمایهف ان 

های ا هیتی شفت  رفته بود و با فعاالن  ای صهفی و نمایهف ان کار ری( با بهانههانجم، 
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به که  نمایهفهصهفی  کار رانتهوان  ای،  جتمم  ی  فعالیت  یدر  برخورد ها  کردنفا 

ها و اتتراضات کار ری در قالس ی ی از همی، سه ی حرکتشف  با ای، همها تمفه ی

ها  ها نمود و بروز داشتا یا حفاقل اخیار آن در رسانههنهاد صهفی قانونیِ  ستقر در کار ا 

 شف    هع س  ی

بهفی دهف که چگونه تفم اترای تر  تیقهخوبی نشان  یبه  چادرملو ینمونه 

اخرا    به  ای،  وضوع  به  کار ران  اتتراض  و  کارگران شایل  انجمن صنفی    دبیر 

تیمان اری ای، شرکت  هجر شف و سرانجام به اتحاد تمم بزر ی از کار ران تیمانی و  

های  آنان برای باز شت به کار ای، فعا  صهفی و دفاع از حفاقل  یاتتراضات  سترده 

 قانونی انجا یف   

آه، بافق هم اوضاع به همی،  هوا  بود  ای، اتتراض که در ببشی از  در سهه 

خود   بر زاری  ز ره  ۴0  اعتصاب صنفیبه  رونف  در  و  انجا یف  ترین بزرگ  یروزه 

کار وقت را به یزد باز کردا    قرار  رفت که تای وزیر  اعتراضات کارگری بعد از انقالب

توسط بیش از نیمی از کار ران ای، شرکت که دارای قراردادهای  وقت و تیمانی بودنفا  

ی این معدن و واگذاری سازلغو خصوصی صورت  رفت  کار ران  عترض خواستار  

اتتصاب    سهام آن به مردم بافق و در تریان  ای،  جتمم صهعتیا   ۴0بودنف  روزه 

 شفنف    بازداشت دهها فعا  کار ری که نمایهفه کار ران ای،  جتمم بودنفا 

تا  در تریان بود  در آن  اکریل اصفهان پلیسوتر اتتراضات کار ری در  کمی آن

و    تفاسازیختیار کار ران  عترض بود  آنها به رونف  هم شورای اسال ی کارا تحت ا

به چهف شرکت اقماری  عترض   اکریلزیر جموته هلفیهه تلی  شرکتوا ذاری شش  

  حمایت کار ران از تهها نهاد  دیفنفو ا هیت شولی خود را در  عرض تهفیف  ی  بودنف

حقاق حقوق صهفی فعا  در ای، شرکت و نمایهف انی که در اتتراضات کار ری برای ا

کار ر شایل    1600از نزدی  به   هاصهفی  قاو ت کردنفا به حفی بود که بهابر  زارش 

شورای اسال ی کار  نفر از آنان در انتبابات    1100ا  هادر آن سا   در تلی اکریل اصفهان

کردنف صهعتیا شرکت  یا    .ای،  جتمم  ساختار  ستقل  درنظر  رفت،  بفون  ا ر  ای، 

کار ران    یاستفاده  یدههفهییر ستقل شورای اسال ی کار از نگاه فعاالن صهفیا نشان

های  وتود برای تحقق  طالیات صهفی بود  در همی، حا  دستاوردهای  از تمام هرفیت
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های قانونی  قلهای صهفی در برابر حمله به حفا فت و  قاو ت برخی از تش لکوتاه

های  وفقی از فعالیت تمعی در آن برای دفاع از حقوق کار رانا  هجر به ثیت تجربه

نمونه تیرپه و  رفت، ح م    یدوره شف   یا  بافق  آن توق  وا ذاری سهام سهه آه، 

  است باز شت به کار دبیر انجم، صهفی کار ران چادر لو

  ایدَرخود و جزیرهبه صورت تمفتاً  همها اتتراضات کار ری در ای، دوره با ای،

تر اپتالفی بر سر  هافم  شترکا  یان کار ران ی  کار اه با سایر  شف و کمدنیا   ی

دار برخی از واحفهای  سئلهدر  تفریج کار ران   رفت   رچه بعفها بهها ش ل  یکار اه

ی )نمونه  شفنف یا از  طالیات ی فیگر دفاع کردنف    بر سر  هافم  شترک با ی فیگر  تحف

و    هپ و  هفت تپها فوالدا کار ران  تر   طالیه  شترک لوو خصوصی سازی توسط    آن

هزار کار ر  عادن زیا   3ی استثهایی اتتراض حمایت آنها از ی فیگر و همچهی، نمونه 

 (سهه کر ان به وا ذاری  عادن به ببش خصوصی در سا   ذشته

که   های اعتراضات کارگریترین ویژگیمهمنظر  رفت، ای، شرایطا    با در 

ا  است  90ی ابتفایی دهه  های اتتراضی در نیمهنقا  ضع  و قوت کهش یدههفهنشان

 به ای، شر  است؛

توسط نهادهای کار ری )قانونی( و با  تمفتاً  تر خودتوش بود و  اتتراضات کم -

 شف  ی  یدهساز اننفعان ببشی به ایآ اهی

کیفیت و دستاوردهای اتتراض صهفی در  قایسه با کمیت آن از اثرببشی  -

 قابل توتهی برخوردار بود  

 فت  شف و اهفاق اتتراض به صورت کوتاهتور  شب   طر   ی طالیات به -

 شف   فت تا به نتیجه رسیفن تیگیری  یو  یان

نوشت، تو ار و تمم  - تولیفا تحص،ا  توق   و  ا سا  هاتتصاب  تری، مآوری 

 های اتتراض بودروش

از   - نیود و    ات ا در  راتم رسمیقابلسیاسی    یتشتوانه اتتراضات  برخوردار 

    ری و رایزنی  حفودی داشتهفنمایهف ان کار ری قفرت البی

از درون کار اه و یا تجمم در  قابل نهادها و ادارات دولتی  تمفتاً  تجمعاتا   -

  رفتفراتر نمی
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 ی  هابم واسطه  ها به تهواناز قییل خیر زاری و روزنا ه   روهی های  رسانه -

  رفتهف  انتقا  اخیار اتتراضاتا  ورد استفاده فعاالن کار ری قرار  ی

صرفاً از تشتییانی هم اران و کار ران خود واحف صهفی برخوردار    نا عترض -

  ها های اتتماتی از تانس سایر  روه یری تشتیانیتر شاهف ش لبودنف و کم

   های حاکمیت بودیمهای اتتماتی  عترض به سیاستو الیه

 (90ی  ی دوم دههاعتراضات کارگری )نیمه

 سازیبا تمام قوا، علیه خصوصی

از نیمه ا اتتراضات کار ری دستبوش توییراتی شف   90  یی او  دهها ا با  ذر 

 ذاشت  کار ران  ی  قفرت خریفروز اثر خود را بر کوچ  شفن  بحران اقتصادی روزبه 

را   بسیاری  کار ران  ببش خصوصیا  توسط  ا هیت شولی  تهفیف  و  و  عوقات  زدی 

حاشیه رشف  کرد   بیمهاک  آیهفه  به  تیقاتی  رچه  نسیت  ش اق  و  سترش  نشیهی 

که  اترووه بود  دهه  کم  دستی  دو  برنا هاز  قالس  در  و  ساختاریتیش  تعفیل   های 

های ایجاد آن فراهم شفه بودا ا ا در ای، دوره به او  خود رسیف و حاال دیگر  ز یهه 

   طالیات  شترکی های صهعتیا تولیفی و خف اتی کشور به  کار ران در بسیاری از ببش

یابی برای بقا و دفاع از حق تشکلتالش ا  سازیلغو خصوصیرسیفه بودنف و آن  

 ری در  یان کار ران واحفهای صهعتی و تولیفی که در  بود  او  ای، شیوه از  طالیه

نمونه با  اخیار   قایسه  نیش ر تربیشهای  شابها  در  آنها  هتشر شف؛  اتتراضات  از  ی 

اراکا فوالد اهوازا  عادن زیا  سهه کر ان یا تاالیشگاههفت تهوب   هایتپها هپ و 

 کشورا قابل بررسی است   

 یها و ترصهاتتراضات از سطح کار اهی خار  و به خیابان  در بسیاری از ای،  واردا

شولی    ی رفم نیازهای  عیشتی و نگرانی نسیت به آیهفه  یتمو ی کشیفه شف و دیفیه

تر از وضم قیلی توییر برای کار ران  وقت و تیمانی توا اًا  طالیات را به سطحی رادی ا 

 ی ادارهتوان به دها  یآن   یای هم  طر  شف  از تملههای تازهایفهدر ای،  یانا  داد   

کارخانه«  شورایی« سهام  »تقسیم  دست  رفت،  فیریت    و  به  و  کار ران  بی، 

 حران بودنفا اشاره کرد   هایی که دچار بشرکت
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هرفیت  از  برخی  از  کردنف  تالش  کار ران  حا   تی،  ترویج در  برای  قانونی  های 

ای، رونف  ا ا  نفعان استفاده کههف    طالیات خود و تلس حمایت حفاکثری در بی، ای

که نسیتاً در    هپکودر شورای اسالمی کار  استثهایی    یتز در  واردی همچون تجربه 

ی آن تالش برای  ان واقعی کار ران استا به نتایج  طلوبی نرسیف  نمونهاختیار نمایهف 

  97تپه تس از اتتراضات  سترده در سا   در هفت  مجمع نمایندگان کارگری حف   

بازداشت   ای،  جمما  فعالیت  توق   به  استانی  نهادهای  دخالت  با  که  تالشی  بود  

 انجا یف    شیشورای اسالمی کارِ فرماینمایهف ان آن و توییر آن به 

ها و فشار بر فعاالن صهفیا  هاا اتما   حفودیت رچه به دلیل کارش هی  ا به هر روی

یابی )ولو  صهفی همچون حق تش ل  یا  انات بالقوهکار ران در ای، دوره نتوانستهف از  

سیاسیا اتتماتی    هایدارایی قانونی( بهره بیرنف؛ ا ا از هر فرصتی برای تلس حمایت  

های که  تا  روه   راتفاده کردنف  همراهی دانشجویان )از دانشجویان چ  و فرههگی اس

های دولتا  های  بال  سیاستاهالی ههرا رسانهبرخی  نا یفنف(ا  خواه  یخود را تفالت 

ن رده باالی برخی  روحانیون و  سئولی،  راکز فرههگی و  ذهیی شهرهاا  سئوالبرخی  

ان در داخل و خار  از کشور و هرفیت  سترده نمایهف ان  جلس و شهرونف  برخی  از قواا

بسیار بیش از    وسط   بسیاری ازکار ری در    اتتراضاتهای اتتماتی  وتس شف؛  شی ه 

بیم آن   ورد دیفهقیل   تمو ی قرار  یرد   رچه در برخی  وارد همچهان  اف ار  بانی 

ر قوا با  ثیر دتواهای تهاحی  یان سای  رود که رسیف ی به  طالیات کار ری تحت ت ی

فرسایشی به خود  رفته باشف )همچون  ا رونفهای خاص  روهیبرداریبهره دولت و یا

توان ای، ن ته را نادیفه  رفت که به هر روی در  سیر  ورد هفت تپه و هپ و( ا ا نمی

ها برای  ری و تلس حمایت حفاکثریا ای، کار ران بودنف که از تمام هرفیت طالیه

در برخی  وارد با ت یه بر تجربیات فعالیت    برداری کردنف و  طالیات خود بهرهتحقق  

صهفیا تالش کردنف تا رونف تیگیری  طالیات را با چهه و دنفان در  سیر اصلی نگه 

 دارنف 

 توان به  وارد زیر اشاره کرد؛ های ای، دوره از اتتراضات نیز  یاز تمله ویژ ی

هادهای کار ری ولو قانونی و خالی کردن  ن تر  هرچه بیشتبریس و سرکوب   -

 هرفیت ای، نهادها از نمایهف ان واقعی کار رانا در تریان بود  
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  داشتتوتهی قابل  رشفی اتتراضات به لحاظ کمّ -

سازی و لوو خصوصی   کردنفکار ران  طر     که  ی جموته  طالیاتدر ایلس   -

 ترداخت  عوقات  زدی  شترک بود 

 شف  فت و بلهف فت تیگیری  یکوتاهاهفاق اتتراضاتا به صورت  -

 ی  شبصی نفاشتدهساز انرهیری و  عموالً اتتراضاتا  -

  تیماییشف و به راهاتتراضات در بسیاری از  وارد از  حل کار اهها خار   ی -

 انجا یف ها  یدر خیابان

های اتتماتیا تجمم و تحص، در  قابل ادارات رسانی از تریق شی هاتالع -

 های اتتراض بود دارا از دیگر روشی و حاکمیتی به صورت ادا ه و  راکز دولت

ا  انات  )اتم از    اتتماتی  و بالفعل  ا  انات بالقوهن در ای، دورها از  ا عترض -

 استفاده کردنف بسیار بیش از قیل سیاسیا اتتماتی و فرههگی( 

 

هاای هاای کمّی و کیفی باه دسااات آ افه از  زارشباا درنظر  رفت، برخی  ؤلفاه

را به   90ی  های اتتراضی کار ران در دهها ر کهش  ا هتشار شافه از اتتراضات کار ران

تایان  تا   1395ی دوم )( و نیمه95تا   90های  سااا )ی نبساات ی ز انی نیمهدو بازه

 آیف:( تقسیم کهیما ای، نتایج به دست  ی1399

ه با  ا در  قایسااا90ی ی او  دههاتتراضاااات صاااهفی در نیمه  پراکندگی یزان   •

 تری برخوردار بوده است کم  قیا ی دوم ای، دهه از نیمه

از نظر  ساااترد ی    90ی  ی دوم دهاهاتتراضاااات در نیماه  گسننتردگی یزان   •

تورافیاییا تعفاد واحفهای در یر اتتراضاات صاهفی و تعفاد  عترضاان در  قایساه  

 ی برخوردار بوده است تربیشی او  ای، دهها از شفت با نیمه

با توته به  90ی ی او  دههاتتراضاااات صاااهفی در نیمه دهیازمانسنن ی نحوه •

تری، اتتراضات توسط دهی برخی از  همی اتتراضاات و ساز ان حفود بودن دا هه

 ی دوم ای، دهه بود تر از نیمههای صهفیا  طلوبتش ل
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ی دوم  در نیمه نیروهای اجتماعی، سنیاسنی و فرهن ی  اسنتفاده از ررفیت •

 ی او  ای، دهه برخوردار بود تری در  قایسه با نیمهکیفیت  طلوبا از 90دهه  

منذاکره، ارتبناتنات،   ، یگریالبنماایهاف اان کاار ری از قییال )  هنای عملیمهنارت •

در روناف    90ی دوم دهاه  در نیماه  (رانیگمیتحنت فشننار قرار دادن تصننم

 ی او  ای، دهه قرار داشت تری نسیت به نیمه طلوب

باا  نفعنان )بسننید حداکثری کارگران(، روابط با ذی ی ای، دههادر هر دو نیماه •

دهی کاار ران برای تیگیری هاا و ا  اان سااااز اانهااا  حافودیاتتوتاه باه هرفیات

او   90ی  دوم دهاهی   طاالیاات صاااهفیا  طلوب بود   رچاه در نیماه  یری  باا 

 ها به وتود آ ف هایی در صفوق کار ران در برخی کار اهاتتراضاتا ش اق

نفعنان نفوذان و ذیی کنارگران معترض بنا ذیرابطنها  90ی دوم دهاه  در نیماه •

های ابتفایی ای، تری نسایت به ساا و اف ار تمو ی در شارایط  طلوب  در جامعه

 دهه قرار  رفت 

های اجتماعی برای  اسنتفاده از رسنانههای اتتماتی؛  با توته به  ساترش شای ه •

ی  ا در  قایسه با نیمه 90اتتراضات به اف ار تمو ی در نیمه دوم دهه   انتقال پیامِ

 او  ای، دهه افزایش تیفا کرد 

های اعتراضی و سرعت به نتیجه رسیدن مطالبات  اثربخشی تاکتیکن   یزا •

 تر بود ی دوم آن  طلوبدر  قایسه با نیمه 90ی او  دهه در نیمه صنفی

 های صنفی اهمیت استفاده از راهکارهای مکمل در کنش

دهف که کهش صهفی در بی، کهشگران کار ری  روری بر  وارد  طر  شفه نشان  ی 

به   توته  شیوهبا  و  اتتراضات  سالهای    ی اهیت  در  است   کرده  توییر  آن  با  برخورد 

 انه ا ا   تمایل به حمایت از نهادهای صهفی سه  تربیشا کهش صهفی 90ابتفایی دهه 

ی اتتراضات به دلیل  حفود  دهساز اندر کهتر  نمایهف ان کار ری بود  در آن دورها 

  با ای، حا    رفت طلوبی صورت  ی  یشفن فسای اتتراضی به  حیط کار اها به شیوه
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به  یانه  تایانی آن نزدی   یو سا   90ی  ی دهههرچه  در حوزه    بحرانشویما  های 

و   کار ری ب  افزایش  حادتر شفه  و    ،یش اق  کلبهکار ران  حاکم  ی  ردمتور  ا  تیو 

ای در نتیجه اتتراضات در تاره  کهف ی اتتراضات و رهیری آنها را دشوارتر  یدهساز ان

   رود تیش  یهای  بتل   رد ی با آن و همراهی  روه وارد به سمت رادی ا  شفن 

تش ل ای،  ایجاد  در  سیر  کار ران  وقتی  حا   تی،  با  انم  واته    ی  ستقلهادر 

دههف  ن ته تالس ایه ه ای،  شونفا تلس حمایت حفاکثری را در دستور کار قرار  ی ی

های صهفی و  ا  کهشی ری  در  قر تاکتی  ببشی از فرآیهف دترویج و حمایتتویی

ه کهشگران صهفیا همز ان سیستم را در یر و یاتتماتی است که با  شارکت  سترد

ی ترویج و حمایتگری  وفقا برای تحقق  کهف  ی  برنا هآن را از درون د ر ون  ی

های اتتراضی  رسوم به تالوه بر روشتوانف   طالیات ی   روه صهفی یا اتتماتیا  ی

های ایجاد  ش ل تجمم و تحص، که  م ، است با توته به  یزان فشارها و  حفودیت

ثر نیاشف و  اه به رونفی فرسایشی در  ؤها  دوره  یشفه برای فعاالن کار ری در همه

ه  برای تحقق  طالیات خود استفاد  بفیلهای  فرآیهفهای اتتراضی تیفیل شود؛ از روش 

از ب ار یری روش برنا هبفیلهای  کهف  هفق  سازی صهفی کار ران و آ اه  ی؛ تفاوم 

 طالیات صهفی است  بر ای، اسا ا کهشگران صهفی با ت یه بر    تربیشتیشیرد هرچه  

را در      ملهای   حورا استفاده از برخی تاکتی های  طالیه تجربیات حاصل از کهش

 کههفا از تمله؛  آ یز تیشههاد  یتجمعات صهفی  سالمتریزی برای بر زاری  کهار برنا ه

 تمرکز روی مسائلی با حساسیت کمتر  .1

برای    سازی  هاسییز یههکههفا  تری ایجاد  یروی  ساپلی که حساسیت کمدر  واردی  

های اتتماتی(  )کار ران و سایر  روه نفعانای تربیشکهش صهفی آ اهانه و همراهی 

تهوان  است به  و     شعارها  بردن  ب ار  بفون  صهفی  اتتراض  ی   در   ثا   شارکت 

چهی،  واردی   یرونفهایی که حاکی از به چالش کشیفنِ  ستقیم قفرت باشف  نمونه

برخی از شعارهای کار ران در چهف حتی در  را در بسیاری از حرکات اتتراضی از تمله  

دیفه اخیر  ستمگر اساله  بر  ددرود  و  کار ر   بر  د ر   کهایهنمونه  ایم   از  های  ای 

 ییر ستقیم در قالس شعارهای اتتراضی است 
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 البی و رایزنی  .2

کههفا استفاده از تاکتی   تالوه بر تمرکز بر  وضوتاتی که کمتر حساسیت ایجاد  ی 

تصمیم با  رایزنی  و  که  یالبی  حسا  یرنف انی  برای  وضوتات  آنها  از  تری توان 

از  واردی است  نیزا  ثر ؤها  توانف در  سیر کم کردن حساسیت که  ی  استفاده کرد 

واحفهای  سئله کار ران  نمایهف ان  که  تلساتی  و  کار روه  تش یل  با  باشف   دار 

نمایهف ان نهادهای  ذهیی و سیاسیا دفاتر نمایهف ان  جلس و یا با کار زاران و سران 

 ای،  وارد است  یکههفا از تملهقواا بر زار  ی

 المللی بین  های ناشی از حقوقیلپتانساستفاده از   .3

کههف و المللی تیروی نمیوقتی دولت و کارفر اها از تعهفات خود در سطح  لی و بی، 

نقش  یآزادی  را  کار  اساسی  حقوق  و  هرفیت کههفا  یها  از  استفاده  با  های  توان 

ر  ای(ا نسیت به تحت فشاهای  هطقهو ساز ان  تهانی کارالمللی )  ثل ساز ان  بی،

تاکتی  ای،  زد   اقفا اتی  به  است شا ل  قراردادن تش یالت  تبل  دست  ها  م ، 

از ی  قطعها ه یا بیانیه یا توصیه بایف  ترویج و حمایت  های خاص باشف  با ای، حا  

 توته ای، ن ته بود که اهفاق کمپی، یا دالیل اتتراض ی  تریان صهفیا تا چه حف  

 است  المللی کار  رتیطبا نقش حقوق بی،

 پرورش پشتیبان  .4

به دو  ها و تحقق  طالیات در دراز فتا   ذاریترویجی برای توییر سیاست  یی  برنا ه

دارد:   تشتییان  ترورش  به  نیاز  پشتیبانی از درون ساختارهای حکمرانی و ش ل 

 پشتیبانی مردمی. 

حکمرانی: ساختار  درون  از  روابط    پشتیانی  تقویت  با  ا ر  از ای،  که  افرادی  با 

هستهفهرفیت برخوردار  قیولی  قابل  فرههگی  یا  اتتماتی  سیاسیا  خود    های  در  و 

دارنف یری تصمیم است ها  شارکت  چهی،   ا  م ،  با  روابط  الی  برقراری  تیع  

  تشتییانانیا به صال  تریان کار ری نبواهف بود و هر ونه تشتییانی  الی برای تفاوم 

 حور بایف از تریق  شارکت اتسا و کهشگران حاضر در ی  کهش  های  طالیهکهش

 های سیاسی و ییره  صون بمانف  برداری اتتراضی صورت  یردا تا از بهره
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استفاده از هرفیت نیروهای تشتییان  رد ی و فشار اف ار تمو ی   پشتیبانی مردمی: 

هایی است که فعاالن کار ری های ضفکار ریا از تمله تاکتی برای توق  سیاست

زنی خود در  قابل  توانهف با تعیی، استراتژی برای ترویج آنهاا بر توان و قفرت چانه ی

 های احتمالیِ درون آنا بیافزایهف  برداری از ش اقساختار قفرت و بهره

 های دیجیتال استفاده از فناوری .5

 ذاری اتالتات به صورت شفاقا  انهف اهفاق و  اهیت  الی، به اشتراکابزارهای آن

نگاریهای انجام شفه با  سئوالن و استفاده ها و نا ههاا دادخواستاتتراضات یا کمیپ،

نفعان و حا یانا از تمله  ای از ای برای ایجاد شی ه   اننگارروزنا ه-شهرونفاز بسترهای  

ی بایف به آنها  جهز شونف  در ای،  سیر بایف با  هایی است که کهشگران صهففعالیت

ها را برای  ارزیابی و شهاسایی نیازهای ا هیت دیجیتالیا ریس  استفاده از ای، برنا ه

 کهشگران صهفی به حفاقل رسانف  

 ثبت و ضبط شواهد نقض حقوق کار .6

مو ی  ثیر ذاری بر اف ار ت   ی برای تها و حقایق کمّی ترویجی دارای دادهی  برنا ه

با  هپ و  وقتی کار ران  برای  ثا   و  فارکی  فتی  ی  است   اسهاد  شونف که  انتشار 

سهام و  کارخانه  ز ی، فیران  و  ا وا   فروش  دنیا   به  اصلی  ای،  جتمم داران  های 

ا هیت شولی   تهفیف  و  ای،  جتمم  کا ل  تعطیلی  از  ای، ش ل  به  و  صهعتی هستهف 

 ستهفسازی بر اسا  شواهف را به اترا   یاز ترووه  کههفا ببشیکار ران ابراز نگرانی  ی

ای باورتذیر برای ادتای نقش حقوق کار و تهفیف  توانف ادلهانف  ای، شواهف  ی ذاشته

 ا هیت شولی و یا  وارد دیگرا فراهم کهف  

 در متن اعتراضات   خالقانههای  استفاده از تاکتیک .7

 ری هستهف  ا ا  های اتتراضی کارکار ران ی  واحف صهفیا بازیگران اصلی کهش

توان سازی آنها نسیت به  ساپل کار ری  یبرای در یر کردن ییرکهشگران و حسا  

روش سو  یاز  ی   از  تاکتی   ای،  کرد   استفاده  ههری  خالقانه  افراد  های  با  توانف 

نفعان ارتیا  برقرار کهف و از سوی دیگر باتث بهتر دیفه شفن  ی از  روه ایتربیش
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اتتراضی شود اتتراضات کار ر  یهاچهان ه در نمونه   کمپی،  از  ضم،    ی طر  شفه 

ا  یبررس به   یدر تو  دوره  ین ته ترداخته شف که کهشگران صهف   ،یفراز و فرودها 

برا  یاتتراض روش  ایصهف  ی طالیه   ی  یر یگیت   یخود   ان یب  یبرا  ی بتلف  یهابه 

از تمله حمل تابوتیا  هقش به لو وی هپ و توسط کار رانی    زدنفیاتتراض دست  

ی ییرکار ریا در اتتراضات یا در ی  نمونه  که نگران توق  فعالیت ای، شرکت بودنف 

 ایم  کشاورزان شرق اصفهان شاهف ابت اراتی بسیار خالقانه بوده

  ر ییتو  است که با توته به  ی رونف  از  یدر واقم ببش    مل  ی ها یاستفاده از تاکت

 را ی س  ،ی  در اشودی   یراتیی واته با آن دستبوش تو  وهیو ش  ها تی حفود  طایشرا

بر اتتراضات  زیاز تمله ترستاران و  علمان ن انری زدبگ ریسا یاتتراضات صهف یوه یش

  ی ح و ت  ی االرده ب  ،ی   ثال استفاده از شعارها و سبهان  سئول ذاردی    ریث  ت   یکار ر

بر زار  تو   صهف   ی  یدر  تفر  یتجمم  به  اتتراض  جیکه  تجمعات  و   یاز  ترستاران 

 هاهر شف    نیز  در تجمعات کار ران  یی هانوشته   علمان آیاز شف و سپس در قالس تارچه 

 های مردمی شبکه  یتوسعه .8

تپها زیا  سهه کر ان و برخی دیگر از اتتراضات کار ری در اتتراضات هپ وا هفت

که   ودیفیم  کسیه  دانشجویانا  از  اتم  تمم  سایر  روه  شهرونفان  به  اتتماتی  های 

خانواده و  تیوسته کار ران  عترض  ن ته  یهایشان  ای،  از  که انف   نتیجه  رفت  توان 

توانسته اتتراضات  ای،  به  روه ردانهف ان  را  خود  تیام  طالیات  تاحفودی  های  انف 

برای   اتتماتی رد یا تایگاهی از حا یان    ی بتل  اتتماتی برسانهف و با ایجاد شی ه

ها از تریق ایجاد ی  ساختار ارتیاتی برای تعا ل و  فتگو  خود ایجاد کههف  ای، شی ه

ای،   و  است  فرا یر شفن  و  تقویت  قابل  و  ش الت صهفی کار رانا  تیرا ون  ساپل 

توانف به  ما  یتری، ابزارهای انتقا  تیاهای اتتماتی به تهوان ی ی از  همروزهاا شی ه

استراتژی  اهفاقا  بیان  اصلی  و  ا وریتتهوان  هیم  کهش صهفیا  ورد  ها  ی   های 

 برداری فعاالن کار ری قرار  یرد بهره
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 بندی: جمع

 ی اجتماع  یها گروه  ریسا  با ائتالفضرورت  

به  ثابه    ا نفم اتتماتیهای ایبگیران و  روهبا سایر  زد  ایجاد ی  اپتالق  تهوع

   ؤتل ی      تحقق تایفار اهفاق اتتراضی استبهتری، روش برای    هففی داستراتژی  

که با  هافم و اهفاق کهش صهفی اشتراکاتی داردا باشف     تش لی باشفتوانف هر فرد یا   ی

 ری و  حافظت از آن کم  کهف   یتکمپی، ترویج و حما  تر بیشتوانف به کارایی  او  ی

کلیه تعری   ای،  ایای  یبا  حا یان  ینفعانا  و  صهفی  نفواان  کهش  ی   با  توانهف 

ویژه  علمان و ترستارانا  بگیران بههای کار ری و سایر  زدتش لاپتالق ایجاد کههف   

دانشجوییا تش ل نگرانی ییردولتی  هایساز ان  های  که  صورتی  در  دیگر  و  وارد    ا 

آنها شهاسایی شودا  ی شترکی بی، خواست  و  طالیات کار ران و  توانف حا ی و  ها 

ها و نهادهای   روه  ورد اپتالق تلقی شود  با ای، حا  در صورت اپتالق با سایر  روه

ا و  است شترک های اتتماتی بایف توته کرد که اشتراک با آنها بر سر اهفاق و برنا ه

نفوا در همه حا  بایف حف   نفم و ایهای ایایر  روهاستقال  تش ل کار ری از س 

  شود

ایلس   عهادار    راتِ ییتو به یاد بسپاریما   قالهتالوه بر تمام  وارد  طر  شفه در ای،  

با حرکت و تالش  فاوم و تیوسته و دوری از نو یفی و یا ا یفهای کااب و زود ذر  

دهف ی رخ  اثرببش  توانف  از  بر    یو  بزر ی  اتتراضیاتی   کهش  ی   به     باتیانِ 

 دارد   ازی ن توالنی ی ز ان یها فاوم در بازه یهاتالش
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رانهف ان اخیر  تاکس اتتراضات  چون  یکار ران  تهانی  ایهترنتی  و     اوبردهای 

که کار ران    رفتهو تپسی در ایران حو   طالیاتی صورت    و رانهف ان اسه    لیفتد

آنها  شروتیت    های صهعتی در دو قرن اخیر برای کسس آن  یارزه کرده و بهکارخانه

ی  های تفیف در کهار یلیهشرکت  یفهاورانها ا توییر ساختار    انف نهادی و  فتمانی داده

را  نولییرالی  نام فت ا  ان  را    ای،  کار ران تفیف  تا  است  کرده  فراهم  سر ایه  برای 

 تیشی،   تیمان ار  ستقل  عرفی کهف و بفی، واسطه دستاوردهای کار ری  فر ا یاخویش

    نادیفه بگیردرا 

شییه    آنان بیشترآیهف   ا ا کار ران تفیف همچون کار ران صهعتی به نظر نمی 

با ای،    شفنفیت  یؤتر در سطح شهر رهایی هستهف که تیشرانهف ان تاکسی و آوانس

  ا رانیاختصاصی تاکسی  و چه آوانس و چه خط  اتفاوت که دیگر به هیچ   ان ثابتی

آنان   های  عیشتیضرورت هستهف که سافرکشی  بیشتر شییه رانهف ان و  تعلق نفارنف 

بود واداشته  و سوم  دوم  کارهای  به  توانانی   را  افرادی  یا  ا  ان  و  وا   اشت  برای  ی که 

آن یعهی سر ردانی    راهکاری ای،  روه و همدست نیاورده بودنف  ا ا  وقتیتایفارتر به

 شف    ثابه رهایی از الزا ات تایفار  شایل ثابت تصور نمیدر فسای شهر به

همها ای،  کار    یفهاورانه فتمان    با  تفیف  ش ل  ای،  ثیاتبی  – فافم  کاریا 

را  سر ردانی و بی به  فهی و فیریت  و    کهف ی  ستایشوزنی  را   ثابه  اتالتاتی تفیف 

تصویر  ی کاری  فرنی  کهفِزیستِ  و  راکف  اقتصاد  از  نه فقط  بورووایی خرده  کهف که 

تر است  وساتت   فرنها  ونقل وابسته به شهرداری ببش خف ات حملبل ه از    اتیشروتر

اتالتاتیفهاوری و  جازی   های  ف  بودن  ارتیاتی  از ای،  کار ران  شفن  رانفه  ساا 

به   های  ان اشتراکی  تولیف  و  تمو ی  آزادکاری   شرایطنوتی  خف ات   تیشا فرن 

کار ری   تر(کهف( و  حرو یت ازحقوق  فرن )خودآ اهانه)کار ری که برای خود کار  ی

    کهف تههان  یرا 
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های تفیف برای  که فهاوری  افتف ا  انات انفکی اتفاق  ی  روی در لفاق ای، واتس

 سازی   انعطاق ز انی و تسریم و بهیههاست  کردهکاری رانهف ان فراهم    یستتسهیل ز

در    شونف کهیی تفیفار  ی ثابه ا  انات نوبه  تز آنو    ها و تیفا کردن  شتریترداخت 

   است  ترتر و  فرنبهیهه   ترو تقالنی  ترو آرام  ی زنف ی کاری رهاترآورنفههاهر فراهم

هاهر    قفیمی یا ترتهش   اهای صهعتی و اقتصاد ببش تمو ی شهریهمز ان کارخانه

 شونف    ی

به سر ایه در  واسطه داری  ت خر  سیاسی  و  اتتماتی  ایماوهای  دست اری  ی 

  تجربیات ز انی  ذکور تایی  بر تابهفرههه    اش ا   تفاوت صهعتِ فتارهای فهاورانه و  

ی ا ر نو در آیف و ا ر نو نیز  در تا ه  بتوانف وفق بوده و باتث شفه است که ا ر قفیمی 

  روابطتری،  تری، و سادهتری، و سهتیواسطه قفیمیبفی،  سرتت به تاری  بپیونفد وبه

تهوان به  بتوانهففرههگیِ  وتود      یانجی بازار اقتصادیاقتصادی و اشتواالت روز ره به

تجربیات شولی باثیاتی که  تری، ا ور فرههگی تلوه کههف و در  قابل  تری، و  فر  فرن

و    سهت  و صلس بودن  ورزی تیقات تفیفنفا یادآورِ تفیت حصو  تجربه و سیاست

 ی ا روز تایی نفارنف  باشانهکه در فرههه خوش ؛ تفیتی شونف نهادهای سهتی

-فرههه و اقتصاد در اش ا  سر ایه  ی دیال تی تعا ل  ی  واسطهبه  همز ان  ای، ا ر

شفن فرههها قلمرو اقتصادی   یانجی کاالییاکهون بهاست  هم   حقق شفه داری تفیف  

ها و ساختارهای اقتصادی  است  در نتیجه شرکت  داده  نیز به ا ری فرههگی توییر چهره

تردازنف   ابت با ی فیگر  ی رقتفیف بیش از تیش با تعیهات فرههگی خود شهاخته و به

که به کیفیات تقالنی و تجربیِ کاالها ارتاع  های  وتود نیز بیش از آن برنفدکه  کماای،

فرههگی فعلی     دههفا به سی  زنف یِ  شتریان خود و تایگاه آنها در ساختار تیقاتی

ها به  کتانف که ا روزه خریف  ایحتا  روز ره در هایپر اردههف و باتث شفهارتاع  ی

؛ خریفهای ایهترنتی و سفارش  ودآور )نوتی ا ر فرههگی( بف  شای  فرن و نشا تجربه 

از استارت  است که بر سرتت و    سی  زنف ی تفیفی شفه   ها نیز تجسمِآپخف ات 
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انف   ی  فرن و تقالنیت تفیفا بها شفههای دیگر تجربه لفه ؤتهوان  سهولت دسترسی به 

آن ایحا   بهبهگاه،  که  بهها  تصویر  همی،  و   یانجی  توانسته بهروز  تقالنی  انف  هاهر 

کاری را  هحل    قراردادهایتری، دستاوردهای تیقات کار ر و  تری، و د وکراتی   فرن

 کههف  

و  تفاوت شرکتسویه تصویر  فرنا  بتصات فسایی تفیف  ای،  های  ی دیگر 

  حسور یا کارِ کار ران بفنی یا خف اتی نیست بل ه بهآتی است که دیگر   ان  استارت 

بگیر ) تفاوت   فیران و کار ران اههی و  ههفسان و بازاریابان و تیقات  توسط حقوق 

یافته اختصاص  کار ر  زدبگیر(  نابرابری  از  با  بفنی  و  اههی  کار  تقسیم  های  است  

  تشفیف   و  ادا ه  –آزادکاری  در تقابل با    - تفیفی ازتمله ثیات   انی و اتتماتی کاری  

بل ه کار    نیوده زنی بیشتر با کارفر ا  کاری تهها ا  ان چانهاتتماتی   زیت   است  هشف

های  تجربه تراکسیس و ا  ان  توانفصورت بالقوه  یبه های تمو ی و اشتراکیدر   ان

یهی تیچیفه  تراتتماتی  را  و  تجربهنیز  تری  همی،  آورد   خودآ اهی  ز یهه   فراهم  ی 

های تفیف بر اهمیت تجارب شولی  شرکتکار ر صهعتی بوده و هست  حا     یه تیق

 انف؛ ا ا نه برای کار ران یفی  انگشت  ذاشته ) تفاوت از تجارب کار صهعتی( 

های   انهف کارخانه  انف کههایی به کار  شوو بگیران تفیف در شرکتحقوق  زدو

 ویا    ها رو  نیستهف  در ساختار ای، شرکتی و ییرانسانی و بیصهعتی  تقفما  اشیه

-تر و تییعیتر و فرههگیتهان صهعتی تای خود را به الگویی انسانی  تقالنیت   انی یِ

یا    است و بهاست انسان اقتصادی با تییعت آشتی کهف؛ ا ا نه به کم  سیاست  تر داده

های تفیفی که هاهراَ  فهاوری  بل ه به کم ههری    و   فرههگیتمو ی    یترصه   تقویت

ار انی یتر و انسانی هعط  تمل    دارانهتر هستهف و در چارچوب ساختار سر ایهتر و 

نفی    یفهاورانه  مانکههف   فت ی یعهی  دیگری  سیاسی  خواست  بار  ای،  تفیف 

و نویف    هدو آشتی با تییعت را قرض کر  )ازخودبیگانگی )در اش ا   عهایی  تفاوت آن

را   آن  یلیه  یحل  دوران  در  ت هوکراسی  وتفان  عذب  که  تور  همان  ی دهف؛ 
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 هفی بیشتر تیقات  بتل  از ا تیازات های صهعتی نویف کاهش استثمار و بهرهفهاوری

    داد و نه سیاست فهاوری یواسطهبه کاالیی را

)ای، ایفه که  حو   در  ورد سیاست  تور که ت هوکراسی با ادتایی کمیهههمان

آ یز است و سیاسیون و انقالبیون  توهماز تریق سیاست نا م ، و    سلطه و استثمار

 سلط  ی ا ور اتتماتی و سیاسی  بیشیههخود را بر  بودنف(ا    باورانه به آن د  بستهخوش 

ی تفیف نیز با  های فهاورانه فتمان   کرد و بفی، واسطه استثمار تیقاتی را افزایش داد

تر برای همگان و  حفود کردن آن به تیقات  توسط تر و انسانیانهادن زیستی تییعیو

بهگاهتفیف ایجاد  به  اقتصادی  ا  استارت  ییر صهعتیهای  و فسای  جازی  ها  آپچون 

به دست سر ایه   نیز  را  و ههر  و فرههه  اتتماع  اختیار ساحت  درنتیجه  و  زد  دا ، 

ت هی  ییرسیاسی تهها  رون را افزون کرد   بسپارد و بفی، واسطه سلطه بر تییعت د

توانست  حیط کاری  استثمار تیقاتی  ی  از یاد بردنسپاری تولیف صهعتی و   فد برونبه

و   تییعی  و  نقف  هطق   ی  یار انشاد  )بفون  تولیف  از  کهار کشیفن  ا ا  آورد    فراهم 

ی و فرههگی و  ا ور اتتماتی و انسان  بتل  های سر ایه( یعهی نفوا سر ایه به ساحت 

حوزه ای،  در  انسان  رهایی  و  خودانگیبتگی  نفی  نتیجه  تشفیفدر  نهایتاَ  و  از    ها 

 سلطه بر تییعت درون   خودبیگانگی و

اصحاب   تس ا ا همان از  و  ت هولووی  فیلسوق  طر   فیهیر ا  انفرو  تور که 

و ت ثیر آن بر زنف ی اتتماتی افراد   فهاورانه  هایاست؛ تیشرفت  فرانف ورتا تهوان کرده

شفن سیاست  ساالری یا فهاورانه ف،و نه    فهاوریشفن  توانست به سیاسیدر قرن اخیر  ی

به   هجر ا ا  تاریبی  شود   بر  زیههف،صورت  یلیه  ساالری  با  آ ف   فاپق  آن   یبفیل 

 تبصصان فهی و  های کلیفی به   ذاریتمو ی سیاسی و سیاست  یساالریا ترصهف،

آرا ایفه  ینه  شف   وا ذار  د وکراتی   ساختاری  در  ب ردم  تایگزیهی  رچه  ای،    هی 

بر یس، دههسیمون  در  ا ا  خود   ی ردد  او   حیوبیت  به  و شصت  یالدی    تهجاه 

 (  Feenberg, 1999:2)   یردرسف و تز تایان ایفپولووی  ورد بحث قرار  ی ی
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های  فهاوری انف و برای فهم تیونف  فیهیر   وفو   ی  ینظریهای که در  له  ا ا  س

سر ایه با  به   ت خرداری  تفیف  ایفپولووی  تایان  تز  تیونف  استا  اهمیت   فهوم    حاپز 

 ایفپولووی    یفهاورانه  فتمان  و    فهاوری  ی ش ل تفیفی ازو یلیه  ی تساصهعتی تا عه

  است هازتات تیقاتی سابقسپاری ببش صهعتی و فرا وشی  و همز ان برون

 گفتمان فناورانه/ایدئولوژیک جدید  های مختلف پیشینه و مؤلفه

ی  اوایل دههاز  ی تساصهعتی  اتالتاتی در واکهش به بحران نفتی  تا عه فتمان  

و  سترش تیفا کرد  در ای، ز ان در بسیاری از کشورهای   ت وی، یافت یالدی    1970

هایی دا ، زد که بر نوتی  یافتها کاهش رشف اقتصادی به  سترش  یاحث و ایماو توسعه 

تایی تارادایمی از اقتصاد  یتهی بر نفت به اقتصاد  یتهی بر اتالتات  تمرکز بود   تابه

ی ش ل تفیفی از  زیت رقابتی در بازار  ی هفتاد و هشتاد  یالدیا تقاضا برادر دهه

های نبستی، در باب  رسمی و  ردهمایی  هایاصلی را برای  زارش   یتهانیا انگیزه

 ی اتالتاتی ش ل داد  تا عه

های  های اتالتاتی که هوشمهفتر و تفیفتر از فهاوریوریا فها فتمانبا بسط ای،  

خوشصهعتی  حسوب  ی به  شفنفا  سابق  کردنف   بیهی  تشفیف  و  احیا  را  فهاوری 

هاهراً  یفهاوری اتالتاتی  ساز اری  های  که  آورنف  بار  به  تویایی  اقتصاد  توانستهف 

و   ییر ادی  ییر فیزی ی است  ا ری  با  حیط زیست دارد؛ چراکه اتالتات  بیشتری 

های  تییعت و تا عه توان ت ثیر  سات  دارد  همچهی، نعمات فهاوری  بفون  قاو تِ

اتتماتی نیز تعلق  یرد و آنها را از   بتل   های  توانست به حوزه فرض  یفیف بها بهت

  هف سازد   و د وکراسی بهره تفریحهایی چون خالقیت و  وهیت

تا عه اتوتیای  تا عها ا  کلی  خصای   از  شفن  تفا  بفون  اتالتاتی  ی  ی 

ی ی قرار  رفت و در  فهوم تا عهی صهعتداری از همان ابتفا در تقابل با تا عهسر ایه

اولیه کرد   یفتان  تیفا  بروز  تا عهتساصهعتی  اتالتاتی تساصهعتیا  ی  فهوم  ی 
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 حور  ی اقتصادیا اقتصاد اتالتاتی  خف اتای تاری  توسعه رحله ی سهبراسا  نظریه

باور بودنف  کردنف و بر ای،  را  ام نهایی  راحل تولیف کشاورزی و تولیف صهعتی تلقی  ی

صورت روزافزونی اهمیت که تولیف دانش خصوصاً آ وزش ت هی ی و تحصیالت تالی به

ها را بود که بایف دانشگاه   فتی 1تا که  چالپ اقتصادی تیفا کرده و خواهف کرد  تا آن

دانشبه دصهایم  دانشگاه  2   ثابه  ز ان  با  ذر  که  چرا  کارخانهبازشهاخت   از  های  ها 

  ( Machlup, 1962) کههف صهعتی برای رشف اقتصادی اهمیت بیشتری تیفا  ی

بهیان  تیونف  ی تساصهعتی به  فهوم داقتصاد دانشتا عه  فتمان  به ای، ترتیس  

اصلی ثروت تیفیل  خورد؛ یعهی ش ل اقتصادی که هاهراً در ایل آن دانش به  هیم  

شود   رفاه تیفیل  ی  نا زیرویژه تحصیالت تالیا به کلیف اصلی و  شود و تحصیالت به ی

زدایی  بهیان  ذکورا در تمل به صهعتاخیرا اقتصاد دانش  یکه در چهف دههحا  آن

در ی  توسط  زدایی از بسیاری از  شایل و در نتیجه تسعی  تیقه و  هارتروزافزون  

 است    از کشورهای تهان  هتج شفه بسیاری

بهیان بوده و  دارانه همواره دانشکه اقتصاد صهعتی  سر ایه  نشان دادتوان   ی  الیته

:  1392ها  چان(است    اقتصاد تساصهعتی حتی نیاز به تحصیالت تالی را کاهش داده 

همان288 ولی  کرده(  تجویز  و  توصی   بل  دانیل  که  اقتصاد   تور  اتالتاتی   استا 

به یلیهتساصهعتی  دانش عهای  دانشا  از  به  حور شفهی ش ل خاصی  او  است   زتم 

ی تساصهعتی   هم هستهف ولی در تا عه  نیز  ی صهعتی رچه نوآوری و دانش در تا عه

های تولیف انیوها انروی و ارتیاتات دیگر از تریق  تف ران بااستعفاد در فهاوری  نوآوری

تفاوت   یرد که نسیت به تلم و قوانی، بهیادی، تحقیقاتشان بییو خالقی صورت نم

است و تلم و    دهی شفه هف و ساز انبل ه فرآیهف نوآوری بیش از تیش نظام  اباشهف

  (  Bell, 1974:20)  فانتری با ی فیگر برقرار کردهفهاوری تیونف نزدی 
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براسا  نوتی استقال     ز انی توان نشان داد که تلم و دانشی که  تس در حقیقت  ی

اقتصادا  عطوق به کش  حقایق تهان بود؛ بهاز حوزه   فتمان ی  واسطه ی تجارت و 

اتتماتی تفیف به خلق فهاوری نه فقط سودآورتر اقتصادی و  هایی  تمایل شفه که 

نفوا به سایر حوزه  ا  ان  بل ه  و  هستهف  اتتماتی  ای، حوزه های  از  را  کسس سود  ها 

   است  کرده  فراهم

تیونف هاهراً خجستها توییرات دانش و فهاوری در  به تیارت دیگر روی دیگر ای، 

را هاروی در کتاب  و سر ایهچارچوب  هطق سر ایه   ای، توییر تفریجی  داری است  

انه  فهاورییرات  است که فرآیهفهای تو   ونه توضیح دادهای،  داریهففه تهاقش سر ایه

های تمو ی در  یفهاوری نبست  انف  در وهلهدر تو  ز ان  اهیت خود را توییر داده

ی چهفی، صهعت به توانستهف در ترصه داری توری ت ا ل یافتهف که  یتاری  سر ایه

ف،  کار  رفته به  دستیابی  برای  تستجو  نتیجه  در  و  که  آوریشونف  تمو ی  های 

وریا  ای فه ونه نوآوری در ز یهه کار رود اهمیت یافت  ای،یاً همه تا بهتوانست تقری ی

نوآوری  یکسس را به خاتر  نوآوری  داری آز ود  فرههه سر ایهوکار بزر ی شف که 

نوآوری در  شیفته  ای در  رکز انگارهچون بتی همفهاوری قفرت نوآوری شف و نهایتاً 

   ( 135: 139۴یا قرار  رفت )هارو توته نظام سر ایه

های  ی و نوآوری فهاورانگارانها  ی ای، کشش بت توان  فت که در نتیجهتیارتی  یبه

انگارانه ورای ش ل و ی سودآور بر تلوم تفوق یافتهف  با ای، حا  ای، کشش بتانهفهاور

توان  فتی  است   ی  ساختار نهادهای اتتماتی  وتود سرنوشت  ذکور را رقم نزده

ی اتالتاتی و  ادیت آنها در  تا عه فتمان  اقتصادی تفیف در تیونف با   فتمان  شف که  

ی  فهاورساختار دولت و سایر نهادها به تسعی   وقعیت تلم و وابستگی آن به اقتصاد و  

 است     هجر شفه

  زتم آیف  بهبه  یان  ی   بلدی تساصهعتی  تا عه فتمان  تاست که  جفداً تای  ای،

ی تساصهعتی  ی تا عهدیفه برای توسعها  رچه تلما دانشگاه و  تبصصان آ وزش او
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وهلهتر  یکلیفی در  آنها  ا ا  و    یشونفا  نهادها  و  قتسیات  تابم  طالیات  آخر 

کرد که  بیهی  یدنظارت اتتماتی  هستهف و بایف باشهف  بل تیش  فرا یرساختارهای  

دانشمهفان سیاستتیونف  یان  و  اقتصاددانان  بها  و  رایش  وتود  سوی   فاران 

ادا ه خواهف داد روکراتی  کردن کار ف ری در تا عهوب   ی تساصهعتی به رشف خود 

(Bell, 1974: 43  ) 

دهی خواهف شفا ش لی  ای سا انساالرانهف،ش ل   ونه تا عه بیش از تیش به  ای،

تصمیم با  آ اهکه  و  فیری یران  نظامتر  بزر ت  خصیصه های    شود نمایی  ی قیا  

ی کم   های های تفیف )خصوصاً کا پیوتر( به بسط چهی،  رایش  فهاوری(29همان:  )

زنف ی و   سطحترا افزایش  حرکی برای تولیف بهیهه نیروی ها همچهی، خواهف کرد  آن

 (188-89)همان:   فهای تفیف تف ر و تعا ل اتتماتی هستهههور شیوه

کههفه نیستهف  همچون تموم انه  ستقالً تعیی،فهاوردر نگاه بل توییرات    همهابا ای،  

توسعه فعالیت اقتصادیا  ارزیابییفهاوری  های  نیاز هف  آنها  اتتماتی  اثرات  و  های  ها 

همان:  )   ت ثابه کل اسانفیشی و  فیریت در تهت  هافم تا عه بهتقالنی و  صلحت

به تعییر دیگر بل در چارچوب نوتی نگاه کیهز رایانه بر ای، باور بود که دانشمهفان    (26

کراتی  )خصوصاً دولت( هستهفا ولی  وهای بورو  تف ران در نهایت تابم اهفاق ساز ان

زتم او ا ر  دهی به قفرتمهفتری، قشر اتتماتی هستهف  بهسرتت در حا  ش لآنها به

ص و  جریان  چهرههعت  همآنتروترونر  همتری،  بودنفا  او  از  تیش  قرن  اکهون های 

های هوشمهف تفیفا  ردان یفهاوردانان و اقتصاددانان و  ههفسان  دانشمهفان و ریاضی

   (3۴۴همان: )  تفیف تصر حاضرنف

دسر ایه که  بود  باور  ای،  بر  او  نهایت  و در  سودآوری  اصل  بر  تام ِ  یتهی  داری 

ب  اقتصادیا  شفهتقالنیت  تایگزی،  اقتصادی  تولیف  و  تا عه  سیاسی  کهتر   است     ا 

دار سابق   حور  تایگری، تیقات سر ایهها و تیقات اتتماتی تفیفِ د هارتت هوکرات 

که از تانس آنتروترونرهای  تهور تای آنها بهکه شرکتانف  کماای،ی آنها شفهو سلطه
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داری دستبوش توییر شفه ا ا  سر ایه  یبهابرای، تا عهانف   اداره شودا بوروکراتیزه شفه

از دولت به سمت ش لی  بل ه  به سمت سوسیالیسم  و تا عهنه  بورکراتی   رایی    ی 

ی تولیف دلیل ت کیف بر شیوهها بهزتم او  ارکسیست   بر همی، اسا  به(80همان:  )

ر ش ل سیاسی  تفاوت آن  اقتصاد به دولت د  یفزایهفهاز فهم وابستگی    یدارسر ایه

   .(297-98)همان: ) انف باز انفه

تیش از  بسیاری  و    هایبیهی رچه  آنتروترونرها  اهمیت  و  درآ ف  آب  از  یلط  بل 

 فتمان  توان ان ار کرد که  ا ا نمی اتهوان کاهش تیفا ن ردهیچآنتروترونری به فتمان  

دههتا عه چهار  در  اتالتاتی  در  یان  ی  اخیر  سیاستتا عهی  و   ذاران شهاسان 

زیادی  ذاشته و  ت ثیرات  بل  دانیل  نظریات  کاستلز  است   ادا ه  انوپل  تهوان  به  در 

دهی به  ثری برای ش ل ؤی اتالتاتیا کارکرد هژ ونی   تردازان تا عهتری، نظریه هم

و  صالحهسیاست دههها  چهف  در  سیاسی  داشتهای  تهان  سطح  در  اخیر  انف ه ی 

(Ampuja & Koivisto: 2014). 

نیز به دالیل    سالههشت  ی تساصهعتی دانیل بل در ایران بعف از تههتا عه فتمان  

  ا) فتارهای( تساانقالبی  فتمان  های دیگر  لفهؤ بتل   سترش تیفا کرد و در تیونف با  

های اتتماتی و اقتصادی   ذاریها و  ههفسان در سیاستت هوکرات فتمان  ی  به یلیه

 ذاران  هم بعف از انقالب که همگرایی  اقتصاددانان و سیاست فتمان    در  کم  کرد

دانشگاه حو   ف،آنها  صهعتی  های  دانشگاه  و  شری   صهعتی  دانشگاه  چون   حوری 

استا    تاکهون  طالعه و بررسی شفه     تس نیاوراندچون    هایی ایفپولوویاصفهان و  

ا  بسیاری  نظریاتتهی،  و  سبهان  به  ز  بل  بهچشم  یدانیل  و  ای،  خورد  بهتر  تعییر 

    داشتتری تر و اتتماتیسبهان در نظریات بل ش ل  هسجم

بسیاری از   فتمان  خوانف کم و بیش در ااهان و  آنچه بل دتایان ایفپولووی   ی

خواهی  تما یت زتم او لییرالیسم در سطح تهانا براست  به  ذاران ت رار شفهسیاست

است  در کشورهای    الیستی یلیه کردهی حورِ کمونیستی و سوسکشورهای ایفپولووی 
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به  سیاسی  افزایش  شارکت  و  شهرونفی  حقوق  افزایش  و  رفاه  سطح  بهیود  یربیا 

تایفارتر  هجر شفهتا عه ایفپولووی  حو   ای که در آن تفا است؛ تا عه  ای  های 

 .(Bell: 2000/1960: 402- 03)انف ز رونق افتادهاهفاق بهیادی، سیاسی ا

ایفپولووی  انگاشت،ِ  یاحث اتتماتی و اقتصادیِ   اتس تلمی و نظری  تفاوت از  

 رایانه( با تقریری که بل از  ردان  اقتصاد بازار )همچون نظریات سوسیالیستی و چ 

تذیرتر دهفا ت میل و درکدانان(  یها و ریاضیتفیف )یعهی  ههفسان و ت هوکرات

از  ردان تفیف که به ی او  ی تیقه نحوی یادآور  فهوم روشهف ران بیشود  ستایش 

 ثابه ستا بر ای،  فتای ایفپالیستی استوار است که دانشمهفان بهاکار   انهایم نیز  

نف چرا های خاص فراتر روتوتهی دارنف که از  هافم  روهای ترکیییا هرفیت قابلتیقه 

کهف که از اخالقیات تممِ که دانشا ایفپولووی نیست بل ه قفرت اخالقی را ترسیم  ی

تهظیم  حاصل  یخود  آزاد  و  ردانِ  زنان  از  تستجوی  شترک   ری  حو   که  شود 

  .(Bell: 2000/1960:451)  انفحقیقتا وحفت یافته

نولییرا  و  لییرا   اقتصاددانان  همیشگی  ت کیف  در  نگاه  تلم  ای،  بر  بود ی  ایرانی 

ی اقتصاد دانان به تحصیل در رشته سو و ترییس  ههفسان و ریاضیاقتصاد بازار از ی 

به را  خود  دیگرا  سوی  از  نشان  یو  فیریت  بهبه  دهف  خوبی  نمونه  ی  فته  تهوان 

آکاد ی ا فسای  ی   را در ترصهی اههیت چ یلیه اتمام  سرزتیما با تایان تهه و  

 ذاریا افرادی چون دکتر تییییان و  تمو یا نظام کارشهاسی و نهایتاً نظام سیاست

ایران فتمان  برنف ان  نمایهف ان و تیش[دکتر  شایبی   ای،   ]اقتصادی تفیف در  به 

حاصل در تلسات اداری و کارشهاسی با افرادی  های کمتای  جادلهافتهف که بهف ر  ی

 رایانه بودها نسل تفیفی از دانشجویان را  ها  ت ثر از  فاهیم چ لمی آنکه تربیت ت 

ها   یری آ وزشی آن باشهف و تهت  هفبهرههای  فرن اقتصاد تربیت کههف که از آ وزه

 (   1391)سرزتیما  اقتصاد بازار باشف
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را بیش از  بود ی خود  شف که نابنابی تصور  ی  های  فرن اقتصاد نیز تلمِ آ وزه 

ریاضی از  آن  یهرچیز  بودن  بهوار  اقتصاددانان   رفت   که  است  تلقی  همی،  دلیل 

 هفان به ریاضیات  نولییرا  ایرانیا نسل تفیف دانشجویان را از  یان  ههفسان و تالقه

اقتصادی را    -های اتتماتی  انتباب کردنف و در  ام نبست تهوان  ههفسی سیستم

 (   139۴)ابااری و ترنیان:  ولییرا  بر زیفنف برای آ وزش اقتصاد ن

ای، تهاقش  ت هوکرات ا ا  و  اقتصاددانان  که  قفرت  تاست  که  ایرانی  های 

  دولت ذاری اقتصادی و اتتماتی   ذاری خود را از قفرت و  شروتیت سیاست سیاست

ل  دانی  روایتی اتالتاتی )تا عه فتمان  های بعف از انقالب و سپس ش لی از  در سا 

از  هم رفتهفا به ترویج سیاست بل(  ی تری، نتایج  های اقتصادی ترداختهف که ی ی 

ی آن در نظم اقتصادی و  آن تسعی  روزافزون ش ل د وکراتی  دولت و ا  ان  فاخله

ی هفتاد همچهان در چارچوب نوتی نگاه  که بل در دههاست  حا  آن  اتتماتی بوده 

های خصوصی تحمیل های اتتماتی که شرکتدهف که هزیهه کیهز رایانه توضیح  ی

 .(Bell: 1974: 286- 94)ببشف فا دولت و سیاست تمو ی قوی را ضرورت  یکهه ی

ی اتالتاتی در  تا عه فتمان  تاست که در شرایط فعلی نیز ش لی از  له ای،   س

ی حسور دارد و  ذاران و  سئوالن دولتی تمو ی و خصوصاً در  فتار سیاست ترصه 

های  الی دولت از  آتی و حمایتاستارت فتمان  ببشی به  ی ی از  هابم  هم  شروتیت

 ها نیز هست   ای، شرکت

نظام سر ایه توییرات  با  و تهانا ش ل  همز ان  ایران  در  ی تا عه فتمان  داری 

ای  انوپل  ی شی ه تا عهنولییرا  شیه  فتمان  اتالتاتی نیز توییر تارادایمی کرده و به

فعلی   فتمان  های هاهراً  شترک  لفهؤدلیل قرابت و  به  ا ا است     کاستلز نزدی  شفه

ی د وکراتی  دولت در نظم اقتصادی و اتتماتی  تیشی،ا  حوریت  فاخله فتمان  با  

 است   ی ابهام باقی  انفهو تیعات ضع  ای،  فاخله در ترده
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تا  فتمان  همچهی،   با  عهاخیر  تیونف  در  اتالتاتی  فهم   فتمان  ی  نولییرا ا 

  ت خر داری  است که به بسط ش ل سر ایه  ی اخیر ش ل داده شترکی را در دو سه دهه

یافته )در ابتفای دارِ تش لی سر ایهحتی بفون نیاز به قفرت سیاسی و اقتصادی تیقه

 است    ای، رونف( در کشورهایی چون ایران دا ، زده

ی  تا عه فتمان  آتی در قرابت ساختاری با ش ل اخیر  استارت فتمان  اکهون نیز  هم

به از  ی ی  به  اقتصادی  ورد حمایت اتالتاتیا  ساختارهای  ترترففارتری،  و  روزتری، 

 فتمان تاست که ش ل دولتی که در چارچوب  له ای،  است  ا ا  س  بف  شفه  هادولت

بهاست از ساختارهای اقتصادی تفیف حمایت کهفا ش ل  نولییرا  و اتالتاتی تفیف  

 تر  فنظر بل و سایر کیهز رایان نیست  د وکراتی  

ی دیال تی یِ  ها تیونف و رابطهآپ در ای،  یانا ش ل و  وقعیت ساختاری استارت 

دهف  در  خوبی نشان  یی اتالتاتی و نولییرالیسم و توییرات آن را بهتا عه فتمان  

بهیان  های دانشو ساختار شرکت فتمان  ها را وارث  آپ توان استارت ی نبست  یوهله

ای، شرکت دانشتلقی کرد   داقتصاد  ی تا عه فتمان  بهیان ِ  ها هم  حصو   فهوم 

داری داری تیونف دارنف  چرا که سر ایهبا ش ل اخیر سر ایههم  انف و  اتالتاتی تیشی،

-کار به بهگاهبیشتر  تذیری  در سطح تهانی و انعطاقبیشتر    هرچهبرای  سترش     ت خر

کوچ  اقتصادی  شرکت  های  دانش)چه  به  استارت های  وسوم  چه  و  ها(  آپ بهیان 

 است   تمایل شفه 

شرکت حا   ای،  دانشبا  شرکتهای  با  با  بهیان  یعهی  دارنف؛  قرابت  صهعتی  های 

داری داری صهعتی به سر ایهسر ایه  ت ا ل ی نبست  هایی که  حصو   رحلهشرکت

ش ل   هستهف   در  رحله   ت خر الی  نیز  تیفیل  نبست  ای،  و    سازیخصوصی در  ی 

های صهعتی وابسته به دولت در ایران بروز تیفا کرد و باتث  کارخانه  هایسپاری برون

ببش که  توسعهشف  و  تحقیق  نوآورانه  های  کارخانهو  صترِ  شرکتهای  به  های  هعتی 

رسمی نولییرالیا کلیت  ذکور و تفا شفن   فتمان  سپاری شونف  ا ا در  تر برونکوچ  
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-ی ابهام باقی  انف و نهایتاً شرکتهای صهعتی تیشی، در تردهها از کارخانهای، شرکت

های تیشرو و  ستقلی تصویر شفنف که   ثابه شرکتبهیان  بههای  وسوم به د دانش

ی  آتی با یلیههای استارتانف  ا ا شرکتاقتصاد کهونیدر  دانش و تبص     دار خلقتهفه

سر ایهش ل  الی حوزهتر  به  کاالیی  و  بسط  هاسیات  الی  و  فعلی  دیگر  داری  های 

 اتتماتی از تمله خف ات و فرههه تیونف دارنف   

رسمی  فتمان  ی آنها در  فتمانی ای، دو شرکت و تاریبچه رچه تیونف تاریبی و  

تاریبچه از  که  ز انی  ا ا  استا  یالس  وفو   اقتصادی  شرکتو  استارتی  آتی  های 

 ردانهف   ی هفتاد بر یهای نوتای دههشودا  سئوالن ا ر آن را به شرکتترسیفه  ی

های  سپاری ترووهبرای برونهای بزر  دولتی  شود که در ای، دورها شرکت فته  ی

حوزه در  تمو اً  که  فهاوریخود  فهاوریهای  از  اتم  تفیفا  و  های  های  بابراتی 

های نوتا روی   ذاری در شرکتنانوت هولووی و ا ثالهم بودنفا به اش ا   بتل  سر ایه 

 آوردنف   

برونبه ابتفای  سیر  در  آنان  ببشزتم  دسپاری  ذکورا  و  های  بتل   ولت 

اترای  های الزم  کارفر ا هزیهه  تهوانبههای دولتی  شرکت فهاورانه و  ترووهبرای  های 

تقیل  ی را  ترووهتفیف  از  بسیاری  ولی ش ست  الی  تیفا کردنِ  کردنف  اهمیت  و  ها 

 ذاری و حمایت های دیگر سر ایههای تفیفا آنها را به ش لی شرکتهای نوآورانه ایفه

ی خطرتذیر های سر ایهها  تمایل ساخت و در نهایت به رشف صهفوق شرکتاز ای،  

ترووه نوع  شف   یا  روه هتهی  دولت  تانس  از  آیاز  در  نیز  تازهها  از های  ت سیسی 

شف  هایی چون وزارت صهعت تعیی،  یخانه تبصصان دانشگاهی و صهعتی در وزارت 

ای را که هاا دانشجویان نبیه اتیف دانشگاهو در ش لی از ارتیا  صهعت و دانشگاها اس

انتباب  ی داشتهف  کاری  و  تجاری  ترووهتالیق  قالس  فیر  در  تا  ترووهکردنف  های  ا 

فهاوریتعیی، و  سترش  رشف  با  ای،  سیر  کههف   را  فیریت  و  شفه  اتالتاتی  های 
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-های تعیی،ترووه  یران دولتی و تفایی ازارتیاتی بیشتر به سوی استقال  از تصمیم 

به و  رفت  دولت  تانس  از  صهفوق شفه  آن  صهفوق تای  و  سر ایههای  الی  ی  های 

خصوصی  اخطرتذیر چه  و  دولتی  شرکت  اچه  از  حمایت  خصوصاً  برای  تفیف  های 

 آتی تش یل شفنف و سترش تیفا کردنف  های استارتشرکت

شودا با تاری   یعی انگاشته  یا ا ای،  سیر که در بیان رایج ضروری و  عقو  و تی

های  سیاست  در چارچوب برخی از  داری در کلیت آن تیونف دارد و تحوالت نظام سر ایه

سازی انجام شفه و رشف تیفا  سپاری و  الیتفیف یعهی برون  اقتصادی فتمان  حاکم بر  

 است  است و در نتیجه  حتوم و تییعی نیوده کرده

از آتی نا یفه  یاکهون اکوسیستم استارت چه هماز سوی دیگر آن  شودا بر رفته 

ها  الگوی سیلی ون ولی آ ری است  ای، الگو که الگوی تییعی و ار انی ی رشف فهاوری

شرکت تفیف  حسوب  یو  سا انهای  با  دانشگاهشودا  تمفی  و  دهی  نهادها  هاا 

خاص  هاانفیش فه در  حلی  نظا ی  تژوهش  و  توسعه  واحفهای  یابف؛  تعی،  ی  و 

-داری در تی نوهای سر ایهشرکتابرداری و  که از تریق آن دولت سر ایه  سا انفهی

(  در ای، الگوا  127:  139۴)هارویا  انف ی رقابتیابی به برتری در ترصه آوری برای دست

ساختارهایی چون دانشگاه و صهعت و بازارهای  الی و حتی دولت و اقتصاد که بعف از 

بودنف  ویا به وحفت    بهفی و  تمایز و  ستقل شفه ثابه تجسم خردا تیقههگری به روش

  -داریدرونی سر ایه  هایانف  و حتی در چارچوب آنهاا تهاقشتفیف رسیفه  همههادو  

از تمله ناتقالنیتِ خرد ابزاری یا نابرابری در تی، برابری صوری در برابر قانون یا تساد  

 رسف   نظر  یتذیر بهرفم - انهف آن و  یان کار و سر ایه 

نحو آزادانه و آتی همه چیز بههای استارتشود که در شرکت فته  ی  اچهی،هم

ی خویش نفارنفا  ای تز دانش یا ایفهیابف و آنانی که سر ایهتییعی ار انی ی توسعه  ی

ها( و در  دههفه الی )شتابهای  توانهف با  رفت، حمایت انفک از دولت یا صهفوق  ی

ی  حصو ِ  ی شرکت خود را بها  ذارنف و در صورت اراپه ی اولیهتمعی دوستانها هسته
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  - به یم، ساختار اقتصادیبه ای، ترتیسا  تری تذب کههف   ویا  ی کالن هاسسا سر ایه

 ف شف  ت هی ی تفیفا شرایط برای بسط برابری در کهار آزادی و برادری هموارتر خواه

-رکتی شفهاورانه    دارانهتفیفا ساختار سر ایه  یفهاورانه فتمان  بفی، ترتیس در  

استارت و  به  آتیهای  تهفاشته  سیاسی  و  اتتماتی  از  ش الت  بسیاری  حال    ثابه 

های تیقاتی   حیطی و اش ا   بتل  نابرابری شود   تقابالً  ش الت زیست ستایش  ی

ها  هسوب های صهعتی یا دولتاتی و اقتصادی به فهاوریو تصلس ساختارهای اتتم

 ونه که تییعت در تصر صهعت  ورد تعرض تلوم فیزی ی  شود  در ای، نگاها همان ی

استا روا  تییعی  هاسیات اتتماتی و انسانی نیز    های صهعتی واقم شفهو فهاوری

دولت تعرض  قرار  های  فاخله ورد  ایفپولووی   و  ترتیسبهاست      رفته ر  ادتا    ای، 

های تفیف ای، ا  ان را برای ابهای بشر فراهم  اش ا  اقتصادی و فهاوری  شود که ی

از فهاوریآورده هایی را  هایی استفاده کههف که صهعتی نیستهف و حمایت دولتانف تا 

های  ؛ شرکتنئولییرالیسما صهعت و فهاوری  در کتاب   ر نیستهفتلس کههف که  فاخله

تفیف در تهت   یفهاورانه فتمان  نقش ایفپولووی   تری به  ش ل  یسو  به  آتیاستارت

  1 ماترداخته  های تفیف دارانه  الی ِ شرکتساختار سر ایه ی بهببش شروتیت

 داری متأخربه سرمایهبخش  ی جدید مشروعیتگفتمان فناورانه

تفیفا  فهاورانه فتمان  ببش  نقش  شروتیت کهله   سی  برخی    ایست 

اران فیشر بر ای، باور است که    تهوان نمونه  بهانفکردهنویسهف ان و  تف ران  طر   

سر ایه در  فهاورانه  فوردیستی   فتارهای  کاهش  داری صهعتی   در  فهاوری  توانایی  بر 

در ساالرانه   فاخالت ف،ببش  استثمار تیقاتی ت کیف داشت و بفی، واسطه  شروتیت 

ی تفیف با تمرکز بر  فهاورانه فتمان  اقتصاد و سیاست و اتتماع بوده است  در  قابل  

فهاوری خودبیگانگی  توانایی  از  تبفی   در  تفیف   ی  فاخلهتفمببش   شروتیتهای 
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  است   ثیاتی انعطاق تولیف و نیروی کار بودهدولت در بازار و تمرکززدایی اقتصاد و بی

(Fisher, 2010)    بر  داریرو  تفیف سر ایه  کتابیا در روش،  ت کیف   فتمان   بفون 

داده  تفیفا    یفهاورانه سر ایه فتارهای  شروتیت  که  است  شفهنشان  داری ببش 

از خودبیگانگی افراد در تهان   ی درباره شفه کههف تا به انتقادات  طر  ت خر تالش  ی

)و ساز ار    آزاد و ههری  خود بتار و   اًی هاهرا ا ش ل  واتهه    ویهف  داری تاس سر ایه

شفه در اقتصاد کیهزی با تییعت( ترویج شفها با ترد دولت و توازن تیقاتی نهادیهه

و  اخالق به  و  بوده  همراه   اسکاالییزدایی  زده  دا ،   & Boltanski)  تشفن فرههه 

Chiapello, 2018)  

- شروتیت  فتمان  به توییر ش ل    آدرنو و هورکهایمر نیز در دیال تی  روشهگری

همراه با تیفیل شفن تهان   فاه وی  آنجا که  ینفا ت خر اشاره کردهداری  ببش سر ایه

سر ایه ادوار  دنمیداری  ت خر  به صهعتا  بورووایی  توتیهات  با  تقابل  در  قیلی توانف 

آن       های  هطقی  عرفی کهفتهوان تیا فهای ضروری نظامبههای خود را  خراب اری 

-به  ]تیشوا و تیروانش[ای در باب رسالت و سرنوشت  لتا که آنان  های اسطورهدروغ

 یرنفا حتی ی  کذب کا ل را هم بیان  کار  یهای قفیمی بهها و توتیه دروغ  وضت 

یگر ای، قوانی، تیهی بازار نیست که اتما  صاحیان صهعت را هفایت  کههف: ا روزا دنمی

به ی را  تا عه  و  سوق  یکهف  فاتعه  برت سسوی  آگاهانه  ا دهفا  ی تصمیمات 

انفازه  مدیران عامل است به  که  برآیهفهایی  در  قام  کورتری،   انیسمکه  هایِ  ی 

اتیاری  قیمت  ارزش  تعیی،  قفیمیِ  قانون  نظام انف  سرنوشت  نتیجه  در  و   یادله 

ببشف  حاکمان نیز دیگر به هیچ نوع ضرورت تیهی اتتقادی  داری را فعلیت  ی سر ایه

ی چهی، ا ری توصی  کههف  آنان  هزله های خویش را به نفارنفا حتی ا ر ههوز هم حقه 

:  1396را  )آدرنو و هورکهایم  کههفخود را  ههفسان و  عماران تاری  تهان  عرفی  ی

67   ) 
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ی تفیف تایگزی،  فهاورانه فتمان  با توته به ای، ن اتا شایف بتوان  فتی شف که  

ایفپولووی   نظام آنها  ا ا برخالق نظم  هطقی  ستا  سابق شفههای  انفیشگانی  بر  و  ا 

در  ورد  فیریت ا ور اتتماتی    دیهیهای شیهنوتی همهشیهی تانشیهی ایماوها و وتفه

نولییرا    کهاستوار است  کماای،  و تهانی اخیرا  فیران   یسازی چهف دههدر تریان 

شرکت بزر   تا ل  فهاورانهوتفه  قالسدر    شفه الیهای  تفیفهای  را   ای   خود 

     کههف ههفسان و  عماران تاری  تهان  عرفی  ید

سوی ابزار فهیا به  ها وشفها در هیئت  اشی،بیگانه  تقلکه د  بودآدرنو بر ای، باور  

کهف که تف ر را در تی، تمودش در قالس دستگاهی هم  ادی و  ای حرکت  ی تا عه

ی  هزله دهف و تف ر را با خود تا عه بههم ف ری با تهصری آزادشفه و زنفه آشتی  ی

آن  رتیط  ی واقعی  کل وضوع  و  هظر  تف ر  خاص  دیرباز سازد   هش   از  آن  ی 

بودهتفایی کلیا  ناتذیر  ا ر  به صهعتا  هظر  تهان  تیفیل شفن  با  همراه  ا روزه  انف  

را   تف ر  حاکمان  خود  که  است  دیف  در  عرض  سراسر  چهان  تف را  اتتماتی  تحقق 

 (  67  :1396)آدرنوا  کههفی ایفپولووی  حش ترد  ی هزله به

خوانفن   ایفپولووی   و  تف ر  نظامترد  نظریتما ی  و  فلسفی  همز ان    های  و 

  شهاسی و بازاریابی  روان  هابم انسانیا  و   فیریت  هابم تییعی  اقتصاد  ی تلو ی )یلیه

و  فایهانس  فیریت سهام و بازار  الی    ا فیریت فهاورانه   ههفسی  فیریت احساساتا  

است    ف قرار  رفته فیریت تا عه هستهف؛  هظر ا ر کلی در  عرض دی   ییره( که نهایتاً

شفه  باتث  همز ان  تهاقسات  فتارهای  شروتیت  و  که  چون  است   فتمان  ببشی 

ر)به  ی  ذکورفهاورانه نه  هطقی آن( سلطه   رایانهیا ون و تملؤ دلیل نظم  و   رایانه 

 شود   تذیر بیش از  ذشته در برابر کهش سیاسی رؤیت
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-ایدئولوژیک و اعتراضات اخیر رانندگان تاکسیی  تناقضات گفتمان فناورانه

 های اینترنتی 

 ثابه کار ر و در  های ایهترنتی برای بازتعری  خود بهرانهف ان تاکسی  ی یارزه

به  کار ری  نتیجه  حقوق  آوردن  نمیدست  باقی  سطح  همی،  در  چفقط  که   انف   را 

  و ایماوهای   های وتفهواسطهتر بهتیشف که  های دا ، زن قایسه   هف بهنتواسهولت  یبه

ا  ی کار ران صهعتی    خود با ی  یعهی  قایسه؛ی تفیف توشیفه  انفه بودفهاورانه فتمان  

 کاران و آزادکاران تفیف    یان اتتماتی ییا  قایسهو   خف اتی  کار ران

همز ان تاریبی از  یارزات سیاسی کار ران برای کسس حقوقی را   ای،  قایسه

که با وتود کمیت انفک آن در قیا  با نیازهای  عیشتی فعلیا تایگاه    آورد یاد  یهب

 یواسطه  شروتی برای  یارزات آتی است  سوی دیگر ای، یادآوریا صهعتی است که به

تمله    یسر ایه  اش ا   تفاوت از  خطرتذیرِ  سر ایه الی  شرکتتشتوانه ی  های  ی 

ا ا با وتود اضمحال  صهعت    است    فتارهای  فافم آن به اضمحال  رفتهو    آتیاستارت 

و وابستگی آنها به   ان ثابت    های صهعتی سازی آنا بهای سبت فهاوریو خصوصی

ه و دارد؛  ز یهه داشت  تیقات کار ر دردر شرایط کاری  را های صهعتیا تفاو یکارخانه

تیارت بهانف   بهرهاز آن بی  اتز  عفودیبهآتی تفیف های استارت ای که شرکتخصیصه 

ببش صهعتی به های شولی   عهای حذق کا ل فرصتدیگر حتی قراردادهای  وقتِ 

  ا ا  هفد زنی آنها را کاهش  یصهعتی نیست و تهها قفرت چانه  کار ر   یکل تیقهبرای  

استارت شرکت و  الیهای  ای،شفهآتی  تفیف  نیستهف   وقتی  با ی ونه  آنها    کاری 

تس حقوق کار ری  ها  الزم است   ورش ستگی زودههگام ایلس )نود درصف( ای، شرکت

های تفیف که براسا  دار شفن ساختار اقتصادی شرکتله  به  ستوانف   یشفه  خواسته 

    هجر شود فا هکهی  الی تمل  یی سر ایه وقتی و سودا رانه  هطق

ایماوهای   از  ی ی  فروتاشی  ترتیس  ای،  به    توانفتفیف  ی  یفهاورانه فتمان  به 

رانهفه ای دیگر  تهوان نمونه به  یابف ها تسری  سایر آن  اسه ا ر  که   کار ری است  ای 
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خواهف حقوق کار ر صهعتی را داشته باشف یعهی تالس شرایط کاری است که در   ی

ی که تجربه ؛ حا  آن دوشقفیمی و نابرابر و ناآزاد و ترتهش تصویر  ی  افعلی فتمان  

های  ی تفیف )که در تقابل با کارخانههااست که شرکت  همی، چهف ساله نشان داده

به یصهعتی  عرفی   به  تهها  وضعیت  عفودی  شفنف(   توسط    یه تیق  در  یانیود 

بیگاری و رقابت سبت رانهف ان برای ا تیاز یری بیشتر و کاهش  انف   تفیف کم  کرده

اش ا   تفاوت رقابت    دلیلبسیاری از کار ران خف اتی و اههی به  فرایتِ  شفیف ز ان

ر  فرن و آرام و نه  الی تفیفا تصویادر ایل ساختارهای فهاورتذیری  سات  نظارت و

 است    آن بف  کرده  یوارونههای تفیف را به تییعی شرکت

برقراری  ها و در نتیجههمچهی، تالش برای کسس حفاقل درآ ف و ایجاد اتحادیه

ا خواسته یا ناخواسته ساختار  ذکور را به ضوابط حقوقی  یان کارفر ا و کار ران تفیف

اتتماتی حقوقی     عمو شهری    رانیتاکسی  ترساختار  قواتف  و  ضوابط  براسا   )که 

های  و در واقم فهاوریهای ایهترنتی   ویا تاکسی  سازد نزدی   ی  هف(هک فنی تمل  ی 

ارتیاتی  برایواسطه  ااتالتاتی   ش ل  حلی سهتی  ای  ش ل  آوانس  ترتیفیل  به  ها 

کاری و تسهیل ا ور  ی انعطاقا  اناتی برا  و در کهار آن  رانی شهری بودهتر تاکسی فرن

 انف   فراهم کرده

توانف هم به بر الشفن وته  ی  هاآپ شایالن در ای، استارت در نتیجه اتتراضات  

سیاسی  یفهاورانه فتمان  ایفپولووی    برای  را  ز یهه  هم  و  کهف  کم   شفن تفیف 

فهاورانه در تهت  هافم تمعی   و ساختارهای  فهاوری  اتتماتی  بازتراحی  و  فهاوری 

 فراهم کههف   

 منابع 

-  ( هورکهایمرا  اکس  تئودورا  روشن ری(   1396آدرنوا  ا یف  دیالکتیک  و  فرهادتور  ترتمه  راد    

  هر ان  تهران: هر س 
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ی ایجاد نهادهای  داستقرار آ وزشی   تس نیاوران؛ تاریبچه(   1393ابااریا یوس  و حمیفرضا ترنیان )  -

   151 -176: (2)22  شناختیجامعهمطالعات    دولتی آ وزش  فیریت و اقتصاد بازار آزاد

ها  داری؛ پیرامون نکاتی که آنی سرمایهبیست و سه گفتار درباره(   1392تون )  -چانها ها -

  هرویستا  ن  تهران:ی ناصر زرافشا ترتمهدهند. را بروز نمی

   11ی   شمارهتجارت فردا(  دخوب و بف   تس نیاوران   1391سرزتیما تلی ) -

ی خسرو کالنتری و  جیف ا یهی  تهران:    ترتمهداریهفده تناقض سرمایه(   139۴هارویا دیویف )-
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درباره خصوصی ادتاها  که  درهرچه  که  است  ای،  واقعیت  باشف  هم   سازی  ایران 

ساله دارد و درای،  فتا اتالتات  رانقیمتی داریم که    30اترای ای، سیاست تاریبی  

 توانف و بایف در ارزیابی از ای، سیاست  ورد استفاده قرار بگیرد    ی

ای، نوشتار ی  بررسی کلی از فرایهف خصوصی کردن ارایه   ی تیشی،هادر ببش

خواهف با استفاده از  راستی  یدولت ایران به کردم و در آن ازتمله  تذکر شفم که ا ر 

ف از هفق   رد اقتصاد ایران بپردازد باییا به تصحیح تملسیاست وا ذاری ا وا  دولت

تساوی بی،  ردم ایران تقسیم رایگان و بهآفریهی دست بردارد و ای، ا وا  را به درآ ف

الیته ت ایران تعیی، یات چهی، سیاستی بایف در تمل و با توته به  ب زپکهف   تصات 

ای، وتود  با  نفارد ی  اشود   خیالی  چهی،  ایران  دولت  که  ای،    1دانیم  اترای  ا رچه 

هاشمی با چهان  ش الت و  صاپیی روبرو شف که در    ها در دوره ریاست آقایوا ذاری

ها و  سازیشفنف خودشان فتیله را تایی، ب شهف ولی رونف خصوصی   راه ناچار  ی یانه

نژاد با  آقای احمفی  یها از آن ز ان به بعف  توق  نشفه است  حتی در دورهوا ذاری

قانون اساسی کوشیفنف که ای، فرایهف را تسریم هم ب ههف و به  قفار   ۴۴تفسیر اصل  

آیاز کهیم  شاهفه    1380زیادی هم در ای، کار  وفق شفنف  با ای، همه ا ر از سا   

 یلیاردریا  از ا وا  دولت    539 527 1در کل    1399  کهیم ازآن سا  تا فروردی، ی

ای، کل   از  بود و    772 951یعهی    %3 62وا ذار شفه است که   یلیاردریا  وا ذاری 

  -   %۴ 17های دولت و  هم وا ذاری بابت بفهی  -ریا    یلیارد  ۴05 309یا    -  3% 20

 آقای   یرهبه دو  1388هم سهام تفالت که در سا     -ریا      یلیارد  363 26۴یعهی  

انجام  رفت    1392های ساالنه هم در سا   احمفی نژاد انجام  رفت  بیشتری، وا ذاری

    یلیاردریا  از ا وا  دولتی وا ذار شف   671 ۴۴0که 

سازی در ایران باشفا واقعیت ای،  بهفی  ا از اترای برنا ه خصوصیهرچه که تمم

خالء فرههگی و اقتصادی بررسی توان و نیایف در ی   ها را نمیای، سیاست است که  

ها ضروری است که بفانیم که اقتصاد  آ فهای ای، حجم ازوا ذاری برای بررسی تی  کرد 

ها شاهف چه توییراتی در آن ایران چه  بتصاتی داشته و اکهون تس از ای، وا ذاری

 

نژاد صحت  ی آقای احمفی های آقای رفسهجانی و خاتمی درست بود ولی درباره ی دولتالیته ای، ن ته درباره    1 

 نفارد  یعهی ایشان برنا ه سهام تفالت را در تیش  رفته انف   
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به سب، دیگرا بوده تعیی،  ی سئله  ایم   و  و  اساسی  ای،  صاپس  است که  ای،  کههفه 

ها دبرترق  شونفا ی  شیه تفیفار نشفه   التی که قرار است با اترای ای، سیاست ش

 نفارنف    هم  حل ساده و سرراست های وتهیا راهانف و برخالق ادتاهای نئولییرا  

و سی سا  تس از اترای    سوم  یالدی  یواقعیت دردناک ای، است که در هزاره

شود  ههوز اقتصاد  ا در حف دتعاد   عیشتی  یعهی ببور ونمیر اداره  ی  هااای، برنا ه

ای نفاریم   تانیه همه  یرفت از ای، وضعیت برنا هو در داخل و خار  از ایران برای برون

به دردرایلس  واردا  دتوای  خصوص  سا   ذشتها  ی صف  با  ستمفتاً    دیگر ان  ر  بر 

از ا  انات تولیفی بی شمار ای،    تا تقسیم دالرهای نفتی بوده است نه ای، که چه کهیم  

اقتصادی  ا با همهبرداربهره مل ت به نفم  ردم همی،  مل ت   ی  ی کهیم  اههیت 

تلوتر   –یعهی از اقتصاد  اقیل آدام اسمیت    -ادتاهایی که داریم ههوز از تصر سودا ری

تری،  شایل ای، تا عه است  به همی، ونانو داللی ترآب   نیا فه است  ههوز احت ار

خواهیم ادای شویم  وقتی  یرویما دال   یخاتر هم هست که وقتی دنیا  تجارت  ی

هم ای، است که    ونمیرکهیم   هظورم از اقتصاد ببوربورووازی را در بیاوریما احت ار  ی

بییهی اقتصاد حذق کهیفا تا  ای،  از  از  ف که  شما تو  نفت را  نفر   یلیون    80با بیش 

با   از صادرات ییررداتی که بهواتمعیت  با کسری  نفتی راتس  بیشتر استا یعهی  اش 

  زده چگونه بایف زنف ی کهف؟  ریزان از تولیف و  صرق  هااترداخت  ی ترازنهادیهه شفه

سیاستآن  توته خاص  بایف  ورد  که  نمیچه  و  بگیرد  قرار  ای، کسری تردازان   یرد 

ترداخت   تراز  تادیسا   هاست که درز ،  زنف ی  به  نفت  ادا ه هایی که ببش  اش 

  1397تا    1387های ایران از   انف  کل کسری تراز ترداختها تههان  یدهف از دیفه ی

ای،  یهاا  یانگی، کسری تراز ساالنه انفکی     یلیارددالر بیشتر بود که بر  ۴55انفکی از  

ها اقتصاد ایران ای، سا   ی یلیارد دالر خواهف شف  ن ته ای، که در همه  ۴1بیشتر از  

دالر کاال و خف ات وارد کرده است و ای، نسیتی    7 2ازای هر دالر صادرات ییر نفتیا  به

سا   ذشته    ۴0کهیف که نه فقط در  الیته دقت  یتفاوم و اداره باشف   نیست که قابل

در برابر    1356می، صورت بوده است  در سا   سا   ذشته وضم  ا به ه  صف   درکه  

   یلیون دالر بود   500  ایران یلیارد دالر وارداتا صادرات ییر نفتی    1۴یا    13بیش از  

در آن  وقم نه   -دانمکه  ، نمی  -بفانیم  کهونیا تحریم را  قصر  یز انه  حتی ا ر در
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به تعییری اههیت  تحریم بود و نه هیچ  حفودیت  شابه دیگر  به  مان  ، تلت اصلی  

سیاست دراقتصادی  اقتصادی  فعاالن  حتی  و  به  تردازان  که  است  که  ایران  ای،  تای 

برای تبفی  و رفم ای،  ش ل بپردازنف ایلس به    تا یرتور اصولی و  سترده و همهبه

ی دتا فردا کی  رده و کی  انف و به  یهای فلسفه فتهای ساده و کوتاهحلدنیا  راه

نویسهفا چهارم را  ی  یتهوان  ثا  وقتی دارنف برنا هزنهف  بهه اقفام  یزنفه  دست ب

برنا هدههف که  وتفه  ی تایان  با    یدر  است  قرار  وارداتا    ۴2 1چهارم   یلیارد دالر 

به   نفتی  ا  چهان  یعهی هم؛  (82آبان    11 یلیارد دالر برسف )شرق    13صادرات ییر 

  تور که در همانولی    تراز تجارتی خواهیم داشت یلیارد دالر کسری    29سالی بیش از  

ترداخت نشان دادیم سا  تراز  از آنا کسری  انتظار  یها تس  ازآن چه  رفت بسی  ها 

دار ای، اههیت چهان بان روش، نیست که ا ر ببش نفتا نتوانف هم  وبیشتر شفه است  

باشف  تولیف ریز  ا  و  تقرییاً   - سودا رانه  دیگر  که  همگان    بر  اکهون  است  اثیات شفه 

 شود؟ چه بایف ب هیم و ت لی   ا چه  ی -توانفنمی

سا   ذشتها تمعیت  ا بیش از دو برابر شف   ذشته از رشف چشمگیر   ۴0الیته در  

از تمعیت   نسیی  دیگر توانی  یتمعیتا  سئله  باالیی  بسیار  آن است یعهی درصف 

  ی  یری  ولف ای، نیروی باانرویا برنا هکارهبسا  س، دارنف  ا ر برای    25تر از  ایران کم

بی که  باشیم  داشته  خواهف اقتصادی  هاسس  ت ثیر  ثیتی  تا عه  رفاه  بر سطح  ش  

ا را همان ولی  تاکهون کرده داشت  تهها د  ونه که  را  و د سئله   ایم توانان  ش ل  

بر  تا عه بفانیم و به همی، سیاست ایران بفون تردیفا  های کهونی ادا ه بفهیما که 

های خیلی  روی ی  بمس ساتتی نشسته است  فرههه اقتصادی  ا از همان  ذشته

ی تولیف   توزیم و  صرق داشته است نه دیفیه  یدور تا به همی، ا روزا تهها دیفیه

وا ل دیگرا ی ی از توا ل اصلی ای، رفتار و اههیت اقتصادی  کهم  ذشته از ت ف ر  ی

ای، بیآیهفهای، است که  ا  لتی بی از بیایم   ناشی  نیز  اختیاری  است  آیهف ی  ا 

 ان و فاقف حق و حقوق   ان دست خود ان است و نه اختیار  ا یعهی نه اختیار تان

های اخیر ای،  ونه  ای، که در سا   ایم نهایم   ت سفانها همیشه همی، تور بودهاولیه 

همهشفه ا روز  کسی  وقتی  آد ی  ایم   چهی،  وقت  آن  دارا  سر  بر  فردا  و  باشف  کاره 

تسنمی برای  برنا ه  نشیهف  خود  نمیبفردای  را  کار  ای،  که  است  کهف   ریزد!  علوم 

از همی، بیتولیف زیادی ناشی  به  قفار  نیز به  مان  ،ا  اختیاری  است   ریزی  ا 
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ریزی برای تولیفا به ز ان نیاز دارد و  ا ای، اتمیهان خاتر را نفاریم که بتوانیم  برنا ه

هایی  چیز بفون دردسر ای، کار را ب هیم و به همی، خاتر هم هست که همیشه دنیا   

آن قابل دفیهه کردن باشف  )در سابق در    یسرتت قابل نقف شفن و نتیجههستیم که به

 کهیم(   های خارتی چا   یکردیم و االن هم در بان انه چا   یحیا  خ

نئولییرا   ادتاهای  برخالق  درایرانا  اقتصادی  ا  دیگرا  ش الت  تیارت  های  به 

ونمیر از رفت از ای، اقتصاد ببورحل اقتصادی نفارد و فرایهف یافت، راه برون وتهی راه

 ذرد و الیته که با  سیاست  ی  فرههه و  یاصالحاتی بسیار تفی و اساسی در ترصه 

اقتصاد   یهای فرههگی و سیاسی  طلوبا بایف اصالحات الزم ترصهفراهم شفن ز یهه

 را نیز دربر بگیرد 

توته دیگر در وضعیت  ا ای،  قابل  ی ذشته از اههیت اقتصادی سودا رانها ن ته 

ت خود را  وه   تردازیم و نه ای، که دول است که نه  ای ایرانی به دولت  الیات  ی

تاس  بفهف  به ی  تیارتا  ا در اه، خود ان حفاقلا خود را  1بیهف به  ای ایرانی  ی

تشت    -که در اههیت  ا فاقف  شروتیت است-  دانیم که قوانی، ای، دولت را حق  ی

که  هیم درآ فهایش تمفتاً دخفادادی  است و به بهف ان    - هفازیم و دولت هم   وش بی

ربطی   نمیخفا  دلیلی  تاس نفاردا  به  ا  باشف   ت سفبیهف  داشته  انتبابات   ویی  انه 

ف  بواهبشان  های  ا هر کار که د ایم و نفاریم در نتیجها دولتداری هم که نفاشته عهی

 کههف و  ا هم    ی

به ی   عهاا ای، بریف ی تاریبی بی، دولت و  لت در ایرانا شایف به ای، خاتر 

 باشف   

ام به ای، ویژ یا صرفاً بیان ی  واقعیت تاریبی نیست بل ه قصفم اشاره  رهالیته اشا

  ی در دوره  - به ای، ن ته است که با ای، که چهف سا  تیش با دنیایی صف ه و زیان  

ی تعفیل ساختاری را در  تردازان کوشیفنف تا برنا هسیاست  -ریاست آقای رفسهجانی 

آ وزی از همان تجربها  ا بفون در تس از آن نیزو  وفق نشفه بودنفا    ایران اترا نمایهف

یمّ  همّ   یهمه اترای همان سیاستو  بر  را  با  ها  ذاشته شان  را  انف   ؤسسات دولتی 

 
های  ان دشهرونف ا دیفم شهرونف حق و حقوقی دارد   ا که الحمفاهلل هیچ  اه در چشم دولت  خواستم بگویم  1

 واقم شهرونف نیودیم حقوقی نفاشتیم و به
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کههف که حتی داد بان  تهانی هم در  دولتی وا ذار  یچهان شتابی به  ؤسسات شیه

اقتصاددانان  الیته ای، را هم دیفیمآ فه است و   از  نی نیز به ش وه و  ایرا  که شماری 

  26ا دنیای اقتصاد  82آار    25ا همشهریا  82آار    26)حیات نوا    بودنف   آ فه انتقاد بر

حتی   –  تردازان ایرانآیف سیاست( آن چه از قرای، بر  ی82آار    11ا حیات نوا  82آار  

تا که  انف ولی درد هفانه بایف  فت که تا آنشان را  رفتهتصمیم - آ فها  ستقل از تی

 شودا ای، تازه سر شس اصفهان است!ها  ربو   یآ فهای ای، سیاستبه تی

سازی بفون  المللی تو ا یعهی خصوصیهای صهفوق بی،تیعیت کورکورانه از برنا ه

اش شود که نتیجه همیشه به وضعیتی  تحو   ی  و کتاب  حسابآزادسازی بی  برنا ها و 

ت  ا رچه نمونه بسیار زیاد است ولی   ذشته از تذاب  ردما اتالق  هابم  مل تی اس

سب، خواهم   اختصاربه بعفا به  1368از    تعفیل ساختاری در ایران  یاختصار از تجربه به

  فت 

خاتمه از  تس  سالی  و  یچهف  ایرانا  با  تراق  از  فت  تهه  بیتس  در  ها  ثیاتی 

ورزی اقتصادیا بان   رکزی ایران سرانجام تصمیم  رفت که از او  انفیشه  یترصه 

ارزش ریا  را به تعیی،  ارز را در تیش بگیرد و  کردن  نرخی  سیاست ت    1372سا   

فعالً بسپارد   آزاد  نحوه  بازار  به  با  هتهای  کاری  که  نفارم  سیاست  ای،  اترای  ی 

بعفی شف  ولی ای،    های حران ساز تشفیف بواقم ز یههانفیشی صورت  رفت و بهدرهم

سر ایه اقتصاد  تلم  الفیای  شهاورساالردیگر  برای  که  است  ارز ی  نرخ  کردن 

کههف ان و  تقاضیان فعالی بایف در بازار باشهف تا شهاور کردن نرخ ارز تملی شود   ترضه 

تیش ا ا  ایران  سویی  شر در  از  نیا ف   وتود  به  و  نفاشت  وتود  بازاری  چهی،  های 

های نفتی را برای ایجاد  انحصاری ارز دولت بود و هست که دالر  ی تقرییاًفهکههترضه 

و  تقاضیان ارز هم تمفتاً دالالن ارز   کرددرآ ف ریالی برای دولتا به بازار سرازیر  ی 

نف  الیته دلیل اصلی  ردککه بیشتر در خط خرو  ارز و سر ایه از ایران فعالیت  ی  بودنف

ناا هی   هم  سر ایه  اقتصادی  ستردهخرو   و  نتیجهایاتتماتی  تمفتاً  که  ی ست 

های  راکز  تعفد قفرت است و با تفم حاکمیت قانون در تا عه  سری حاکمیت و خیره

شود  تا ل  هم دیگر ای، است که  یزان نقفیهگی در اقتصاد هم از رشف  تشفیف  ی

ایران شفه است  با ای،  تورم در    یبیار  عرکهواقم آتشتوتهی برخوردار است که به قابل

همها بان   رکزی در بفتری، شرایط  م ، به حذق کهتر  از بازار ارز و تذیرش نرخ 
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تر بر همگان روش، بود  سه سا  تیش  - تهوان نرخ شهاور اقفام کرد  در دو بازار سیاه به

های ارزی رو به افزایش یابفا ولی هزیههکه درآ فهای ارزی براسا  برنا ه تحقق نمی 

شود که شف   آفری،  یتفریج دارد  سئلهاست  به سب، دیگرا بفهی خارتی ایران به

زنفا ولی  ترداز  سئولی به چهی، کاری دست نمیای، چهی، وضعی هیچ سیاست  در

 ت سفانه در ایران تور دیگری تمل کردنف  ا رچه آ ارهای دقیق از  قفار واقعی بفهی  

 قفر کفایت  ویا هستهف  در دست نیستا ولی آ ارهای دولتی به

 1میزان منابع و مصارف ارزی به میلیارد دالر
 مصنننننارف مننننننننابع 

 عملکرد برنامه  عملکرد برنامه  سال

1368 2 17 9 11 6 18 3 15 

1369 8 17 5 17 1 23 8 19 

1370 2 21 05 16 1 23 9 30 

 

 یلیارد دالر کسری ارزی    8 6تیق برنا ه قرار بود دولت در تایان ای، سه سا  فقط  

 یلیارد دالر از درآ فها تحقق نیافت و    11بفهی( داشته باشفا ولی چون نزدی  به  )

 یلیارد دالر بیشتر از برنا ه هزیهه شفا  قفار کل کسری برای همی، سه   1 2تالوها  هب

 انفه از   یلیارد دالر بفهی باقی  12ف  به ای،  قفار بایف   یلیارد دالر ش  20 55سا   

 یلیارد    32 55قیل را اضافه کهیم که درآن صورت کل کسری برای همی، سه سا   

 یلیارد دالر از دالرهای نفتی تحقق    6 1دانیم که  هم  ی  1371شود  برای سا   دالر  ی

شهاور کردن نرخ ارز  شوو    توان  فتا در ز انی که بان   رکزی براینیافتا تس  ی

تصمیم حفود یربه  بودا  ارزی    ۴0  ی  بفهی  نگوییم  ا ر  ارزیا  کسری  دالر   یلیارد 

 وی توانست تاس داشتیم  در ای، چهی، بلیشویی تییعی است که بان   رکزی نمی

ارز باشف  ولی ترسش اصلی کماکان باقی  ی ای، وضم چرا به     انف که در  تقاضیان 

کهتر  را از نرخ ارز برداشتهف؟ با ای، همها از   IMFالمللی تو   وق بی،صهفتیعیت از  

 شایش اتتیار ارزی را  توق  کرد و  1371دوم اسفهف  یترفی بان   رکزی در نیمه 
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فر وده را به اترا  ذاشت     IMFسیاست    1372او  فروردی،    یاز ترق دیگر در هفته

 که: ها ای، شف انفیشیای، درهم یا ا نتیجه

بفهی  - ترداخت  برای  که  ایرانی  کههف ان  از وارد  داشتهفا  نیاز  ارز  به  خود  های 

اش دبازار شهاور ارز  شفا ترتاب شفنف  فشار  کههفهها به بازار سیاه که نام  مراهبان 

تقاضا در شرایطی که ترضه  حفود بودا باتث باال رفت، قیمت دالر شف که ا رچه برای 

ابتفای  ص تادی  برای   ردم  ریا   ارزش  تهز   یا  دالر  قیمت  باالرفت،  ولی  بود  ییت 

ای دولت بسیار کارساز شف  ا رچه درآ ف ریالی دولت افزایش  رسیفن به اهفاق بودته

 ی رسیف ولی نتیجهیافت و تظاهر به کاست، از کسری بودته انفکی تفی به نظر  ی

الا همیشه ی ی از تلل که تورم با  ی استدیگر ای، سیاست افزایش تورم بود و  فته

ساالری است  الیته احتما  دیگری اصلی نابرابرتر شفن توزیم درآ ف در اقتصاد سر ایه

بان   رکزی  بصوصاً نیست  بعیف  کها  ای،  آن  و  دارد  وتود  صورت   هم  همی،  به 

ارز را فراهم آورده و تس آنبرنا ه  اه در  ریزی کرده باشف تا  وتیات باال رفت، نرخ 

تر از نرخ بازار ولی بسی بیشتر نرخ دولتی ارز را کمی تایی،  1372و  فروردی،  ا  یهفته

ف  بی سیس نیود که رییس سابق  کهی، و اتالم  یتع  1371از  توسط نرخ برای سا   

که  سئو ی   یزبان   رکزی  در  بود  سیاست  ای،  اترای  شما    دا ر   رد  فت: 

اراده کهیف و شر  خاصی برای آن   ببواهیف قیمت ی سانی برای ارز داشته باشیف بایف 

 1  نیست 

به  هابم ارزی نیاز   1372شفه در فروردی،  با ای، وص  حمایت از همان نرخ اتالم 

ای  هظم نیاز  داشت که بان   رکزی فاقف آن بود و از سوی دیگرا به سیاست و برنا ه

، نوشتار  قو  رییس کل بان   رکزی دشر  خاصی برای آن نیست   در ایداشت که به

ا رچه    است  یتردازم ولی  فتهانگیز ای، خراب اری اقتصادی نمیآ فهای هرا به تی

فاصله با    به  ریا   و    3000کوتاهی  و صاحیان صهایم  روبرو شف  ارزش  درصف کاهش 

تور کلی با کمیود نقفیهگی  واته نمودا ولی بان   رکزی به تیعیت  اقتصاد ایران را به

و کوشیف  قفار نقفیهگی در    به سیاست انقیاضی رو آورد  IMFهای  برب  از سیاست 

کاری اش ا ا تعمیق رکود و  سترش باز هم بیشتر فقر و بیاقتصاد را کهتر  کهف  نتیجه 
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وضعیتی تیش   IMF بان   رکزی از  یبود   ت سفانه بایف  فت که تیعیت کورکورانه 

درست   درصف توانست صفیآورده بود که اتما  سیاست انیساتی هم در آن شرایط نم

که سیاست انقیاضی هم  شف  در حالیهم بیشتر شفن تورم  یباشف  چون  وتس باز

 رفت، ای، سیاست به ای،  های تیشباتث تعمیق رکود شفه بود  به سب، دیگرا از سا 

تو  دتورم  ایران  رفتار  ش ل  اقتصاد  رکود أسوا  با  با    (Stagflation)  م  است  شفه 

   1  کهفی  بربی که ای، وضعیت برای  ردم ایجاد  یآ فهای تیهمه

اش دا ، زدن  آ فهای  برب ای، سیاستا ی ی از نتایج تملیی تی ذشته از همه

قیمت    1372آار    23بود  اتازه بفهیف ی  نمونه بفهم  در    -  خواریرانت  –   به داللی 

ریا  بود و سیاست بان     1767ریا  و در بان   رکزی هم    2235دالر در بازار آزاد  

ی به  توانف با  راتعه  رکزی هم در آن تاری  بر ای،  یها قرار داشت که هر کس  ی

قرار بر ای، بود که با    2  کهف دالر بفون هیچ قیف وشرتی خریفاری    3000بان   ر کزی  

ای، سیاست بفیم کمر بازار ارز بش هف ولی نش ست و داستان دردآلودش را همگان  

ترش ا ا ای، شف که حتی کسانی که دال  نیودنف هم دال    لمو    یدانهف  نتیجه  ی

 : و دلیلش هم ساده بود  شفنف

 ریا    5301000=  1767در ضرب 3000خریف از بان   رکزی: 

 ریا   6705000=  2235در ضرب 3000ش در بازار آزاد: فرو

 ریا   1۴0۴000 : ابه التفاوت

زدا در سا  بیش از  ای  یبار دست به چهی،  عا له تهجای ا ر ی  دال  ارز هفته

ریا  کاسس بود و الیته که دکاسس حییس خفاست ! حاال شما همی،    365  000 000

را  قایسه ب هیف با درآ ف ی  استاد دانشگاه و یا ی   فیر و یا ی  وزیرا الیته  هظورم  

 دتردرآ ف  نیستهف    وزرا و  فیران

اتتهاب بودن  بررسی  که  تذیر  آنچه  کرد   نبواهف  دوا  را  دردی  اکهون  بحران  ای، 

تولی و  الی دولت نمیاهمیت داشت ای، که  سئوالن سیاست دانستهف چگونه  های 

 
ا  1377ا اردبیهشت  23ی  را  انگیز ای، سیاست بهگریف به دتیام ا روز  شماره آ فهای ه  برای اتالع بیشتر از تی1
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ی بان   رکزی توییراتی  ی ادارهبایف از ای،  بمصه خالصی یافت  در ش ل و شیوه

المللی ی،اری بیاتتصورت  رفت  از سوی دیگرا  ش ل بفهی به صورت ی  بحران بی

تل  واقعیت  ولی  بوددرآ ف   ای،  نظر  ،  به  راه   تر  برونکه  احتمالی  ای، های  از  رفت 

ها هما   رفت  در  ورد بفهیدر تساد و تهاقش قرار  ی  IMFهای   بمصه با سیاست

دیفیا   دشتر  سیاست  به  کوشیفنف  برای  فتی  ولی  کردنف  آیاز  را   رچه  ذاکراتی 

شفن اتتماد در اقتصاد بود و تسریم فرایهف فرار اش کمه نفیفی  رو بیاورنف که نتیج

توییر  فهوم بفهی و فقط    ها را با از ایران  یعهی کوشیفنف دا هه و ت ثیر بفهی  هسر ای

با حرق و ادتا تبفی  بفههف   ههف  باههر ادتا کرد که دتعهف خارتی بفهی  حسوب 

را نگفت  ناتق نوری رییس  جلس   و صف الیته تفاوتش 1شود و با آن تفاوت دارد نمی

افتاده دارنف  تهها ایران نیست  کل  یلوی  وقت ادتاکرد دتمام کشورهای دنیا بفهی تقس

سردبیر درسالت    2   یلیارد دالر است   8الی    7بایف ترداخت شود    که تقس افتاده است و

 یلیارد دالر برای کشوری  ثل ایران که دارای   28ا ا  فتی شف که دتعهفاتی حفود  

یعهی باز رسیفیم به نفت     3نشفنی نیست  حل    هابم یهی  انهف نفت است ی   عسل

هم دلیلی نفاشت به ای، تمم نپیونفد  او بحران   -   آقای رفسهجانی  -  تمهور وقترییس

ها ش ل  بازیها و بور  تراکهیی  دحالت روانی  خوانف که ددر تی شایعهارزی را صرفاً  

ای، همه در حالی بودکه  توسط   ۴ ای نیست کههفهنگران   ی رفته است    ای،  سئله 

 1372دوم اسفهف    یتو ان بود برای هفته   193  حفود  1372رزش دالر که در آار اه  ا

 ی قرار بفهیما تا هفته  1372او  فروردی،    یا ر  یها را هفته  5  تو ان شف  2۴6بیش از  

درصف دیگر کاهش یافته است     60ارزش ریا  نسیت به دالر بیش از    1372او  اسفهف  

 و  ت سفانه ای،  طلس نه شایعه بود و نه حالت روانی داشت  
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 سازی  بپردازم  هر آنچه که دربسیار  بتصر به دخصوصی تور  ا ا اتازه بفهیف به

باشفا واقعیت ای، است که  سئوالن  مل تی بر سر   IMFتیشههادی دکتر    ینسبه 

 قام  سئو    سازی اتفاق نظر نفاشتهف و  ت سفانه هرتعری ا شیوه و اهفاق خصوصی

 سترده و قانون  سازی  به تهاقش بی، خصوصی  زد  فعالً سئولی ساز خودش را  یو ییر

های هواتیمایی کشور را که فعالیتتردازم ولی در حالیاساسی تمهوری اسال ی نمی

وا ذار  ی  ببشاً خصوصی  ببش  و به  خصوصی   کههف  شرکت  بابراتا برای  سازی 

ز ان با ای،  شونفا همرانیا بهفاشت و در ان و آ وزش و ترورش دست به کار  یکشتی

باحرکت  را ضابطهاتالم  ی انی  زرهاا وزیر  تولیف و توزیم   هف و  کهف دبایف شوراهای 

ترکییی از تولیف کههف ان و توزیم کههف ان با هفایت  قانونمهف کهیم ا در ای، شورها د

 ساپل تولیف و توزیم را در درون ی  تمم اداره و    ی انی  جموتهزرو نظارت وزارت با

ای تالی قرار دارد که در آن تعفادی ها دی  شور  ای، شورا أکههف   در رنظارت  ی

ی از ورزا ازتمله وزرای صهعتی و بازر انی حسور دارنف و  قررات ای، تر  را در ز یهه 

تفوی،  ی ییره  و  الگوی  صرق  و  اصولی  اتتیاراتا  وافقت  ارزا  و    1  کههف تبصی  

یا    ی دولت و وسیله ای، کارها به  یترسف که ا ر قرار است همهنمی  هم کسی   هاهراً

 ست؟ ایسازی  دیگر چه صیوه نمایهف ان دولت انجام بگیرد تس دخصوصی

شورای  سازی و  فهوم آن کارشها  اقتصادی  جلس  ی اهفاق خصوصیا ا درباره

اشاره  ی بودته   کسری  و  بی اری  دکاهش  به  شرکت  اسال ی  تا ل  کهف   فیر 

های  وه بر کاهش بار  الی بر دوش دولتا دالزا ات ساز اناری  لی ایرانا تالذ سر ایه

 یبرنا هو  دهف   عاون تر   کشف و الیته توضیح بیشتری نمیالمللی  را تیش  یبی،

سازی  قفم است و ای، دو با  وزارت کشاورزی  عتقف است که آزادسازی بر خصوصی

تا ل شرکت  وتوون دهف    فیر  سوی ش وفایی اقتصادی سوق  یهم دتا عه را به

خصوصی ی برقراری  ویف  در  دولت  دخالت  و  کهتر   نوع  هر  دحذق  یعهی  سازی 

دخصوصی  است  دیگر  عتقف  کارشها   ی   تقاضا    و  ترضه  ضرر   انیسم  سازی 

آورد  و کارشهاسی دیگر بر ای،  ناتذیری را در فرایهف اقتصادی به  لت  ا وارد  یتیران 

  ها را در ش ل بی اری تههان را حل کهف یعهی دبهگاهکوشف    مان است که دولت  ی
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ها را اخرا  توانف ای،ای، هفق که ببش خصوصی  ی  ختیار ببش خصوصی قرار داد باا

ها  همی، ش ل است  بعسی  سازی هم قسیه بههای خصوصیی روشدرباره  1  نمایف 

که  ی عتقف واحفنف  ای،  سهام  ولی  بایست  شونفا  وا ذار  به  ردم  دیگر  ها  سوی  از 

ا یعهی براسا   بودروش، نشفه    ههوز ت لی  بازار سهام کا الً  ای، نظریات  یدرز ان ارایه 

 بال    و  بودعا الت ربوی    شفه  عا الت در بازار سهام از نوع دبعسی نظریات ابراز

هایی  ر  شرکت کل بور  تهران اتالم کرده است که دبودشرع  و از سوی دیگر دبیر

سود یرا   که  باشهف تذیرد  ای،  2  آور  آ ارنتیجه  اسا   بر  اکثریت که  دولتی  های 

 1370شفن در بازار سهام نیستهف و از همی، روست که در  های دولت قابل ترضهشرکت

شرکت   29شرکت دولتی که تقاضای تسویت در بور  تهران را داشتهفا تهها    225از  

 3  تذیرفته شفنف

ها برای تبفی   ش الت اقتصادیا  ن یا نیودن ای، سیاستبرای ارزیابی  ؤثر بود

در ای، قسمت اتازه بفهیف با استفاده از آ ارهای رسمیا توصی   بتصری به دست 

تهیه  بعسی  از  در همبفهم  ایران  اقتصادی  زنف ی  سا  اهای  ای، ن  از  استفاده  با  ها  

ها سب، بگویم  یعهی  ای، داده  ی فراتر رفتها از  قفار واقعی ام از آ ار کمّآ ارهاا کوشیفه

ا با استفاده از ارقام رسمی کوشیفما  قفار  بودنف  واردی که ارقام به قیمت روز آ فه    در

تری از توییرات داشته  ای، ارقام را به دست بفهم تا تصویر واقم بیهانه  یشفهزداییتورم 

انف  روا  کار را نفهی ساد ی بسی آ وزدست آ فها با همهباشیم  به باور  ،ا نتایج به

 ام تر ارتح شمردهتر را بر ارقام قفیمیام که ارقام تازهبر ای،  ذاشته
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 ی »سازندگی«اقتصادایران در دوره

بان   رکزی برای   ینهاز  قفار تورم بگویم   زارش ساال  قیل از هر چیز به اشاره

 1 ارقام زیر را به دست داده است 1373

 ها شاخص قیمت
1369 1370 1371 1372 1373 

100 126 6 168 9 211 7 301 ۴ 

برابر شف و بفیهی    3سا ا    ۴ها در تو   کهیم که قیمتتا به همی، تاا  شاهفه  ی 

است هرکس و یا  روهی که درآ فش در ای،  فتا حفاقل سه برابر نشفه باشفا قفرت  

تری داشته باشیما سا   یفاء  تری در اختیار دارد  برای ای، که تصویر کا لخریف کم

 بر سر تورم چه آ فه است؟ 1361دهم تا بییهیم از را توییر  ی

 1361= 100  :هاشاخص قمیت
 تغییر ساالنه به درصد  هاشاخص قیمت سال

1366 202 1 - 

1367 2۴6 5 22 

1368 291 9 18 ۴ 

1369 361 7 23 9 

1370 ۴63 5 28 1 

1371 611 31 8 

1372 765 7 25 3 

1373 1090 1 ۴2 ۴ 

 ابتفا به ساک،ا چهف یادآوری:

و هرکس و یا  روهی   ها بیش از ده برابر شف توسط قیمت 1361-73ی فاصلهدر 

که درآ فش در ای،  فتا حفاقل ده برابر نشفه باشفا فقیرتر شفه است  ا ر فقط سا  

درصف    ۴ ۴2کسانی که درآ فشان حفاقل    یگیریما سطح زنف ی همهب  را در نظر   1373
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تهز    که  نیافته  بهیود  فقط  نه  نشفها  ارزیابی  بیشتر  در  نحوا  همی،  به  است   یافته 

ها را  ذاریها و سر ایهای که دولت  قفار هزیهههای تمرانی دولتا در هر حوزه برنا ه

  شفهزداییتر از ای،  قفار نسیت به سا  تیش افزایش داده باشفا  قفار واقعی و تورمکم

مرانی دولت برای  ت   ی ویما بودتهتر شفه است  برای ای، که روش، شود چه  یکم

 بگیریف   صهایم را در نظر

 1میلیون ریال(های عمرانی دولت )هزینه
 1369=100 1369به قیمت سال  به قیمت روز سال

1369 21۴611 21۴611 100 

1370 216226 170795 79 

1371 215۴16 1275۴1 59 

1372 193529 91۴17 ۴3 

1373 170912 56706 26 

ا ر کاهش یافته است بل ه    %20های تمرانی به قیمت روز بیش از  نه فقط هزیهه

اقتصادی سر ایه نظام  بفهیم که در ی   را قفرت خریف  ای،   یهای کار  بایف  ساالری 

ها کاهش  ی ای، سا های تمرانی دولت برای ببش صهعت در همه چهی، کردا هزیهه 

ای،    با توته به کاهشی در   بوده است   1369چهارم سا   ی   ا حفود 1373یافته و در  

توتهی به  بیهی به خاتر ای، سطح از کمرسف که  ش الت قابل تیشحفا به نظر  ی

لوحانه  ی  ال یت  آن نوشتهف و به همی، خاترا هم سادهصهایم را به حساب دشیوه

 رفت ارایه نمودنف   تهوان راه برونسازی را بهخصوصی 

کشاو از  بفهیف  بگوییم   یاتازه  سب،  به رزی  کم   برای  دولت  که  دانیم 

آن  از  را  کشاورزی  قیمتتولیفکههف انا  حصوالت  با  تعیی،ها  ازتیش  شفه  های 

هرخریفاری  ی و  روستاییا  کهف  ببش  زحمت شان  حا   برای  راتات  هم  سا  

هف  ی کالما تهها از چدهف  برای تلو یری از اتالهرا افزایش  ی  شفههای تسمی،قیمت

 2  قلم سب، خواهم  فت
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  قیمت تضمینی هر کیلو به ریال  تولید به هزار تن

1373 1372 1373 1372  

 گندم  225 260 10732 10870

279۴ 3058 210 5 172  جو  

 پنبه 520 650 275 367

 چغندر  52 62 5۴08 5295

 زمینیسیب 117 135 3222 3370

 دهمچهف قلم به دولت را به دست  یدر تفو  زیرا درآ ف حاصل از فروش ای،  

 ریا  آ فه است   که در آن ارقام به  یلیارد 

 محصول  درآمد به قیمت روز شده زداییتورم تغییر درآمد  تغییر در تولید 

  1372 1373 1373 ریال درصد  تن  هزار درصد 

 گندم  7 2۴1۴ 2 2826 7 198۴ -۴30 -18 138 3 1

 جو  5 527 7 586 ۴12 -5 115 -22 -26۴ -9

 پنبه 1۴3 5 238 5 167 5 2۴ 17 92 ۴ 22

 چغندر  2 281 3 328 5 230 -6 50 -18 -113 -2

 زمینیسیب 377 ۴55 5 319 -5 57 -2 15 1۴8 6 ۴

ی  یلیارد ریا  از کیسه  630یعهی ا ر همی، چهف قلم را در نظر بگیریما نزدی  به  

درتولیف کشاورزی  با    کههف ان  است   به    ۴ ۴2تورم  رفته  که  است  بعیف  درصفیا 

کههف ان هم خیری رسیفه باشف  ای، وسطا تهها دالالن رسمی و ییر رسمی  صرق

 ورد باالا   تهج  ورد از  چهارتور  شب ا در   بهانفخواری کردهکه رانت  انهف باقی  ی

ا برای  کارانشفت کاهش یافتا یعهیا  هفمدرآ ف کشاورزان به   یشفهزدایی قفار تورم

ا در  شانشفهزداییت، بیشتر  هفم تولیف کردنفا ولی درآ ف تورم  هزار138نمونه ا رچه  

تر شفه است  ا ر در نظر داشته باشیم   یلیارد ریا  نسیت به سا  قیل کم  ۴30ا  1373

بذرا کود    یتولیف  هفم )هزیهه  یریا  هزیهه   ارزش  ی تورم ناشی از کاهشکه در نتیجه 

ی  توانیم دا هه راتس بیشتر شفه بودا در آن صورت بهتر  یآالت( به،شیمیاییا  اشی
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درآ ف   افزایش  تهیها  کهیم  در  ورد  نظر  جسم  را در  زنف ی کشاورزان  نزو  سطح 

  عاد  نص  افزایش تولیف بوده است   

های  را ی یادآوری کههفا آخر  رد حسابیا بر اسا   که اقتصادخوانفهقیل از آن

یابف و به همی، ا قیمت کاهش  یتصادا وقتی ترضه زیاد بشودا تییعتاًاصو  تلم اق

تهیه درآ ف  در  توییر  و  قفار  تهیه  تولیف  افزایش  که  قفار  است  هم  دلیل  با  کاران 

ی  ، ای، است که ا ر ای، دقانون بازار  درست استا تس چرا  خوانف  تاس  سادهنمی

کهف؟ در هر  ف کاهش یافتها صفاقت نمیدر  ورد تو و چوهفر که در هر دو  ورد تولی

ی دو  وردا  قفار کاهش درآ ف از  قفار کاهش تولیف بسی بیشتر بوده است  نتیجه

استا   ای، چهی،  اقتصادی کشاورزان  وضم  وقتی  استا که  ای،  ای، وضعیت  اخالقی 

خواهیم آنها را به  انفن در ای، ببش تشویق کهیم؟ ن ته ای، است که ا ر  چگونه  ی

تر دیفیما واردات ای، کار  وفق نشویما با افزایش تمعیت و با وضم صهعت که تیش  در

اختصار از شماری به سب، دیگر دارم به   واد یذایی را چگونه ت  ی،  الی خواهیم کرد؟

تردازان   ویم که بایف  ورد توته سیاست از تهگهاهای ساختاری اقتصاد ایران سب،  ی

 ای،  ونه نشف    رفت که  ت سفانه قرار  ی

 ذاری ثابت بگویم و صحیت را تمام کهم  قیل از آن  ی سر ایهکلمه هم درباره  چهف

  9 71های آ اری  بر اسا  ای، داده  1373ا ا به اشاره بگویم که  قفار کل  صرق در  

  39هزار  یلیارد بودا    6 51هزار  یلیارد ریا  بود که نسیت به سا  قیلا که  قفارش  

ای،  صرق    که نتیجه بگیریم که  ش ل  ا دردهف  تیش از آن نشان  یدرصف افزایش  

تورم بی که  قفار  کهم  اشاره  استا  در    ی شفهزداییرویه  هزار    5 50ا  1373 صرق 

دهف  ا ر افزایش  درصف کاهش نشان  ی  2شود که نسیت به سا  قیلا   یلیارد ریا   ی

انه از ای،  قفار هم بیشتر خواهف  بگیریما  قفار کاهش  صرق سر  تمیعت را هم در نظر

درصف افزایش یافت     2 5ها  درآ ف شرکت  بود  درهمی، سا ا  قفار واقعی  الیات بر 

درصف بود ولی به دلیلی که برای  ، روش، نیستا    3 قفار افزایش  الیات بر درآ ف  

به   نزدی   ثروتا  بر  به  7 الیات  یافت   کاهش  از    توردرصف  دولت  درآ فهای  کلیا 

تورما  لیات ا احتساب  از  تس  یافت   عموالً  5 3های  ستقیما  افزایش  وقتی  درصف  ا 

دههفا یا برای برقراری توازن در بودته است و یا برای ها را افزایش  یها  الیاتدولت

  ذاری دولتی  ولی درایرانا هاهراا هیچ کفام  ورد نفارد های سر ایهت  ی،  الی ترووه
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 یلیارد ریا   ازاد   9 186ی دولت براسا  برآورد بان   رکزیا بودتها  1372در 

ا ا رچه چهف قلم از درآ فهای  الیاتی دولت بیشتر شفا 1373داشت ولی برای سا   

دولت   وص ا  ای،  با  به  351ولی  ا رچه  داشت   بودته  کسری  ریا   نسیت  یلیارد 

ت که آیا دولت بر  قفار  توتهی نیستا ولی ترسش ای، اسدرآ فهای دولت رقم قابل

  ذاری در اقتصاد افزوده است؟ تفو  زیر در ای، راستا  ویاست سر ایه

 1گذاری ثابت دولت به میلیارد ریالسرمایه
 1373در شده زداییمقدار تورم 1373 1372 

 6 1608 6 2290 1 196۴ امور اجتماعی 

 7 ۴510 3 6۴23 8 ۴160 امور اقتصادی 

درصف افزایش یافتا ولی  قفار    ۴ 8در ا ور اقتصادیا    شفهزدایی ذاری تورمسر ایه

دهف  توته به اتزای آن درصف کاهش نشان  ی  18 ذاری در ا ور اتتماتی  سر ایه

 بسیار آ وزنفه است   

  2گذاری ثابت دولت به میلیارد ریالسرمایه
 1373ر شده دزداییمقدار تورم   1373 1372 

 1 ۴77 ۴ 679 571 آموزش و پرورش

 2 62 6 88 60 فرهنگ و هنر

 ۴ 331 9 ۴71 9 ۴۴1 بهداشت

 28 8 39 3 ۴9 رفاه اجتماعی

 - 0 5 98 آموزش فنی 

 2 257 2 366 2 2۴0 آموزش عالی

تورمبه دیگر  وارد  قفار  در  ههرا  و  فرههه  و  تالی  آ وزش  از   ی شفهزداییییر 

 شفت کاهش یافته است به  ذاری ثابتا سر ایه

  16۴6برابر با    1373 ورد در    6های دولت به قیمت روز در ای،   ذاریکل سر ایه

  5 2115های  تفرقه  با رقم   یلیارد ریا  بود ولی در همی، تفو  تحت تهوان دهزیهه 
 

 35همانا ص   1

 35همانا ص   2
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که ای،    است  یدرصف بیشتر است   فته  28خوریم که از رقم باال   یلیارد ریا  بر  ی

ی آن هیچ اتالع های دولت است ولی درباره ذاری درصف از کل سر ایه  20رقم  عاد   

دیگری نفاریم  از آن  ذشتها روش، نیست چه تیش آ فه است که در تو  ی  سا   

  87رسیفه استا یعهیا    1373در    5 211۴به    1372 یلیارد ریا  در    3 2۴ قفارش از  

 ذاری ثابت دولت در بهفاشتا آ وزش کهیم که سر ایه ی  در  قابلا  شاهفه   1  برابر شف

تر شفه است   درصف کم  ۴3درصف و    17درصفا    25ترتیسا  و ترورش و رفاه اتتماتیا به

برنا ه از  درا ورا ا  دولت  ای،  های  در  بسیار  اقتصادی   دولت  سیاست  بررسی  نیزا  تا 

 تالس است 

 2یال گذاری ثابت دولت به میلیارد رمقدار سرمایه
 1373در  شدهزداییمقدار تورم 1373 1372 

 1 3۴6 9 ۴92 ۴ ۴70 کشاورزی و منابع تبیعی 

 2 662 9۴3 9 8۴9 منابع آبی 

 1 3۴2 2 ۴87 5 333 الکتریسته

 120 9 170 5 193 صنایع

 8 1229 2 1751 7 926 نفت

 2 386 9 5۴9 2 17۴ گاز 

 110 6 156 8 118 معادن 

 ۴ 68 ۴ 97 3 6۴ تجارت

 2 1011 8 1۴39 9 1007 ارتباتات

 5 225 1 321 6 19 پست و تل راف 

 3 9 3 13 2 توریسم

 ذاری ثابت در  کهیم که سر ایهوخیزهاا  شاهفه  یدر ای، تا نیز  ذشته از افت

 ذاری دولت در کشاورزیا  هابم تییعیا  هابم آبیا ال تریسته کل سر ایه  نفت و  ازا از

ها در ای، دو   ذاری سوم از کل سر ایهصهایم بیشتر است  به سب، دیگرا بیش از ی و  
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هایی  ی وتفهو با همه  شوداهایی که  فته  یی داستانببش اقتصاد است  یعهیا با همه

بل ه بایف تفاوم    ادا ه داردنه فقط  وابستگی اقتصاد  ا به نفتا    یقسیه  شوداکه داده  ی

دیگریابف  سوی  از  تورما  شاهفه  ی   که  قفار  در  سر ایه  یشفهزداییکهیم   ذاری 

یافته واقم کاهش  ا به1373کشاورزیا  هابم تییعیا  هابم آبیا  عادن و صهایم در  

های  به صورت کاهش تولیف در شاخه    ذاریکمیود سر ایهنا فته روش، است که    است 

کاهش تولیف هم د یفن در تهور های  شود و ی ی از بازتاب ر  ی تعفد تولیفی تلوه

 از بولت، بان   رکزی در ای، خصوص روشهگر است       تفو  زیرفشارهای تور ی است

 1 1361= 100شاخص تولید در واحدهای بزرگ تولیدی،  

تایه برای ای،  حاسیات   استا یعهیا  شاهفه    1361بایف یادآوری کهم که سا  

تر بوده است   کم1361از تولیف در    1372هاا تولیف در  کهیم که در تمام ای، رشته ی

 
 180-186ا ص  1۴9-50یبان   رکزی تمهوری اسال ی ایرانا بولت،ا شماره  1

 1370 1371 1372 

 81 9 92 1 87 میوه و سزیجات کنسروی

 5۴ 76 1 106 ماهی کنسرو

 91 5 107 5 96 شوکالت 

 8 76 6 89 9 83 تیور و دام یه ذاغ

 3 58 73 6 86 توتون 

 5 93 3 100 8 102 منسوجات، البسه، چرم 

 9 88 2 108 90 کاغذ و مقوا 

 6 69 ۴ 72 7 72 محصوالت بهداشتی کاغذی 

 2 56 ۴ 71 3 81 محصوالت پالستیکی

 3 8۴ 5 89 5 72 ابزارهای فلزی

 3 89 3 108 6 108 م خانه ازلو

 2 27 1 96 3 160 وتوربین موتور 

 3 85 9 103 9 101 ابزارهای الکتریکی

 5 59 7 166 8 163 موتورسیکلت و دوچرخه 
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چهان در  یر تجاوزات نظا ی تراق بودا ولی  کشور هم  1361یاد داشته باشیم که در  به

با   1372سا   یتمه یافته است  حتی  قایسها چهف سالی است که تهه خا1372در 

افزایش چشمگیر ببش نیست  به ای، ترتیسا  یهم رضایت  1371 توان  فت که با 

اقتصاد    تمعیت در ای، فاصلها روش، است که تلت اصلی و اساسی فشارهای تور ی در

ی ادا ه  ایرانا نزو  تولیف است و  ادام که ای، رونف کاههفه  توق  نشودا فشارهای تور 

 خواهف یافت  

 ی »اصالحات«مختصری از اقتصاد ایران در دوره

به  توصی   بتصری  آ ارهای رسمیا  از  استفاده  با  بفهیف  اتازه  ای، قسمت  در 

تمهوری آٌقای  های زنف ی اقتصادی ایران در تو  ریاستدست بفهم از بعسی تهیه

ی فراتر رفتها از  قفار واقعی ورای آ ار کمّام از  خاتمیا با استفاده از ای، آ ارهاا کوشیفه

انفا  ، با استفاده  ها سب، بگویم  یعهی در واردی که ارقام به قیمت روز آ فهای، داده

ای، ارقام را به دست بفهم تا تصویر    یشفهزداییاز ارقام رسمی کوشیفما  قفار تورم

نبیهانهواقم باور  ،ا  به  باشیم   داشته  توییرات  از  همهتری  با  آ فها  دست  به  ی تایج 

تر  تر را بر ارقام قفیمیام که ارقام تازهانف  روا  کار را بر ای،  ذاشتهساد ی بسی آ وزنفه

بررسی  بتصر  ستفاد  یآن  ام ارتح شمرده  ای،  از  که  تهگهاهای  چه  که  ای،  شود 

 یمان برنا هچهان برای اترای هتردازان همچهان تفاوم دارنف ولی سیاستساختاری هم

 کوشهف دهی   یالمللی تو  ولی ای، بار در لوای دتر  سا انصهفوق بی،

بان   رکزی برای    یچیز به اشاره از  قفار تورم بگویم   زارش سالیانهقیل از هر

 1 ارقام زیر را به دست داده است 1380

 ها شاخص قیمت
1376 1377 1378 1379 1380 

100 1 118 8 1۴1 7 159 9 177 
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درصف    80سا ا نزدی  به    ۴ها در تو   کهیم که قیمتتا به همی، تاا  شاهفه  ی

بیشتر شفه است و بفیهی است هرکس و یا  روهی که درآ فش در ای،  فتا حفاقل  

 تری در اختیار دارد به ای،  یزان افزایش نیافته باشفا قفرت خریف کم

 بگیریف   تمرانی دولت را در نظر یبرای ارزیابی نقش دولتا بودته

 1های عمرانی دولت )میلیارد ریال(هزینه
 1369=100 1376به قیمت سال  به قیمت روز سال

1376 20۴71 1 20۴71 1 100 

1377 17۴2۴ 7 1۴75۴ 1 72 

1378 25923 6 18281 8 89 

1379 23559 8 1۴752 5 72 

1380 2۴087 6 135۴0 66 

کهف  های تمرانی توته کافی نمیقیلی دولت آقای خاتمی هم به برنا ههمانهف دولت  

 ها هستیم  ای، سا   دولت در یو شاهف کاهش بودته

ساالری یعهی ا ر  یهای کار را قفرت خریف بفهیم که در ی  نظام اقتصادی سر ایه

یافته و در  ها کاهش  ی ای، سا  های تمرانی دولت در همهبایف ای، چهی، کردا هزیهه

ی تمرانی بوده است  ا ر تهها به بودته   1376دوسوم  قفارش در سا     ا حفود1380

نص   یزانش در    حفود   1380اش در  دولت در ببش صهایم توته کهیما  یزان واقعی

 بوده است  1376سا  

 ونه دیگر هم به اشاره سب، بگویم که به  مان  ، اهمیت دارد  همان  یاز دو حوزه 

ها  ام ی ی از  ش الت اساسی اقتصاد ایرانا کسری  ز ، تراز ترداخت تر  فتهکه تیش

 انگیزد و توته الزم را بر نمی   انفالی دالرهای نفتی تههان  یهکه در الباست 

های  در تفو  زیر براسا  اتالتات  هتشرشفه از سوی بان   رکزیا تراز ترداخت 

 2به  یلیون دالر است  ها ی دادههمه کهیم  ایران را  شاهفه  ی
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2. Central Bank of the Islamic Republic of Iran: Annual Review, 1380, p.64 
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 های غیر نفتی ایران کسری تراز پرداخت صادرات غیر نفتی  واردات  سال

1376 13633 2876 10757 

1377 13708 3013 10695 

1378 11972 3362 8610 

1379 13187 3763 9۴2۴ 

1380 16228 ۴22۴ 1200۴ 

 یلیارد    5 51ها نزدی  به  سا  کل کسری تراز ترداخت  تهج به تیارت دیگرا در ای،   

ساالنهدالر  ی که  توسط  که  است یلیارد    3 10اش  عاد   شود  تا  وقعی  الیته    

ت  ی،  الی  ی کسری  ای،  یزان  هست  نفتی  با  دالرهای  که  ترسشی  ولی  شود 

ی نیاشف یا  که ا ر دالرهای نفتبوده است شود ای،   ریزی به آن ترداخته نمی سئولیت 

 وقتی که ای، دالرها دیگر نیاشفا چه بایف کرد؟ 

 1380 1379 1378 1377 1376 مزد روزانه

 95 96 97 100 100 بنای غیرماهر 

 86 87 89 9۴ 100 کارگر غیرماهر

 86 87 89 9۴ 100 مزد رن رز

کار بام اسفالت   100 92 82 81 76 

 93 97 99 99 100 چاه کن 

کار سیمان  100 97 92 90 88 

کار موزاییک  100 95 8۴ 85 87 

 89 90 92 95 100 تعمیرات داخلی 

 88 89 91 96 100 بخش ساختمان 

کار ران ببش ساختمانی    یدوم هم توییراتی است که در  یزان  زد روزانه   ین ته

به    1380تا    1376دانیم که  یزان حفاقل  زد درتو   تیش آ فه است  الیته ای، را  ی
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کار ران ساختمانی داستان    ولی در خصوص  زد  1درصف افزایش یافته است  26 قفار  

 2به نظر تور دیگری است 

انگیز قیمت  شود با وتود افزایش حیرت ونه که در ای، تفو   شاهفه  یهمان 

ای،  وارد کاهش    ی س ، در تهران در ای، فاصلها  زد کار ران ساختمانی در همه

 یافته است   

ای، بررسی  بتصر شاهفه  ی از  اقتصاد آنچه  شود وتود  ش الت ساختاری در 

دهف  رونف نزولی تولیف  های  بتل  نشان  یایران است که خود را به ش ل و صورت 

  ی یابهفهنه افزایش  - هاکردیم و رونف تایفار کسری تراز ترداخت   که شواهفش را  شاهفه

تردازان با  ی نیستهف که به خودی خود برترق شونف  ضروری بود سیاستیها قوله  -آن

ها  تردازی بزنهف و ای،توته به ای، تهگهاهای ساختاری برای رفم آنها دست به سیاست

توتهی قرار  رفته است و الیته که  د بیها  ورای، سا ی  همههایی است که در   قوله 

انف و از  تر شفهتر و تمیق تعجیی نفارد که از سویی ای، تهگهاهای ساختاری  سترده

  راتس دشوارتر شفه است   سوی دیگرا رفم و تبفی  آنها به

چه در صفحات تیشی، با اختصار بیان شف ترسش ای، است که چه شف که به  با آن

 ها درایران بری همّ و یمّ دولتتوته نشف ولی به توض همه  ای،  ش الت ساختاری

کهم در  های اتماع واشهگتهی را در ایران اترا کههف؟ سعی  یای، قرار  رفت که برنا ه 

   ببش بعف به ای،  قوله بپردازم 
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الیته سهف بان   رکزی ای، ارقام را به قیمت روز داده است که  ، با ارقام تورم که در همی،   50همانا ص    2

 ام   شفه را در ای، تفو  به دست داده زدایی  زارش آ فه است  قفار تورم
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داد که ا رچه  ای،  جموتها شواهف  تعفدی ارایه کردیم که نشان  ی  ببش او  در  

شود ولی در واقعیت  های بسیار زیاد به  ردم ترضه  یبا وتفهسازی خصوصی سیاست

ی شواهف نشان  زنف ی سهف و شاهفی درحمایت از ای، ادتاها نفاریم  با ای، همها همه 

های  چهان خیا  دارد که شماری از بهگاهدهف که دولت در ایران در سا  تاری هم ی

تر بود که با توته به  نگرما زییهفه، به اقتصاد  یدولتی را وا ذار کهف  از  هظری که  

ایران سابقه  در  ای، سیاست  اترای  تقرییاً  ای، که  یا  جلس    30ای  دارد دولت  ساله 

به اسال ی  در  شورای  تجربه  هظور  ای،  از  را    ور  یآ وزی  تا  ها  روهی  کردنف 

تردازی ا  یهای سیاست های وارده تهیه شود تآوردها و احتماالً زیان زارشی از دست 

آ فها و نتایجا تفاوم ای، سیاست به  مان  تازه در ای،  ساپل باشف  بفون ارزیابی تی

نشانه خیره ،  ترصه ی  در  انفیشهسری  نشانهی  که  ای،  نه  است  راه  ورزی  یافت،  ی 

رفت از  ش التی باشف که اقتصاد ایران همانهف بسیاری از اقتصادهای دیگر تهان  برون

 ها روبروست   نبا آ

سازی باریا تس از ای، یادآوری  بتصرا بپردازیم به وارسی  بتصات ی  خصوصی 

تا به چه  عهی است کمی توضیح الزم دارد   هظورم دخوب ا حاال ای، د خوب  در ای،

ای  فافعان ای،  نا هتا ای، است که حفاقل بر اسا  باورهای در از د خوب  در ای،

کار با تهاقش و ناهمبوانی آیاز ن رده باشیم     بتفایو از همان اها تمل کرده  سیاست

را درست شروع  ی به دست آ فه دقیقاً  وقتی که کار  اهفاق  نفارد که  دلیلی  کهیما 

همان اهفافی باشف که انتظار داریم و شواهفش را در قسمت او  ارایه کردیم   ت سفانه  

تیچیفه کمی  واقعیت  بیدنیای  و  است  در  اتمیهانتر  که  ای،  دارد   وتود  بیشتری  ی 

 ان  زاره از سر راه ان شماری از ای،  ش الت را با فرض و تیشهایها و الگوتئوری 

داریم ی  ن ته است و ای، که در واقعیت در برخورد به آنها چه بایف ب هیما ی   بر ی

 ی دیگر ن ته

 فت توان سب،  اختصار از چهف خصلت  یا اا از ای،  بتصاتا به
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 سرعت   - الف

ی ی از وتوهی که بایف  ورد توته قرار بگیرد سرتت انجام ای، کار استا یعهیا  

سازی با سرتت ییر عقو  انجام بگیرد ولی از سوی ا رچه  طلوب نیست که خصوصی 

دیگر الزم است که ای، کار با سرتت کافی انجام بگیرد  بر ای، ا ر دالیلی  ترتس است 

 کهم: اشاره  یکه به شماری 

تور کلی درست است که سرتت بیشتر ز ان الزم برای رسیفن به هفق را به  -

 کهف  تر  یکم

روز  رد کردن روزبه شونفا تقسوقتی واحفهای دولتی با سرتت کافی وا ذار  ی  -

 شود  تر  یتر و سبتدشوار 

یعهیا  به  - استا  تریان  در  تفی  بسیار  توییرات  که  وضعیتی  در  خصوص 

ا در ای،  آیفدر یاترا    بهتر  ی کلیسازی  عموالً به تهوان ببشی از ی  برنا هصوصی خ

اتمیهانی  ستتر در واقعیت زنف ی   شی کلی از بیوضم  هم است که با تعیی، خط

تای ای،  کاست   شب  شفن  از  با سرتتی  عقو   ای،  ؤسسات  وا ذاری  به  بهفی 

 اتمیهانی خواهف کاست   بی

له اضافه کهم که ا ر وا ذاری  ؤسسات دولتی به ببش خصوصی با  الیته بالفاص

بیهی شفه به دست نبواهف آ ف  سرتت بسیار زیاد انجام بگیردا نه فقط اهفاق تیش

بل ه بعیف نیست که در نهایتا ضرر ای، کار از د هافم  احتمالی اش بسیار بیشتر باشف   

باشم ای، است که در ای، چارچوب  تا برآن تاکیف کرده  خواهم در ای، ای که  ین ته

تر تحوالت اقتصادی باشف و به همی، خاترا  ی  ستردهوا ذاری بایف ببشی ازی  برنا ه

ببش در  که  است  ای،  الزم  که  شوق  باشیم  تحوالتی  شاهف  هم  اقتصاد  دیگر  های 

سیاست تفیف هستهف  چون ا ر ای،  ونه نشودا بعیف است کل برنا ه  وفق باشف و  

های اقتصاد بعیف نیست توفیق هم ای، است که دیگر ببشهای ای، تفمکانا ی ی از  

 انف  در تی،  آ اد ی الزم را نفاشته باشهف و درای، صورت  وفقیت برنا ه ناروش، باقی  

دهف  حا ا ا رچه درست است که سرتت بیشتر ز ان رسیفن به هفق را کاهش  ی

انتباب  چهانچه  سیر  باشفا  ولی  نادرست  از  شفه  بیشتر  دوری  بیشتر  وتس  سرتت 

  سیر درست و درنتیجه ضرر و زیان بیشتر خواهف شف  
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 برابری و منصفانه بودن   - ب

برنا ه ایلس کشورهایی که در زیر توشش  ای، است که در  ا ر  ی تعفیل  واقعیت 

خصوصی  به  زدهساختاری  دست  درآ ف سازی  و  ثروت  نابرابر  بسیار  توزیم  شاهف  انفا 

که چهی، وضعیتی چگونه تیش آ ف به بحث فعلی  ا چهفان ارتیا  نفارد هستیم  ای، 

سازی برای، وضعیت چیست؟  آیف ای، است که ت ثیر خصوصی ولی ترسشی که تیش  ی

آیف سازی با اهفاق  ربو  به تفالت اتتماتی تور در  یبه سب، دیگرا آیا خصوصی 

یا  و     فت، هففیا ا ر نه در کوتاهیا خیر؟  فافعان ای، استراتژی بر ای، باورنف که چهی

های بازار را تهها راه  فت ولی حفاقل در دراز فتا دست یافتهی است و رفرم یاندر  

تردازیم که چهی، ادتایی فاقف  رسیفن به ای، هفق است  فعالً به ارزیابی ای، ادتا نمی

های بازار را با رفرم  تهها  شهاسیم کهنمونه و شاهف تاریبی استا یعهی کشوری را نمی

نمونه باشف   یافته  دست  اهفافی  چهی،  اراپه  یبه  که  عموالً  کشورهای  هایی  شونفا 

اقتصاد  بتلط سر ایه اواخر  تا به همی،  تایان تهه دوم تهانی  از  ساالری صهعتیا 

هم در  یان    2020انف که در آن نقش دولت بسیار برتسته بود و حتی در سا   داشته 

شهاسیما به ییر از ایرلهفا که در آن داری کشوری را نمی  ایهکشورهای تیشرفته سر

تر شفه باشف  به  بود کم  1960چه در سا   سهم دولت از تولیف ناخال  داخلی از آن

اشاره بف نیست توته کهیم که به تهوان نمونها سهم دولت از تولیف ناخال  داخلی در  

درصف بود ولی  توسط   18تهها    ی تهوبیدرصف و در کره  15تهها    198۴ههفوستان در  

درصف بوده است  در بلژی  با    62ا  عاد   1996کشور صهعتی در    19سهم دولت در  

درصفا ایتالیا  ۴5 ۴9درصفا آلمان    5 5۴درصفا در فرانسه    7 51ا دراتریش  درصف  3 5۴

درصف و سرانجام حتی در ا ری ا هم    9 ۴1درصفا انگلیس    7 6۴درصفا سوپف    9 52

 1بوده است  درصف  3 33

 
ی ا در  شااواهف کاربرد  سااازی و توسااعه:ریچارد یودور و دیگرانا دخصااوصاایبرای اتالتات بیشااتر بهگریف به:     1

ی   بر ردان فارسی ای،  قاله۴25-۴3۴ا ص  1991آوریل    The Journal of Developing Areasی نشریه

ا  ردآوری و ترتمه احمف  کردن فقر و فالکت: اسنتراتژی تعدیل سناختاری در عملجهانی ترارزش در کتاب

    ا  هتشر شفه است1380نشرآ ها تهران  سی ا 
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ای دیگر است  یعهیا به  ا اا در خصوص کشورهای در حا  توسعه وضعیت به  ونه  

ای، ترق   به  ز ان تهه  از  اقتصادیات کیهزی  از  کاری اتوری  تیش  رفت،  دلیل در 

ی تولی  وتود بسیار چشمگیر است  یعهی  ی ببش دولتی در  قایسه با سر ایهانفازه

ی تولی بسیار بیشتر است از  یزان سر ایه   ای که در کهتر  دولتارزش کاالهای سر ایه

سازی وفادار بمانف راهی  ی سرتت در خصوصی زارهاست و ا ر دولت ببواهف به تیش

 ی زیر تمل کهف: نفارد تز ای، که به ی ی از دو شیوه

ها بفروشف  چهی، کاری ا رچه  م ، است  ش ل ها را به خارتییا ای، شرکت  -

آ فهای نا وار سیاسی به دنیا  خواهف  ولی برای کشور تی کمیود نقفیهگی را حل کهف

ی حاکمیت  لی داردا ای، احتما  هم وتود دارد داشت   ذشته از ت ثیری که بر  قوله 

های سودآور دولتی باشهف و  که خریفاران خارتی فقط راضی و حاضر به خریف واحف

شود  باالرفت، بی اری  یشان باتث ده که تعطیل کردنهای زیاندولت بمانف با شرکت

ی دولت افزایش یابف  باالرفت،  شود که کسری بودته شان هم باتث  یداشت،و باز نگاه

شفن فقر و  ی رفاه اتتماتی نفارنف باتث همگانیبی اری در توا عی که نظام  سترده

 ثیاتی سیاسی خواهف شف   های انسانیا  وتس بیشود و  ذشته از هزیههفالکت  ی

های بسیار ناز  به ببش خصوصی وا ذار کهف )به  های دولتی را به قیمتتشرک -

کههف(   تردازان درایران ای، شیوه را تسهفیفه و دارنف اترا  یرسف که سیاستنظر  ی

در هاهر ا ر ای، کاریست که در ایلس کشورها انجام  رفته است  ولی از سوییا  هطق  

ی است  یعهی دلیلی نفارد آنچه که با سر ایهاقتصادی و اتتماتی چهی، حرکتی  عیوب  

ای  عفود قرار بگیرد  از سوی همگانی تهیه شفه است به ای، صورت در اختیار تفه

تر شفن درآ فها و ثروت در  دیگرا ای، هم راست است که چهی، کاری  وتس نابرابر 

بهتا عه  ی روز رهنوبه  یشود  ا ور  در  کتوانف  اختال   ایجاد  تا عه  راه  ی  ی   هف  

رفت از ای، وضم ای، است که دولت به شهرونفان اتتیار و قرض بفهف تا  احتمالی برون

شفه  شمار بیشتری از آنها بتوانهف در ای، نوع  یادالت شرکت کرده در شرکت خصوصی 

ها روش،  حل احتمالی ای، است که بازترداخت ای، بفهیسهام ببرنف   ش ل ای، راه
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توان  قفار ای، اتتیارات را تعیی، کرد که ا رچه به چه  عیاری  یتالوها با  نیست  به

  1شود  کهفا در تی، حا  ا ا به فشارهای تور ی  یف  نمیسازی کم   یا ر خصوصی 

های دولتی   ذاری و تعیی، ارزش واحفتور کلی در ایلس کشورها فرایهف قیمتبه

انف های تاریبی سب،  فتهیری هزیههای از ب ار آفری، است  تفهبسیار دشوار و  سئله 

های ایجاد چهی، واحفهایی برای ای،  هظور ای دیگر نیز خواهان استفاده از هزیهه و تفه

ی سیمان را به ببش خصوصی خواهف ی  کارخانههستهف  فرض کهیف که دولتی  ی

و  تبصصان  حاسیه  ی دولت  کهف   کارخانهوا ذار  ی   باشف  قرار  ا ر  که  ی کههف 

با  بتصات  علوم و هم ی دولتی ایجاد شودا احفاث ای،  تراز با کارخانهسیمانا  ثالً 

کارخانه چه  قفار هزیهه خواهف داشت و آنگاه ای، برآوردها را  یهای تعیی، قیمت قرار  

است که  ش لدههف    ی ای،  قیمت   ای، شیوه  ای، ش ل  به  ببش    ذاری شوداا ر 

اقفام    خصوصی به تای خریف ی  کارخانه ایجاد آن کارخانه  به   ستعملا چرا خود 

توان از تبفی  قیمت برای های خود نسازد  الیته  ینورزد و کارخانه را  طابق خواسته 

تشویق ببش خصوصی استفاده کرد ولی تعیی، ای،  قفار تبفی  برخالق آنچه در 

به نظر  ی او   اه فساد و  ررسف چهفان آسان نیست و در تمل هزار و ی  کوره نگاه 

 شود   آلود ی باز  ی

راه باور  ،ا  برونبه  بهحل  ا ر  دولت  که  است  ای،  وضعیت  ای،  از  در  رفت  واقم 

وری در اقتصاد  عتقف استا بایف هفق  سازی برای افزودن بر بهرهاستفاده از خصوصی 

ها را به تور رایگان در اختیار سازی را به کهاری نهاده و واحفدرآ فآفریهی خصوصی

ها در نهایت به همی،  ردم   ردم قرار دهف  واقعیت ای، است که ای، واحفها و شرکت

از س، و وضعیت  تعلق دارد  تس از شهرونفانا  ستقل  کارا هری   ای،  انجام  برای  ا 

سا    16اقتصادی  قفار برابر سهام دریافت خواههف داشت  برای کسانی که  ثالً باالی 

ام ]که بایف از سوی دولت ایجاد و نظارت شود[ قابل خریف  دارنف ای، سهام در بازار سه

سا  تا  وقعی که به ای، س، برسهف حق    16و فروش خواهف بود ولی کودکان تایی،  

افتف و از سوی خریف و فروش نفارنف  به ای، ترتیس از سوییا بازار سهام به رونق  ی

 
نژاد  کار  رفته شاف  در ایران هما ساهام تفالت که دولت آقای احمفیهای  بتلفی ای، شایوه بهشایوه به شا ل و    1

 ای ازاترای همی، سیاست تلقی کرد توانف شیوه درتیش  رفت  ی
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داران  وارد  دی از ای، دسهامدیگرا همراه با به س، قانونی رسیفن کودکان هر ساله تعفا

 1شونف  بازار سهام  ی

ا ر دولت ای، راه را بر زیهف در تی، حا  بایف در تهت کهتر   قفار نقفیهگی در  

آور اتتیاری اقتصاد بسیار تفی تمل کهفا یعهیا بایف با در تیش  رفت، سیاست ریاضت

افراد و یا بهگاه اتتیارات زاپف و زیادی به  باز اتطای  رای ای،  هظور ]خریف سهام[ ها 

افزودن بر  قفار نقفیهگی در کوتاه  فتا  خودداری کهف  چون در ییر ای، صورتا با 

آ یز خواهف شود که برای کل استراتژی بسیار  باترهفشارهای تور ی زیادی تفیفار  ی

توانف  بود  به اتتقاد  ،ا چهانچه دولت در اترای ثمرببش ای، برنا ه  وفق شودا  ی

سهامنقفیهه دهف   سوق  تولیفی  کارهای  سوی  به  را  سر ردان  واحف های  هر  داران 

ی دار دیگریا در انتبابات ساالنه شماری را    ور ادارهوا ذارشفه هم  ثل هر سهام

های سها ی  ها به صورت شرکتها خواههف کرد  از نظر حقوقیا ای، شرکت ای، شرکت 

ی  شفههای  الی حسابرسین بایف هرساله حسابتام اداره خواههف شف و بر اسا  قانو

سر ایه  برای  الزم  اتالتات  سوییا  از  کههف   تموم  هتشر  اتالع  برای  را   ذاران خود 

خاتر فشار بازارا های نا وفق بهاحتمالی تفتفار خواهف شف و به تالوه  فیران شرکت

های  ر شرکتداران برای فروش سهام و خریف سهام دناشی از کوشش احتمالی سهام

ی خود ب وشهف  به شونف که برای بهیود تمل رد شرکت تحت اداره  وفقا  جیور  ی

اقتصاد بهیود خواهف یافت  اختصاصی   ای، ترتیسا بر آن سرم که تبصی   هابم در 

نمیکردن خصوصی نظر  ،  به  دارنف  ا والی  و  که  ا   به کسانی  چهی، سازی  توانف 

های اقتصادی  ز ان با افزوده شفن بر فعالیتباشف  هم  های  ثیتی در تی داشتهآ فتی

ها  الیات  عقو  دریافت کرده و ای،  توانف از ای، فعالیتو  الی در اقتصادا دولت نیز  ی

هاا آ وزش آه،ا تسهیالت بهفریا فرود اههاا راه و راهها را برای بهیود زیر ساختدرآ ف

 و بهفاشت و تحقیق هزیهه کهف  

 

 
ها هم در ی ی های تیش نوشته بودم و در همان سا های از ای، نوشته را درسا الزم به یادآوری است که ببش  1

 ات تهران چاپ شف از نشری
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 کنترل   - پ

سازی دخوب  بسیار  هم است  فیریت  ؤثر ی ی از ا وری که برای ی  خصوصی

ویژه تس از وا ذاری به ببش خصوصی  ها در تو  تعفیل ساختاری و بهو  فیف واحف

کههفه   وییم  هظور ان ای، است که نظام ادارهاست  وقتی از  فیریت  ؤثر سب،  ی

وتا یر کوشیف ا رچه بایف برای حذق  قررات دستدر تی، ساد ی بایف  ؤثر نیز باشف   

های  طلوب  فیریت را به شفه ا  ان داد تا شیوههای خصوصیو به  فیران ای، واحف

های  واقم  راقس اوضاع باشف که صاحیان شرکتکار بگیرنف در تی، حا ا دولت بایف به

شود دست  یفه  یشفه به آنچه که در ادبیات اقتصادی دلبت کردن ا وا   نا خصوصی 

نقفیهه ای،  ارسا   با  کرده  نقف  را  دارد  نقفشفن  قابلیت  آنچه  هر  یعهیا  به  نزنهفا  ها 

واحف را تعطیل کرده و بر بی اری بیفزایهف  یافت، حف  تعارق    خود  های خارتیحساب 

را  احتمالی  باشف که تلوی چهی،  بایف به حفی  از سویی  کهتر  بسیار دشوار است  

ی واحف را ا  نیایف به آن حفی باشف که به  فیران تفیف ا  ان اداره بگیرد و درتی، ح

نفهف  چون ا ر قرار باشف که همان روا   ذشته در توششی تفیف ادا ه یابف که نقش  

 انفاز خواهف افتاد  سازی به دستی خصوصییرض شفه و برنا ه

نمونه   های انحصاری دولتی به ببش خصوصیا برایا ا در خصوص وا ذاری واحف

تر است  یعهی از سویی به خاتر انحصاری شرکت تلف، و یا برق و آبا قسیه تیچیفه

 ونه که  ها را کا ال آزاد  ذاشت که هر آنتوان و به اتتقاد  ، نیایف ای، واحفبودن نمی

سر  صرق  ی صورت  آن  در  چون  کههف   رفتار  همهتسهفنف  واقم  به  که  ی کههف ان 

ی،  یان بی کاله خواهف  انف  از سوی دیگرا ا ر قرار است تمعیت کشور هستهف در ا

های الزم را داد  ها نیز به ببش خصوصی وا ذار شونف بایف به ای، ببش انگیزهای، واحف

هی،  سئولیتی را قیو  کهف  راهی که در شماری از کشورهاا برای نمونه انگلستانا چکه  

حلی  ؤثر نیست   در تیش  رفته شفا نظارت بر ای، واحفهاست  به نظر  ، ای، شیوه راه

شفه آزادی واقم  ؤثر باشف و از ای، واحفهای انحصاری خصوصی چون ا ر ای، نظارت به

از ی  قشریگری  بش خصوصی وا ذارکردنتمل را بگیردا تس دلیل به ب شانا ییر 

نظری چیست؟ و ا ر ای، نظارت بیشتر در سطح است و  ؤثر نیست که نقش یرض  

ضرر  صرق  به  خصوصی  انحصاری  و  ؤسسات  شف  تروارتر خواهف  و  تروار  کههف ان 
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به شف   از خواههف  دفاع  در  شفه  اراپه  که  یاحث  اتتقادم  ای،  بر  کلیا  ،  تور 

نمی سخصوصی  استوار  نظر  به  انحصاری  واحفها  ای،  در ضم،  ازی  است  بهتر  و  آیهف 

ها را در ببش دولتی نگاه داشت  راهی  وری ای، واحفها آنکوشش برای باالبردن بهره

وری  هجر شودا برای نمونه در  ال یت دولت نگاه  که  م ، است به باال رفت، بهره

سازی خف ات اراپه شفه و یا توزیم برق  آه، یا تولیف برق و خصوصیداشت، سیستم راه

توانهف با نظارت دولت  های خصوصی  یآه، برای نمونها واحفاست  یعهیا در  ورد راه

ونقل اراپه نمایهف   در ا ور  ربو  به ا هیت  سافرانا بی،  هاتق  بتل  خف ات حمل

ای، شرکت ادارهالیته  برای  بایف  ایستگاهریل  یها  به دولتها و  برای   ها  حق  هاسیی 

استفاده از ای، ا  انات بپردازنف و دولت نیز تیق قانون بایف  وه  باشف که حفاقل  

ی ای، درآ فها را برای بهیود ا  انات در همان ببش صرق کهف  از سوییا  ببش تمفه

کههف ان خصوصی خف اتا در صورت نظارت  ؤثر دولت بر ا ور  ربو  رقابت بی، اراپه

کههف ان خواهف بود و از سوی دیگرا دولت نیز با استفاده از  نفم  صرقبه ا هیتا به  

توانف در راه بهیود ای، ا  انات قفم بردارد   ها  یهای ناشی از ای، نوع وا ذاریدرآ ف

در واقم    – تر است که همه ای، نوع خف ات  توان و حتی به نظر  ،  عقو الیتها  ی

ولت باقی بمانف   باقی  انفن ای، واحفها که  چهان در دست دهم  - انحصارهای تییعی

توتهی دارنف به دولت اتازه خواهف  ؤثر و  فیف توان سودآوری قابل  یدر صورت اداره 

برنا ه دیگر  احتما   وفقیت  باالبردن  برای  که  خصوصیداد  بهیود سازیهای  به  اش 

 ردازد هاا بهیود کیفیت آ وزش و بهفاشت و حتی  س ، در تا عه بپزیرساخت 

آن چه که بایف روی آن ت کیف شود ای، است که در بهتری، حالت دخصوصی کردن  

تردازان حا ی  ی کار برای رسیفن به اهفاق  شبصی است که سیاستتهها ی  شیوه

 آن دارنف و نیایف به تهوان دهفق  ارزیابی شود   

کردن ارایه شف و در ایما ی  بررسی کلی از فرایهف خصوصیچه تاکهون  فته در آن 

خواهف با استفاده از سیاست راستی  یآن ازتمله  تذکر شفیم که ا ر دولت ایران به 

هفق   از  بایف  بپردازد  ایران  اقتصاد  تمل رد  تصحیح  به  دولتیا  ا وا   وا ذاری 

تساوی بی،  ردم ایران تقسیم رایگان و بهرا به درآ فآفریهی دست بردارد و ای، ا وا   

ایران تعیی،  الیته تزپیات چهی، سیاستی بایف در تمل و با توته به  بتصات  کهف  
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دانیم از  و ای، را هم  ی  1دانیم که دولت ایران چهی، خیالی نفاردکرد  با ای، همها  ی

وخیزهای فراوانی های  بتل  با افتهاشمی تاکهونا دولتتمهوری آقای  ز ان ریاست

هاشمیا برای نمونها ولی  ی آقایکوشیفنف ای، برنا ه را در ایران اترا کههف  در دوره

بهوا ذاری انجام  رفت  به حفی که دولت  کههفهتور   یو هایی که  بود  نا وفق  ای 

تر ادا ه  جیور به توق  آن شف  با ای، وص ا اترای همان سیاست را در ابعاد  سترده

براسا  همه رسیفا در کلیت خود دادنف که  آنها خواهیم  به  ی شواهفی  وتود که 

دست   انف ی اقتصادی  مل ت را به  باتره انفاختهی  وفقی نیوده و حتی آیهفهبرنا ه

رسف که کسس درآ ف برای کردن هم به نظر  یصوصیی ختری، انگیزهبر قساا تمفه

چه که در  انف در آندولت باشف ولی ای، که تا چه حف در ای، راستا  وفق تمل کرده

های بعفی خواهف آ ف روش، خواهف شف  نوشته 

 

ی  های آقای رفسااهجانی و خاتمی و آقای روحانی درساات بوده اساات ولی درباره ی دولتالیته ای، ن ته درباره    1 

ی ای، آقای احمفی نژاد صاحت نفارد  یعهی ایشاان برنا ه ساهام تفالت را در تیش  رفته بودنف که ای، روزها درباره 

 شهویم  سهام خیرهای زیادی  ی
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انگیزا ا ا  ای وساوساهی آیهفهیا وتفه تای دادن ا یف کااببایف ا یفوار بود  ا ا به

تشاتوانه و ناروشا، به لحاظ چگونگی تحققا بایف بر  یهای تجارب بیش از ی  قرن بی

انفازهای تاری را ترسیم کرد  وهای  و چشم ی آنتهیش کار ری ایران و توان بالقوه

ی کاار ر و ساااایر  زد و ی تیقاهتواناف انیوه تمعیاتِ الیتاه تراکهافهای، تهیش  ی

بگیران را دربر بگیرد  چراکه  طالیات و دسااتورکار روز ای، تیقه از تمله تایی، حقوق 

ها و بسایاری از  تهاساس آن با  عیشات خانوارهاا ت خیر در ترداخت  زدبودن  زدهاا تفم

تور کلی اتتراض به فقر و شا اق تیقاتیا  طالیات ا روز ببش یالس   وارد دیگرا و به

های اتتراضاای تقرییاً هرروزها ا ا ها وتجممتما ی  ردم اساات   واه آنا وتود حرکت

ی حاضرا تالشی است در تهت  تراکهفه و بفون ارتیا  ار انی  با ی فیگرا است   قاله

ی ای، ترساش: دچرا تهیش کار ری  ا ههوز چهان که بایف  یا تر  دوبارهیافت، تاسا   

 ایم؟ یافته نیست و چرا در  وقعیتی ای، چهی، قرار  رفتهتوسعه
 

(1) 

 ی کارگر، پرولتاریای جهانی و مطالبات ی انهتبقه

تفیف   1886ی اصاالی کار رانی که دی م  اه  ه  شاای ا و را در سااا   خواسااته 

ساا  تیش از ای، در ایران   115آوردنف و همچهی، خواساته و شاعار اصالی کار رانی که 

ریزی کردنفا دهشااات سااااتت کار روزانه با دریافت  های کار ری را تایهاولی، اتحادیه

ای، سارز ی، تس از تیمودن ای، راه توالنی  زد کافی  بوده اسات  ا ا ا روز کار ران 

ها ا ر شااانس اشااتوا  داشااته و ههوز هم در  وقعیتی هسااتهفکه ببش بزر ی از آن

بی ار نیاشاهفا برای ت  ی، زنف ی حفاقلی نا زیرنف بیش از هشات سااتت کار کههف و 

با ی فیگر   ی روزانه به رقابت اها الیته بازهم نا زیرا برای دستیابی به فرصت کار اضافه

ی کار ر ایران با تمعیتی  یا خواهش از کارفر ا بپردازنف  ههوز هم  شا ل اصالی تیقه

توتهی از آن از تحصاایالت دانشااگاهی و ها نفرا در حالی که ببش قابلبالغ بر  یلیون

یا  حرو یت   1ساطو  باالیی از تبصا  هم برخوردارنفا داشات، تشا ل  ساتقل کار ری

 
های سیاسی و های ایفپولووی  سیاسی )ساز ان تش ل  -های کار ری دو قسم هستهف: ال به باور ای، قلم تش ل   1

ی تذیرش و وفاداری به ی  بیهش سیاسی و ایفپولووی خاص صورت ها بر تایه احزاب کار ری( که تسویت در آن 
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دفاع تمعی از  هافم تیقاتی خودا از تمله تحقق هشات سااتت  از ابزاری اسات برای  

کار روزانه و  زد کافی! و در ای، راه تاکهون بارها و بارها بهای ساهگیهی ترداخت کرده 

 است 

 

(2) 

 ی کارگر ایرانهای تبقهتولد کارگران صنعتی، هویت و خواسته

چاتبانه شا ل توساط کار ران  1285ی کار ری ایران در ساا  نبساتی، اتحادیه

تفریج کار ران شاماری دیگر از صاهوق برای دساتیابی به  طالیات   رفت؛ تس از آن به

های  از ببش اتحادیه 9  های صاهفی اقفام کردنف؛ ا ا همگراییِخود به تشا یل اتحادیه

 و  هاشااهرداری و بافهفها  ساااختمانی  انانواییا  حما یا  هاداروساااز  اکفاشاایا  چاتبانه

بود که سایس شاف  1300  در ساا  های کار ری ایرانزی اتحادیهشاورای  رکدتشا یل 

تهوان  هاای کاار ری  باهتهوان یا  دتیقاه  و داتحاادیاهکاار رانِ ایران نبساااتی، باار باه

تهلوی ساااا  ح و ت    16  ی آن روز  عهاا تیفا کههف ی  نهااد  فنیِ اثر ذار در تا عاه

  ا ها  رام اشااتراکی و  مهوتیت فعالیت  روه ساارکوبِی اتما  ساایاساات او ا دوره

  ا ا استتویایی تهیش کار ری  رشف وتوق  ی و در نتیجه دوره  هاها و اتحادیهتش ل

و افزایش شامار ویژه صاهعت نفت(  ی رضااشااهی  ساترش صاهعت )به فرنیسام ویژه

را در تی داشات  در کار ر صاهعتی    یتیقه  یتشامار تمعافزایش نا زیر   ها وهکارخان

ساتت در روز   9هاا ساتت کار کار ران به ها و سرکوبی خشونتریم همهای، دوره به

 آ ف کاهش یافت که در آن روز ار دستآورد  همی به شمار  ی

 
داری به  کسس قفرت سیاسی و برقراری سوسیالیسم یا  ذار از سر ایه  یرد و ساختار و تمل رد حزبی دارنف  ی

یالیاً  هم برنا هسوسیالیسم  اصل  تش لتری،  ای،  بای  صهفی  تش ل  - هاست   یا   – های  )سهفی اها  سیاسی 

ای خاص است  ایفپولووی و  ی اشتوا  به شول و حرفهها برتایه های کار ری و   (  تسویت در ای، تش لاتحادیه 

های سیاسی اصوالً  هم نیست و ههگام تذیرش  ورد ها در احزاب و ساز انهای سیاسی اتسا یا تسویت آن رایش 

نمی قرار  و وهیفهسؤا   اتساا هفق  و  هافم صهفی  از حقوق  حمایت  و  تحقق  برای  ای،   یرد  کوشش  اصلی  ی 

طحیا صرفاً از زاویه و با هفق ت  ی،  هاا در هر سورزی ای، تش لی سیاست و سیاستهاست  ورود به ترصهتش ل

 یرد  ها تعیی، شفها صورت  یو تحقق ای،  هافما با  راتعه به خرد تمعی و تصویس در سازوکاری که دراساسها ه 

ها از دولتا کارفر ا و احزاب سیاسی است  در ادبیات کار ری  ها استقال  کا ل آنشر   وفقیت و سال ت ای، تش ل

 کههف سیاسی را با اسم تام دتش ل  ستقل کار ری  یاد  ی -های صهفی  ل عموالً انواع تش
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(3) 

 فراز و فرود جنبش کارگری ایران

شاروع تهه تهانی دوما   توازن قوا در  هطقه و شارایط سایاسای اتتماتیِ تهان در

سااقو  اسااتیفاد رضاااشاااهی و آیاز ز ا فاریِ ضااعی  تهلوی دوم را رقم زد؛ تا وقوع 

ی اساتیفاد و دی تاتوریا فساای  هاسایی برای  و برقراری دوباره 1332کودتای  رداد 

 یری سااهفی اهای کار ری فراهم شااف   ی کار ر ایران و شاا لرشااف تهیش تیقه

ای  الحظهیفنفا نفوا و قفرت بسااایج کار ری قابلساااهفی اهایی که خوش درخشااا

داشاتهف و در  عادالت سایاسای آن روز تا عه اثر ذار بودنف  ای، ساهفی اها از دولت و 

و همی، تعلق و وابساتگی    1کارفر ا  ساتقل بودنفا ا ا  ت سافانه از احزاب سایاسای خیر!
 

های سیاسی  هاا سهفی اها و   ( از احزاب و ساز ان های صهفی سیاسیِ کار ری )اتحادیه   ضرورت استقال  ساز ان1

روش، است    ی  ذشته همواره در تهیش کار ری ایران  طر  بوده است بحث توالنی و  همی است که از چهف دهه

ی کار ر برای  تیم رسالتی که در  ورد تیقههای سیاسی و احزاب کار ری براسا  ایفپولووی و بهکه تما ی ساز ان

دخالت به  و  وه   را  جاز  قاپل هستهف خود  تش لخود  در  آن ری  رشف  و  هفایت  و  کار ران  و  یارزات  ها  ها 

ای کار ری نیز در چم و خم  یارزات خود به دالیل و در سطو  و  هدانهف  اضافه بر ای،ا یالیاً کار ران و تش ل  ی

ی کار ر تیلور و  ویی به ای، نیازها در قالس همیستگی تهانی تیقههای  بتل  به کم  نیاز دارنف؛ تاس  ترصه

شود  ی  کهف که: ال (  اه الزمیابف  ایرادهای احتمالی و تیچیف ی ای، بحث آن تاهایی خود را نمایان  ی تحقق  ی

ی  ساز ان سیاسی یا ی  حزب از سوی ی  تش ل )سهفی ای( کار ری  ورد  شورت قرار بگیرد   م ، است در 

ی نظری یا دانش سیاسی و  دلیل ضع  در حوزه های  ستقل کار ری بهها نمایهف ان یا رهیران تش ل ای،  شورت

قرار   ت ثیر  تحت  زود  خیلی  نیستا  هم  انتظار  از  دور  که  بهتجربها  کها  بپذیرنف  را  نظری  و  صفاقت   رفته  ریم 

دههفه ا ا به هر دلیل  ثالً اشراق نفاشت، به  حیط کارا  تهاسس با سطح آ اهی تموم اتسا یا به صال   شورت

ای و  سهفی ا در آن  قطم نیاشف؛ سپس در نهاد  ربوته با تافشاری بر اترای آنا یا بفون رتایت  وازی، اساسها ه

خر به  دخالت راتعه  حالت  تحقق  درآورنف   اترا  به  را  آن  تمعیا  و  د  وابستگی  صفت  اتالق  یا  نا وته   ریِ 

یابف و سیس دردسر و انحراق استقال ا و باالتر از آن نفوا و کهتر  توسط ی  ساز ان سیاسیا ز انی تیهیت  یتفم 

های  همِ درون سهفی اا   یریام تصمیم تور دایم رخ بفهف  ب(  در ههگ شود که ای، اتفاق بارها ت رار شود یا به ی

های سیاسی  عیهی هستهف یا وابستگی سیاسیِ تش یالتی به تریان خاصی  کار ران تیشرویی که دارای  رایش

دارنف و در تی، حا  تسو سهفی ا هم هستهفا نظر خود راا که  ت ثر از نظر و سیاست حزب هم هستا  فته و از  

ای از کار ران تسو سهفی ا دارای کههف  ای، که تاره های سهفی ای اصرار  یصمیمآن دفاع یا بر تیشیرد آن در ت

های سیاسی خاصی باشهف یاا در ی  حالت فرضیا تسو ی  ساز ان یا حزب سیاسی هم باشهف در نفس   رایش

ورت کههف  خود هیچ ایرادی نفارد  و ای، که در  ورد  سایل و  ش الت سهفی ا با ساز ان یا حزب  تیوع خود  ش

شفه را اترایی کههف هم ایرادی نیست و ای، که نظر و سیاست حزب  های داده و در سهفی ا هم سعی کههف رههمود 
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های تس  ر روزها و  اهها دسااز و توتیه سارکوب و اضامحال  آنتلهی به احزابا ز یهه

از کودتا شاف  در ای، دوره اولی، قانون کار به تصاویس رسایف و در آن ساهفی ا  جاز و 

تهوان ی  تشا ل کار ریِ درون بهگاه )کارخانه( به رسامیت شاهاخته شاف  تس از  به

 ر که درون تیقه حساور  ا آن نیروی سااز ان1357کودتا تا فرارسایفن ا وا  انقالب 

دهی کار ران به  ثابه ی  دتیقه برای خود  همت به ا ر ساااز ان  داشااته باشااف و

 ماارد تاا حافود زیاادی وتود نافاشااات  در ای، دورها باه هر دلیالا  رکز توتاه و  یافان  

تور تمفها تاهای  ی چ ا بههای هفقِ فعاالن سیاسی و باور هفان ترصهتمل یا  روه

تور اساتثها  ده اسات؛ حتا ا ر بهی کار ر بوهای کار و زیسات تیقهتز  حلدیگری به

ی کاار ر و  حال کاار و زیسااات او  ورد توتاه واقم شااافها هافق  در تااهاایی تیقاه

ی  دهی دتیقه تسااو یریِ افراد  هاسااس در  روه و ساااز انی خاص بوده و نه ساااز ان

سااا  تر فراز و  25هرروی تس از کودتا  ی کلمه  بهتور تام و به  عهای ویژهکار ر  به

های انقالبی و ی ایران  ذشاات  نساایم و  و بار بر تا عهتر از  اتراهای خونفرود و 

سااپس توفان انقالب بهم، فرارساایف و با قفرت تما ی فسااای ساایاساای تا عه را  

درنوردیف؛ بسایاری از باورها و تز یات نادرست فروریبت  و برای  فت کوتاهی  یفان  

 تفااوت در راساااتاای آ وزش و   هااا بااورهاا و اهافاقبرای آ وزش و آز ودن شااایوه

زودی و تیش از  ی کار ر فراهم آ ف  ا ا ای، دوره بسیار کوتاه بود  بهدهی تیقهساز ان

ی تیقاتیا رسااایفه  ای اثر ذارا در تریان  یارزهها به نتیجهها و آ وزشآن که آز ون

سوز  ها فراهم شفه باشفا آتش تهگی خانمانیا فرصات کاربسات تجارب و آ وخته  باشاف

 
تهوان ی  نظر و نه نظر حزبا بیان کههف باز هم ایرادی نیست  ایراد و  های سهفی اییا الیته بهرا در  ورد سیاست

بروز تیفا  ی برای تیلیوات حزبی خود تیفیل کههف  تصور کهیم در  ه ترصهکهف که سهفی ا را باش ا  ز انی  ای 

های سیاسی  تعفدی وتود داشته باشف و همگی ببواههف همی، کار را انجام دههفا ای که حزب و ساز انتا عه

ی سیاسی نفارنف آن  های احزاب نبواهف شف؟ و انیوه کار ران که انگیزه ی رقابت در ای، صورت فسای سهفی ا ترصه

 یریا صرفاً به دلیل ای، که حزب  بار دیگر ز انی است که در ی  بزنگاه تصمیمتا را ترک نبواههف کرد؟ ش ل زیان

 تیوع چهی، رههمودی دادها کار ران تسو آن حزب با اصرار و اتما  فشار یا تیانی و دور زدن  قررات سهفی ا در  

ی اترا درآیف   رههمود یا سیاست  وردنظر حزب به  رحلهای،  واردا ببواههف بفون توته به خرد تمعیِ سهفی اا  

ست  ت رار ای، وقایم در تمل به  عهی ت ییف وابستگی سهفی ا به حزب یا تریان نفوا حزب در سهفی است و تییعی 

بیهی که در ای، صورت شمار زیادی از اتسا سهفی ا را ترک خواههف کرد  تهها ضا ، تیشگیری از ای، وضعیت تیش

های  هم در اساسها ه  یتهی بر  راتعه به آرا و خرد تمعی سهفی است و   یریار د وکراتی  برای تصمیم سازوک

  ویی به بفنه  لزم باشهف ی  سئوالن به تاس ی اتسا به رتایت اساسها ه و همهاضافه بر ای، همه
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و توالنی برافروخته شاف و نیاز به توضایح نیسات که آزادی و د وکراسای در شارایط  

تر از ی ساا  تس از آیاز تهه و تی حوادث نا وار و شاود  در کمتهگی زیر  رفته  ی

و تس از آنا شاوراها و ساهفی اها و دیگر نهادهای کار ری  ساتقل با    1360 تل ِ ساا 

از بیم حادثها همگی  حو و ناتفیف شاافنف  انفیشاایفن و خشااونت و اتیار یا داوتلیانه 

تویی برای یافت، تاسا  ای، ترساش برای تما ی فعاالن ای، ترصاه بسیار الزم است: تی

های  های کار ری برتا شافه سارکوبها و نهادچرا هیچ ی  از ساهفی اها و دیگر تشا ل

توان ه سرکوب و فشار  یو تس از آن را تاب نیاوردنف؟ آیا فقط با استهاد ب 1360سا   

های ساز انی  دهیا تیونفهای ساز انای، فروتاشی و  حوشفن را توضیح داد؟ در شیوه

شافه و در برنا ه و تمل ای، نهادها تیس ها و اهفاق تعیی،و تشا یالتیا اتباا تاکتی 

بیهی اسااتفاده از فشااار و اتما   حفویتِ بیشااتر و و ایرادی وتود نفاشاات؟ آیا تیش

داریا ا ری  های  بتل  سااار ایهها و نهادکار یری سااارکوب و زور توساااط تها به

ت س باایاف تییعی و  حتمال دانساااتاه  تجیاس و ییر م ، و دور از اه، بود؟ یاا باه

ها در صااورت نیاز به هر های  تیوع آنهای  بتل  ساار ایه و دولتشااف که تها  ی

 هافم تیقاتی خود دفاع خواههف   شا ل  م ،ا ولو اساتفاده از زور و خشاونت دولتیا از

کرد و به صااافوق کار ران یورش خواههاف برد! برای  قاابلاه و دفم ای، یورش یا تحمال 

کرد؟ نقا  ضاع   بیهی  یداشات و تیشفشاارها و صاف ات واردها آیا نیایف آ اد ی  ی

 توانست نیاشف؟کجاها بود و آیا  ی

های صاهفی تور سااز انی،های سایاسای و احزاب کار ری و همی سااز انوهیفه

دهی و  تشا ل کردن کار ران اسات ا ا در دو ای، تیقه )اتحادیه و ساهفی اها( سااز ان

 -های ساایاساای  سااطح و با دو شاایوها دیساایپلی، و هفق کا الً  تفاوت  ساااز ان

ها( دو سایاسای کار ری )اتحادیه  -های صاهفی ایفپولووی  کار ری )احزاب( و سااز ان

توانهف تایگزی، ی فیگر  هم و در تی، حا    مل ی فیگرنف که نمی  ساز ان  ستقل از

دهی تیقه  شااترکاتی دارنف و بشااونف؛ ای، دو نوع تشاا ل در راسااتای ا ر ساااز ان

کههف ا ا ای، ارتیا  به برحسااس ضاارورت ارتیا   هظمِ ساااز انی با ی فیگر برقرار  ی

های ها نیساات  تجربهآن عهای تابعیت ی ی از دیگری و زیر سااؤا  رفت، اسااتقال   

تا که در نیود ی ی ) ثالً حزب( دیگری تالش کرده در اتباا و  بتل  نشااان داده آن
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ای تز تراکهفه شافن اتساا و باز انفن سااز ان  بیان  واضام تای خالی را تر کهف نتیجه

صاهفی از وهای  اصالی خویش به بار نیا فه اسات  همچهی، هر اه در وهای  و اهفاق  

ی  هطقی ای، دو نوع تشا ل تیفیل ها تفاخل صاورت  رفته و تیونف و رابطهای، تشا ل

ی تیقاتی از  سایر درسات ی کار انحراق رونف  یارزهبه تابعیت و وابساتگی شافه نتیجه

و اصالی آن بوده اسات  در ای، حالت حذق و سارکوب ی ی )تمفتاً احزاب( سایس حذق 

ها و  یارزات  کار ر ایرانا تشاا ل  یو نابودی یا اضاامحال  دیگری شاافه اساات  تیقه

 کار ری از ای،  هظر آسیس بسیار دیفه است 

 

(4) 

 اندکی گشایش فضای سیاسی و تالش مجدد

شااانزده سااا  تس از ای، حوادث و حذق  بالفان و د رانفیشااان نوبت به دولت  

اتتماتی تا عه برای    -ی سایاسایا فساای سایاسای  اصاالحات رسایف  با شاعار توساعه

ی  فنی فراهم شاف  شامار زیادی  فتی انفکی باز و ا  ان ایجاد برخی نهادهای تا عه

با حاکمیت و نظاما و شامار  عفودی   روزنا ه و نشاریات  بتل ا ایلس  هتقف ا ا همساو

 حیطی با  های حماایت از حقوق کودکانا زنان و زیساااتهای فرههگی و کانونانجم،

های  وقت و دایمی شاروع به فعالیت کردنف  ای، توییر و انفکی باز شافن  رفت،  جوز

دها های کار ری هم اثر ذار بود؛ الیته ای،  اترا  اه با زدوخورفسای تا عه در  حیط

تا  تا و آننشایهی و  اه با  شاایش و بساط و ز انی با حصار و بهفهایی در ای،و تقس

های نولییرالیِ  کم هشات ساا  تیشایرد سایاساتی دساتهمراه بوده اسات  در نتیجه

های  المللی تو   یهی بر اترای ساایاسااتی بان  تهانی و صااهفوق بی،شاافهتوصاایه

دساازنف ی ا و  ساترش    ا توساط دولتهاساازیتعفیل سااختاری اقتصااد و خصاوصای

ی قراردادهای  وقت در بازار کار و     ساااازیِ قراردادها و سااالطههرچه بیشاااتر  وقتی

های ها و تجممی تمو ی تقرییاً همه روزه شاااهف بر زاری اتتصااابتفریج ترصااهبه

 یری کار ران ها تالش و تیهای  بتل  بود  تس از ساا اتتراضای کار ران در   ان

اتساای هی ت  138۴های  ساتقل کار ریا در بهار  و کهشاگران باور هف به ایجاد تشا ل

رانی تهرانا با   ؤسااس باز شااایی و احیای سااهفی ای کار ران شاارکت واحف اتوبو 
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ها و در شاارایطی ویژها  وفق به بر زاری  جمم  ها و ساابتگیریوتود تمام  حفودیت

ساهفی ا شافنف؛  جمعی که با توته به تمو ی و  زیهش هی ت  فیره و بازرساان ای، 

ی ساابقهشارایط و تهگهاهای تفیفآ فه یا تفیف آورده شافه با اساتقیا  نسایتاً خوب و بی

ریم اخرا  و بازداشاات شااماری از کار رانِ کار ران  واته شاافه بود  در آیاز کارا و به

 تالشاگر ساهفی اییا ساهفی ای کار ران شارکت واحف بسایار خوش درخشایف؛ شامار

بسایار زیادی از کار ران ای،  جموته با وتود ای، که به هر دلیل نبواساته یا نتوانساته  

های  بودنف در  جمم تمو ی سااهفی ا شاارکت کههف در تمل از اقفا ات و ساایاساات

ها(  کردنف  در ساااهفی ا نیز تلساااات تمو ی هفتگی )کهفرانسساااهفی ا حمایت  ی

هاا و خیرهاا و همااههگی تهات  زارشرساااانیا  رفت،   هظور تیااد  نظر و آ ااهیباه

شاف  ببش یا کمیسایون آ وزش ساهفی ا نیز در های بعفی و    تشا یل  ی یریتصامیم

ی خوبی از خود نشااان های سااهفی ایی کارنا ههای آ وزش قانون کار و فعالیتحوزه

 داد   

وبیش  شابها کار ران ی  بهگاه صهعتی بزر  نیز حفود دو ساا  بعف با رونفی کم

 وفق به احیا و باز شااایی سااهفی ای کار ران  جتمم دکشاات و صااهعت نیشاا ر  

تپه  شاافنف  در آن ز ان شاامار زیادی از آ اهان و کار ران فعا  در ا ور صااهفی  هفت

ی تط  یا آیاز تحو  و فصالی نو در  شاایش ای، دو ساهفی ا را بسایار  یمون و نقطه

وق صاهفی و تیقاتی خویش ارزیابی  یارزات کار ران در راساتای تحقق  طالیات و حق

کردنف  انتظار ای، بود که اوالً ای، دو سااهفی اا که در آیاز  ورد اتتماد و اسااتقیا    ی

های خود قرار  رفته بودنفا  شامار زیادی )ا ر نگوییم بیشاتری، شامار( از کار ران واحف

در  سایر    رساانی و آ وزش کار ران کارخانها با هشایاریا اتحاد و همفلیضام، آ اهی

هاای خود اقافا اات  ؤثری انجاام داده و هر تالش برای تحقق  طاالیاات کاار ران واحاف

های بیشاااتری دسااات یابهف  ثانیاً از ای، رهگذر کار ران بیشاااتری به روز به  وفقیت

یافتگی  ی واحف تیقاتی یا به  عهای دیگر سااز انساهفی اها بپیونفنف و آ اهی و اراده

های دیگر نیزا ها و بهگاهن در ای، دو واحفا و در ادا ه در کارخانهتویا و تیشااروِ کار را

 ای دیگر رقم خورد تیهیت تیفا کهف  ا ا چهی، نشف و حوادث به  ونه
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(5) 

 های کارگری ها و ناکامی تشکلبینیتحقق نیافتن پیش

شافا  ذشاته ی تط  یا آیاز فصال نویی که فرض  یساا  از آن نقطه  1۴بیش از  

تر شافه اسات  با  تر و تهگهاهای اقتصاادی بسایار شافیفحران تمو ی تا عه تمیقاسات  ب

هاای خاف ااتی و تولیافی هاا و بهگااهای، کاه در ای، دو بهگااه و در انیوهی از دیگر کاارخااناه

بزر  )در کال کشاااور(  شااا الت و  طاالیاات تافی و  ااه حیااتیا ازتملاه حقوق و 

ز هم دارد و تقرییاً همه روزه تجمعات  طالیات  زدی  عوق وتود داشاته اسات و ههو

شاافه و ههوز  ها و  هاتق  بتل  بر زار  یاتتراضاای کار ری در ای، ز یهه در   ان

روزه و الیته تراکهفها نه ی همهشاودا با ای، حا  در رونف ای،  یارزات  ساتردههم  ی

ا و هیابی کار ران و ایجاد و برتایی تشااا لشااااهف تقویت و رشاااف تریان سااااز ان

های  ایم و نه نفوا و قفرت ای، دو ساهفی ا در واحفساهفی اهای  ساتقل کار ری بوده

ت سا فروکاسااته شاافنِ روز افزون نفوا و خودشااان تقویت شاافه اساات   ت ساافانه به

ی کار ری ای، دو سهفی ا و حتا انزوای درون واحف و از همه بفتر هواهر  ارتیا  با بفنه

 ای به بیرون از  حیط کار را شاهف هستیم ههای نگاه هی ت  فیرو نشانه

ای  ی بیش از ی  قرن ا روز در چهی، نقطهچرا تهیش کار ری ایران با تیشااایهه

شاهی دو بار شاهف  ایساتاده اسات؟ چرا تی چهل و ساه ساا  تس از فروتاشی نظام ستم

و ایم  یافتگی تیقه و برتایی شاماری تشا ل  ساتقل کار ری بودهاو   هحهی سااز ان

هر دوبار هرق  فت کوتاهی تس از برتاییا سارکوب و نابودیا ساقو  ساریم یا حذق 

ها با وتود ایم  چرا ای، تشا ل رفته را تجربه کردههای شا لو اضامحال  تفریجی نهاد

هاا )و هاای بعافی در  قاابال فشاااارهاا و سااارکوبهاای اولیاها در  اامبرخی درخشاااش

 انف؟  بقا بوده قفر ناتوان از  قاو ت وها( ای،کجروی

ها و از تجارب  و  او  ای، حرکت یعهی  از چگونگی و رونف شاا ل  یری تشاا ل

و  1357برتایی انواع شاوراها و ساهفی اهای کار ری در آخری، ساا   هتهی به انقالب 

ها های بعف از آن و ساپس تعطیلی و انحال  یا حذق داوتلیانه و نا زیر آناولی، ساا 

رک زیادی برای  طالعه و تحقیق در دسات نیسات  در آن ز ان  ت سافانه اساهاد و  فا

انفا حاصال های خیری و ا  انات ارتیاتی ا روزه ههوز در  یان نیودهها و کانا ساایت
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ها و نشاریات تجارب آن دورها ا ر ثیت و  ساتهف شافه باشافا تمفتاً در قالس خیرنا ه

ف  نا زیر بایف به  شاهفات  ها اکهون در دستر  نیستهکایذی است که ببش اتظم آن

  1357ی ز انی  ها و خاترات  ربو  به ای، دوره بساهفه کرد؛ در دوره یفانیا  صااحیه

شااهاساای  اتتماتیا  عیارهاا سااطح آ اهیا سااهت اسااتفاده از  ا روان1360تا خرداد 

اتتماتی  وتود در    -های  ذشاتها شاور ناشای از انقالب و در کل فساای سایاسی تجربه

ای بود که آ وزش و باال بردن ی کار ری به  ونه ران تیشارو و فعاالن ترصاه یان کار

سااطح آ اهی تیقاتی به روشاای صااحیح و  ؤثر و  انف ارا یعهی تشااویق کار ران به 

 - های صهفیهای تایفار و  ستقل کار ری )ساز انآوری به تش لیافت، و رویسااز ان

ها(ا دیف اه و روش  سالط و کارخانهسایاسای یا همان ساهفی اا اتحادیه و شاوراهای 

ی  ی تیقاتی و آ وزه  رسااوم نیوده اسااتا بل ه تمالً با برداشااتی سااطحی از  یارزه

ی انقالب ا بیش از هر چیز ساااز ان دادن حرکات اتتراضاای و داتتصااابا  فرسااه

هاا و هافایات یاا هاای کاار ری یاا تالش برای قرار  رفت، در رأ  حرکاتاتتصااااب

حرکات شاا ل  رفته در دسااتورکار بوده اساات؛ با ای، ایفه و هفق )با  ت ثیر ذاری بر  

هم  توانیم بگوییم: باا ای، دتوهم ( کاه از باهتوتاه باه شااارایط تیهی آن ز اان اکهون  ی

ها سارانجام ح و ت یا شایوه ح مرانی توییر خواهف کرد  ادبیات تیوسات، ای، اتتصااب

هاا و هاای  روهادبیاات و کلیشاااههاای  ورد توتاه نیز بیشاااتر  کاار رفتاه و ارزشباه

های ساایاساایِ تمفتاً چ  آن دوره بوده اساات  فعاالن و رهیران  یفانی ای، ساااز ان

کردنافا ههگاام  حرکاات کاه یاالیااً  رایش و تعلقاات سااایااسااای خود را تههاان نمی

های نوتاا بفون  های تملی در ای، تش ل یری یا در رونف آن و تیشایرد سیاستتصامیم

توته به خرد تمعیِ  وتودا تالش یا حتا ، ساااطح آ اهی کار ران و بیدر نظر  رفت

ها و  واضام سااز ان یا  روه سایاسای  تیوع یا  در برخی  واقم اصارار بسایار داشاتهف ایفه

های  رسااوم در ادبیات ای،  ورد تالقه خودشااان تا بیفتف و اتما   ردد و یا کلیشااه

هاا و ضااارورتِ  خالق  قررات و ساااهاتنهاادهاا باه کاار  رفتاه شاااود  باه همی، دلیال بر

ها نیز  هطیق بر رتایت نهادهایی که اسااسااً بایف صاهفی باشاهف و کارکرد و هفایت آن

 یری و رهیری  ی تصامیم وازی، د وکراسای و  راتعه به خرد تمعی باشافا  اه ترصاه

ی رقابت و کشام ش و  اه تفا  لفظی  یان کار ران ترففار ها به صاحههای، تشا ل
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شاف  به ای، ترتیس به دلیل های سایاسای  بتل   وتود تیفیل  یها و سااز ان روه

شاهره بودن افرادِ فعا  و رهیران و  اه حتا  عروق بودن یا شافن کلیت ای، نهادها به 

هاا اوالً های ساایاساای )تمفتاً چ ( یا تسااویت در آنها و ساااز انهواداری از  روه

ها یا حمایت از  حساور و تساویت در ای، تشا لتری به کار ران تادی  یل و رییت کم

ها داشاتهف  ثانیاً در  واقم بحران و توییر شارایط اتتماتی سایاسایِ تا عها کار ران آن

ها و احزاب سایاسایا که ازقساا برخی از آنان  عروق به تساویت و یا هواداری از سااز ان

فا دیگر تااب و هاای رهیری و هافایات نهاادهاای کاار ری هم انتبااب شااافه بودناباه رده

ا  ان  انفن در  حیط کار را نفاشاتهف و کار ران تادی نیز به دالیل سایاسای و ا هیتی 

دیفنف  چهی، شف که با توییر شرایط  ها را در خود نمیرییت یا توان دفاع از ای، تش ل

ساایاساای  و -اتتماتی و ساایاساایا تقرییاً تما ی ای، نهادهاا که قاتفتاً بایف دصااهفی

های ساایاساای باشااهف و تلی االصااو  بایف بتوانهف در هر حزاب و ساااز ان سااتقل از ا

شاارایط و در هر نظام و ح و تی از حقوق و  هافم صااهفی اتسااای خود دفاع کههفا  

ی تیقاتی کار ران ی زنف ی و  یارزها  ان بقا و فعالیت را از دساات دادنف و صااحهه

ایف توته داشاات که از ببش خالی از حسااور ایهان شااف  برای درک بهتر ای،  ساا له ب

های ساهگی، سایاسای و توان انتظار ترداخت هزیههبزر ی از کار ران و  ردم تادی نمی

اتتماتی داشاات؛ آنان صاارفاً برای احسااا  ا هیت و ت  ی،  هافمِ  سااتقیم و حتا 

آورنف و ا ر در ای، ز یهه احساا  خطر  های صاهفی روی  ی فت خود به تشا لکوتاه

شاونف یا  دار اسات  عموالً وارد نمیههف که تساویت در ای، نهادها هزیههکههف یا ف ر ک

 کههف  یری  یکهاره

 

(6) 

 ی کارسخن آخر و نتیجه

تور تمفه  چهی، ارزشاامهفا و بههایی ای،ی کار ر ایران با انیانی تر از تجربهتیقه

هایی را  تلیان به قفرت را تی کرد و شاایف فرصاتتل ا دوران دساترسای نسایی اصاال 

  138۴یاابی از ک  داد  چهاان کاه در بااال نیز  فتاه شاااف در ساااا   نیز برای سااااز اان

وبیش  انی تهران و دو ساا  بعفا در رونفی کمساهفی ای کار ران شارکت واحف اتوبوسار
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هایی که تصاور  تپه احیا و باز شاوده شاف  رخفاد شاابه ساهفی ای کار ران نیشا ر هفت

هاا و کاار ران بااشاااف  ا اا در کهاارا در تس ترده و در شاااف الگویی برای دیگر بهگااه ی

هافانا  تور کاه آرزو ی آن قساااایاا آنی آن وقاایعی رخ داد کاه در نتیجاهحااشااایاه

کردنف تیش نرفت  در تها  چ  و از سااوی باور هفان به نقش بیهانها تصااور  یخوش

 ی کار ر با ای، تفیفه برخوردهای  تفاوتی صورت  رفت:تیقه

 ویاان و  ی کاار ر شاااادبااشدر آیااز کاار  روهی از تالقمهافان و دوساااتاان تیقاه

ی کار ر دانسااتهف و تیقهیابی  تطفی در رونف ساااز انبیهانه ای، رخفاد را نقطهخوش

هاایی از بااور هافان چا  و تالقمهافان و ی  روه یاا  روهی دیگر  واتهاهساااتودناف   وناه

دوساتان تیقه بودکه نگرشای  تفاوت دارنف  نگرشای که ساهفی ا را نهادی رفر یساتی و 

ی کاار ر  داناف؛ نهاادی کاه باه  هظور انقیااد تیقاه تعلق یاا نهاایتااً در خاف ات بورووازی  ی

شاود  ایهان در آیاز فعاالن ساهفی ایی را  داری سااخته شافه یا  یحف  نظام سار ایه  و

زتم  ورد ن وهش و باف ویی و در ادا اه کال ای، حرکات را  ورد انتقاادهاای تهاف و باه

خود رادی اا  قرار داده و در چاارچوب و راساااتاای بقاای بورووازی ارزیاابی کردناف   

 هتقفی اساات که ضاام، ت ییف کلی ای،   های نوع سااوم  ربو  به دوسااتانبرخورد

یافتگی  تهوان شا لی از سااز انی کار ر و تذیرش ساهفی ا بهیابی تیقهی سااز انشایوه

و تشا ل کار ریا با انتقادهایی تفی و سااختارشا ، به ای، دو  ورد خاص ترداختهف  

ن هایی از حرکات سااهفی ای کار راای، دوسااتان با نقف آن دسااته از رفتارها و شاا ل

ی  کارانه اساتا و با ارایه تپها که به زتم آنان رفر یساتی و ساازششارکت واحف یا هفت

ها یا بهتر بگوییم ت ییف و تشاااویق و هورا کشااایفن یا انتقاد و ای خف ات و کم تاره

ی  هاا کوشاااش کردنف با فعاالن و رهیران ساااهفی ایی رابطه  ح وم کردن در رساااانه

تر و  ؤثر با هفقِا به زتم  هظور برقراری رابطه تمیقدوساتی برقرار کههف  دوساتی به 

ی دیگر سارخ و رادی الیزه کردن خودشاانا  شااوره دادن و اصاال  حرکت یا به  فته

ی تف ر با توته به تصاور و انتظاراتی که خودشاان از  ساهفی ا  ای، دوساتان یا ای، شایوه

هاایی از حرکات و هتهوان یا  تشااا ال کاار ری دارناف و باا توتاه باه شااایوساااهافی اا باه

 یری که برای سااهفی ا )هر سااهفی ای کار ری(  ف نظر دارنفا در  قاالت و  وضاام

کههف و دههفا توصایه  یها و    بر حساس  ورد به فعاالن ساهفی ایی  شااوره  یبیانیه
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کههف  تافشااری و اصاراری کها به دلیل اشاتیاق دوساتان  اه بر تیشایرد آن اصارار  ی

افتف  ای، که یف و تشاویق و  قیو  شافنا در تمل کم هم  ؤثر نمیساهفی ایی به ت ی

های اترایی ی  سهفی ا را نقف کههف  روهی یا افرادی با هر دیف اه تمل رد یا سیاست

هایی داشاته باشاهف به خودی خود هیچ ایراد نفارد  و در  ورد آن نظر بفههف و توصایه

کار دور هسااتهف و درک درسااتی از  تاساات که ای، دوسااتان از  حیط واقعی  ایراد آن

توانهف داشاته باشاهف  اضاافه برآن تفاوت  ساایل و ساطح آ اهی و فساای  وتود نمی

دیف اه وتود داردا وهایفی که ای، دیف اه برای ی  سااهفی ای کار ری  ف نظر دارد 

بیشاتر به وهای  و کارکردهای ی  حزب سایاسای نزدی  اسات تا ی  تشا ل صاهفی  و 

تاا کاه در تمال تف یا  روشاااهی بی، کاارکرد و وهاای  یا  حزب و یا  بااز هم از آن

شاانا ا ا در تمل تیشایرد و اترای  شااوره و ساهفی ا قایل نیساتهفا به ریم صافاقت

یابی کار رانا در ی ا ر تشا لهای ای، دوساتان در کهار دیگر توا ل بازدارنفهتوصایه

توانف  ایط ا روزی ایرانا  یرونف حیات و فعالیت ی  ساهفی ای کار ری آن هم در شار

توان ای، های ای، دیف اه  یی آساایسهایی تفی و  برب وارد کهف  ازتملهآساایس

  وارد را برشمرد:

های  ال ( تشاافیف فسااای تر  و اضااطراب و احسااا  ناا هی و  اه تحمیل هزیهه

و فاصاله  رفت، اتساا از ساهفی ا و  شافنتلیسای و ا هیتی به اتساای ساهفی ا  ب( دور

ها و رهیران ساهفی ا  نزوای هی ت  فیره یا رهیران   ( توییر تمرکزِ توته هی ت  فیرها

از داهفاق اصلی و  سایل داخلی و  ش الت اتسای سهفی ا  به دت  ی، رضایت خاتر 

و کساااس ت ییف و تشاااویق اف ار و  حافل خار  از ساااهفی ا  ) هظور بیش از هرچیز  

 های دنیای  جازی است(   رسانه

هاا و  ان باا ای، ساااه نوع آسااایاسا برخوردهاایی هم از ساااوی تیقااتا  روههمز ا

یافتگی آن در تسااد و ی کار ر و سااز ان یرد که با  هافم تیقهنهادهایی صاورت  ی

ی کار ر(: اخرا  و  علق کردن کار ران  بال  هسااتهف )دشاامهان و بفخواهان تیقه

است که با هفق ایجاد یا افزایش ی بسیار رایجی فعا  صهفی و سهفی ایی از کار شیوه

شود  فشاری های تلیسی و ا هیتی انجام  یفشار روانی و کمیودهای  الی توأم با فشار

که چونان ببت ی همواره بر دوش کار ران و فعاالن ساهفی ایی ساهگیهی کرده و قفم  

ف   کهدار  یی  روهی و تیقاتیِ کار ران را دشااوار و هزیهه ذاردن در  ساایر  یارزه
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ی کار ر تروردن های همیشاگی و  اه  وفق کارفر ایان و دشامهان تیقهی ی از شاگرد

توا ل نفوای و تاساو  در ساهفی ا و ایجاد انشاقاق و بفبیهی نسایت به ی فیگر در 

هایی از   یان کار ران سااهفی ایی )و فعا  در ا ور صااهفی( اساات  بفتری، نوع برخورد

رهای فردیِ کار ران فعا  در ا ور صاهفی و ای، دسات تجساس در ا ور شابصای و رفتا

سازی و سرانجام بازداشت و  تهم سهفی ایی و از ای، تریق یافت، نقا  ضع  و ترونفه

های صااهفی و هایی که ارتیا   سااتقیمی هم به فعالیتکردنِ فعاالن اساات به ترم

 شود های سهگی، ختم  یکار ری نفارد؛ ای، رونف  اه به  ح و یت

شفه در باال ا روز تهیش کار ری ی توا ل و رخفادهای  فتهی  جموتهدر نتیجه

ساا ان و تراکهفه  ریم تتانسایل بسایار باالیی که دارد کماکان در وضاعیتی نابهایران به

های برد و ت سا  بار ای، که هردو ساهفی ای کار ری یادشافه تس از  وفقیتسار  یبه

ی کار ری و و ارتیا  انفک با بفنه ا در وضااعیت کاهش نساایی نفوادرخشااان اولیه

 ی کار ری قرار  رفتهف دوری تفریجی رهیران آن از بفنه

توان های زیادی  ی ت سفانه در  وارد اشاره شفه در بهفهای )ب( و ) ( باالا نمونه

ها در ای، نوشاته اسات و نه صاال   ا ا برای آ اهی بیشاتر  برشامرد که  نه  جا  اکر آن

ها و اخیاار و ا  خیری هردو ساااهافی اا  راتعاه کرد  با دقت در  ت، تیاامتوان به کانا ی

ی نگاه و هاا شایوههای هفقِ بیانیهها و  باتیان و  روهبهفی  وضاوعها و دساتهبیانیه

ی اقفا ات  برخورد ساهفی ا به  ساایلا اقفا ات انجام شافه از ساوی ساهفی ا و نتیجه

ی ز اانی  هتباس  ثلًا رد کرد کاه در یا  دورهتور تقرییی برآوتوان باهانجاام شااافه  ی

هاا  هافما  سایل و  ش الت ها و بیانیهصف روزا  وضوع و  باتس چهف درصف خیری 

سات و چهف درصاف به خار  از  درون واحف و اتساای ساهفی ا اساتا چهف درصاف کار ری

ا در تز صاافور بیانیهی  عی،ا سااهفی اا بهشااود  یا در ی  دورهسااهفی ا  ربو   ی

راساتای تحقق  طالیات یا حل  شا الت اتساا چه اقفا ات تملی را سااز ان داده و چه  

 نتایجی به بار آ فه است  

های  وتود تهیش کار ری  سااتلزم  هفی از تتانساایلی تایانی آن که بهرهن ته

 ها است ها و روشآ وزی از تجارب و بازنگری در برخی تلقیدر 
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 دساتبه ییره  ا ساهفی ا وهای کار ریا شاوراتشا لانواع   1357در دوران انقالبی  

های رادی ا  در سارتاسار ایران در  راکز کار شا ل  رفتهف  در آن  با خواساتهو  کار ران 

های  بتل  برای بهتر شاافن شاارایط کار و ها به روشکفام از ای، تشاا لهر  ا قطم

 یارزات با ارزشی را انجام دادنف   تالش و   اکار ر ایران یزنفکی تیقه

  آرشااایو  یارزنافه   یاز جموتاه زادهپیمنان وهنابکاه باه یااری دکتر  ساااهاف زیر  

ا  ربو  باه ی ی از  در اختیاار قرار  رفتاه اسااات  یناد خسننرو شنناکریزننده کاار ری

سااراسااری کار ران  یسااس اتحادیهؤشااورای  نام دهای کار ری در تهران بهتشاا ل

  بازر انا  هفی با تشا یل دولت  وقت   1357که تس از تیروزی انقالب  ایران  اسات

  اده  هتشر کرد  2۴ درآن ای خطاب به های کار ران را تی اتال یهخواستدر

خوانیاف تاا حافود  چاه در ای، ساااهاف کاه  ت، کاا ال آن در ادا اه آ افه اسااات  یآن

از تفالت اتتماتی و اقتصااادی اساات که انتظار  زیادی بازتاب تبیل تمعی کار ران

هایی  ی ایران شا ل بگیرد؛ آر انهای کاری در تا عهداشاتهف در تی انقالب در  حیط

 کردنف با تیروزی انقالب بایف تحقق تیفا کهف   که  مان  ی

 

 »درخواست کارگران از دولت موقت« 
ای تقاضاای با انتشاار اتال یه ساراساری کار ران ایران  یساس اتحادیهؤشاورای  د

ای، اتال یه آ فه اسااات:   یکار ران را از دولت انقالب  طر  کرده اسااات  در  قف ه

کار ری ساابق را واو ون کردا برای  ا  رویم ضافانقالبی که در کشاور  ا انجام شاف و د

فیما  رسااهگی و کار ران که در تی آن با اتتصاااب های  تعفد خودا بی اری کشاای

ی ا یفهای فراوان است   ا آن بردارنفههای زیادی دیفیما درتولی کشیفیم و صف هبی

تای  ا زده بودنف رهایی  وهمه  شاااقت را  ردانه تذیرفتیم تا از زنجیری که بر دسااات

 ان شااروع  یابیم   ا در انقالب سااهیم هسااتیما زیرا قیل از همها انقالب را با اتتصاااب

های آنها شان را از دست دادنف و زن و بچهای، راه بسیاری از کار ران تانکردیم و در 

 یآه،ا در  مرک و در هزاران کارخانهانف   ا در صاهعت نفتا در راهآور  انفهبفون نان

در    انا تفهه در دساتا یههانها در اتتصااب بودیم و تاقیت دوشاادوش همدیگر  اه

     قیام شرکت کردیم
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 ایم شرایط به انقالب ا یف فراوان بسته ا به ای،  

 که در ایرانی خالی از ستم تیقاتی زنف ی کهیم ا یف به آن

 تان  ا را ن شف  یکه دیگر کارفر ای تالدا برای سود بیشترا شیرهنآا یف به 

ی خر  در ان زن و بچها تیری از نگران ها  رساهگی ت رار نشاود که شاسنآا یف به 

 افتاد ی و اخرا  و دربفری خالص شویم  و ازکار

 هز ا خجالت نسیه تهس خریفن   ی ا انقالب کردیم تا از نگرانی دیر شفن کرایه

 و سراف هف ی دست خالی به خانه رفت، راحت شویم  

 

به شار  زیر  ورد تقاضاای کار ران از دولت انقالب   2۴در ای، اتال یها ساپس در 

 اتالم شفه است:

نزدی  تشا یل خواهف شافا بایف به رسامیت    یکه در آیهفه شاورای کار ران .1

 شهاخته شود 

قاانون کاار فعلی باایاف توییر کهاف و قاانون کاار تافیاف باایاف باا کما  کاار ران   .2

 نوشته شود 

 زنف ی باال رفتا بایف حقوق کار ران هم اضافه شود  یهر وقت هزیهه .3

 از حقوق و  زایای کار ران نیایف  الیات  رفته شود  .4

 ات در انی کار ران بایف  جانی باشف و آنها نیایف حق بیمه بفههف خف  .5

 چه زودتر بایف  س ، تهیه  ردد برای کار ران هر .6

شااود بایف تمام حقوقش  طابق روزهای وقتی کار ری  ریش و بسااتری  ی .7

 تادی به او ترداخت شود 

 ساتت در هفته کار کههف و دو روز تعطیل داشته باشهف  ۴0کار ران بایف   .8

انفا بایف از کارخانه اخرا   کردهکساانی که با رویم ساابق هم اری  ی یکلیه .9

 شونف 

نها به نفم آداران و کارشااهاسااان خارتی بایف اخرا  شااونف و ا وا   ساار ایه .10

 وری شود آکار ران تمم
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بی، کار ران و کار هفان از نظر تعطیالت ساالیانه و  رخصای ساالیانه نیایف   .11

 فرقی باشف 

 ا دارویی و بیمارستانی کار ران بایف درست شود خف ات تزش یوضم  .12

ز ان اساتراحت کار ران که به دساتور تزشا ی باشافا تزء سااتت کار حسااب  .13

 شود 

نفم کارفر اسات بایف از  یاتی که تمام آن به ضارر کار ر و بهساان ینا هآیی، .14

 بی، برود 

یاایاف در  ساااایال ا و ارتش نانافر ریا وی نیروهاای انتظاا ی  ثال تلیسکلیاه .15

 کار ری دخالت کههف 

 ها بایف در بررسی ا ور زیر دخالت داشته باشف:  شورای کار ران کارخانه .16

 کارخانه یسر ایه -

 وضم کارخانه -

 تصمیمات کارخانه در  ورد خریف و فروش  -

  ذاری تفیف کارخانهسر ایه -

 سود کارخانه -

 تقسیم سود -

 شورای کار ران باشفاستبفام و اخرا  کار ران بایف با نظر  .17

 کار ران بایف حق اتتراض و اتتصاب داشته باشهف .18

 ها به کار ران بر ردانفه شود تعاونی یسر ایه .19

ساایل ایمهی و یذای ا وا اقفا ات بهفاشاتیها بایف وساایل رفاهیدر کارخانه .20

  رم  جانی وتود داشته باشف 

 وتود بیایف هب  ا تزش یارا حمام و  هف کودک در هر کارخانه بایفآ یوالنس .21

 کار ران تیمانی بایف رسمی شونف  یکلیه .22
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افتاده و بیمار تشا یل شاود تا به وضام کار ران ازکار  بایف ی  شاورای تزشا ی .23

 رسیف ی کهف 

بایف سا، بازنشاساتگی از     ری(نظیر  عفن و ریبتهدر  ورد کارهای سابت ) .24

 سا  تایی، آورده شود  20سا  )کار( به  30
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دساتان  های خیابانیا تهیش تهیدسایاسات آصا  بیات در فصالی از کتاب ارزشامهف

اختصاص داده است  او  1357در ایران ا فصالی را به تهیش بی اران در  قطم انقالبی  

های  ی ساا ها و ساایر نشاریات در فاصاله زارش روزنا هدر ای، ببش با اساتفاده از 

هاا و در هاا تزوههاا توسترهاا نشریهو برخی  فارک اولیه  انهف تراکت 1369تا   1356

و و با کساانی که از سااز انفههف ان تهیش بی اران در آن  قطم بودنفا   واردی  فت

سااابقه و نا هانی سااطح  بیبا افزایش  1357دهف که تس از تیروزی انقالب نشااان  ی

هایی از ساااوی  ردم تادی بودیم  او بی ااری در شاااهرهای ایران شااااهف چه واکهش

تور  وقت کار خود  نویساف: ددر  قطم انقالب هزاران کمپانیا شارکت و کارخانه به ی

و  21ها قیل از قیام  را  توق  کردنف و صااحیان و  فیران ایرانی وخارتی ای، شارکت

شاااور را ترک کردنف  و آنها که در کشاااور  انفنف تملیات اقتصاااادی ک 57بهم،  22

و ر  حااکم بر کشاااور  توق  کردناف و  هتظر  اانافناف تاا شاااان را در  یاان هر تمافه

به   1های اقتصاادی را در تیش خواهف  رفت  بییههف دولت انقالبی تفیف چه سایاسات

ی صاهعتی و سااختمانی و ییره در سارتاسار ای، ترتیس در  قطم انقالب صافها ترووه

تعطیل درآ فنف و کشااور از خوزسااتان تا اصاافهان و تهران به صااورت تعطیل یا نیمه

های  هزاران کار ر در ساارتاساار کشااور که برای تیروزی انقالب دساات به اتتصاااب

باره در فردای ح و ت شااه شافنفا ی   ی کار ری زده بودنف و باتث سارنگونی ساترده

انقالب بی ار شافنف  آصا  بیات با ثیت آ ار بی اران در آن  قطم تاریبیا  ساترد ی 

هزار کار هف   3کهف: ددر تهران حفود  رقم بی اران را در سارتاسار کشاورچهی، بیان  ی

وبرق کاار هااا تئااترهاای تر زرق هااا کاافاههاای یربیا کااباارهکاه برای نموناه در رساااتوران

آز ایی ی بلیت ببتکردنف  شاایل خود را از دسات دادنف  با تعطیل شافن  ؤساساه ی

درآ ف بلیت از کار بی ار شاافنف  به ای، ترتیس در همان ی کمهزار نفر فروشااهفه 200

درصف نیروی  21و نیم  یلیون ایرانیا یعهی  2تقرییاً حفود   57ابتفای تیروزی انقالب 

های زنف ی  اش را به ساایاساات( بیاتا در ای، ببش توته202)ص     کار بی ار بودنف  

کهاف و  عطوق  ی  57ی کاار ران و کاار هافان در  حیط کاار در  قطم انقالب  روز ره

ی انقالبا کار و  شاایل  واساطهدهف که چگونه  ردم تادی و کار رانی که بهنشاان  ی

اساتفاده از  وقعیت انقالبیا    خود را ازدسات داده بودنف در آن  قطم تالش کردنف که با
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اقفام به تمل تمعی و ساااز انفهی و تشاا یالتی کههف تا برای خود کار و ا  ان ا رار  

کهف به ای، شا ل بود که دتهیش بی اران در سارتاسار  عاش فراهم کههف  او اضاافه  ی

( باه همی، سااایاس  اا در آن  قطم در 202ایران تس از انقالب باه وتود آ اف   )ص   

آباادا قزوی،ا ساااههاف ا  بزر  ایران  اانهاف تهرانا آباادانا انافیمشااا ا خرم  شاااهرهاای

های کار ران بی ار بودیم  از تمله در  یری تشاا لکر انشاااها تیریز و    شاااهف شاا ل

در فروردی،  ی کارگران بیکار اصننفهان و حومه«»اتحادیهاصااافهان با تشااا یل 

ی بیشاتری به تیش رفت  بیاتا  ا  یارزات کار ران بی ار شاهر با تمق و  ساترد 1358

فروردی،  5نویسااف: ددر  ی  در توضاایح  یارزات کار ران بی ار اصاافهان در آن  قطما

بی اران دست به ی  تظاهرات اتتراضی زدنف  آنان تالکاردهایی را با خود حمل    1358

بار  سئولیت انقالب بر دوش زحمت شان بوده  "کردنف که روی آن نوشته شفه بود:   ی

هایی که تظاهرکههف ان با    روی ترچم"ا ا کسااان دیگر از آن بهره  هف شاافنف اسااتا

خود داشاتهف از دولت خواساته شافه بود که دشاورای کار ران بی ارشافه  و حق تجمم  

آنان را به رسمیت بشهاسهف  تظاهرکههف ان با نیروهای انتظا ی ترففاران ح و ت که 

فر انفاری تلوی تظاهرات را  رفت و در   به چماق و چاقو  سالح بودنفا  واته شافنف 

هزار    10تر از دو هفته بعف  دههف ان دساتگیر شافنف     کمای از سااز انهمان حا  تفه

ی کاار ر اصااافهاان باه تظااهرات ترداختهاف و خواهاان  تظااهرکههافه در تلوی خااناه

بعف ادا ه  تیمایی اتتراضای بی اران در روزهای ی  ساتقیم با فر انفار شافنف   راه ذاکره

کشاته و تعفاد دیگری  "ناصار توفیقیان"نام  یافت که در ادا ه ی ی از تظاهرکههف ان به

   ۴نفر بازداشت شفنف      300 جرو  و حفود 

یاد  ی زنفه زارش زیر که با یاری دکتر تیمان وهاب زاده از آرشاایو  هتشاارنشاافه

 یری  و ت میلی شا ل  ها و تزپیات بیشاتردکتر خسارو شااکری اراپه شافه اساتا با داده

را از قلم فعااالنی کاه در   1357تهیش بی ااران در شاااهر اصااافهاانا در اسااافهاف  ااه  

دهف   سااز انفهی و حمایت از تهیش بی اران در شاهر اصافهان نقش داشاتهف بازتاب  ی

 ) حمف صفوی(
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 1»مبارزات خونین کارگران بیکار« 

تهلوی ی  هبهم، و سرنگونی رویم وابست یی ی از  سایلی که تس از قیام قهر انانه

آ فه اسات و هر روز اخیاری راتم به آن از شاهرهای بزر  صاورت حادی درهدر ایران ب

کار ران بی ار اسات   یرساف  سائله ی  ایران از قییل تهرانا اصافهانا تیریزااهواز و   

ت  وقات کهاف و دولا ی  روز بیشاااتر تهافیافباهی کاار ر را روز شااا ال بی ااری کاه تیقاه

انافاخت،  هتوتهی و راباا بی  برای حال ای،  سااائلاه نافارد بل اه تمالًای  تههاا برناا اهناه

تور  ساااتقیم  تصااال کردن آنان به تیلیوات ساااوء و  ورضاااانه تلیه کار ران و به

تر و ییره ز یهه را برای سااارکوب بی اران و هرچه تیچیفه   اخاللگراندو     بیگاانگاند

از  ای  در ای، نوشاته ساعی بر ای، اسات که خالصاه  نمایف  ی  کردن ای،  سائله فراهم

ی کار ران بی ار اصافهان را که  هجر به شاهادت دو نفر هاچگونگی  یارزات و خواساته

 و دیگری دانشجوی کار ر بود برای  ردم ایران روش، نماپیم   که ی ی کار ر

 یر در درتری، نیروهای  کار ران که خود ی ی از اساااساای اتس از تیروزی انقالب

 یارزه تلیه رویم شاااه بودنف و  یارزه کرده بودنف تا زنف ی بهترا آزادی و اسااتقال  به 

دانف   ی دست بیاورنفا  شاهفه نمودنف ح و ت تفیف که خود را انقالبی و حا ی  ردم

دارد  در اصااافهاان نیز  اانهاف دیگر شاااهرهاای ایران تعافاد برای آنهاا برنمی  تمالً قاف ی

فرانساااوی و ییره وتود داشااات که رقم   ای ا ری ااییهاو کارخانه  هازیادی شااارکت

های توتهی از کار ران دساات به اتتصاااب و تظاهرات تلیه رویم و ا پریالیسااتقابل

ی  یاارزه را ادا اه دادناف  ا اا ای، تولو بی  هاا باا تحمال بی ااریخاارتی زدناف و  افت

  که با  شاقت را کشایفنف به ا یف ای،کار ران  انهف ساایر تیقات خلقی ای، همه رنج و  

شاان را بهیود ببشایفه بتوانهف زنف ی  هاسارنگونی رویم شااه و بیرون کردن ا پریالیسات

به وضام آنها رسایف ی کهفا دردها    آنان باشاف  یو ح و تی بر سار کار آورنف که نمایهفه

دهف  انقالب   ی آنان را بشاهاساف و برای در ان آن قفم برداشاته و آنها را نجاتهاو رنج

تیروز شااف ولی کساای اساامی از کار ران و دیگر زحمت شااان نیاورد  در  ورد   هاهراً

تفوی،  شات  کار ران از بی اری و ای نه سابهی  فته شاف و نه برنا ه  اشاان شا الت

 
  هتشر شف  1358ای،  زارش توسط انتشارات رز هف ان در سا   1
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 ابرنف و کشاته داده بودنف و تسالیم نشافنف تا  ره کارشاان  شاوده شاود ی  ی رنجتولبی

 فتر از وضم قیلی یافتهف   ا ا خود را بی ار و ب

  آغاز سازماندهی

ی ی دو هفته از انقالب  ذشااته بودکه کار ران شاار هفه و سااراف هفه در تیش  

سااار ردان  اانافه بودناف     تو بیحقوق نگرفتاه و بی اار و    هچهافی،  اا  اخاانوادهاایشاااان

به  هز  تلماا و روحانیون و   ابه اساااتاانفاری  اکار  یت  و تراکهافه به ادارهکار ران ت 

ساار  اکردنف  م ، اساات به درد آنها رساایف ی شااود ی خالصااه به هر کجا که ف ر

ساایر دوساتان کار ر خود را نیز دیفنف که وضاعی  شاابه    هااکشایفنف و در ای، رفت،

داشاتهف  چون از  راتعات انفرادی به  قا ات و رهیران ساودی نیافتهف در اواخر اسافهف 

ی اصافهان اتتماع کردنف و خواساتار ترداخت  ها( در  ساجف حا  رساولی1357 اه )

 خود و بر شت به کار شفنف ی  هافتادحقوق تقس

کاه  ردم ای، برای آن  او رهیران اصااافهاان کاه توابی برای آنهاا نافاشاااتهاف   قاا اات

نییههف و از درد آنها آ اه   را  شااف ی  روز بیشااتربها که تعفادشااان روزکار ران بی ار ر

  یخانه دخار  از شاهر به نام   به  حلی دور افتاده و تقرییاً  شاونف کار ران را از  سااتفان

  کردناف  ی  بردناف تاا کسااای ای، بی ااران را کاه اکهون از ده هزار نفر هم تجااوز   کاار ر

 ف نییه

در ای،  حل کار ران با هم بیشااتر به تیاد  نظر ترداختهف و تصاامیم  رفتهف که 

اب کرده و آنهاا را برای  ذاکره و  رفت، تواب به نزد  سااائولی،  تعافادی نماایهافه انتبا

انجام شاف  کار ران بی ار اصافهان   هادولت  وقت بفرساتهف  انتبابات با تمام دشاواری

یل از انقالب  شااوو   ی قهاشاارکت ا ری ایی که در سااا   افلور  از شاارکت  که تمفتاً

اکریل با  شارکت ا ری ایی تلی  هزار کار ر داشات و 9اه اصافهان بود و  سااخت، تاالیشاگ

هزار کار ر و  3کوتتر ساازی بل با حفود  شارکت ا ری ایی هلی  کار ر و هزار  ۴بیش از  

صااهایم نظا ی و کار ران ساااختمانی و آزاد بودنف در ای، انتبابات شاارکت کردنف  در 

  هزار کار ر اصاافهانی را 30نمایهفه حفود   8نمایهفه انتباب شااف  ای،  8ای، انتبابات  

تی   ای، نمایهف ان  کردنف  ی  که اکثرشاان کار ران صاهعتی و فهی هساتهف نمایهف ی

اساتانفاری اصافهان و  ااصافهان  کار یاداره  ای  تعفد با  قا ات در وزارت کارهاتما 
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در شاااس تیاف  هااا  تلماا و رهیران روحاانی  القاات کردناف  ا اا نماایهاف اان بعاف از  القاات

کاار ر اتتمااع کرده بودناف رفتهاف    یکاار ران کاه در خااناهتواب تیش  ( بی1358)نووز  

وزیر کار که اواخر    1فروهرداریوش  تاساات که قیل از ای، نمایهف ان با آقای  تالس ای،

نیز دیفار کردنف  وقتی نمایهف ان کار ران بی ار با ایشان   فاسفهف به اصفهان آ فه بودن

 ویهاف کاه  اا   ی  ه آقاای وزیربا  کههاف نماایهاف اان ی   طر   و  شااا الت را   القاات

هساتیم  آقای  هساتیم و خواساتار رسایف ی به وضام کار ران   رهزار کار 30  ینمایهفه

 300هزار اسااات ا ر    30هزار کاه    30  و   تهران بروم  باایاف باه   ، فعالًد ویاف:   ی  وزیر

    هزار هم باشیف به  ، ربطی نفارد 

ی ها یف به دسات آوردن حقوق کار ران به ا 1357در آخری، روز اسافهف  اه ساا  

اتتماع کرده بودنف  آنان   کار ر اصاافهان یدر خانه  اافتاده و برای تیفا کردن کارتقس

نان های آز انی که از نمایهف ان شهیفنف که ههوز بایف صیر کههف تا  قا ات به خواسته

توانیم به نمی  دیگردشاااان از دسااات رفت  فتهف: سااار فرصااات تواب بفههف تاقت

کشایم که با دسات خالی تیش زن و  ی ای، شاس تیفی خجالت   یمان بر ردیمهاخانه

    ان برویملیا ی  رسهه و بیهابچه

کهیم  ا ا    تیماییراه ردم  یخواهی از همهییف دوساتان چاره کهیم و برای  فدبیا 

نیسااات   اا کاار ران   تیمااییراهاکهون ز اان  دنماایهاف اان و برخی از کاار ران  فتهاف:  

ی  ها آییم  ا ر تا آن ز ان به خواسته ی فروردی، 6رویم و دوشهیه  ی  کهیم  ی تحمل

  کهیم  ی   ا رسیف ی شف که شف  در ییر ای، صورت هر تصمیمی  رفتیم تمل

شاار هفه در  قابل فرزنفان و    تو  بییام تیف  رسااهه و کار ران به خانه رفتهف  ا

 ا ا صیور و بردبار     خانواده  سر اف هفه در  قابل فا یل

 
 راا دبیر کل حزب  لت ایران و وزیر کار  ( از فعاالن و رهیران ساایاساای  لی1377  -1307دی 7داریوش فروهر) 1

های زنجیره ای ترور دولت  هفی بازر ان بود که در او  آار اه به همراه همسارش تروانه اسا هفری در تریان قتل

 شف  



 57در اصفهان بعف از انقالب بهم،     اری یارزات کار ران ب  یبازخوان 242 

فروردی، برای قطعی   6خالصاه تیف  ذشات و شاشم فروردی، رسیف  کار ران صیح 

که یا کار بگیرنف و یا به خانه برنگردنف و ای، حق  سالم    کردن ت لی  خود آ فه بودنف

 ان بود زیرا آنان دیگر تحمل  رسهگی و بی اری را نفاشتهف   کار ر

 آغاز حضور خیابانی جمعی کارگران بیکار

کار ر اصفهان آ فنف حفود    یکشیفه ا ا  صمم به خانهبیش از ده هزار کار ر زتر

به ای  کههفهصایح چهف روحانی با نمایهف ان صاحیت کردنف  چون تواب قانم 9سااتت  

 کههف  کار ران  تیماییراهکار  یر ران تصامیم  رفتهف به ترق ادارهکار ران نفادنف کا

فهمهاف و از  اا   ی  کهیم  ردم حاا  و روز  اا را  تیمااییراه فتهاف ا ر  اا در شاااهر   ی

 فتهف که درسااات   ی  کههف و  ا دیگر تهها نبواهیم بود  ا ا روحانیون ی  تشاااتییانی

 کهف   تیماییراهم کسی  ورفرانف ینیست در آستانه

و نیم ی ی از همراهان روحانیون تشاات بلهف و رفت و خطاب به   9حوالی ساااتت 

اناف و دم بر نیااوردناف  حااال ی دیگر کاار ران یونجاه خوردههاادر انقالبد  :کاار ران  فات

ای،  فتارا کار ران را به خشام    کهیف  ی صافاما با چهف روز بی اری ای، همه ساروشا

 چرا  ا بایف یونجه ببوریم ا اد  : فتهف ی  کههف  آنان  تیماییراهتهف  آورد و تصامیم  رف

 اه اسات که  رساهگی   6 ا     توانیم تحمل کهیمنمی دارها تلو ببورنف   ا دیگرسار ایه

  ایم کشیفه

  تیمایی راهکار شاااروع به   یده هزار کار ر با نظم به خیابان آ فنف و به ترق اداره

   حقوق کار ر ترداخت  ردد  نیایف کار ر اخرا   ردددشعارشان ای، بود    کردنف

 را  رفته بود  شااانکه تعصااس چشاامان  در تو  راه بارها از ترق برخی نوتوانان

 ورد حملاه قرار دادناف  ا اا کاار ران باا صااایر و  تاانات ای، حمالت و   کاار ران بی اار را

    دادناف  کاار ادا اه  یتاا اداره  ی نااتوانمرداناه را تحمال کردناف و باه راه خودهاابرچساااس

به کار ران     ر  بر کمونیساتدبا شاعار ای  کار به تحری  فردیا تفه یتلوی اداره

کساای زخمی یا    خواسااتهف در یری تیفا شااود و احیاناًنمی حمله کردنف  کار ران که

ی  از رهیران روحانی شاهر به   یتیمایی برداشاتهف و به توصایهکشاته شاود دسات از راه

 کار ر بر شتهف  یخانه
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کار ر چهف سابهرانی ایراد شاف و از کار ران خواساته شاف که صایر کههف   یدر خانه

فروردی، روز   11ی آنها رسایف ی شاود  روز هام به خواساتهوکه تس از بر زاری رفرانف

نفار  ههف   صاح  به کار ر آ فنف و  عاون اساتا یم کار ران به خانهوبعف از رفرانف

آنجاا آ افه بود برای کاار ران صاااحیات کرد و قو  داد کاه هر چاه زودتر باه اتفااق 

 ی کار ران رسیف ی شود  هانمایهف ان به خواسته

فروردی، رسایف   16ام روز تهجشاهیه  ای، وتفه و تیفها هر روز ت رار شاف تا سارانج

 اشاای، داده و با  ی  هی کرای قادیرکار ران که هر روز از اصاافهان و شااهرهای اتراق 

آنها    از دساات رفته بود  شاااندیگر تاقت  اآ فنف ی  کار ر ییی به خانهیتحمل  صااا

 هتظر تواب نمایهف ان که شاااس قیل با  عاون اساااتانفار تلساااه داشاااتهف بودنف   

نمایهف ان آ فنف و  فتهف قرار اسات تا صایح شاهیه تواب قطعی به آنها داده شاود و در 

 تهیه کههف   کار یری کار رانهخواسته شف که ترحی برای ب ضم، از آنها

ی آنها رسایف ی  هاقیل قرار  ذاشاته بودنف که ا ر تا شاهیه به خواساتهکار ران از

به ترق اسااتانفاری بزنهف  ا ا نمایهف ان  فتهف که تا روز    تیماییراهنشااود دساات به 

وقتی کار ران بیشااتر تافشاااری     کهیم  بایف به دولت وقت داد  تیماییراهشااهیه نیایف  

تهفیف کرده اساات که ا ر روز شااهیه کار ران  کردنف  علوم شااف که  عاون اسااتانفار

به  لوله خواههف بساات  ای،  ساائله بیشااتر باتث خشاام       تیمایی کههف آنها راراه

کار ران شاف  در ضام، در همان روز خیر رسایف که چهف نفر از نمایهف ان کار ران به 

انف و از آنها خواسااته شاافه که چهف نفر افراد  تعصااس تهفیف به  ر  شاافه  یوساایله

همان روز دو نفر خیرنگار که برای  صااحیه با کار ران آ فه   12اساتعفا بفههف  سااتت  

سااپری    هابودنف به اتفاق چهف کار ر دسااتگیر شاافنف  روز تهجشااهیه با ای،  ونه اتفاق 

 شف 

 حرکت به سوی استانداری

ای  کههفههیچ تواب قانم ای، روز کار ران  رساایف  تا (1358دی، )فرور 18شااهیه  

تیمایی به سامت  صایح کار ران بی ار برای راه 11حفود سااتت    دریافت ن رده بودنف 

کار ران بی ار نیا فه بودنف ا ا تعفاد   یبا وتودی که همه  اساتانفاری به خیابان آ فنف 
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ظم به خیابان آ فنف و قرار  ذاشاتهف شاف  کار ران  ه ی هزار نفر 10ران حفود  ضاحا

  با ای،  حقوق کار رترداخت  ردد  نیایف کار ر بی ار  ردددکه تهها شاعار ای، باشاف:  

ههوز راه زیادی نرفته بودنف که  عاون     شاعار کار ران به ترق اساتانفاری به راه افتادنف

در تلوی     کار ران انقالبی هسااتیفدشااما ضاافاسااتانفار رساایف و به کار ران  فت 

باا رههمود نماایهاف اان خود    ابااشاااگااه کاار ران کاه در خیااباان چهاار بااغ تاایی، قرار دارد

 توق  شافنف و از آنها خواساته شاف که به باشاگاه کار ران برونف تا  عاون اساتانفار با  

هر که د  :تا نشاااساااتهف و  فتهفکار ران صاااحیت کهف  ا ا کار ران همانی  هنمایهف

 ا     ان صاحیت شاودخواهیم براینمی تا برای  ا بگویف   ا دیگرصاحیتی دارد همی،  

و در خیابان  تحصا، شافنف   عاون اساتانفار باالی ی   اشای، رفت   خواهیم  ی  تمل

آیا کار و نان خواسات، ضاف انقالبی اسات؟ چرا شاما به  ا  دو کار ران از او ترسایفنف  

خواهم و  ی   ،  عذرتدفت: او که توابی نفاشات    انقالبی هساتیف؟شاما ضاف فتیف  

کار ران به او اتتراض     هظورم آن بود که در بی، شااما افراد ضااف انقالبی هسااتهف؟

کردنف و او هم آنجا روی  اشای، نشاسات و توابی به کار ران نفاد  کار ران که از صایح  

نگه داشاته شافنف تا خساته شافه و   هاتا روی خیابان سااتت رساهه آ فه بودنف همان

 همی، تور هم شف     برونف و

بیشاااتر نمانفه بودنف و بقیه که ای،    رهزار کار  2ههر حفود ازسااااتت ساااه بعف

خوراک به   یبرنا گی و آشافتگی را دیفه بودنف  تفرق شافنف و برخی نیز برای تهیهبی

اتراق تراکهفه شافه بودنف   عاون اساتانفار سااتت ساه به کار ران قو  داد که برود و با  

  بگیرد و با تواب تیش آنها بر ردد  ا ا تا ساااتت چهار و نیم از او وزیر تمانبساات

شااود  فتهف بیاییف به  ی  کم دیفنف تعفادشااان دارد کمخیری نشااف  کار ران که کم

درای، سااااتت نزدی  به دو هزارکار ر    تا بگیریماساااتاانفاری رفتاه و تواب را هماان

  تیمایی هها  هظم و با همان شاعار قیلی رانراه افتادنف  آباقیمانفه به ترق اساتانفاری به

نمودنف  ا ا در  ی  دیفنف از آنهاا تشاااتییاانی ی کردنف و سااار راه  رد ی که آنهاا را ی

نزدی ی اساتانفاری در خیابان ساپه نا هان  روهی با چوب و چماق به کار ران حمله  

ا با کما  کردنف  در ای، حمله چهف نفر از کار ران تراحات  بتصاااری برداشاااتهف  ا 

هم  صاایر و  تانت به راه خود ادا ه دادنف و نگذاشااتهف که  هاتمی، صاافوق آنها را به

 روه  زبور قرار  رفتهاف باه  یکاه باارهاا  ورد حملاهسااارانجاام کاار ران در حاالی  بریزد 
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اسااتانفاری رساایفنف و در حیا  اسااتانفاری  تحصاا، شاافنف و نمایهف ان به دفتر 

حا   روهی از تاساافاران با تفهه و  ساالساال به  قابل    اسااتانفاری رفتهف  در همان

ور شافه بودنف  حمله  آنهااساتانفاری آ فنف و اتراق اساتانفاری ایساتادنف   روهی که به 

دادنف    ی کردنف و شاااعار ی به کار ران حمله  نیز بیرون اساااتانفاری با ساااهه داپماً

هر بار تلوی خشام   اترکار ران تبته  یکار ران بارها خشامگی، شافنف ا ا به وسایله

کار ران به سارههه شاری  رپیس راههمایی و رانهف ی که  چهف نفر از   آنها  رفته شاف

و از او خواسااتهف که تلوی در یری را    نفدر آن  وقم در اسااتانفاری بود  راتعه کرد

 هجر  شااود  م ، اساات که   ی   ونه که ا روز به آنها حملهبگیرد  به او  فتهف که ای،

 :به خونریزی و کشاته شافن آنها  ردد  ا ا تهاب سارههه در تواب به کار ران  فت

 استانفاری خار   ردیف   یو بعف از حوته   ، االن بایف نمازم را ببوانم د

در همی، حاا  افرادی باه کاار ران حملاه کردناف و یا  کاار ر را باا چااقو زدناف  یا  

به اصاارار کار ران برای تلو یری از    نفر روحانی در اسااتانفاری حسااور داشاات که

خونریزی به سااوی  ا وران کمیته در حرکت بود که نا هان صاافای تیرهای هوایی و 

ان خشامگی،  کار ر  ز یهی شاهیفه شاف که در نتیجه چهف کار ر را به خون خود یلتانف 

داشااته و برای رسااانفن به بیمارسااتان در حرکت بودنف و از  از ی  ترق اتساااد را بر

 کردناف دفم ی  ی  هااتمی، را کاه باا چوب و ساااهاه حملاههاادیگر باایاف حملاهترق  

به هر صااورت تس از تیرانفازی و کشااتار و  سااروب کردن کار ران  روه   نمودنف  ی

شااان زد و چهف روحانی برای آرام کردن بور تقس نشااسااتهف و افراد کمیته نیز ییسز 

 کار ران وارد صحهه شفنف 

ثر و    شاافت  تکه به   تاهری رهیر  ذهیی اصاافهان بوداهللی ی از روحانیون آیت

چهان وحشایانه توانسات برای کار رانی که آننمی  ثر  ولی ای، ت  اسا  از حادثه بود   ت

ی روحانی  هاقیو  باشااف  در نتیجه کار ران صااحیت ورد حمله قرار  رفته بودنف قابل

 ویف از قفرتش   ی  ر راساات قام را نیمه کاره قطم کردنف و از او خواسااتهف که ا تالی

برای دساتگیری و  جازات  ساییی، ای، حادثه در حساور کار ران اقفام کهف  روحانی  

 کاه قو   خطااب باه کاار ران  فات  ابرده کاه از برخورد کاار ران آشااافتاه شااافه بودناام
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دهف تا لی، تیرانفازی را دساتگیر و  جازات کهف که تا ا روز خیری از اقفام ایشاان  ی

     نیست   
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ی خیزش  واسااطهدر  قطم تایانی ح و ت شاااه که دولت و دسااتگاه ساارکوب به

ها و صاهایم  بتل  تمو ی  ردم و اتتصاابات ساراساری تساعی  شافه بودنف کارخانه

های  ساترده وتمو ی کار ری تیفیل شافنف  در کشاور نیز به  حل خیزش و فعالیت

های صااهفی خود و خواسااتهای، دوران انقالبی کار ران ابتفا با تر  و سااا ان دادن 

های خود را به ش ل اتتصاب های خود به سطح سیاسی اتتراضسپس با ارتقاء  طالیه

های صاهعتی ها و  راکز تولیفی  ساترش دادنف   ی ی از ای، کارخانهیا اشاوا  کارخانه

ی صهعتی کار ر بود دکارخانه  600شاهف خیزش    1357که در هفته  هتهی به انقالب  

 قم در تهران است  تهرا   وا

که  ا را تا حفودی با فساااای تمو ی  یاارزات کار ری در آن  قطم   1ای،  زارش

ی ای، کارخانه توساط کار ران در هفته تایانی  روزهساازد  ربو  به اشاوا  تهجآشاها  ی

دهف که  یارزات صهفی کار ران ای، کارخانه ح و ت شاه است  ای،  زارش  نشان  ی

های ترشااور انقالبی ارخانه با ایفهبا کم  فعاالن دانشااجویی و چ  که از بیرون از ک

 آ فه بودنف در رویارویی با صاحس و  فیران ای، کارخانه ش ل  رفت   

ی از آرشااایو  هتشااارنشااافه زادهدکتر پیمان وهابدر  زارش زیر که با یاری  

اراپه شافه اسات به  وضاوتاتی  انهف تشا یل ساهفی ا و   یاد دکتر خسنرو شناکریزنده

دسااات کار ران و کهتر  بر ا ر تولیف و ی کارخانه بهو ادارهشاااورای انقالبی کارخانه 

اتالم همیسااتگی کار ران دیگر صااهایم و دیگر نیروهای ساایاساای و دیهی با  یارزات  

البط  زارش با توته به آیی، ی صاهعتی اشااره شافه اسات  رسامکار ران ای، کارخانه

  حمف صفوی   -تر ا روز اصال  شفه است  نگارش  تفاو 

 اشغال کارخانه صنعتی جنرال توسط کارگران مبارز

ی تهرا  باه تلات قطم  اازوییال و بحران حااکم بر ( کاارخااناه1357 ااه )دی  20از  

تلت نفاشاات، سااهفی ایی واقعی که بتوانف در چهی،  کشااور تعطیل شااف و کار ران به

ساتمزد ( بفون دریافت د1357بهم، ) 8 واقعی از حقوق کار ران دفاع کهفا تا تاری   

 

ای ساز ان تی ار در راه آزادی  شارات حوزهاشوا  کارخانه صهعتی تهرا  توسط کار ران  یارزا از انت 1

 1357بهم،  30ی کار را تیقه
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تا که تحمل چهی، وضااعی ییر  م ، بودا کار ران  یارز به  فت ساار بردنف  از آنبه

چهف سااتت  فیر تا ل کارخانه )شایر خفایی( را در کارخانه نگه داشاتهف و خواساتار  

 فتهف  ادام که دساتمزدشاان ترداخت  ترداخت کا ل دساتمزد خود شافنف  کار ران  ی

کرد  ولی با وسااتت دبیر ساهفی ا  فیر تا ل قو  داد  نشاود  فیر تا ل را رها نبواههف

 200که تا سااه روز دیگر حقوق کار ران را ترداخت کهف  تس از سااه روز فقط  یلغ 

شر ی  تهوان  ساتفه به کار ران ترداخت شفه و  قا ات کارخانه در کما  بیتو ان به

ونه فعالیتی  ثیتی از   ادتا کردنف که بیش از ای، در دساتر  نفارنف  کار ران که هیچ

دیفنف تصامیم  رفتهف که خودشاان  ساتقالنه برای  تانس دبیر و رپیس ساهفی ا نمی

 رفت، دساتمزد تالش کههف و به کم  اتحاد خود و تلس حمایت اقشاار تیشارو تا عه 

ببشای از حقوق خود را به دسات آورده و لقمه نانی برای زن و فرزنف خود کساس کههف   

( کار ران سارویس کارخانه به ترق دانشاگاه صاهعتی ]شاری  1357بهم، ) 16روز 

کههف  ساپس آنها تیاده به کهونی[ حرکت کرده و از دانشاجویان تقاضاای تشاتییانی  ی

ت هیا  ]ا یرکییر کهونی[ باه راه افتااده و روی تالکاارد سااامات دانشاااگااه تهران و تلی

ای از  بهم، تفه 18شهیه  کههف  روز چهاری خود را نوشته و حمل  یهای حَقّهخواسته

دانشاااجویاان و کاار ران در کاارخااناه اتتمااع کرده و کاار ران باا  رو اان  رفت،  افیر  

کههف  کار ران برای  های خود را  طر   یتا ل قساامت تولیف و ساارویس خواسااته

تلات کههاف و آنهاا باه اذاکره باا  افیر تاا الا اتساااای هئیات ساااهافی اا را  ا  ور  ی

حل  سائله را تهوان کههف های کار ران و راهف قاتعانه خواساتهکاری نتوانساته حافظه

و  فیر تا ل از دادن تاسا  صاریح تفره رفته و در نتیجه اشاوا  کارخانه تهج روز به 

ی کار ران  یارز تهرا   ورد تشاتییانی اقشار  یارز  ردم  تلیانهتو  کشایف  تمل حق

رفت، قسامتی از حقوق خود شافنف و  یرد  کار ران تس از تهج روز  وفق به  قرار  ی

 راه انفاختهف  کارخانه را با تیروزی نسیی به

 شرح مختصری از وضع کارخانه  

 15ی آبگر  ،ا بباریا کولرا یبچا  و    با  ی صاهعتی تهرا  تولیفکههفهکارخانه

ی  زدور  جلس شااورای  لی  ی کار  تعلق به دتهایت بهیهانی  نمایهفهسااا  سااابقه
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شاود   فیر  ی ای، کارخانه شاا ل ورق و کاربوراتور از خار  وارد  ی واد اولیهباشاف    ی

 یلیون تو ان ارز از کشاااور خار  نمود )ی  دالر در  21کارخانه که در ساااا  تاری 

تو ان بود(  ای، شارکت قیالً ی  بار اتالم ورشا ساتگی   7بازار آزاد در آن  قطم حفود  

را اختصاااص به تولیف آبگر  ، داده بود و به کرده بود  وی قساامت ساارویس کارخانه  

ای، وسایله ساود کالنی به تیس زده اسات  زیرا که اوالً با فروش ساهام قسامت سارویس 

ی ههگفتی به تیس زده اساات  و از ترق دیگر هر اه  ها ساار ایهو  رفت، وام از بان 

ی انهحق خود را تهوان کههفا وی توسااط کارخهای بهکار ران ببش تولیف خواسااته

 های کار ران ایستاد ی خواهف کرد تفیف به تولیف ادا ه داده و در  قابل خواسته

 وضع کارگران کارخانه 

شاونف  کار ران تمفتاً افراد  سا، و  کار ر اساتثمار  ی 600در ای، کارخانه حفود  

باشااهف  آ اهی کار ران باال اساات و اکثراً  ی کار توالنی در کارخانه  یدارای سااابقه

هایی در  ورد اتتصاابات و نقش اتساای ساهفی ا در ای، اتتصاابات دارنف  ولی به ربهتج

توانهف در تای دیگری اساتبفام  ردنف  تلت سا، زیاد در صاورت اخرا  از کارخانه نمی

شااود  در تو   کارانه نیز از تانس کار ران دیفه  یهای  حافظهو به ای، تلت برخورد

ی  ق اتتصاااب و  یارزات تیگیرانه توانسااتهف نمایهفهها اختهاق کار ران از تریسااا 

نفر را تشا یل  17تهانی  را اخرا  و هیئت  فیره ساهفی ا  تشا ل از  د خودفروخته

ی واحاف دساااهافی اای فلزکاار دههاف  قیالً ساااهافی اای ای، کاارخااناه در چاارچوب برناا اه

که خواهان   ی کارفر ایان و رویم  زدور تهلویکرد  ولی دسایساه  انی   فعالیت  ی

ی کار ر بودنفا ساااهافی اای ای، کارخانه از  ی هرچه بیشاااتر در صااافوق تیقاهتفرقه

ی ساهفی ا در  ذشاته تحت فشاار ساهفی ای  شاترک فلزکاران تفا شاف  هیئت  فیره

کرد  ولی در های کار ران را برای کارفر ا  طر   یهایی از خواسااتهکار ران قساامت

روع رکود در ساطح بازار و باال رفت، و صاعود خصاوص تس از شاشاش  اه  ذشاته و به

دساات آوردن حقوق  قیمت  ایحتا  تمو یا کار ران خواسااتار اقفا ات تفی برای به

های کار ران را برآورده توانساات خواسااتهوته نمیهیجخود بودنف که ای، سااهفی ا به

نه وارد ساازد و حتی  وقعی که کار ران از اقفا ات ساهفی ا ناا یف شافه و خود  ساتقال

تمل  شااتهف و  فیر تا ل را به  فت چهف ساااتت وادار به  انفن در کارخانه نمودنفا  
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کرد کار ران را به ساازش ب شاانفا تلوی اقفام که ساعی  یدبیر ساهفی ا ضام، ای،

دیفنف که اتساای ساهفی ا بایف از  قام خود  تفی کار ران را  رفت  کار ران تمالً  ی

ی کار ر با نظارت  ساتقیم و دایمی مان نسایت به  هافم تیقهبرکهار شافه و افراد باای

ی  کار ران تایگزی، آنها  ردنف  ولی بعف از شاروع اشاوا  کارخانه اتساای هیئت  فیره

تهوان نمایهفه کار ران با  زبانی رهیری تریانات را به دسات  رفته و بهساهفی ا با چرب

  قابل ای، کار تسلیم شفنف کارفر ا به  ذاکره ترداختهف و کار ران نیر در 

 وضع دستمزد و سایر مسائل کارگران  

تو اان   55تاا    ۴3( دساااتمزد کاار ران تافیاف الورود بی،  1357در ساااا  تااری )

تو ان )روزانه(    80تا   70ساا  کار حفود   20یا   15ی )روزانه( بوده و کار ران با ساابقه

ی وزارت کار صاورت  یرد لهوسایبهفی  شاایل بهکههف  قرار بود تیقه زد دریافت  ی

کاه باا اتماا  نفوا و ترداخات رشاااوه از ترق کاارفر اا توییر نااچیز در حقوق کاار ران باا  

وتاه  ورد قیو  کاار ران نیود  کاارفر اا هیجهاای  بتل  صاااورت  رفات کاه باه هاارت

کرد ولی ی  شااهی   رتیاً از حقوق کار ران به خاتر خریف از شارکت تعاونی کسار  ی

هزار تو اان باه شااارکات تعااونی    800کرد و حافود  تعااونی ترداخات نمیباه شااارکات  

ی شارکت تعاونی و در نتیجه کمیود بفه اراسات  ای،  سائله  وتس کمیود سار ایه

شار انه را در  ورد ی کار ران شافه اسات  کارفر ا ای، تمل بیاتها  برای اساتفاده

از ی  ساا  اسات که هر  اه  دادن وام اتتیاری به کار ران نیز انجام داده اسات  بیش  

شااود ولی از ترق کارفر ا به تهوان وام  ساا ، از حقوق کار ران کساار  ی یلوی به

 ردد  و درنتیجاه باانا   زبور از ترداخات وام باانا  رفااه کاار ران تولی ترداخات نمی

ای کهف  قرارداد سود ویژههای کار ران بفه ار خودداری  یکار ران و تس دادن سفته

ازای هر واحف تولیف کارفر ا و ساهفی ا بساته شافه  یلغ بسایار ناچیزی بوده و به  که بی،

تو ان اسات  آب آشاا یفنی کارخانه از چاه ت  ی، شافه و آلوده به روی،   27تا   17بی، 

اسات  کار ران بارها نسایت به ای،  سائله شا ایت رسامی کرده بودنف ولی کارفر ا با  

ساال ت آب را  رفته و از ساالم کردن آب خودداری    دادن رشاوه از دانشاگاه تهران  واه

 کهف    ی
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خصاوص در قسامت آههگری تر از دود اسات  کارفر ای  زدور با  هوای کارخانه به

هاا را زیااد کهاف  کاار ران وتود اتتراض  افاوم کاار ران حااضااار نیسااات تعافاد هواکش

اتتصااب باشاهف  همچهی، در خواهان تیوسات،  جفد قسامت سارویس به کارخانه  ی

( کار ران  وفق شافنف ده درصاف اضاافه حقوق  1357روزه در  هر  اه ساا  تاری ) 13

 ااه او  ساااا     6بگیرناف  ولی کاارفر اا از ترداخات اضاااافاه حقوق    1357برای ساااا   

های کار ران در ابتفای اشاوا  کارخانه برآورده شافن خودداری کرده اسات  خواساته

  وارد فوق بود 

 انه شرح مختصر اشغال کارخ

( کار ران و دانشاااجویان در رساااتوران کارخانه اتتماع 1357بهم، ) 18در روز 

های خود را  طر  کرده و  فیر تا ل و صاااحس کارخانه را  کردنف و کار ران خواسااته

 ویی به کارخانه آوردنف   احسار کردنف  کار ران  فیر تا ل )شیر خفاپی( را برای تاس 

ی کاار ران( بود  تس از  زار تو اان )برای هماهه  120وی ابتافا حااضااار باه ترداخات  

ها  فتگو و افشا ری از تانس کار ران  یلغ فوق را به ی   یلیون تو ان رسانف   ساتت

وتاه حااضااار باه تقاس نشااایهی نیودناف  آنهاا برای رسااایاف ی باه هیچولی کاار ران باه

  هایی که ضاام، تیفیل قساامت ساارویس به تولیف انجام شاافه بودا  فیر تا ل دزدی

اش به تلساه آوردنف  کار ران قسامت قسامت سارویس )شااتور ادریسااوی( را از کارخانه

کههف  صااحس سارویس نیز تشاتییانی کا ل خود را از کار ران تهرا  صاهعتی اتالم  ی

کارخانه )تهایت بهیهانی( تس از  طلم شافن از تریان  بفی شافه و کار ران با وتود 

ی  ه ای، کاار نشااافناف  کاار ران هیئات  افیرهکوشاااش فراوان برای یاافت، وی  وفق با

تور  ساهفی ا را    ور  ذاکره با  فیر تا لی، نمودنف  چهف ت، از کار ران تیشارو نیز به

ها نظارت داشااتهف  در تمام  فت  ذاکره نمایهف ان سااهفی ا  ییر رساامی در تلسااه

ریز  ردههای تانیی و خهای اسااسای کار رانا صاحیتتای تایفاری در  ورد خواساتهبه

که تا حساااور صااااحس کارخانه قادر به ها نیز با توسااال به آنکردنف و  فیر تا ل ی

ها نیسااتهف و چهی، قفرتی نفارنفا کار ران را  ی خواسااته یری در  ورد همهتصاامیم

بالت لی   ذاشاااته بودنف  روز او  ی  دانشاااجوی  یارز تیشاااههاد کرد که کار ران 

راه انفاخت، کارخانه و کهتر  ا ر تولیف و  رفته و با به ی کارخانه را خود به دساتاداره
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تور کا ل دریافت کههف و برای شااروع کار با فروش فروشا حقوق و  زایای خود را به

 اه کار ران ترداخت  ردد و تس از   حصااوالتی که در انیار  وتود اسااتا حقوق دی

ا نیز تحقق تذیرد  ای، هکار افتاادن کارخانه تحات نظارت کار رانا ساااایر خواساااتهبه

های  ی ساااهافی اا رد شاااف و آنهاا به بحاثتر  از ترق ی ی از اتساااای هیئات  فیره

ی  ادا اه دادناف  در تو  تهج روز کاه هیئات  افیره  تاا ال  ی خود باا  افیراننتیجاهبی

ها  شاااوو   ذاکره بودنفا کار ران در ها در ی ی از اتاق ساااهفی ا به اتفاق  فیر تا ل

 ی  ذاکرات باقی  انفنف   نه  هتظر نتیجهرستوران کارخا

تری، اشااا ااالت ای، بود کاه از ترق کاار ران تیشااارو کاه  عتقاف باه ی ی از تمافه

ی کافی در  ورد ای، تر  با  ا ور کارخانه توسااط خود کار ران بودنفا به انفازهی اداره

ف  هیئت ی کار ران بحث نشاف و به ای، دلیل کار ران نظارتی بر تلساات نفاشاتههمه

خواسااات از تریق  اذاکره باا  افیر تاا ال و کاارفر اا  ی ساااهافی اا نیز از ابتافا  ی افیره

 ها را به نتیجه برسانف  خواسته

ای از کار ران تیشارو خواساتار شارکت رسامی در آخری، شاس اشاوا  کارخانه تفه

ی سهفی ا قیو  کرد که از هر قسمت کارخانه ی ی از  در تلسات شفنف و هیئت  فیره

ای تصاویس شاف که کار ران در تلساات شارکت کهف  تس از ی  شاس  ذاکره قطعها ه

  حتوای آن چهی، بود:

ی ساهفی ا و نمایهف ان  وقت هر قسامت اداره  کارخانه توساط هیئت  فیره -

شاود و در اولی، فرصات ساهفی ا  هحل شاود و انتبابات آزاد برای تعیی، شاورایی از  

 ی کارخانه انجام  ردد برای ادارهنمایهف ان واقعی کار ران 

های  کارفر ا اسااتعفا داده و کار ران هیج  ونه تعهفی نساایت به بفه اری -

 قیلی کارخانه نفاشته باشهف   

ی ا اام  ی کمیتاههاا روبرو شاااف  باا ورود نماایهافهای، قطعهاا اه باا  باال   افیر تاا ال

تشاتییانی کرده بود( وی   خمیهی )ای، نمایهفه در تو  اشاوا  به کارخانه آ فه و ابراز

ی هایی از قطعها هدر تلساات  ذاکره شارکت کرد و تر  تفیفی اراپه داد که قسامت
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شاف  تر  تفیف به ای، شار    رفت ولی به تمام آنها رسایف ی نمیکار ران را دربر  ی

 بود:

 با فروش  حصوالت  وتود حقوق کار ران ترداخت  ردد   -

فره از کار ران زیر نظر هیئتی سااه نفره از  ی هیئتی تهج نوساایلهکارخانه به -

ی اتتصاب اداره شود تا قراردادی تادالنه بی، کارفر ا و کار ران ی ا ام و کمیتهکمیته

 بسته شود  

ی در تر   ذکور ابها ات زیادی وتود دارد ازتمله روشا، نیسات هیئت تهج نفره

انتباب نمایهف ان واقعی    ی ا ام از اساااتقال  کار ران دری کمیتهوسااایلهکار ران به

کس بهتر از کاار ران کاارخااناه در یا  انتبااباات آزاد و کهاف  زیرا هیچخود تلو یری  ی

تری، کار ران کارخانه را انتباب کهف و لزو ی نفارد توانف بهتری، و دلساااوزواقعی نمی

روی ی ا ام برسافا بل ه بایف ت کیف  که انتبابات نمایهف ان کار ران به تصاویس کمیته

ی کار ران براتما  نمایهف ان انتبابی نمود و در تر  تیشههادی از ترق نظارت کلیه

های کارفر ا نیز نظر  شاابصاای داده نشاافه  ای، تر  با  ی ا ام در  ورد بفهیکمیته

 وتود ابها ات  شب  به تصویس رسیف 

ر در ای از دانشاااجویاان و کاار ران  یاارز انتقاادات وارد باه تر   زبواز ترق تافه

تجمم کار ران و دانشااجویان در رسااتوران کارخانه تا حفودی شاا افته شااف  ولی ای، 

وته کافی نیود  الزم بود که اکثریت کار ران نسایت به ابها ات تر   هیچتوضایحات به

ی کار ران تیشااارو کارخانه تهها در ای، صاااورت  شااافنف و قطعهاا ه زبور توتیاه  ی

ثابت کهف و با ات ا به حمایت اکثریت کار ران به  توانسات حقانیت و درساتی خود را ی

تصاویس برساف   ت سافانه چهی، کار توضایحی وسایعی از ترق کار ران و دانشاجویان  

ی فعلی )که خود   یارز صااورت نگرفت  در آیهفه الزم اساات برای تصااحیح قطعها ه

ار رانا ی کهای  ثیتی نیز دارد( از ترق کار ران تیشااارو و  یارز در  یان همهتهیه

ی کار ران بر های واقعی کار ری و نظارت فعاالنهضارورت تشا یل شاوراها و ساهفی ا

 تانیه توضیح داده شود تور همها ور کارخانه به
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 نقش دانشجویان و کارگران مبارز در باال بردن اگاهی سیاسی کارگران 

کار ران و دانشاجویان ی ساهفی ا با  فیران تا لا  در تو   ذاکرات هیئت  فیره

روز در رسااتوران کارخانه اتتماع کرده و روزها به بحث و ساابهرانی و تور شاایانهبه

های دانشاجویان و کار ران ترداختهف  سابهرانیهای انقالبی کار ری  یخوانفن سارود

 یارز ت ثیر زیادی بر باال بردن آ اهی کار ران داشااات  چهف ت، از دانشاااجویان  یارز 

ی  داران بر تیقه ی کار ر و ساااتمی که از ترق سااار ایهنقش تاریبی تیقه  یدرباره

های قالبی در به شااف صااحیت کردنف  آنها همچهی، نقش سااهفی ایکار ر وارد  ی

ها و ی کار ر را افشاا نموده و تیشاههاد تشا یل ساهفی اشا سات کشاانفن  یارزات تیقه

ار ران  یارز روی لزوم آ اه شافن شاوراهای انقالبی کار ران را دادنف  دانشاجویان و ک

وتود آوردن تشا یالت انقالبی کار ران نسایت به حقوق خود و ساایر اقشاار خلقی و به

تر  ی تالیی کار ر را  تحف سااازد و در  رحلهکار ری که هر چه بیشااتر نیروی تیقه

ها در حف ی  اتتماع  ی کار را ت کیف زیادی نمودنف  ای، سبهرانیتش یل حزب تیقه

روزه کم  زیادی به آ اهی کار ران نمود  ولی  سلم است که کار ران  یارز برای  تهج

داران و رویم  زدور وابساته به ا پریالیسام ی سار ایهوسایلهها ناآ اهی که بهتیران ساا 

ها و تلساااات تور  فاوم با تشااا یل کال تهلوی بر آنان تحمیل شااافه بودا بایف به

و همچهی،  سااپل تهیش خلقی را تحلیل کرده و برای   ی کار رکار ری  سااپل تیقه

هاا همچهی، باایاف باا روشاااهف ران و حال  شااا الت فعااالناه و  تحافاناه قافم بردارناف  آن

ی کار ر هساااتهاف تما  نزدی  دانشاااجویان  یاارزی که خواهان آزادی واقعی تیقاه

 ی کار ر تیونف دهف داشته و  علو ات انها را با تهیش تیقه

ی شوفاوکارا ت هوکارا آرد و  های کارخانها کار ران کارخانهروزها  تهجدر تو  اشاو

تور  روهی و یا فرسااتادن تهرا   وتورزا بهز خاورا ساایمان آریاا صااهعت نفت و    به

ی صااهعتی تهرا  حسااور یافته و تشااتییانی قاتم خود را از  نمایهف انی در کارخانه

ی تیلیوات ا ام خمیهی با فرسااتادن کمیتهی کار ران اتالم داشااتهف  از ترق  یارزه

اهلل تالقانی  تتو و نمایهفه اتالم تشااتییانی شااف  آقای تاهر احمفزاده نیز از ترق آیت

ی ا ور کارخانه  های کار ری برای ادارهاتالم تشاتییانی نمود و بر ضارورت تش یل شورا
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های  یارز تمعیتها و ت کیف شاف  کانون  ساتقل  علمانا دانش آ وزان و ساایر  روه

 های کار ران اتالم کردنف   نیز حمایت خود را از خواسته

 انتقاداتی که به اشغال پند روزه وارد است

ی قااتعیات هیئات  افیرهکاار ران و دانشاااجویاان  یاارز باایاف باا افشاااای تافم -1

 یری  کردنف و خواساتار تصامیمشافن اشاوا  کارخانه تلو یری  یساهفی ا از توالنی

شاافنف  نظارت کار ران بر  ذاکره بی، نمایهف ان  ی کار ران  یکت کلیهقاتم با شاار

ی کار ران بایساتی ها بسایار تزپی و ناچیز بود  در حالی که کلیهکار ران و  فیر تا ل

کااری و  رفتهاف و در صاااورتی کاه ساااازشدر ارتیاا  نزدیا  باا  اذاکرات قرار  ی

تحافاناه و قااتعااناه خواساااتاار  رفت، کردا  قااتعیات از تااناس نماایهاف اان بروز  یتافم

تا که بسات رسایفن  ذاکرات با  فیر تا لی، از آنشافنف  بعف از به ب،حقوق خود  ی

قاتعیت ساهفی ا برای کار ران روشا، شافه بودا الزم بود که با افشاای ای،  سائله تفم

فه   یری از کلیه کار ران حاضار انتباب شای رایوسایلهنمایهف ان  هتبس کار ران به

  رفتهف ی کارخانه را به دست  یو اداره

ی  سلحانه  ردم قهر ان تهران بر تس از سو ی، روز اشوا  کارخانه  یارزه  -2

ی  ردم تهران  داری وابسااته شااروع شااف  در قیام  ساالحانهتلیه رویم  زدور ساار ایه

ارز و تاا دانشااجویان و دانش آ وزانا کار هفان  یوران خردهکار ران سااربازانا تیشااه

ای به تهفه داشتهف و با تانیازی و ازخود ذشتگی سایر اقشار انقالبی خلق نقش فعاالنه

با نثار ]خون[ خود ترچم سارخ انقالب را برافراشاتهف نگه داشاتهف و  زدوران ا پریالیسم 

زیر کشایفنف  درچهی، شارایطی ضاروری بود که کار ران ی قفرت بهخونبوار را از اری ه

یاارزی کاه کاارخااناه را باه اشاااواا  خود در آورده بودناف و برای  رفت، و دانشاااجویاان  

ی  سااالحاانه تیوساااتاه و با بسااایج کردنف به  یاارزهی کار ران تالش  یحقوق حقاه

داوتلیانی از  یان کار ران و دانشاجویان ساهم فعاالنه در تهیش خلق ایفا نمایهف  در 
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ا اساتح ام انقالب بایف آ اد ی خود  حا  حاضار نیز کار ران  یارز بایف آ اه باشاهف که ت

خوار کاه در ی  سااالحااناه در  قاابال ا پریاالیسااام و  زدوران تیرهرا برای  یاارزه

چیهی بر تلیه انقالب خلق  ا هساتهف اتالم نموده و های خود  شاوو  توتئه اه بفی

ها با تشا یل شاوراهای انقالبی کار ری و  سالح کردن ضام، شاروع به کار در کارخانه

 ر ران برای دفاع از دستاوردهای انقالب آ اده باشهف کا

  1357بهم،  30
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 چکیده 

تهان بحران  بروز  ز ان  سا     یاقتصاد  یاز  بس2008در  شاهف    یاریا  کشورها  از 

  یهایژ یاز و  ی ی انف   بوده  انواع اتتراضات و اتتصابات در صهایمو    یکار ر  یهایناآرا 

اقتصادها  ریاخ  یبارز  و  اتتصابات  سترده   ف یاش ا  تف  یری نوههورا ش ل  یدر 

باوتودااستبوده    ی اتتمات   یهاتهیش  ری یارزات کار ران و سا  انی   یهم ار   ،ا ی  

دربارهتژوهش سا     یاتتراض  یهاتهیش  یها  از  انف نتوانسته   تمو اًا  2008تس 

نظر    انفا  ف کردهاتتصابات ههور  را که به دنیا     یاش ا  ساز ان   ای   یاتتصابات تمو 

با استفاده از  طالعات  ای، ش اق را تر کهف و    که  ی حاضر ای، استهفق  قاله  قرار دهف 

در    توانی  را    ف یتفاپتالق    ، یا  ا یآ  بییهف که  لیدر ههف و برز  ی اتتصابات تمع  ی ورد

تژوهش    ، ینه  ا  ای   کرد    یتوص  ی تهیش اتتمات   (unionism)  یی راه یچارچوب اتحاد

تف  ییهایژ یو  کوشفی  اش ا   قف  جیبس  ف یکه  اش ا   از    کهفی   زی تما   یم یرا 

 طالعات  ( در  re-conceptualizations)  هاتردازی فهوم - بازکفام    هف یو بی  هفک  ییشهاسا

  ش یت   یهادرک چالش  یبرا  ای ربو  به روابط صهعت  یهاتژوهش  و  یتهیش اتتمات 

   ردیرو  یهاتی حفود  ای،  قاله بها  در تی، حا است     ضروری  فیتفاپتالق    ،یا  یرو

  تردازدنیز  ی (networks of labour)  یکار ر یهادشی ه 

 مقدمه

 وتی از اتتراضات ا شاهف  2008های تس از آیاز بحران تهانی اقتصاد در سا   سا 

  بیشتر اقتصادهای نوههورا از تمله چی،ا بودیمهای اتتصابی در سراسر تهان  و تهیش

تحت   تهوبیا  آفریقای  و  برزیل  قرار    یهای  ستردهناآرا ی  ت ثیرههفا  کار ری 

اتتصاب  (1) رفتهف  از  ای،  بسیج  اتحادیههای  ففراسیون ها خار   های کار ری  وتود 

دولت سرکوبگر و انواع  نهادهای  آ یز با  خشونت    هازتاتسطح    های آن  شبصه و   اشفه

 کار ران و سایر بازیگران اتتماتی ایجاد شفه است   یانکه است تفیف اتحادهایی 

از تش یالت و  قاو ت کار ران   صحیحتحلیل ای، اتتصابات  وتس افزایش درک  

از تمرکز  حفود بر  حل کار است  ی که   شود؛ یعهی همان نوع اتتراضاتیکه فراتر 

های کار ری در توا م لییرا  د وکراتی  یرب انجام  تور سهتی با حمایت اتحادیهبه
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 یرد   روابط صهعتی  ورد  طالعه قرار  ی  های دانشگاهی  ربو  بهتژوهش یرد و در   ی

( و تمرکز اخیر بر  1928  لرای؛ ه195۴ ولفنرا   طالعات اولیه در  ورد روابط صهعتی )

اش ا   بتل    )روی  کار ری  و  ساز ان  هرودا  2011  رایل-دهو رویکوپه  ا  2010؛ 

های  کههف که ساز ان ی  ت کیف(  2009  وودا ،یو  ر  فیبرا؛   2015و هم ارانا    فونیل

از  حل کار  (community organizationsی )اتتمات  بیشتری، اهمیت را برای   ا فراتر 

ایلس توسط نوع خاصی   ای، حقیقت  اتحادیه یارزات کار ری دارنف   های کار ری  از 

های کار ری خود تایه در ای، اتتماتات داشته حتی ا ر ای، اتحادیه  اتههان شفه است

یافته بر  روی رد  هطیق  ای،  همچهی،  که  یباشهف   است  اخیری  اش ا   های   ویف 

 ی کار ری فوردیستی که تس از تهه تهانی دوم بر ی   هطقه  یاتحادیه  ی ساز ان

نشفه  ری تهانی و کهتر ساالسرتت در برابر سر ایهتورافیایی کوچ  یالس بودنفا به

 (  201۴ا فنی لدربر ، و ف،به  بهگریفدههف )همچهی، اهمیت خود را از دست  ی

و هم اران در   زاتاکبه  بهگریف  ) رایی کار ری  های کهششی هی تمرکز بر  ایفه

)ی   قف ه ای، خو(  ی(Debateببش  یاحثه  در  تهیها  سه  کردن  برتسته  با  اهف 

)   تژوهشی ی  رشته  شود:  شی ه1سهیم  )سازی  یان(  کارا  نیروی  در  (  2ساز انی 

زنجیرهدهساز ان ا تفاد  در  )ی  و  ارزشا  )3ی  چهففسایی  (  multispatial(  اهیت 

های  ( شی ه terminology)  واو انحا ا بحث  ، ای، است که  ساز ان کار ری  باای،

 ش افما دارای خود  ی در تژوهش ی که هایپتالقنوع تفیفی از ا  شهاساییکار ری در 

شی ه است  هایی کاستی ای،  که  چرا  اتتصابا  کار ران  ساز انها  یان  و  های  کههفه 

تری از  ساپل اتتماتی و  ی کار است و درک  ستردهاتتماتات فراتر از تمرکز بر نیرو

های  ی تهیشدهساز انهای اخیر هم در  سیاسی دارد  بهابرای،ا ش افی که در سا 

 یان   کشیهای اتتماتی در اثر  رزای  ربو  به تهیش هاتتماتی و هم در تژوهش

با تمرکز بر    گریبار د  و  شودی    حو  اتهای کار ری و اتتماتات رخ داده اسساز ان

درباره   ابفیی   کاهش باترات    ایکار ر  یهاشی ه  و  بحث  کار  نیروی  ی تورافیای 

؛    برایف و  2010؛ هرود ا  2011لیر ا  -و هو یورد  په رایی اتتماتات )کواتحادیه

از چارچوب  2009وودا   ری، نیروی کار فراتر    یحوزه (  و  اتتماتی   طالعات تهیش 

درحالی استا  به رفته  شی ه نظر  یکه  در  ورد  بحث  اتطای  رسف  با  کار  نیروی  های 

آن  درک  ا تیازات کوچ ا  انهف  سترش  به برخی  که  کار  چه  نیروی  تهوان ساز ان 
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را برتا ساخته    طالعات نیروی کار  چارچوب رز  از نو    خود  شودا برای بازسازیتعری   ی

  اراپه  وردی که در ادا ه   یری ای،  قالها با اشاره به  طالعات    در ببش نتیجهاست

  های نیروی کار تری برای ای، انتقاد از  فهوم شی ه استفال  نظری  ستردها شفه است

 (2) خواهم کرداراپه 

 ر و   یان کار ران اتتصاباپتالق ای، است که اش ا  تفیف  ی  ،استفال   قاله

ی وتود آ ف  فرضیهبه  2008ی تس از بحران  اتتماتیا در دورهسایر بازیگران تهیش  

 رایی تهیش اتتماتی شیاهت  ی تمو ی اتحادیهها به ایفهپتالق ، ای، است که ای، ا

انف که تفاوت چشمگیری با نسل  ها و الگوهای ساز انیدارنفا ا ا دارای برخی ویژ ی

دارنف  بهابرای،  قاله    1980و    1970های   رایی تهیش اتتماتی در دههاو  اتحادیه

را  طر   ی ترسش  ویژ یچهف  اتحادیهکهف   تفیف  ش ل  خاص  تهیش  های   رایی 

از   ی   کفام  چیست؟  و  ی  های ترداز فهوم-بازاتتماتی  اتتماتی  تهیش   طالعات 

ها روبرو  با آناپتالق  های تفیفی که ای،  برای درک چالش  اهای روابط صهعتیتژوهش

های اتتماتی  ها در روابط صهعتی و تهیشاست؟ آیا تف ی  تژوهشی  رشود ضرو ی

 (؟2015های اتتماتی  هطقی است )دیانی ا با توته به رخفادهای اخیر ناآرا ی

 وردی را از کارهای  یفانی خود برای روش، کردن تمل رد داخلی    ی ، دو  طالعه

انجام شفه    201۴و    2013دهم که در ههف و برزیل در  های تفیف اراپه  یپتالقای، ا

های کار ری است که در اوضاع نابسا ان اقتصادی  ای،  طالعات  ربو  به ناآرا ی  است 

است:   داده  رخ  دو کشور  کارخانهاولی  در  دو  از  ی ی  بزر   در  ههفا    خودروسازیی 

های  اتتصاب  دیگریا  ؛ و2012و    2011( در سا   Maruti Suzuki اروتی سوزوکی )

های  سا ی صهعتی  وساز برنا هتری، سایت ساختدر بزر   2013  و  2012های  سا 

بودته  با  برزیل  برنا هاخیر  دولتیا  )ی  رشف  شتاب  برق PACی  نیرو اه  بلو (ا  در  آبی 

استبفام در  را    وسازساختکار ر    هزار35  در دوران او  کارا   ( کهBelo Monte ونته )

 ذاری و  تری،  راکز سر ایهدر  هم  تهها  بهابرای،ا ای،  طالعات  وردی نه خود داشت

های ناآرا ی کار ری رشف  های اقتصادی نیز که در دورهفعالیت صهعتیا بل ه در ببش

 انفا انجام شفه است چشمگیری داشته 
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اتتصابا    ت ثیردر هر دو تهیش اتتصابیا اپتالق با بازیگران خارتی صهایم تحت  

که کار ران  اروتی با دانشجویان و  شف  درحالیی  همی از  یارزات  حسوب  یتهیه 

در برزیل با تهیش    وسازساختکردنفا کار ران  روشهف ران رادی ا  ارتیا  برقرار  ی

شفه تش یل شفه بودا  ریزی آبی برنا هنیرو اه برق   ای که در اتتراض به قاو ت  هطقه

 وتس   در هر دو  وردا  تهف  هم اری با سایر بازیگران تهیش اتتماتیشهم اری دا

کار ران فاقف  هابم ساز انی یا  در آنا  سازی که  های سرنوشتتقویت  یارزه در لحظه 

 ف   ردیانجم، بودنفا  ی

ای  کههفهات تعیی، ت ثیرهر دو  وردا  های  حلی و  لی در  است که شی ه    فتهی

درحالی )داشتهفا  نیود  چشمگیر  چهفان  فرا لی  همیستگی  یا  هم اری  در  ورد  که 

توان  ی ی ای، ا ر راریشه( یا اصالً وتود نفاشت )در  ورد برزیل(  وستانههف ات یارز

روابط  های کار ری در یر در ای،  یارزاتا از  در ای، واقعیت تستجو کرد که ساز ان

ها  انف که به آنهای خارتیالمللی قوی برخوردار نیستهف و فاقف  هابم و دانش زبانبی،

 را حف  کرده و ساز ان دههف    ؤثرالمللی بی، ی یارزهدهف ی  ا  ان  ی

 رایی تهیش اتتماتی  در هر دو  طالعها ش ل تفیفی از سهت قفیمی اتحادیه

(Social Movement Unionismبفون ا )اترا شف     بار دیگر ی صریح به  فهوم آنا  شاره

  1970های   رایی تهیش اتتماتی در دههاصلی اتحادیه  حا یان   ا رچهرسف  نظر  یبه

در برزیلا و     تحفی کار ران  (ا اتحادیهCUT انهف واحف  رکزی کار ران )-  1980و  

اتحادیهکهگره )ی  تهوبی  آفریقای  کار ری  ح و تی  -(COSATUهای  را    هطق 

همچهان برای    ایتوده بتل   قاو ت    وتوهآوردن  ا روی رد  ردهمانفهبیش تذیرفتاکم

اتتماتی   تهیش  اتحادیه  است   ثمرببشبازیگران  تفیف  نوع  که  است   رایی  واضح 

آتار  تایان  اتتماتیا  انهف  آفریقای  تهیش  از دی تاتوری در تتایف در  یا خرو   هوبی 

  یاتتراض  ا یمیقف  یی راهیاتحاد  کهیدرحالنفارد   هفق واسطی  ا  1980ی  برزیل در دهه

  افتهفا ی   یاساس  یبود که در آن  یارزات کار ران نقش   یاستیفاد  ی ل   یهامیرو  هیتل

یارتگر    یتوسعه  یتهان   یدر برابر الگو  ی  قاو ت ایلس  حل  ی نوت   ف ی تف  یی راهیاتحاد

خطر    عرضدر    یاس یو س  یاتتمات   یتوسعه   یکل الگو  ،ای(؛ بهابرا1989ا    وانزیاست )ا

 ی تمرکز  یاسیساز ان س  چیه  ف یتف  یی راهیا در اتحاد1980  یاست  و برخالق دهه

برز کار ر  حزب    ی قایآفر  ی ل  یکهگره  ای(  Partido dos Trabalhadores)  لی انهف 
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نقشANC)  یتهوب نفارد که  وتود  ا  کههفه،ییتع  ی(  باشف    وضوع  وتس    ،ی داشته 

اش ا   عاصر  قاو ت    یخاص فرارو  ی هادر  ورد چالش  ی هم  ی هاآ فن ترسش  فی تف

   شودیکار ران  

 های اجتماعی  گرایی جنبشنوع »قدیمی« اتحادیه

ای، ش ل  برای  ههور  بر  خود  یهی  ادتای  اتحادیهکه  از  تهیش  تفیفی   رایی 

 رایی آن را توضیح دهم  اصطال  داتحادیه   اناتتماتی را روش، کهما الزم است واو

رفت  کار ران که انتظار  یبسیج  تهیش اتتماتی  توصیفی استقرایی بود از تجارب  

های  شابه تجربههای تیقه کار ر باشف؛  )یا ا یف بود( الگویی برای اش ا  بعفی تهیش

وارد   1980ی  یرنف  ای، اصطال  در اواخر دههدیگر نیز زیر چتر ای، اصطال  قرار  ی

؛  1991؛ اس ایپسا  1988؛ لمیرت و وبسترا  1989های آکاد ی  شف )لمیرتا  بحث

  ی ی کار ر در کره(ا ز انی که برای توصی  بسیج تیقه 1987؛ وبسترا 1991واتر ،ا 

سازی را با  وضوتات یقای تهوبی و لهستان که  یارزات د وکراتیزه تهوبیا برزیلا آفر

کردنف ترکیس  کار ران  حقوق  با  ویژ ی  کار  رفته  به  سهتی  رتیط  ازآنجاکه  شف  

تهیشاتحادیه اتتماتی رایی  اتحادیههای  هم اری  بازیگران ا  سایر  و  کار ری  های 

های تفیف  ای سیاسی تهیشه ها و ایفههای اتتماتی استا همگرایی استراتژی تهیش

های   رایی تهیشاتحادیهتهوان د اهیت   ی کار را بههای تیقهاتتماتی با تاکتی 

های  عاصر  یارزه و  فتمان سیاسی  ای،ا با ز یهه  بر  شف  تالوه ی  شهاخته  اتتماتی

سازی سپهرهای اتتماتی  یالس  طابقت داشتا و تقاضای د وکراسی و یا د وکراتیزه

ی  بود  تجربه  رفته  قرار    های اتتماتی  رایی تهیشاتحادیهی سیاسی  ز برنا هدر  رک

های  بتل  استراتژی ا دانشگاهی  تیوسته در بحث  های اتتماتی رایی تهیشاتحادیه

(ا  2006؛ وانفنیر ا  2005؛ ریسا  2009)آ انون و هم ارانا    شف طر   یو سیاسی  

تیشدرحالی آن  انهف  که  تیشی،  اتحادیه یهجونچانه  قراوالن  های  )کهففراسیون 

های  ی اتحادیهکهگرهدر برزیلا    واحف  رکزی کار ران(ا  KCTU  ی تهوبی؛کار ری کره

در لهستانا  (  Solidarnosc)و همیستگی    ادر آفریقای تهوبی  کار ری آفریقای تهوبی

 ( 3)انف همه در ترتییات سهتی کورتوراتیستی ادیام شفه
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تابرتاست که آیا اش ا  تفیف ناآرا ی که  -را  های کار ری  ای، ترسش همچهان 

های اتتماتی   رایی تهیشاتحادیه یکه تجربهدهف رخ  یی ایلس در همان کشورهای

های اتتماتی دیف    رایی تهیشی اتحادیهتوان و یا بایف از دریچه  ی  -دارنفقفیمی  

های   رایی تهیشاتحادیه ذارا خصوصیات  ت ثیر( در ی ی از  تون  1991)تیتر واتر ،  

(  1تور خالصه چهی، بیان کرد:  توان بهکردا که  ی  بیانرا در هفت  ورد    اتتماتی

ای بر فرآیهفهای اقتصادی و هم اری با اتتماتات  ت ثر از کهتر  کار ری و اتحادیه 

( هم اری با  3تقسیمات اتتماتی کار؛    ( کاهش ز ان کارا و  یارزه با 2صهعتی شفن؛  

های اتتماتی؛  ( هم اری با سایر تهیش۴ای یا تیقات اتتماتی؛  کار ران ییراتحادیه

اتتماتی؛  5 روابط  تمام  در  د وکراتی   تحو   و  6(  سیاسی  احزاب  با  هم اری   )

های  (ا به نفم هم اریvanguardism)   راییتیشاههه(  بالفت با  7؛  دوستهای  دولت

 (  horizontal cooperationقی )اف

م و کورتوراتیسم  سبر اکونو ی  های اتتماتی رایی تهیشاتحادیهبهابرای،ا قرار بود 

های  ی اصلی  ساز انتر را از دوهیفه تهیش کار ری دیرتا که  ساپل اتتماتی  سترده

  که قصف نفارم وارد ای، ترسش شوم که چرا کردا یلیه کهف  درحالیکار ری تفا  ی

با ای، دستورکار  وفق نیودنفا    های اتتماتی رایی تهیشاتحادیهقراوالن قفیمی  تیش

کردن  ا ا  ی نونوار  آیا  که  ساخت  را  طر   ترسش  وته  ای،   رایی  اتحادیهتوان 

خواهم کهف؟ همچهی،  یهمان  سیر الگوی تیشی، را دنیا   ی های اتتماتیتهیش

ناآرا یتفاوتبر   آش ار  یان  دههههای  در  کار ران  بسیج  و  ا روز  کار ری  های  ای 

قفیمی در    های اتتماتی رایی تهیشاتحادیهکهم  تمرکز  لی    ت کیف   1980و    1970

که  شفا درحالیی  لی و احزاب  لی  هع س  یهای اتحادیهش ل ساز انی ففراسیون 

ی یارتگرانه که به کار رانا  الگوی تهانی توسعهو های  حلی ا روز  ا با تساد  قاو ت

ای رسانف روبرو هستیم   قاو ت  حلی و  هطقهدهقانان و سیستم اکولووی ی آسیس  ی

های تفیف  پتالقتوان در ای، اتری، سر شقی است که  یهانیا اصلیدر برابر الگوی ت

 رایی  اتحادیهی  قابل  قاو ت  لی در برابر الگوی  لی در   شاهفه کرد؛ ای، ا ر نقطه

اتتماتیتهیش تمفتاً  لی    های  تمرکز  است   تهیشاتحادیهقفیمی  های   رایی 

ا  استای  تهیه ی  دههفهنشاناولیها    اتتماتی در   رایی اتحادیهسازی  ولی،  فهوم که 

  هع س نشفه بود   1990ی و اوایل دهه 1980ی در اواخر دهه های اتتماتیتهیش
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وتود دارد که  ربو   رایی  اتحادیهنیز  یان نوع قفیم و تفیف    قاتم دیگریتفاوت  

قفیمی دارای ی  ساز ان سیاسی  لی در  رکز   رایی  اتحادیهبه  عیار ششم است:  

بود از  خود  فراتر  را  آن  و  تهیشاتحادیهاپتالق  ا  و  کار ری  اتتماتی  های  قرار  های 

های سیاسی  لی یا نقشی  تفیفا احزاب سیاسی و سایر ساز ان رایی  اتحادیهداد  در   ی

در آفریقای    ی  لی کهگرهدر برزیل یا    حزب کار رنفارنفا یا نقشی تزپی دارنف که با  

تفیف   های اتتماتی رایی تهیشاتحادیه ه نیست   قایسقابل 1980ی تهوبی در دهه

کار ری  لی قرار نگرفته است که بتوان    هایاتحادیه  هایکهففراسیون ی  ازدر هیچ  

ی  کهگرهو    واحف  رکزی کار رانقفیمی  انهف   رایی  اتحادیههایی که در  آن را با اتحادیه

تهوبیاتحادیه آفریقای  کار ری  بها  های  کرد   ساز انی  بودنف  قایسه  اش ا   برای،ا 

و  هطقه  رایی  اتحادیه درحالیایتفیف  حلی  )نه  لی(ا  آن  انف  اش ا   قابل  که 

ترز چشمگیری توییر کرده است: ی سیاسی بهکها ز یهه انف )نه  لی(  خالصه ای،تهانی

بهتهیش زیادی که  فشار  دلیل  به  فقفان  واسطه های  قاو ت  و  کار  توییر ساختار  ی 

ها و تیقات  که دولتانفا درحالیا رادی الیزه شفهاست  ای سازشی اتما  شفههحل راه

های اتتماتی  نسیت به  طالیات کار ران و تهیش  تریسبتگیرانه دار  وضم  سر ایه

ی   ه رفت در  اقتصادی  و  سیاسی  توییرات  ای،  )   تی ربهفیانف    spatialفسایی 

constellation ی   یارزه  هع س شفه است   وقعیت فرودستانههای  ( تفیف از  قیا

ای )تهز  سطح( ها به سطح  حلی و  هطقههای اتتماتی در زوا  آنکار ران و تهیش

ی آن دار و الگوی توسعه سر ایه  یکه  وقعیت یالس تیقه هع س شفه استا درحالی

ظر  رفت،  بیشتر در سطح تهانی قرار دارد تا در سطح  لی )ارتقای سطح(  بفون در ن

تفاوت توانست خاصای،  نبواهیم  را  بود ی تهیشهاا  اتتماتی  عاصر  های  قاو ت 

 درک کهیم  

تویاییبه بررسی  ا هظور  ساز انی  الگوهای  و  نزاع  تفیف  یان  پتالقهای  های 

های  های اتتماتیا تصمیم  رفتم اتتصابات ههف و برزیل را بی، سا کار ران و تهیش

ک  2013و    2011 صهعت  تحلیل  و  ههف  در  خودروسازی  صهعت  ز انا  آن  در  هم  

های کار ری روبرو بودنفا ا رچه کل ای،  وساز در برزیل با حوادث بزر  ناآرا یساخت

سا   ذشته و همچهی، در ای،    10آن در    ت ثیرهای تحت  های اقتصادی و شرکتببش
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های اصلی اقتصاد   ذشتها ای، صهایم ببشانف  ازای، ی خاصا رشف  ستمری داشتهدوره

نه ببش ای، دو ببشهای حاشیه لی هستهفا  ی ا صحهه 2008-15ی  در دوره  ای  

ای در های کار ری در سطح  لی بودنف و اتتصابات ناشی از آن بازتاب  ستردهناآرا ی

 های  لی داشت  رسانه

از   قاره قایسه هظور  شیاهتا  های  بتل ی  کردن  بهروش،  خاص  ریم  های 

ی برزیلا  ذار از  ی سیاسی و اقتصادی برزیل و ههف است   شبصهی  ستردههاتفاوت

توسعه نظا ی  سا      رادی تاتوری  د وکراسی  1985)تا  به  ویژ ی  صوری(  های  با 

دهه )از  د وکراتی   است؛  شبصه 2000ی  سوسیا   اقتصاد (  ی   از  ههف  ذار  ی 

نولییرا     یاقتصادنظام  لت و  ( به ی  دو1991ی سوسیالیستی )تا سا   شفهریزیبرنا ه

ساز که های بحران های تهانی تفیف و ز یههای برای ردیابی ز یهه ی بیهاقاره قایسه

 تی،   (  در1990 ای لا  دهف  فیف است )   یارزات اتتماتی و سیاسی در آن رخ  ی

حا ا همچهی، نشان خواهم داد که چگونه اختالفات  یان دو تهیش با تورافیاهای  

 ص  حلی  رتیط است خا

ا ادبیات  هارسانه  هایشفه در  ورد اتتصابات ههف و برزیل از  زارشاتالتات تمم

  60دست آ فه است  همچهی،  های سیاسی بهثانویا اسهاد داد اه و حقوقی و نوشته 

 صاحیه در    75و    201۴تا وانویه    2013ساختاریافته در ههف از اکتیر  نیمه  ی صاحیه 

از   اکتیر    هووییبرزیل  شرکت  201۴تا  فعاالنا  قا ات  با  اتتصاباتا  در  کههف ان 

های ییردولتیا کار هفان دولتا  فیرانا  های کار ریا وکالا کار هفان ساز اناتحادیه

داده انجام  دانشگاهیان  و  تیاده  ام   صاحیهکارشهاسان  کایذ  روی  سپس  و  ضیط  ها 

برزیل  انف  تمام  صاحیهشفه ب  راها در  انجام  خودم و  ترتوالی  زبان  ؛ در ههفا  امدادهه 

زبان ههفی و هشت  صاحیه  به  )  یهفت  صاحیه  زبان  راتی  به  با  Marathiدیگر   )

خودم به انگلیسی انجام   راهای دیگر در ههف کم   ترتمان بر زار شف؛ تمام  صاحیه 

  امداده
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 گرایی جنبش اجتماعی »جدید«؟ اتحادیه

 ماروتی سوزوکیهای کارگری در  ناآرامی

تهوان ی   به  1983( در سا   MSIL اروتی سوزوکی ههف )  سازیشرکت خودرو

( شری  شف  دولت ههف  SMCشرکت دولتی تاسیس شف و با شرکت سوزوکی  وتور )

ای از آن توسط سوزوکی تمام سهام خود را فروختا و ا روز ببش تمفه  2007در سا   

کهتر   ی  از سود سوزوکی  وتور    25شود    وتور  حاصل   اروتی سوزوکی  از  درصف 

ی تری، تولیفکههفهدرصفی از بازارا بزر   ۴5تا    ۴0سوزوکی با سهم     اروتی   شود ی

 فروشف بیشتر خودروهای خود را در بازار داخلی  ی وت خودرو در ههف اس

افزایش  Manesarی  انسار ) ی کارخانه  اروتی سوزوکی در  هطقه هازته تلیه   )

آیاز    2000ی  ههف از اواسط دهه  سازیشفیف تعفاد کار ران  وقت در صهعت خودرو

درصف از    25آیاز کرد و فقط حفود    2007در سا     ی  انسار تولیف خود راشف  کارخانه

کار ر    1800کار ر کارخانه را حفود    3500ای از  کار ران آن داپمی بودنف  ببش تمفه

تس   و   2011دنف   هازته در ووپ،  دا یا و چهف صف کارآ وز و شا رد تش یل  قراردادی

ی کار ری خواستهف اتحادیهاز شف که کار ران داپمی در کارخانه  انسار  یی از آن آ

  تیق کردنفرد    راخود را ثیت کههفا ا ا  قا ات دولتی و  فیریت کارخانه ای، خواسته  

ههف کار  بها  قانون  داپمی  حقوقی  تفاوتکار ران  وضعیت  نمیدلیل  به  شان  توانهف 

با ی  اتحادیه بپیونفنف   قراردادی  کار ران    وتود  کار ران  اکثر  برای   قراردادیای،ا 

در اتتصاب تحص، در کارخانه   2011ی کار ری در ووپ،  رسمیت شهاخت، اتحادیه به

اتتصاب به  فت   و  فیریت    10شرکت کردنف؛ و  ادا ه داشت   ش ل حل نشف  روز 

اکتیر   به کارخان  2011شرکت در سپتا یر و  را  نفادکار ران  راه  به  ه  ا ر  هجر  ای،  ؛ 

اتتصاب توالنیدیگری    اتتصاب تحص، و  ای  فت سه هفتهدر  قابل درب شرکتا 

ی سوزوکی ی همسایها سه کارخانه2011دیگری شف که تولیف را  بتل کرد  در اکتیر  

کار ران   روزا  ی   برای  و  تیوستهف  اتتصاب  ابراز کارخانه  1۴به  برای  نیز  فرتی  ی 

به   اتحادیههمیستگی  درنهایتا  تیوستهف   اتحادیه  یاتتصاب  نام  با  تفیف  ی  صهفی 

 به ثیت رسیف  2012( در  ار  MSWUکار ران  اروتی سوزوکی )
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ا در  ذاکرات خود با   تیریتا ختم نشف   ف  ،یکار ران به هم   جیبس  ،ایباوتود 

ز ان  در  ورد  هیاتحاد یهااز خواسته   ی چیا به هی کار ران  اروتی سوزوکیاتحادیه

  ی به اقفا ات  تیری ف   ،ایا  بر  دستمزد ت، نفاد  تالوه  شیافزا  ایاستراحتا سرتت کار و  

ر  یا تعفاد2012دست زد و در بهار سا     ایخودسرانه    یاراپه   با ادتای   ااز کار ران 

باتث شف    یفیبالت ل  ا ،یاخرا  کرد  بهابرا  ی فه  یلیاز  راکز تحص   یدتعل  یها هی واه

  یهیووپ  18 توق  کهف  چهف روز بعفا در    2012  یهی ذاکرات را در ووپ  اتحادیهکه  

از کار ران آیاز شف  آن کار ر    ی یسرکار ر و    انی   یو در ز ان استراحتا نزات   2012

ن تیف  زاعاخرا  شف و در همان روز   رانیاز کار ران و  ف  یاریشف  بس  لیبه شورش 

که به    یآتش ساختمان ادار  ی هادر شعله  ی هابم انسان   رانیاز  ف  ی  یشفنف و    یزخم

  2300شف و    لی اه تعط   یشف تان خود را از دست داد  کارخانه حفود   فهیآتش کش

در آن روز در کارخانه  ان  از آن  یبرخ  یکار ر را که حت  1۴8  سیکار ر اخرا  شفنف  تل

نفر   35کار ر آزاد شفنف و    113بود که    2015  حسور نفاشتهفا به زنفان اف هف  در سا 

 در زنفان بودنف   2016سا   لیههوز در اوا گرید

  یارزات  ستردهاز تمله  )  یا سترده  ج یبس  یسوزوک  ی کار ران  اروت  یهیاتحاد

ب ههف  15از    شیدر  سراسر  در  برا(  شهر  اخرات  یرا  کار ران  آزاد  یباز ردانفن   یو 

 ، یهمچه  یسوزوک  ی کار ران  اروت  یهیکارخانه آیاز کرد  اتحاد  خیزشتس از    انیزنفان

  یسوزوک  ی  اروت  یهر دو کارخانه  یهیاتحاد  201۴  لیرآرا در انتبابات آو  تیبا اکثر

 شف   روزیت 

ووپ،    یدر  رحله از  ووپ  2011او   هازتاتا  در 2012  یهیتا  کار ران حاضر  ا 

فاشتهفا  ی چهفانی نتجربه هیدر ا ور اتحاد سوزوکیی کار ران  اروتی  اتحادیه یرهیر

(ا  CITU)  ههف یکار ر  یهاهی وتود  انهف  رکز اتحاد  یکار ر یهاهیبا اتحاد ،یبهابرا

اتحادAITUC)  ههف  یکار ر  یهاهیاتحاد  یکهگره و  ههف  یهی(  (  HMS)  کار ران 

 یهمیستگ  یرا برا  یاتهیکم  ایکار ر  یهاهیاتحاد  ،ی داشتهف  رهیران ا   ینزد  یهم ار

  (۴)دادنف   سیترت  2011اتتصابات ووپ، و اکتیر    ی  هم را ت  ی  ذاکره  ، یو چهف  الیتش 

 زشیف  تس از خنرسیکار ران    به ت ییفبود که    ییها صالحه ذاکرات شا ل    ،یا ا ا

ی کار ران  اروتی  اتحادیه وتود از    یکار ر  یهاهی از اتحاد  یاریا بس2012  یه یووپ

برخ   سوزوکی و  دولت  یفاصله  رفتهف  نا زا   ی در  حافل  که  داشتهف  ها  اههار 
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(Naxalitesم ، است کاستیو  سلح  اپوپ یی روستا یهاساز ان ؛  )یرا تحر ر ران   

باشهف  در هم از خ  یدوره  ،یکرده   ی ستی اپوپ  یشهر  ی هابود که ساز ان   زشیتس 

( Arundhati Roy)   یرو  یآرونفات انهف    یو روشهف ران   ا یراد  انی سلح(ا دانشجو  ری)ی 

 شرکت کردنف   یو زنفان یکار ران اخرات یدر  یارزات همیستگ

(  Gurgaon ور ان )  یصهعت  یکار ران خوشه   ی هاو انجم،  یکار ر  یهاهیاتحاد

ن   اروتی  یکه هر دو کارخانه و  استا  واقم شفه  آنجا  اتحاد  زیدر   ی کار ر  یهیچهف 

به  ییروستا را  رابطنقش خود  بزر   اصلی  ،یتهوان  از    رییتو  ،یترحف  کردنف   تس 

ففراس  ،یا  2012  زشیخ که  نقش   یکار ر  یهاهیاتحاد  یهاون یبود   وتود 

که کار ران اخرا   یکه وقت لیدل  ،یخود را از دست دادنف؛ تمفتاً بف  یکههفههماههه

تل سرکوب  و  ن  شتریب  سیشفنف  ادا ه سشفا  به  کار ران اتحادیهاز    تیحما  ییت  ی 

قادر    ی کار ران  اروتی سوزوکیاتحادیه ذشتها    ،یا   ردد شفنف  از   اروتی سوزوکی

ی  فینسیتاً تف  یاه یاتحاد  ونیدر سراسر ههف بود  ففراس  ی تیحما  یهاشی ه  جادیبه ا

کردا ا ا    تیحما   اروتیاز کار ران    زی( نNTUI)  یکار ر  یهیاتحاد  ،یابت ار نو  نامبه

درتوضا   نیود   ترصه  سلط  بر  سوزوکیاتحادیهچهفان  کار ران  اروتی  تهوان  به  ی 

 ور ان   ی بتل  خوشه   یهاارتیاتات کار ران اتتصابگر کارخانه   یبرا  ی حل تجمع

  درکرد    جادیا ی کار ران  اروتی سوزوکیاتحادیهکه  یاآیاز به کار کرد  وسعت شی ه

 2015( که در نوا یر  Workers Justice Conventionتفالت کار ران  )  ونی دکهوانس

بازتاب   شفا  ب  افتهیبر زار  کار ر  هیاتحاد  35از    شی است:  ساز ان  ا  یو  تهج    التیاز 

ت   یا هطقه    االت یچهف تلسه در ا  ز یاز آن ن  ش ی بتل  در تلسه شرکت کردنفا که 

  سیتاس  2013کار ران در اواخر    یهمیستگ  نون بتل  بر زار شفه بود  کا  یا هطقه 

 ور ان    ترمیوس  یدادن  یارزات کارخانه در  هطقه  ونفیت   یبرا  یاتهوان شی هشف تا به

  ی کار ران  اروتی سوزوکی اتحادیه وقت    یتهیاالن کمع ون توسط فنکا   ، یتمل کهف؛ ا

 ( 5)نهاده شف  انیبه

که   یاآوردن کار ران سه کارخانه  هم  در  رد  تفالت کار ران   ونیکهوانسفعاالن  

تفالت   ونیکهوانس   تمل کردنف اتتصاب کرده بودنفا  وفق    201۴در نوا یر و دسا یر  

تئاتر  یفراخوان  شترک  ،یهمچه  کار ران و  کرد  در    جیبس  یبرارا    یصادر  کار ران 

https://pecritique.com/2014/10/03/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c/
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صحهه برد    یبه رو  2015در سپتا یر    ی تمو   یاتتصاب  ی ور ان برا  یکمربهف صهعت

کار ران  ونیکهوانسفعاالن   را    ساز ان  تفالت  )ساز ان  ردمخود    ( NGOنهاد 

ان  دانستهفاینم تفا  اوها یتبل ه  ببش  نول  ریناتذییرا     کردنف ی    ی تلق  یرا یدولت 

کرد     سهی تحفه  قا  االت یکانون کار ران ا  یها را با الگوآن  تیفعال  توانیدرتوض  

کار ران  ونیکهوانس  حا ا،یباا شف  تفالت  سرکوب  با  کار ران  کانون   ی فتریبرخالق 

برا ا  ی ی ثا ا    یروبروست؛  فعاالن  سپتا یر    ،یاز  در  ت  2015کانون  اتتصاب    یو 

  هسار بازداشت شف و  ورد ضرب و شتم قرار  رفت   یکارخانه یکار ران قرارداد

وتود داشتا ا ا  حفود بود و نقش     اروتیاز  یارزات    یالملل،یب  تیا رچه حما

ا  یت  ایکههفه،ییتع نفاشت  دفتر  از    نویدر دهل   (IndustriALL)  ا یهفاستری هازته 

  2013و در سا     بر تهفه داشتهرا    تیو ش ا   یارزه  ،یچهفا هماههگی  2011سا   

وات، و کار ران شرکت سوزوکی  وتور    یکار ر  یهی اتحاد  هف انینما  انیرا    یاتلسه 

توسط   یالملل،یب  ی همیستگ  بفیل   جرای   یبر زار کرد     یسوزوک   اروتی   یاخرات

نو اقل  یکار ر  یه یاتحاد  ،یابت ار  وات،   یکار ر  یهاه یاتحاد  ی ل  ونی کهففراس  تیبا 

( شرکت precarious workers)  کارانثیاتیشف که از ب   سیس  ( تZenroren  -نر)زنرو

و    یاسیس  یونفهایت   یبر  یها  الیبف   جرای   کردی   تیحما  سوزوکی  وتور

شفا چرا که هر دو    جاد ین ارو زنرو  یکار ر  یهیاتحاد  ، یابت ار نو  ان ی   ی یفپولوویا

  یهیو اتحاد صهعتی-صهفی  یداشتهف و خود را از الگو یستی ارکس یههیز شی روه ت 

کم دو  زنرورن دست   هف انی  نماکردنف ی    زیوات،  تما  شرکت سوزوکی  وتور  یرسم

ها   القات  ،یاز ا  ی  یکردنفا که    فارید  ی اروت  یبا کار ران اخرات  2013بار در سا   

 ( Aluva)  یدر شهر آلووا   2013در نوا یر    یکار ر  یهیاتحاد  ،یابت ار نو  یکهگره  یت

 بود   ( Kerala) کراال التیا

ت   گرانی باز  ان ی   یهم ار کار ران  اروت   را ونی بتل   تر  ی قاو ت    انیدر 

از همه   اروتی نیود  کار ران  ایشفهیزیربرنا ه یاستراتژ آ ف و حاصلِ  ف ی رخفادها تف

   شفنف یدشوار خوشحا     طیدر شرا  تیهر ونه حما  افت یضرب بودنف و از در  ریسو ز

  ی کار ر  یهیاتحاد  ی فهی فروکش کردا با آیوش باز ا  ی که حوادث کم  ی بعفها و ز ان

را که در   ادیام نشفه    یکار ر  یهیاتحاد  یهاونیاز ففراس  ی ی ستقل    باشف وتود 

با دانشجوآن  ی  هم اررفتهفیتذ تیل   ا یراد  انیها  اتتراض  غیبه  ها کم  آن    هشاء 
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  ی بود: برخ  زیآنان ن  یلح   یهاتیاز حما  ی  ی   ا یراد  انیها با دانشجوآن  یکرد  هم ار

در   ،یآ وختهف   یارزات کار ران همچه  یسیزبان انگل  انیاز کار ران با کم  دانشجو

 2001( که دو  زارش در  PUDRحقوق بشر )  یتوسط ساز ان اتحاد  ردم برا  ی زارش

 هتشر کرده بود انتشار    اروتی   یکارخانه  ، یدر اول  ی هی یارزات اول  یدرباره  2007و  

 (  2003ا 2001ا حقوق بشر ی  )اتحاد  ردم براافتی

تیارت  ههف    یسوزوک  ی اروت  یشرکت خودروسازدر    یکار ر  یهایناآرا   یتلل اصل

  های روهکار به    یروین  میکارا ا ا تقس  طیهمچون دستمزد و شرا  ی یاز  ساپل کالس  بود

    رفتیدربر     زی را ن  هیاتحاد   لیحق تش   ی یارزه برا  زی بتل  با حقوق  تفاوت و ن

ها  شرکت در ببش توته رسانه  ی رکز  گاه یتا  لیدلبه  یتاحف   اروتی کار ران    ی یارزه

 یارزه و سرکوب    ا یتیارت بود از اش ا  راد  زیآن ن  گری د  لیدل   یرا تلس کردا ا ا  

کار ران تس     یضع   تی   وقعیدولت  ینهادها  یکار ران از سو  یو خودسرانه   ،یسهگ

خ )وقت  زشیاز  کارخانه  اتحاد  ی در  حما  یکار ر  یهاهیکه  تس    تی وتود  را  خود 

  ، یساخت  ا  ا ی ه  ی و اتتمات   ی اسیس  یروهاین  ریارتیا  با سا  یبرارا    ههی رفتهف( ز 

 آورد   فیو کهش را تف اپتالق   ف یاش ا  تفا تیوضع

کارخانه   ریس در  ن تها    ی اروت   ی یارزات  چهف  نشان    ینسار  را     دهفی هم 

از  هظر  ب، راد   هش  بست  و  تفم     ا ی هازتات  کار رانا   ی  ذارت ثیرشفن 

انف   شفه  جادیود ات و   یکار ر  یهاهیکه توسط اتحاد  دهف یرا نشان    ییهای استراتژ

کار ران   زشیخ  ازتس    ی کار ران  اروتی سوزوکیاتحادیهاز    تی بالفت آنان با حما

ه   شفا بل  یکوچ   رد   یهابا  روه  یی هاپتالقا  یری تهها باتث ش لدر کارخانها نه

فارغ از    یصهعت  یدر همان خوشه  یکار ر  یهاهیاتحاد  ریبا سا   یباتث تمرکز بر هم ار

کار رانا   فیشف  جیریم بس که به  دهفینشان     یفانی   یها شف   طالعهآن  ی ل  یوابستگ

نشان    ،ینشف  ا  رفتهیتذ  تیریتوسط  ف  هفه یبا رقابت فزا  یطیآنان در  ح  یاهخواسته 

اتحاد   دهف ی  سازوکار    یکار ر  ی هاهیکه  قفرت  ا ی  وتود  بتوانهف    کهنفارنف    ی  هابم 

    یتوانست خود    ی کار ران  اروتی سوزوکی اتحادیهکههف     لیرا تحم   صالحهحل  راه

و    یداپم  ردادبا قرا  یتیاقل  انیانست ش اق  ودهفا ا ا نت  لی یارزتر را تش   یهیاتحاد

الگوها  کارثیاتیب  ای  یقرارداد  تیاکثر کهف   تر   ون یکهوانس ثل    ف یتف   یساز ان  یرا 
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 یفشار از سو شیهمچهان  جیور بودنف ثیات قفم خود را در ز ان افزا تفالت کار ران

به  تیری ف ا ا  ثابت کههفا  راه  هاسس )شا   رسفینظر  و دولت  برا  فیکه  راه(    ی تهها 

  شترک هستهف   ی یارزه  یدر   با قراردادهای  وقتیکار ران  تیکردن اکثر ریدر 

 برزیل  های کارگری در بلومونتهناآرامی

 یدر حوضه(  Xingu)  هگویش  یکه از آب رودخانه  یآب برق   رو اه یساخت ن  یابرترووه

وساز  ساخت  یهابرنا ه  ی ها و   ، یتراز بزر   ی  یاز    ی ببش  کهفا یتفاده  سآ ازون ا

برز  ساختیریز بسته  لیدر  دو  با  رشف  برنا ه  یاست که  و  (  2005)از سا   ی شتاب 

رشفبرنا ه شتاب  تمفهشودی   ی  ال  ت  ی،(  2010)از    2ی  ببش  ترو  یا     ی هاوهاز 

رشف  برنا ه شتاب  شرقی  شما   و  شما   شا ل    یدر  و  است  شفه  واقم  کشور 

  ی هاهمچون کارخانه  یصهعت  ی هاترووه  ریاستا ا ا سا   یو انرو  یاتاده  ی هارساخت یز

  یاز دهه  حزب کار رو    ی    ردم  حلردی یدربر    زیرا ن   یمیتتروش  یهاتممجفوالد و  

  حزب کار ر برزیل(ا ا ا  201۴کوریاا  )   کردنف یاتتراض     هبلو  ونت  ی به ترووه  1980

در  داسیلوا  لوال    یتمهور استی فت دو دوره از ز ان آیاز رو به  ی نا هان  یدر چرخش

 ل یبرز  یقو شما  شر  یاز ترووه کرد  رشف در  هاتق شمال  تیا شروع به حما2003

ی شتاب  برنا ها  2010  در سا   افتی ادا ه    زین  2010و    2009  یهاانبحر  ی ت  یحت

  ، یسا   ذشته بود  ا  25  یتوساز  در ساخت   ی ذارهیسر ا  ،یتر سئو  بزر  رشف  

کار ر    هزار  580ضرب اتتصابات قرار  رفت؛    ریز  2010-12  یهادر سا   م یتظ  یبرنا ه

(  اتتصابات در  2013ا  DIEESE)  2012در    هزار  500اتتصاب کردنف و    2011  سا   در

باه  2011  یه یفور ا(  Bahia)   ای در  به  اواسط  ار   در  و سپس   سئارا  الت یآیاز شف 

(Cear´a)  کرد   تیسرا  لیدوم  ار  به کل کشور برز  یمه یشف و بالفاصله در ن  فه یکش 

ها بالفاصله تس  اتتصاب ،یآیاز شف  اول 2011ساخت سف بلو  ونته در اواخر سا  

نوا یر و دسا یر   از  سمو   2011از آن در  از کار ران    یی یذا  تیتس  نفر  چهف صف 

  کردی   ا ی(  هCCBMوساز بلو  ونته )ساخت  ومیکه کهسرس  یتیفیکیب  ی یذا  لیدلبه

دههف و رهیران اتتصاب   لی ذاکره تش   یته یآیاز شف  شرکت از کار ران خواست تا کم

وقت شفنف   آوربزر   یاتتصاب  یاخرا   در  ا  2012  لیتر  شفا    یهاوهیش  ،یآیاز 

-هتاراتاویس  یرسم  یهیکه تسو اتحاد  یبار آن رهیران  ،یا  افت؛یباز ادا ه    رانهی سبت 
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 مهوع  اه توسط داد   زینشفه بودنف اخرا  شفنف و اتتصاب ن  (6)(PA-Sintrapav)  یاِیت 

 رساخت یونقلا و فقفان زحمل   طیاتتصاب تیارت بود از دستمزدا شرا  یشف   ساپل اصل

شهر تمعیت     یو تزش   یخف ات  ال   زیو ن  یهترنتی هاسس همچون تلف، و ارتیا  ا

کار ران دو برابر شفه بودا ا ا    ی هاترت  سترده  خاتربه  (Altamira)  رایکوچ  آلتا 

بود که کار ران   ،یدرواقم ا  تر شب    ی   سئلهبهیود نیافته بودنفشهر    یهارساخت یز

خانواده از  حل خار  شونفا    فارید  یروز برا  9 فت  هر شش  اه به  توانستهفیفقط  

بار بود  فقط حفود      ی اه  هر سه  گری د  ی هادر ترووه  ها  رخصیاستانفارد    کهیدرحال

برابر با فرانسه( که ترووه در آن واقم    ی تارا )با  ساحت  التی اهل ا  ادرصف کار ران  50

 شفه استا بودنف  

  ت ی و با اشوا  سا  فایروز تو  کش  ا ده 2012در بهار  ا  از اتتصابات  یشاختالالت نا

  ی هاهیاتحاد  همراه بود   یاز  ردم بو    یتعفاد  زیو ن  ی حل  تیتوسط تمعوساز  ساخت

کار ر    هزار1۴کار بزر  در بلو  ونته همراه شفنفا    یرویاز ن  یتر با ببشکوچ   یکار ر

   201۴در سپتا یر    هزار کار ر35ا و  2013در نوا یر  کار ر    هزار27ا  2012در نوا یر  

آلتم کار ران چوبا ساخت  یکار ر  یهیاتحاد در  و صهعت  یلمان  و    رایوساز سی  

 ه  ونت  به بلو   ینزد  یوساز را در  هطقهساخت   ی( کار ران شهرSINTICMAه )حو 

وساز سی  در شهر بِلِم  کار ران صهعت ساخت یهیاتحاد  کهیکردا درحال ی دهساز ان

(STICCMB همسو ب )چ     ا یراد  ون یففراس  ا  ( هماههگی  یارزات  لیConlutas)  ا

ساتت سفر با اتوبو  تا    20 عاد     یدر  رکز بلم ) سافت  یوساز شهرکار ران ساخت

تس از اتتصاب    هتراتاویس  یرسم  یکار ر  یهی  اتحاددرکی    ی دهساز انرا  بلو  ونته(  

دستمزد  ذاکره کردا ا ا    ی درصف  15  ش یدر  ورد افزا  2012کار ر در نوا یر    هزار1۴

شورش اتحاد  هیتل  زیآ خشونت   یبا  شرکت  وات   هیرهیران  زو  شفا  از   یاریبس  رایه 

 نیودنف   یدستمزد راض شیتورم باال از افزا لیکار ران به دل

 ی تیشههادیاز بسته  یتهوان ببشبار به یسه  اه    التیتعط  یبرا  هیاتحاد  ،یهمچه

را اترا کهفا اتتصاب    ی  رخص  ی تفیف شرکت نتوانست توافقها ه  ی   وقتکردی ذاکره  

  ی اتتصاب  ،یاول  ،یآیاز شف  ا  2013  لیکار ر در آور  8000تا    5000با شرکت    فیتف

اتحاد آش ار  با  بالفت  که    ی هاهیاتحاد  وست،یت   لیدلبه  اوت هترایس  یرسم  یهی بود 
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SINTICMA    وSTICCMB  ی اتتصاب حسور  ارد  ل  ،ی واته شف  اتتصابگران در ا  

(Força Nacionalو سرکوبگر )قرار بود    یتور رسمبه  یآن را  ح وم کردنف   ارد  ل  ی

اشوا   ردم  حلاز ساخت  اسهاد  تعفد  یوساز در  قابل  ا ا    ت ییف   ی حافظت کهفا 

برا  که  کههف ی  از  ارد  ایلس  استفاده    یدرواقم  نهاشفیسرکوب کار ران  در    تای  

 رخ داد   2013 یر بفون اختالالت تمفه در نوا  هتراتاویس یاتتصاب  سترده به رهیر

برخوردها شاهف  بلو  ونته  ساخت  یاتتصابات  در  حل  تخش،  در   راپویوساز 

ترنا یوکو( در    التیدر ا  یمی( و ساپوته ) جتمم تتروشایرودون  التیدر ا  یآببرق   رو اهی)ن

بود    2012  یووییه در    یگریبزر  د  زشیشاهف خ  ساپوتهبود  درواقم    2011 ار   

وساز  ساخت  هایسایتبود که در    ییها شابه شورش   یکار ر  یهای ناآرا   ،یا  یالگو

 رو ی ودووانیدر ر  یقطار شهر   ستمیوساز سرخ دادا  ثل ساخت  1980  یدهه  لیدر اوا

(  تفاوت  201۴االت تارا )کا پو ا  یوساز سف توتورو در ا( و ساخت1982)واالدار ا  

ا  ریاخ  یهایناآرا   اه  ها در  بود که اتتصاب  قتیحق  ،یش ل حل  هازته نیودا بل ه 

  201۴بالفاصله تس از هم رخ دادنف و  و  اتتصابات در ببش تا سا     2011  ر  ا

 ادا ه داشت 

اتتصاب بلو  ونتها  اتحاد  جیبس  انیها  در  اقفا ات  و  اقشار   یرسم  یهیتمام 

ب  هتراتاویس را    شتریکه  برا  ت ییف اتتصابات  آن  از  به  یو  کردا  استفاده  صورت   ذاکره 

صهعت  ستمیسدر  ش ل  رفت     ی یال تید تمام    لایبرز  یروابط  ببش      یکار ران 

که هر دو سا     هیاتحاد   یتوسط    توانهفی( فقط  ،ی وساز سهگ) ثل ساخت  یاقتصاد

اتحاد انتبابات    لیبف   یهاهیاتحاد  ،یبهابراف   نشو  یهف ینما  شودای    فهیبر ز  هاهیدر 

 زیکههفا که بلو  ونته ن  تیفعال  ی بفمه ین  یوه یشبه  توانهفیفقط    یرسم  یهیاتحاد

حما  ،یچه ا ا  اتحاد  تیبود   رقکوچ    یهیدو  و  اتتصابگ  یبرا  سیتر   رکار ران 

س  کههفه،ییتع که  چرا  درخور  هتراتاویبودا  خود    یحسور  ساختدر    ا ی  وسازسایت 

 ورود به  حل کار را نفارنف(   یاتازه یلیبرز یهاهیآن نفاشت )اتحاد  ی ینزد

و  گرید  ی ی هم ار  یهایژ یاز  بلو  ونتها  اتتصابات  کار ران   انی   یخاص 

تل  ییها و ساز ان  ی  حل  یها ر و تهیشاتتصاب  ج یوساز بس حل ساخت  هیبود که 

 Movimento)  هگویش  یتهیش رودخانه  ژهیوبه-ها  ساز ان  ،یکه ا  تاآن  شفه بودنف  از

Xingu Vivo para Sempreتهیش  ردم  ت و   )   ( سفها  از   Movimento dosثر 
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Atingidos por Barragens)-    از کار ران  توانستهفی   نفا شفه بود  یده ساز انبهتر 

در صورت لزوم   ا یاتتصابات فراهم کههف و    یت  یاخرات  یاستراحت کار ران  یبرا  ی حل

  تیسااخیار  ربو  به اتتصابات را در وب  ،یها همچهدههف  آن  سیرا ترت  ی قانون  تیحما

برخ  کردنفی   رخود  هتش روزنا ه  یو  تهیشاز  با  که   ی هم ار  ی حل  یها نگاران 

داستان از  نوشتهفیاتتصابات    ی ز یههدر    ییهاداشتهفا   هیتلی  هاتهیش    ذشته 

اتحادبه  بودنف که  STICCMB / Conlutas  هایاتحادیه  شتریب  ایسفساز  یهیتهوان 

   نفکردیتبش  را چ ا اتالتات اتتصابات بلو  ونته 

  ج یها در بس هافم  شترک آن لیدلاو ت در  هطقه به ق دو تهیش   انی  یهم ار

شفنفا    آواره  انیهزار نفر از  حل30  یاًی  تقرافتیآن ت ا ل    یاترا  یابرترووه و نحوه  هیتل

که    ی از  رد    یتوتهو تعفاد قابل  کردنف؛ی   ی زنف   رایآلتا   یهیآنان در حاش  شتریو ب

  لیتیف  یبه کار ران سفساز  ت یرانفه شفه بودنفا در نها  رونیب  وداز قلمرو خ  سیترت،یبف

 بال    یروهایها را نآن ی( که برخی قاو ت )کار ران و  ردم  حل یشفنف  دو تیهه

حف  دانستهفا ی  همف  ی تا  ازا  یهمپوشان  گر یبا  کار ران    ذشتها،یداشتهف   اتتراض 

 یسفساز هی ولوب تل  یادیز حف تا  یهاها توسط تهیشبر  وضم آن یت ییفتهوان به

 ط یاها )و شرشونفا ا ا اتتصاب  زوساها نتوانستهف  انم ساخت  ا رچه آنشفی   یتلق

اتتصاب  یکار الگوکه  وتس  ثابت کرد که  بود(  برا  یها شفه  ن  یتوسعه   ز یکار ران 

استبود  بارانیز سوه  از  تهیش   ی تحف  کار رانْ  گراید  ی     ی  قاو ت  حل  یها تز 

   رفتهفیتذ یها را   آن تیبا آیوش باز حما ،یبرانفاشتهف و بها

  ی ساله   یس  ری در  س   شهیابرترووه ر  هیکار ران و تهیش  قاو ت تل  انی اپتالق  

آ ازون   ی قاو ت در  هطقه   یهاتر )تهیش  سترده  شیدر  هطقه داشت  دو  را  جیبس

تف ش ل  با  بفو  یفیکه  انیاشت  و  و   ل واته   یاز  کار ران   یانفا  اتتصابات 

از  ردم    یبرخ  که،یهف  اداشت  یی گرا سئله و قلمرو خاص هم  ،یا  را ونیوساز( ت ساخت

  ی وساز به همان ترووه باز شتهفا به خود تهوان کار ران ساخت شفه توسط ترووه بهآواره 

قفرت هحصربه   ی   سئلهستین  یفرد هحصربه  یخود  سئله  توسط   یفردا  که  بود 

  یخارتو  از باال    یل یو تحم  شفهیتراح  یتوسعه  یترووه  هیتل  ی تهیش  قاو ت  حل

 رد   یاسیس  یهابحث   یکوچ  که برا  یفراتر از  روه  ی کار ران بلو  ونته ساز ان   ودب
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وساز  ساخت  یکارها  شتریب  ی هاترت  تیبا  اه  توانیرا    ،ی؛ انفش ل نفاد  آ فنفیهم   

داد    حیوسازنف توضساخت یکار ران ساک،  هاتق دورافتاده یکه توده قتیحق ،یو ا

تهیش که    ی هابرخالق  ترووه  ت شی ه  یدارا بال   و  بودنفا    یالملل،یب  ی ونفهایها 

ه اتحاد  ی ارتیات  چیکار ران  برز  یکار ر  یهاهیبا  از  فقفان    لیخار   ن ردنف   برقرار 

هر ز    یاتتصاب  یهاکه تهیش  قتیحق  ،یتوسط ا  یالملل،یب  یهمیستگ  یهر ونه شی ه 

  یهاهی  اتحادشودیداده     حیکوچ  نرفتهف توض  یها فراتر از  روه  یاز اش ا  ساز ان 

 ی برا  یالملل،یب  یونفها یت   جادیا  یبراالزم  فاقف  هابم    SINTICMAو    Conlutas  لیبف

 یریم توشش  ستردهبه  زین  یالملل،یب  یهاها بودنف و توته رسانهاز اتتصاب  تیحما

 بود  زیناچ اریبس ی  ل یهارسانه

 ی موردیی دو مطالعه مقایسه

تهوان از آن به  ا های اتتماتی رایی تهیشاتحادیه ربو  به    اتیاز ادب  ی ببش بزر 

  های اتتماتی  رایی تهیشاتحادیه  اتی  ادبکهف ی   اد ی تحفالش ل    ا ی  ی هیبف  ی فهو 

اتحاد تهیش  هاهیبا  کار     یاتتمات   یهاو  هم  با    ثل  یگرانیباز  ا ی و    کههفیکه 

 ساپل    یکه در راستا  یدولت  یهاساز ان  ر یسا  ا یو    ( هاوایتان)  نهاد های  ردمساز ان

(  ا ا ببش  2015؛ تاترسا ا  2000  هسونایدارد )راب  رسروکا  کههفی   تیکار ران فعال

و    ی اسیس  یهاکه ساز ان  رنفی یرا در نظر نم  تیواقع   ،ی وتود ا  اتیاز ادب  یاتمفه

س  ژهیوبه اول  یبرا  یاساس  یتیاهم  ایاسیاحزاب  تهیشاتحادیه  یهینسل  های   رایی 

ههوز هم    ایترسش که آ  ،یا  ،ی(  بهابرا1987؛ وبسترا  2002داشتهف )هولتا    اتتماتی

حسور    توانی  س   یبفون  تهیشاتحادیه  یری ش ل  ایاسیساز ان  های   رایی 

شفه در  اراپه   ی ورد  یدو  طالعه  (7) شودینفرت  طر   نها به  ایرا تصور کرد    اتتماتی

کم     ،یا شرا  کههف ی قاله  ش ل  طیتا  تف   یری  عاصر   رایی  اتحادیه  فیاش ا  

اتتماتیتهیش ت   های  فاقف  که  ساز ان  ونفیرا  و    ی  ل  یاسیس  یهابا  کار ر  تیقات 

  ،ای  بهابرامیبش اف  انفایکار ر  یهیاتحاد   ی ل  یهاونیهففراسادیام در ک  ایفرودست و  

اتتماتی رایی تهیشاتحادیه  ، یدنو  یژ یو آن در سطح   یدهساز ان  فا یتف   های 

نمودا     یتوص  ا یا ر را با تهوان کاهش  ق  ،یا  توانیاست  ا رچه    یاو  هطقه  ی حل
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نیز  از  قاو ت  یفی و  تف یه یاول یتهوان  رحله را به یش ل ساز ان ،یا توانیا ا  

   ابفی توسعه  یدر سطح  ل هفهیکه  م ، است در آ کرد  یتوص

  ی دهساز ان  ی   کار ران  اروتمیخود باز رد  یبه  طالعات  ورد   فیابتفا اتازه ده

دوم    ینفوا خود را به کارخانه  و آیاز کردنف    یاکارخانه  یه یاتحاد   یتهوان  خود را به 

 enterprise-wideدر سطح کل بهگاه ) یاهیبه اتحاد ،ا ی سترش دادنف و بهابرا  ی اروت

union)  ههفوستان دارد(     در  ونتاو هم    یدو کارخانه  یسوزوک   اروتی شفنف )  لیتیف

  رکز همیستگی کار ران و  (  MSWU)  ی کار ران  اروتی سوزوکی اتحادیهکه    یاشی ه 

(WSC  ) ت   افتاینو  سترش    یدهل   یبرقرار ساختهفا تمفتاً در  هطقه   ان ی   ونف یا ا 

ها اش ا   شی ه   ،یبود  ا   یسراسر ههفوستان ضع  یکار ران و فعاالن تهیش اتتمات 

تو در  یارزه  شی را  یبر  یها  یکار ران  اروت  جیارنف  بسنف  ی  شب  ساز ان  یخط

ها و تمفتاً در  ها و اشوا در اتتصاب  2000  یدهه  ی  ور ان که ت  یصهعت  یخوشه 

توشاک  سترش    یال ترون  میصها  ،یو همچه  ی و  وتورساز   یصهعت خودروساز  و 

 گران یکار ران و باز  ریو سا  یکار ران  اروت   انیاپتالق    ،ی رفت  بهابرا  یبود تا  افتهی

تمرکز  هطقه  اس  یفیشف  یااز  هتبرخوردار  س  چی   که    یاسیساز ان  نفارد  وتود 

بتوانهف به برنا هکار ران  تا  ای  یالحاظ  ت   یهمیستگ  فاری اش ا   از    ونفیبه آن  ببورنف  

(  NTUI)  یکار ر  یهیاتحاد  ،یابت ار نوتها  چ     ای ل   یهیاتحاد   یهاون یففراس  انی 

حفود    ونیففراس  ،ی)هفتم با  ههفوستان   رتم     یتسو(    ونیلی    یبزر  

بایتوالن است؛  کار ران  اروتی سوزوکیاتحادیه  ،ایا  وتود   فت  نو  هب  ی   ،یابت ار 

در  یارزات   کههفه، ییتع  ینقش  ،یابت ار نو  ،یو بهابرا  ستیوابسته ن  یکار ر  یهیاتحاد

 ن رد   فایا ی کار ران  اروت

ساخت  کار ران  دارد   هطقه در  ورد  فرق  کا الً  بلو  ونتها  سئله  که   یاوساز 

کار ران    ینفاشت تز برا   یسهت  یی راهیاتحاد  کردنفیکار ران بلو ونته در آن کار  

آ ازون   یببش از حوضه   ، یدر ا  یواحف بزر  صهعت  ،یچرا که بلو  ونته اول  ایکشاورز

  ی را به باق یکار ر  یهایخود از ناآرا  یتجربه ازوسکار ران ساخت حا ا  ،یا است  با

 ی از آنان کار ران  هاتر  یاریوساز بلو ونته  هتقل کردنفا چرا که بسساخت  ی هاتیسا

  ط یها از اتتصابات و شراآن  اتی  تجربرونف ی    گرید  یترووه به ترووه   یبودنف که از  
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 یبلو ونته در  هطقه   یترووه  هیبا  قاو ت  یارزان  وتود تل  گرید   یهاتیدر سا  یکار

و سهت   یسازیصهعت هیتل  ی قاو ت  حل  یدر بلو ونته  ،ا یبهابراهمگرا شف   هگویش

درازدا ،    یدر تار  شهیبلو  ونته ر  هیکار ران  هاتر  رد هم آ فنف   قاو ت تل  یصهعت

  آن )واحف  رکزی کار ران(  یکار ر  یه یاتحاد  ونیو ففراس  حزب کار ر برزیل بالفت  

واحف  رکزی و    حزب کار ر  میداشت  تصم  اکرد  ت ییفترووه را  داسیلوا  که لوال    یتا ز ان 

 هجر به ش اق در تهیش  قاو ت   ت یدر نها شانالفتکهار  ذاشت،  ب یبراکار ران 

با    ی  ح م  یالمل،یارتیاتات ب  ایاو  هطقه  ی تهیش  قاو ت  حل  ،ا یا  وتود  شف  با 

بر    یی ها ونا ون و ساز ان  ی اتتمات   یهاتهیش و حقوق بشر  تمرکز    بومزیستکه 

ن و  بودنفا  از     ت  گری د   یهات یتمع  زیشفه  در  قاب  یسفسازثر  است   کرده    لاحف  

ه ساز ان  یونفیت    ونهچیکار ران  اتحاد  یاسیس  ا ی  ی اتتمات   یهابا    یهینفاشتهف  

کار ران(   یتمو   یهی)اتحاد  UTGکوچ     ی ل  ونیبا ففراس  SINTICMA  یکار ر

به ا ا  استا  شف   یا هطقه  گریباز   یتهوان  همسو  اتحاد  وارد  یارزه    یهیفقط 

STICCMB  ففراس با  که  له  Conlutas  ی ل  ونیاست  )حزب   PSTU  ستیهیو حزب 

ا  کهف یتمل     ی ی فپولوویا  یاسی رتم س   یتهوان   تحف( که به  ستیالی ران سوسرکا

از اتتصابات    یدر برخ  یررسمیی   یحسور  Conlutasهمسو است  ا رچه وابستگان به  

  یتهوان  عفود  جراهاداشتهف و به  لیسراسر برز  وسازساخت  یهاتیدر سا  لیبزر  برز

   یزانیبه    ش یا ا انفازه و تعفاد اتسا  کردنفا یتمل    کرد یکه اخیار را  هتشر    یارتیات

  ، یکهف  بهابرا  فایوساز اساخت  ،یدر ببش سهگ  یو داپم  ی رسم  ینیود که بتوانف نقش

تثی  ریم  و   به  ،یبهابرا   است  یسی  شهر  یوسازهاآن در ساخت  یشفهت یحسور 

وساز  در ببش ساخت  201۴و    2011  ی هاسا   ،یب   یاتتصابات با ابعاد  ل   ی سترده

 ی رویتهوان ننیود که به  یکار ر  یهیاتحاد  ونی ففراس  ا ی  یاسیحزب س  چ یه  ،ایسهگ

ها  از کار ران در آن حسور داشته باشف   قاو ت کار ران و تهیش  یهف  یبه نما یداپم

  تمرکز بود  یاو  هطقه  ی در سطح  حل یزسفسا هیتل

ارز  میتوانیاکهون   را  دو  ورد  افتراقات  و  تهیش  م یکه  ی ابیاشتراکات  دو  هر    

کردنف  در   یتهیش اتتمات  گرانیباز  ریبا سا یروابط هم ار یاقفام به برقرار ا یاتتصاب

سا دو  وردا  اتتمات   گرانیباز  ریهر  اهمبه  یتهیش  از  هظر   تیخاتر  اتتصابات 

  ی اختال  در واحفها  جاد یا  ییشفنف  کار ران توانا   ی به کار ران نزد  یتمو   ی ا فهایت 
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 گرانیها شونف: بازشرکت   انی وتس ز  توانستهفی   ،ایرا داشتهف و بهابرا  یبزر  صهعت

شفنف    فیتول هفیبودنف و تذب قفرت کار ران در فرا ییتوانا ،یفاقف ا یتهیش اتتمات 

  ی هابم ف ر یدارادر بلو  ونته   ی و  قاو ت  حل یهمسو با کار ران  اروت یهاتهیش

  یانتشار اتالتات درباره  ی هابم برا  ،یا  (8)بودنف که کار ران فاقف آن بودنف   یو ارتیاتات

ااتتصاب دادن کار ران به   ونف یاز اتتراضا و ت   یفیش ل تف  جادیها به تموم  ردما 

بزر  بساتتماتات  تهیش  حل  فی ف  اریتر  تلت  به  ی بودنف   بلو  ونته  با  در  وضو  

از تا عه    یاز ببش  ی ناش  زین  ی تکار ران  ارو  را ونیت اپتالق  همسو بودا و    باتاتتصا

  لیدلبه  ای و    یتمو   یمیستگهتمل    ل یبه دل  ای ) ردم  شفه بودنف    سیاسی  ترشیت بود که  

  هشاء اتتراضهمان ببش با    ا ی  یصهعت  یتهوان کار ر در همان  هطقهخود به  تی وقع

دارنف:    یاسیس  یهف ینشان از فقفان نما  ردهر دو  و ،یکار ران  رتیط هستهف  همچه

باز  چیه از  از صحهه   چیدر ه   یاصل  گرانیکفام    ت یاز کار ران حما  یاسیس  ی هاکفام 

نه به ش ل   یاش ل شی ه کردنفا ا ا به  جاد یا  یدر سطح  ل  یونفیاتتصابات ت   ن ردنف 

نو   ی ابت ار  چ  به  Conlutasو    یکار ر  یهیاتحاد  ،یساز ان  تحف   تها   تهوان 

کههف    جاد یا  تفاوم   توانستهفیکوچ ا   ی   راچ   یها ساز ان  ا ی  یکار ر  یهاهیاتحاد

 دارای   ی میهای اتتماتی قف رایی تهیشبا اتحادیه  سهیدر  قا  ها ی آنساز ان   یا ا الگو

تا  آن  کل  تفاوت بود  تابها  قفرتمهف  یاسیو احزاب س  ی ل   یهیاتحاد  یهاون یفراسف

در    ی  تفاوت   ی هایژ  یو  صحیت کردا قطعاً   ف ی تف رایی  اتحادیهدر  ورد    توانیکه  

الگو  سهی قا کهش  یمیقف  یبا  اتتصاباتا  در  ت،    یشفهی حل  یهادارد    قاو ت 

ااتتصابات  ی ل  یها و  به  ا ا  هجر     شونفینم  فیفت  ی  ل  یهاون یففراس  جادی انفا 

   شونف حسوب  ی یاهیحاش یعتو فقط  ر ستهفین ی رتم  رکز  ی یاسیاحزاب س

   انفیو روابط صهعت  ی کار  طیشرا  یتراح  ریاست که در   ییهااتتراضات  توته شرکت 

   شبصاً در  قابل ا ا    ربط داردا  یروابط صهعت  ی  ل  ی هاستمیبه س  یا ر تا حفود  ،یا

در   یسرکوبگر دولت ی  نهادها یردقرار  ی  شودیکه دنیا     یاتوسعه  یکارفر ا و الگو

نقش دو  ورد  ابزاربه  یفیکل  یهر  ا  یریتلو   یبرا  یتهوان  کار ران    فا یاز  قاو ت 

   کههفی 
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نهفته است    ی حل   یهایژ یکه در و  ی ل  یهایژ ینه در و   ورددو    یهاتفاوت

  ی هستهفا  ثل وابستگ ی  ل ی هایبود خاص ی رفت که اتتصابات دارا جهینت توانی 

الگو  ریبه  س س  ی و  حل  ی  ل   یتوسعه  یکه  صهعت  ی ل   ستمیو  س  یروابط    استیو 

تع  یاتتمات  ا ا هکهف ی   ،ییرا  نفارنف که    ی ل  یقو  یژ یچهان و   واردااز     ی  چی   

  های اتتماتی  رایی تهیشاتحادیه قابل    یا ر در نقطه  ،یکهف  ا  جادیا  یاتفاوت تمفه

اقتفار را  تمرکز بود     تیخاص حاکم  ی ل   یقرار دارد که بر  بالفت با الگوها  ی میقف

اتتصابات    ی  حل  یهایبود خاص  ورد    یداشتا چرا که سهت  یارزه در    ت ثیربر 

خوشه   شهیر د  یقه هط  یصهعت  یدر  در  ورد  و  داشت  ببش    گرای ور ان  در 

کار تمفتاً  هاتر بود  در  ورد بلو  ونتها سهت  قاو ت    یرویوساز که  تش ل از نساخت

تهیش  کههفه ، ییتع  ینقش  ایاو  هطقه  ی حل  یقو    هازته  ریدر   یاتتمات   یهادر 

 داشت 

آن در    یهایژ  ی  وباشف  ی توسعه است که  ورد بحث    یالگوای،  در هر دو  وردا  

  هاا هیاتحاد  یاش ا  قانون  یبرا  ییفسا  چیکه ه  یصهعت  ی ورد ههف تیارت است از توسعه 

قرارداد  یهف  ینما و  یانسان  یکار  طیشرا  ای  ایکار ران  نگذاشته    یباق  دشوارتر  کمتر 

  یهاترووه  ،ییو از باال به تا  یرونیب  لیتحمتوسعه تیارت است از    یالگو  لایاست  در برز

 فشفه یتول  یو سود انرو   هافمکشور     یرا ونیو ت   افتهینبه  هاتق توسعه   یسازیصهعت

با    لیاز برز  یخواهف شف که در  هاتق  یو اقتصاد  یاس یآن  راکز س  فیدر بلو  ونته تا 

داخل  فیتول ا  اریبس  یسرانه  ی ناخال   از  قرار  رف  التیباالتر  شرکتانفتهتارا    ی ها  

  ،یانف  بهابراواقم شفه  یدر  هاتق بهتر  زین  انفلیدخ  که در ترووه   یوساز و انروساخت

حوضه   یاریبس فرا  یاز  ردم  تجاوز  ، یا  یسازیصهعت  یهفهایآ ازونا  را   ی حوضه 

سودانهفی   یاستعمار از  ساخت  گراید   ی   کار ران  تمفتاً  خود  تمعیا  وساز   ت یاز 

از    یبا تعفاد نا تهاسی  لیبرز  یاهیاز  هاتق حاش  ایهستهفا    فاز س  فهیدس یآوار ان آس

   ییابتفا التیبا تحص ا یتیار و ییقایکار ران آفر

  یالگواستفاده از  با    توانف ی    راییاتحادیه  ف ینوع تف  ا یاست که آ  ،یا  ی فیترسش کل

  ستمیبرخوردار استا با کل س یترکم استح اماز  ،یشیت  یکه نسیت به الگو ی ساز ان

را  تعاد     یکه فقفان ش ل و ساختار در سطح ساز ان  ی سلطه  قابله کهف؟ تهها راه

  ر یناتذو سرکوبگر کهتر    یولت د  یهاسازوبر   یاست که برا  ی اسیدر  ق  جیبس  سازدا ی 
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  که،یا یبرا ،ایباشف  بهابرا ریناتذکهتر  زین  ی ترق یها تهیش یبرا  توانفیباشف؛ ا ا   

تف شودا   رایی  اتحادیه  ف ینوع  رسمفی آی   ف ی تف  ههی ز  دو  وفق  ش ل  ال (  و    تری: 

تر با سطو  باالتر   سترده  ی اتوده  جیب( بس  ؛ یدهساز انتر   سترده  یی ایلحاظ تورافبه

درحالیدهساز انخود سا   جیبس  کهی   چشمگ  یهادر  ا ا    ری ذشته  استا  بوده 

 است   ادیز اریههوز بس رایی اتحادیه ف ینوع تف  یرو شیت  ی هاچالش

 گیری نتیجه

ا  ی ورد  یدو  طالعه برخ  ،یدر  و  ی قاله   رایی  اتحادیه  ف ی نوع تف  یهایژ یاز 

اتتماتیتهیش نشان     های  ففراس  ،یا  ی ژ یو    ی   دهف یرا  که    یهاون یاست 

  گری د  ی ژ یانف؛ وتفا شفه  یصهعت  یهاتیاز  یارزات سا  یادی تا حف ز  ی ل  یهیاتحاد

ه  ،یا که  س   چیاست   ایاتتصابگران  ه  یبرا  ی رکز  ی رتع  ایاتمفه  یاسیحزب 

  تا،یکه ارا  و ههف    لیدر برز  یکار ر  یهای ناآرا توان   ی  کهیسازد  همز انا درحالینم

 یالگو  هیلاتتراضات در ابتفا ت   فاید   یاز  و  اتتصابات  ل   یتهوان ببششف به  یبررس

  یبود که ابعاد تهان   یاتوسعه  یالگو  هینیودا بل ه تل  ی خاص  ی اسیس  ی  ل  میرو  ایعه  ستو

 تفاوت از   یاسیدر  ق  های اتتماتی رایی تهیشاتحادیه  فینوع تف  ،یداشت  بهابرا

تهیشاتحادیه اتتماتی رایی  رو  یمیقف  های  تمفتاً  چالش    ی ل  یهامیکه  به  را 

بهابراکهفیتمل    فیکشی  تف  ،ای   نوع  تهیشاتحادیه  فیچارچوب  های   رایی 

  ی  ل  ی میقف  های اتتماتی  رایی تهیشاتحادیه انهف    و  انفایاو  هطقه   ی حل  ااتتماتی

بازنیستهف از  ا ا همان  نفا ایرکار   یها هیاتحاد  ی اصل  گرانی   خود    یقو  ت ثیرتور که 

ا  قابل  شاهفه است  لی بتل  در  ورد برز یهاهیاتحاد  انیو از سطح رقابت    ر رانکا

   انفگران ی از باز ی  یها فقط آن 

در    ی هایشههادی را  رفت و ت   جهینت  ،یچهف  توانی    ای طالعات تجرب  ،یبا توته به ا

  ،ی طر  ساخت  اول  ی اتتمات   یهاو تهیش  یهعتصش در روابط  ه تژو  تی ورد وضع

  ا یتور کلبه  یکار ر  یهاهیبر اتحاد  اًی قو  یروابط صهعت  یهااست که تژوهش  ،یا  جهینت

  ی های از بررس  یاریانف  ا رچه بس تمرکز شفه  یکار ر  یهاهیاز اتحاد  یو بر نوع  شبص

فقط    یکار ر  یهاهیداشتهف که اتحاد  ت کیف  تیواقع  ، یبر ا  یکار ر  یهایناآرا   یه یاول
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با   رابطه  )بهگر  یهااتتصابدر  هستهف  فعا   ها  فیکوچ   در  ورد   1972  م،ایبه 

  یکار ر  یهاهیتمرکز بر اتحاد  یبرا  ا یروابط صهعت  یدرباره  یبعف  یها(ا تژوهشایتانیبر

کا الً    یوه یشبه  یکار ر  یهاهیاتحاد   که،یا  یفهیانف  ا تمرکز شفه  هبالقو  گرانیبر باز

توسعه  (sectoral)  یببش ) لوچبزر   یهاشی ه   یبفون  کرد  خواههف  تمل    ایتر 

ا  (1996 نبواههف کرد    یببش  یوهیشبه  یاتتمات   یهاکه تهیش  شهیانف   ،یو  تمل 

تهوان  ضو  به به  هاشهیکل  ،یا ر ا  یاست؛ حت  ریناتذعطاقان  اری(ا بس1995) ثالً روچتا  

)بهگربه  یلیتحل  یالگوها شود  د  فیکار  رفته  هم  2017  ای انی به  ههوز  که  الیته    )

کارخانه    ی تمرکز بر    یاهیاتحاد  یهاون یففراس  ای   ی بوروکرات  یستیفورد  یهاهیاتحاد

 یتا عه  یهااز ساز ان  یاریبس  یبرارا    ی شابه   یهاشیوتود دارنفا ا ا ههوز هم  را

  ت  ی،و    یالزا ات برنفساز  ای خود و    یتمو   یخاتر دتبص   و وتهه که به  ی  فن

   می شاهفه که  اانففهیچسی یاسیس یحوزه   یبودته به 

  ف یکه د  یلیتحل ی استفاده از الگوها یتابه یتردازهینظرکه  کهم ی   شههادیدوما ت 

تار   با   ایرا  اتتمات  یی شا ره سیر  در    فی حفود کهفا  ن  یاز  هازتات  با    زیو  همسو 

  ی و الگوها  ی هاا اش ا  ساز ان(  شی ه1972باشف )نادرا    ، یید طالعه از تا  ینگارمقو

س اتتما  ی اسیکهش  تهان  یههیز    یدر    ی ت در  هازتات    هف یآی   ف ی تف  یخاص 

که با    کههف ی   یرویکردن ت   جیبس  یاز الگوها  یا(  اتتصابات توده1990   لای ا)  

الگوها   ی ذارهیسر ا   یهاچرخه  )کوپه و    ییایتوراف  یو  است   را یل-وردهو ی رتیط 

هرودا  2011 لوکزا یور ا  1997؛  توراف2008 1906ا  ابعاد  درست   ی حل  یا ی(  

اصطال    یکار ر  دانانیتوراف  به  وضوع ربط دارد؛  یو تهان  ی ل  یایتوراف  یانفازهبه

کرده  یی راهیداتحاد ابفاع  را  )هرودا  اتتماع   اش ا   2010:22انف  تا    ی دهساز ان( 

از  رزها  یکار ران همواره  رفته  یکه  فراتر  کار  در حل  تالشابهف یانف    ی برخ  یها  

باق  یبرا  یرکار    یهاهیاتحاد   یهای بوروکراس از  کار  در  حل  کردن  یارزات    ی تفا 

اتتمات  توراف  ای  هازتات  در  هاتق  صهاخا  ییایصرفاً  چارچوب  م یصا  و    یهاخاص 

نوع    ،یبرآ فه از ا  یروابط صهعت  ریتفس  یلیتحل  یخاص  وفق بوده استا ا ا الگو  یز ان

انفاز چشم  هاست ک  فهیاز  رتم آن است  وقت آن رس  فارتریتا  یکار ر  یی راهیاتحاد

  یای  تورافمیرا کهار بگذار رون یارتیا   هازتات با دتهان ب ی حفود در  ورد چگونگ
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انفاز و به چشم  تر کردن چشمسترده   یبرا  گری د  یابزارها  انی   یابزار  توانفی   یکار ر

  تفاوت باشف    یاتتمات یهاتهیش انی م ،    یهاکهشکا ل برهم  یآوردن ت

  ا یرا از سطح  حل کار و   ی ربو  به  هازتات کار ر ی هاتژوهش شههادا یدو ت  ،یا

به سطح ش ل آن چهف  ی اتتمات   یری صهعت  دارنف    ، یکه در  تفاخل  با هم   هازته 

نظر  طالعات  وردکهفی هتقل   از  اپتالق تهیش ضف سفساز  ی   کار ران   ی اا  و 

  یهاها و دسته تفاوت  روه  یهاتیبا هو  یفی شف  ونفیت   لا یوساز در شما  برزساخت

و      یتهوان  قاو ت داکولووسفها تمو اً به  ف ی قاو ت تل  کهیالدارد  درح  یاتتمات 

  ا یاز  هافم حف  روابط کار  وتود است  سفساز  یتمفتاً ناش   ابفای یش ل     یدبو 

 عفن اران کوچ ا    ایکشاورزان سهت  رانایگیهمچون  اه  ی حل  تیتمع  یکار  تیوضع

ی  و  تهف  رهیصهعتگران  ا  کهفی    فی را  آن  شهیانف  ، یو  بهکه  نه  که ها  کار ران  تهوان 

  لیها تحمبه آن  رونیاست که از ب  یانفا برچسی بال  یبا سفساز  یتهوان  ردم بو به

اشودی  ن  ،ی   اته  یاتتمات   ایا هطقه  یهاتیکه هو  ستیبفان  عها  به   یربط  ی یو 

نفارد؛  یافته    رییها توکار و  عاش آن  طیشرا  ا یهستهف    یآوار   ت ثیرکه تحت    یتیتمع

 قصر که با   یگرانی وساز و هر دو نوع بازالیته که ربط دارد  ا ا در  ورد کار ران ساخت 

  زین  شونف ی   یسفساز  یاستعمار  یهه ی(  توته ز gringos)  فتوستان یدسف  دانست،

  یهمپوشان  گریفهم اب  یروابط اتتمات   ریروابط کار و سا   ،ای  بهابراکهفیا ر صفق    ،یا

  ی هات یاز هو  یگریکه به نوع د  یروابط  ایها را به روابط کار و  آنتوان  نمیدارنف؛ صرفاً  

 ور ان   یفروکاست  در  قابلا  هازتات کمربهف صهعت  شودینسیت داده    یاتتمات 

را که تزو کار ران    یاه شی    گرانی بتل   تمرکز استا ا ا باز  یهاوضو  بر کارخانه به

ن کار ر  ستهفیکارخانه  دفعا   را  خود  الگو  دانهفینم   یو   ی سئله   ایتوسعه    یا ا 

  ردی یدر بر   زی هم است ن شانیبرا یساالرهیسر ا

یور کهف  ج ا را     یکار ر  ی هام که  فهوم دشی ه هست  تور خالصها نگران آنبه

شرا شو  یدسته   ی  طیبر  دکار ر   تمرکز  نام  به  که  اه  مایخاص  نگذارد    ت یو 

را هفق قرار    یالگو  ای، قاو ت نوههور که    یهاتهیش    م یدرک که  دهفیتوسعه 

که  وتس   شودی   یستیکونو انفاز داچشم تی وتس تقو   ردیرو ، یا رسفینظر  به

ت  کار ر  انی   ونفی سست  بحران   ی هازتات  توا ل  تهان  یتر  لتردهس    یزااز    ی و 
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رود ردی  برا   یکار ر  یهاشی ه   ردی   تالش  در  است     یی دتمرکززدا  ی م ، 

صهعت روابط  نم  فی ف  ی طالعات  ا ا  تا  توانفیباشفا  از  سرانجام   ، یی د طالعه  به  را 

رزات   شب  که با  یا  یتهان  یزاتا ل بحران   لیخاص و تحل  یااز  هازته  و  برسانفا

  ، یاز ا  یببش   کهفیآیاز    ببشفایها  را به آن   یخاص  یو  عها  شودیخاص آش ار  

چرا    که،یا  لیاز  یارزات است  تحل  یاریبس  یاو  هطقه   یتمرکز  حل  ایتهان  طیشرا

  ی  عموالً  حفود به سطو   حل  میشاهف هست  یکه در سطح تهان  یا هازتات چهف انه

  یهاهر ز ش ل  یاًی ا ا تقر  ابفای یارتقا    یاوقات به سطح  ل  ی استا  اه  یاو  هطقه

نم  یفرا ل خود  استردی یبه  بسیار  هم  روا  تمرکز  در     ریکار  یهاشی ه   ردی  

 یتهیش فرا ل  یری که ش ل  کهفیرا تههان    تیواقع   ،یا  ایفرا رز  یسازی استراتژ

  ست یبفان  عها ن  ،ی  استیا روز ن  یاتتمات   ی هاتهیش  یاستثهاست و  شبصه   ی

باشف که   ،یتر ا هم ی سئله  فی رحله شا ،یا ا در ا ستای طلوب ن یفرا ل تیکه فعال

   افتفیکرات اتفاق نمچرا به 

ارزشا که  یهارهیزنج ا تفادکار ران در  یدهساز ان یفهیشر  در  ورد ا ،یهم

  ی)برا  کهف یواوه شفا صفق  فیکل    یبه    ل یتیف  یاز تژوهشگران کار ر   ی برخ  انی 

 اریاز  وارد بس  یاریارزش در بس  یرهیدر ا تفاد زنج  یده ساز ان(   2015  چرای ثا  ف

در   است   ،  داده  رت سترده  ی طالعه    ی طلوب  بنشان  که    یهاشی ه   شتریام 

زنج  انی    ی هاساز انیب ا تفاد  در  ساز ان  یرهیکار ران  ا رچه   ستهفاین  افتهیارزش 

( وتود دارد که  Exchains)  ،یاکسچ  یها وفق ا ا نادر  انهف شی ه  اریبس  ی هانمونه 

خرده آس  یآلمان  یفروشکار ران  در  توشاک  کار ران  با  همان    یتهوب  یایرا  در 

اLatino)  هویکار ران فوالد الت  ای  دهفای    ونفیت   یخرده فروش  یهاره یزنج  االت ی( در 

 ، ی؛ همچه2016b)نواکا    دهف ی    ونف یت    ویآه، در   زبا  عفن اران سهه  را تحفه  

ا   ریکار  یهااست که  فهوم شی ه   ،یحرق  ، ا  ( 2015اوسلونها    ونگهیبه    فیبهگر

  یسازوبر   یکه از تراح  کهف یکار را برتسته    یسازشی ه  ا ی  ی دهساز انآن اش ا   

یارتگرانه که    ی قاو ت در برابر توسعه  یهایدهساز اندر نظر  رفت،    یبرا  ی فهو 

است     م ،داوتلیانه    یریسو   ،یتر خواهف بود  ادرواقم در حا  ههور هستهفا  طلوب 

ک درت   ت ثیر   ردیرو  یلیتحل  تیفیبر  شی ه   حا ا،یبگذارد   بر    یکار ر  یهاتمرکز 

ا  توانفی   یبهفکار در سطح صورت   یروین  یبهف فصل  یوهیشود که ش  ،ی هجر به 
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استعمار   یبا روابط اتتمات را  آن    یبهف فصل  یعهی  ا یتهان  هفهیصورت فزابه  یاتتمات 

نواستعمار را با تیییااستعمار راو تس  یی)از تمله    یو فروتاش  ستیز  طی ح  عتای(ا 

   یهاتا عه به دسووه   لیروابط تا عه و تیف   یو با تسع  ایطی حست یز  الوقوعسیقر

   میریبگ فه ی ناد یبار بازارو خشونت یفرد

در آن  هازتات  که  یارتگر را    یتوسعه  تیکه  اه  کهم ی   شههادیرا ت   یروش  ،یبهابرا

دارنفا    ی همپوشان  گری  فیبا    یاهفهیتور فزابه  ستیز  ط یو  ح  ،یکارا ز   یرویدر  ورد ن

به    ف یبا  ا یکهون  یو اتتمات  یاسیس  فیبحران بازتول  یبرا  یحلکهف  هر ونه راه  لیتحل

  ها ،یا رایز فا ی( برآگری،  ش الت )و احتماالً  ش الت دیاز تس تمام ا  پارچهیصورت 

  ی و کار ران خودروساز  لیوساز در برزکار ران ساخت   ات یش ا   انففهیتهشفت درهمبه

کار ران   ،یا  شتری   بشودیها حل نمدر سطح صهعت آن  ا یدر ههف در  حل کار آنها  

تول  رییتو  لیدلبه کشاورز  فیدر  بازارها  ای حصوالت  به  و  یتهان  یکه  و    ی رانییذا 

انفا   هاترت کرده  ساز وساخت  یهاتیو سا  یبه  هاتق صهعت   رددایبر   یطی حست یز

  ی باتث آوار   کههفایها کار  کار ران اکهون در آن  ،ی که ا  ی صهعت  یهاترووه  کهیدرحال

فجا  تیتمع  یهاببش  ریسا    ش الت  شونفی    فیتف  یطی حستیز  میو 

 م یخود توز  ینوبه فاوم به  یچرخه   ینوع دتوسعه ا در    ، یاز ا  ی ناش  یطی حست یز

   کهفی   فی را تشف ،ینابرابر  هابم و ز 

 

 های نویسنده یادداشت 
ببش انجم،    ران ی( و سردب Development and Change)    رییتوسعه و تود  ران یاز سردب   لم ی ا  *

  ت، کم  کردنف تش ر کهم  ،ی( که به بهیود ا Forum Debate یاحثه )

 به   فی بهگر  ،یدر  ورد چ (1)

Butollo and Ten Brink (2012); Chan and Hui (2012); Chen (2013); Friedman (2012); 

Kan (2011); on South Africa, see Alexander (2013); Bond and Mottiar (2013); on 

Brazil, see Veras (2013, 2014); on India, see Gurgaon Workers News (various issues); 

Nowak (2014, 2015, 2016a); Wildcat (2014). 

رو   ف یبا   ،یهمچه    یکار ر  ی هادشی ه   رد یرو  ( 2) از  را  خود  چگونه  که  کهف     رد ی شب  

  ز ی تما  سازدایرا  طر     ی( که  ساپل کا الً  شابه2013واد )  تریکار  ت  یروین   یتهان   یهادشی ه

  کهفی 
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بود و در دولت    فارتر یناتا   ی تهوب   ی کره  یکار ر  ی هاهیاتحاد  ون یادیام در  ورد کهففراس  ، ی ا  ( 3)

 تور  وقت لوو شف  به 2013تارک  ئون هه در سا   ی افرات  ی راراست

اتحاد  (۴) اتحاد   هی دو  سه  ففراس  یسوزوک  یهاکارخانه  گرید  یکار ر   یهیاز  با    ونیدر  انسار 

 کار ران ههف همسو هستهف  یهی اتحاد

در سا    زشیخ ، یرا ب  ی یارزات همیستگ یسوزوک یکار ران  اروت یهی وقت اتحاد  یتهیکم (5)

 کرد  یرهیر  201۴در سا   یدر هر دو کارخانه  اروت ه یاتحاد   یو انتبابات رسم 2012

تارا است که وابسته به    التیا   ،یوساز سهگکار ران صهعت ساخت  یهیاتحاد   ایاِیت-هتاراتاویس  (6)

   است( Força Sindicalقفرت )  یهیکار اتحاد حافظه ونیففراس

برا  (7) نوشته  ی برخ  یا ا  اتحاد  تریانتقاد   ی هااز    ی اتتمات  یهاتهیش  یی  راهی در  ورد  فهوم 

 ( 2017( و زاتاک )201۴)  پسیبه اس   فی بهگر

 ثا ا    یبرا  ؛یگری را در دست داشتهفا ا ا از نوع د   یو ارتیات  یکار ران کهتر  کا ل  هابم ف ر  (8)

  م یدر  ورد اتتصابات ارتیا  برقرار کردنف و  سترش سر   ی ته  یهاامیبا ت  ل یوساز در برزکار ران ساخت

  و  اتتصاب را در سراسر کشور ساز ان دادنف  
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از آنچه تیرا ون دیف اه کار    یاحثات آکاد ی   عاصری در تریان چ  بیشتر  کم

ی بشری  طر  استا چهی،  ورد اتهام  ارکس در  ورد وضعیت حیوانات در تا عه

ا از تمله برخی از    ی حقوق حیواناتز یهه بوده است  بسیاری از تژوهشگران چ  در  

ادتا  یاکوسوسیالیست  نوشته هاا  در  که  ارکس  اولیهکههف  خود  وضعی های  ی 

بر سایر  ونه ونه انسان  برتری  به  )قاپل  به  – ها  ترستانه  است   داشته  ادتا  م (  تالوها 

ها به تقایف دارویهیا  ریم تاییهفی بعفی آنشود که  ارکس و فریفریش انگلس تلی ی

به نگاه  ونه تهر ز  ای،  از  کا ل  نهادیهه  یترستیانهور  که تمیقاً  نرفتهفا  فراتر  شفه 

به  درنتیجه  تاریبی  ا ر  اتریالیسم  ای،  هتقفان ای،  است   کرده  آلوده  را  کلی  تور 

 تمرکز و    18۴۴های اقتصادی و فلسفی  نوشته دست  اتتراضات خود را تمفتاً بر روی

 حور و دو انه از ش افی  تگیا دیف اهی انسانتای تیوسکههف که  ارکس بهادتا  ی

شهاختی انسانی و انسانی اراپه داده استا بهابرای، از نظر هستیتمیق  یان حیوانات ییر 

روی ردی استثماری و ابزاری برای روابط انسان ا حیوان را  ورد تصفیق قرار داده که  

به دیفن شرایط اساسیِ هستی  شود و قادر  در آن رنج حیوانات نادیفه  رفته یا ان ار  ی

 حیوان نیست  

ای، ز یهه   را در  از  ارکس  انتقادات کالسی   تیشروا  اکوسوسیالیست  بهتونا  تف 

استفال   یاراپه  ی بهتون  رابطه دهف   در  یالس  ارکس  روی رد  که  ا کهف  انسان  ی 

به  نوشته حیوانا  در  اولیهویژه  نههای  بل تهها د ونه ی خودا  بودا  بهترستانه    وتس  ه 

ی کا الً افراتی  ترستانهای از دخودشیفتگی  ونه ی آنا نمونه فارانه او انیسم انسان

انگاری )دوالیسم( دکارتی  کهف که نظرات  ارکسا ریشه در دو انهنیز بود  او اضافه  ی

کرد   ش لی بهیادی  وتود انسانی )اه،( را از حیوان ) اشی،( تفا  یداشتا که به

هرفیت بهتون  عت در  را  حیوانات  که  ارکس  است  بهقف  دثابت   هایشان  داپمی  تور 

بیگانگیِ کارا  خود شود که  ارکس در توصی  ایه ه چگونه از تالوها  فته  یدیف  به ی

ارزش کرده ها را به وضعیتی شییه حیوانات تقلیل داده استا زنف ی حیوان را کمانسان

 1است 

 
1. Ted Benton, “Humanism = Speciesism: Marx on Humans and Animals,” Radical Philosophy 

50 (1988): 4, 6, 8, 11–12; Ted Benton, Natural Relations: Ecology, Animal Rights and Social 

Justice (London/New York: Verso, 1993), 32–35 
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انف   انف از ای، شیوه تیروی کردهنیز که  هتقف  ارکس  دیگر ترففاران حقوق حیوانات

داد ا و  ترستی قطعیا تف ر  ارکس را ش ل  یکهف که دی   ونهرنزو لورنته ادتا  ی

ی کارِ ازخودبیگانه دبر اسا  تقسیم بی، حیوانات انسانی و ییرانسانی  یتهی  کل نظریه

هستی و   قلمرو انفیشها قتل تام   کهف که  ارکس ددرتان سهیونماتسو ادتا  ی  1بود  

کاتری،    2روی ز ی،  را تیش برد    ی دیگرِ دیفهتجربیات حسّانی  یلیاردها  وتود رنج

ترلو اصرار دارد که  ارکس  رت س دخشونت ایفپولووی ی  تلیه حیوانات شفه استا  

کهف که او حیوانات را  انهف هر  اشی، دیگری دفقط در حالی که دیویف استاییل ادتا  ی

 3دانف  از نظر ابزاری ارزشمهف   ی

فرههه لوت ابفاع کرد و در    1970ترستی را ریچارد رایفر در سا   اصطال   ونه 

آکسفورد   بهرهبه  1985انگلیسی  یا  تلیه  دتیعیش  از  ونهتهوان  برخی  از  های  کشی 

است  شفه  تعری   انسان   نوع  برتری  فرض  اسا   بر  در  ۴تانوریا  که  حالیا ا 

شود که  هجر تهوان تمایز بی، انسان و حیوان تعری   یتور رسمی بهترستی به ونه

شودا ای،  رایش برای تژوهشگران کشی از آنان  یهای دیگر و بهرهتلیه  ونه  به تیعیش

اِتما  هر های   ونه تمایز بی،  ونهحقوق حیوانات وتود دارد که ای،  فهوم را برای 

نظر از ایه ه آیا ای، واقعاً برای  های حیوانی  سترش دههفا صرقی و سایر  ونهانسان

 5کار رود توتیه تیعیش یا سوءاستفاده به
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کهف که  ارکس آش ارا دتسادی بی، انسان و حیوان ایجاد بهابرای،ا بهتون اتالم  ی

ی از اَش ا  رنجِ  و تحلیل انتقاد  شهاختی را برای     ی  تجزیهکهف ]که[ بهیادِ هستی ی

انسان بی،  ی شترک حیوانات و  از  ای،  1برد  ها   ای، در  اتهام  که  ارکس    نیست  تا 

 ستقیماً در صفد توتیه رنج حیوانات بوده استا زیرا هیچ  فرکی در ای، ز یهه وتود 

شهاختی را وی کل بهیاد هستی  او انیستیِشهاسی  نفاردا بل ه صرفاً آن است که هستی

کهف  از ای، روا در  بالفت  ستقیم با  فهوم برای شهاخت رنج حیوانات تسعی   ی

 رایی(  دی  او انیسمِ کا الً تیشرفته برابر با ناتورالیسم )تییت   ارکس  یهی بر ایه ه

 2ترستی  کهف که داو انیسم برابر است با  ونهاست  ا بهتون اتالم  ی
توته است  را بسیار قابلتهوان ی   تف ر  ونه آنچه در ای، انتقادات از  ارکس به

انگشتای، است که آن به تعفاد  از شماری تملها  عموالً  یا دو  ت، خار   از ی   ه 

ی نظری او را ی  ارکس و تی رههای  سترده وضوع  ت ی هستهفا در حالی که بحث

تر تاریبیا ت ثیرات  یرنف  همراه ای، ا را یفلت از شرایط بزر تور کلی نادیفه  یبه

هایی است که تی آن تلقی  ارکس از دیال تی  انسان ا حیوان تفیفار  ف ری و بحث

ی وی در ای، ز یهه چهی، کاری بسیار شود ا هرچهف برای درک  عهادار انفیشه  ی

( دانش  2(  طالعات او در  ورد اتی ور و لوکرتیو ؛ )1 هم است  ای،  یاحث شا ل: )

ویژه کار  شهاسی حیواناتا بههای حیوانی و روانهای آلمانی در  ورد  حرکاو از بحث 

د او از رنه دکارت در  ورد حیوانات و نگرش   انی ی؛  ( انتقا 3هر ان سا وپل ریمارو ؛ )

استفاده۴)  )( نوتی  وتود  از  فهوم  وی  )  species being)ی  فوپرباخ؛  (  5لودویه 

ی  فهوم  تابولیسم اتتماتی  ( توسعه6ی ت ا ل چارلز داروی،؛ و )تیوستگی او با نظریه

ترستانه دتاها  یهی بر  ونهشهاسانه بر اسا  نظر تاستو  فون لیییه و دیگران  ابوم  -

شهاسی حیوان ا های انگلس در بومبودن  اتریالیسم تاریبی کالسی  نیز لزو اً کاوش

  یرد  انسان را نادیفه  ی

 
1. Benton, Natural Relations, 42   
2. Benton, “Humanism = Speciesism,” 1; Karl Marx, Early Writings (London: Penguin, 1970), 

348. 
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تشبی  ای، ن ته  هم است که  یاحث  ارکس در  ورد حیوانات اساساً تاریبیا  

ارکس و انگلس از  های    رایانه و از  هظری تییعی ا تلمی بوده است  بررسی ادی

ی اخالقی نیودا آنطور که در  ورد  وقعیت حیوانات در تا عه  عطوق به  ساپل فلسفه

همی، اتتیارا ارزش  اتریالیسم تاریبیِ کالسی   ها چهی، است  بهبیشتر  هتقفانِ آن 

تور  شب  با توته به توییر روابط بی،   ا بهز یهه همان چیزی است که به  در ای،

ویژه در  ورد شرایطِ در حا  ت ا لِ اکولووی ا از آ وزدا بهسایر حیوانات  ی ها وانسان

 1داری خوانف  تمله آنچه  ارکس دتبریس  حیات حیوانات تحت سر ایه

به   که  کاری  نیودا  ای،  وضوغ  بر  وی  کار  اصلی  تمرکز  که  است  بفیهی  ا رچه 

نگرانی و حس نزدی ی به   داری اختصاص داشتا ا ای تولیف سر ایهی نقف شیوهتوسعه 

ا توته او به دیال تی  انسان ا  تور کلیبه  2حیوانات در تحلیل  ارکس یایس نیست 

با  ارتیا   در  حیوانا  ا  انسان  روابط  تاریبیِ  ویژ ی  از  تصوری  ت ثیر  تحت  حیوان 

آنچه دانشمهف  شیوه  از  انتقاد  ارکس  باتث  ا ر  ای،  تولیفی قرار داشت   های  بتل  

بر د ونهسیاسی  را  آن  تی   فونالف  بیگانگی  دلی  از  ناشی  ازخودبیگانه   ترستی 

 3دارانه از تییعت نا یفه است شف  سر ایه

 

 
 

1. Marx, Early Writings, 239. 

تهوان شواهفی از تفم  ی بحثا به ارکس و انگلس از انجم، حمایت از حیوانات راا تفا از ز یهه برخی از  هتقفانا انتقادات     2

  ؤثرا ن ک  به  dبرای تاس  کههف ها با حیوانات برتسته  ی همفردی آن 

Ryan Gunderson, “Marx’s Comments on Animal Welfare,” Rethinking Marxism 23, no. 4 

(2011): 543–48   
3 . Macdonald, “Marx and the Human/Animal Dialectic,” 41–42. 

ی سازی  ا ااتیِ رابطه ببشی  یا دبرونی نا ف ا بازتاب فرآیهفهای دتیهیت انگاری دیال تی ی   ی دونالف بی، آنچه او ددو انه    

ترستی  شود  از ای، اصطالحاتا تهها  ونه  ی داریا تفاوت قاپل  های سر ایهترستی ازخودبیگانه  از ویژ ی انسان با تییعتا و د ونه 

ها و بیگانگی سازی )و تمایز بی، ای،ببشی و برونی ازخودبیگانها وتهِ دیگر  وتودِ نوتی ازخودبیگانه است  درباره  فاهیم تیهیت

  ارکس(ا نگاه کهیف به 
Georg Lukács, History and Class Consciousness (London: Merlin Press, 1971), xxxvi, and The 

Young Hegel (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1975), 537–67   
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 اپیکور و دیالکتیک انسان ن حیوان

های او در  اتریالیسم اتی ور تف ر تاریبی ا  اتریالیستی  ارکس تحت ت ثیر کاوش

ی اتی وریا دیف اه  ی اصلی در فلسفهن ته  1داشت ی دکترای او قرار  نا ها  وضوع تایان

)تیشا رابطهprotoevolutionaryت ا لی  بر  ت کیف  و  سایر  (  و  انسان  نزدی   ی  ادی 

تفیفار  ی ز ی،  از  حیات  تمام  زیرا  استا  انسانحیوانات  حیواناتا  انهف  هاا  شود  

 2کههف  را تجربه  یشونف که درد و لذت  تهوان  وتوداتی واتفِ احسا   شاهفه  یبه

همانطور    3تردازد ها  یزیستا از تمله  ر   ونه  ی اتی وری به تبریس  حیطفلسفه 

 ۴ ، است    دوستکه  ارکس  فتا برای اتی ورا دتهان 

از قساا با توته به ت کیف  اتریالیسم اتی وری بر ارتیا  قوی انسان ا حیوان و ت ثیر  

ارتیا  به  وضوعا استاییل در انتقادات خود تصمیم  رفتهفا بیآن بر  ارکسا بهتون و  

ی اتی وری نقل کههفا که در آن او های  ارکس بر فلسفهتیارتی را از دفتر یادداشت

انسان به  آ یز نفانفا  تهوان ی  حیوان را اهانتاههار داشت: دا ر ی  فیلسوق تصورِ 

ای  ی بهتونا ای،  فرکِ روش، و قانم کههفهبرا  5توان او را قادر به درک چیزی کرد  نمی

بر همی، اسا ا    6انگاری شفیف و صریح انسان حیوان  از ترق  ارکس است از ددو انه

انفاز  ی اولیه فاقف چشمبرای استاییلا ای، نشانگر آن است که  ارکس در ای،  رحله
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بهتییعت  روی ردی  و  است  حی رایانه  به  نسیت  ابزار رایانه  کلی  دارد  تور  با    1وانات 

کههف ا یعهی انتقاد  ی واقعی ای، تمله را بررسی نمیی  از  هتقفان ز یهها هیچحا ای،

حمله از  به  ادی ارکس  تلوتارک  تر    ی  بر  رد  ذهسِ  یتهی  برای  اتی ور   راییِ 

کههفا  ارکس آنچه ی قیل از آنا که نه بهتون و نه استاییل نقل نمیبهابرای،ا در تمله

کهف: دزیرا در تر ا و در واقم ی  تر ِ درونی  دانف بیان  یا که او دیف اه تلوتارک  یر

انسان به فرونشانفنا  از تهوان حیوان  ورد داوری قرار  ی و ییرقابل   یرد ]که تاری 

نفارد که چگونه تحت کهتر  قرار  تفاوتی  برای حیوان  طلقاً  و  آزادی است[  خرد و 

داتی ور در    ا  ارکس به تفا  ضف اتی وری تلوتارک در کتابدر ای، نقل قو  2 یرد  

 3کهف  اتتراض  ی  واقم زنف ی خوشایهف را ییر م ،  ی کهف و درضفیت با کلوتس 

ی  ویژه کارهای قیلیا تلوتارکا تیرو افالتونا ادتا کرد که دی،ِ تودهدر ای، آثار و به

 ۴ ردم بایف  یتهی بر تر  باشفا از تمله تر  از زنف ی تس از  ر  )دتههم توام ( 

ی او به انتقاد اتی وری از دی، و شفیف  ارکس با تلوتارکا برسر حمله  ی واتهه 

برابر نا هایانتاودانگیا اسا  تیوست ت ی او است )با تهوان دنقف تف  تلوتارک در 

اتی ور  ا فقط ت ه بهالهیات  از آن  انتقادی  ای  تا  انفه(ا تایی که همان  شاهفات 

اراپه  یدرباره تلوتارک  اتازه ی  انسان  به  تقل  که  است  ای،  استفال   ارکس  شود  

ا فراتر بیهفانفن  حیوانات  یدهف از آنچه تلوتارک دتر  درونیِ ییر قابل فرونش ی

رنج   5رود   و  رنج حیوانات  اتی ورا خویشاونفی  یان  از  تیروی  به  ایهجاا  ارکس  در 

تصفیق  ی را  دتسمانی   انسان  اسا   تلوتارکا  با  تقابل  در  همچهی،  وی  کهف  

ها  دهف ا چرا که انسان ها را به حیوانات دیگر تیونف  ی وتودات انسانی را برتسته و آن 

 
1. Sztybel, “Marxism and Animal Rights,” 171. 

2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 75, 448, 452–53. 
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تهف ا ضم، آن ه بر توانایی بشریت برای ارتقای بیش از حیوانات دارای رو  نا یرا نیس

 1ورزد خود از تریق استفال  تملیا یعهی وتود  ادیِ هوشیار ت کیف  ی

تفم شهاخت  هتقفان حقوق حیوانات از  اتریالیسم اتی وریا انتقادات از  ارکس  

یه ه  دهف  استاییل در تالش برای نشان دادن ارا از ترق دیگر نیز تحت ت ثیر قرار  ی

ابزاری  ی دیف اهی  از  صرفاً  را  حیوانات  در  ارکس  تیارت  ارکس  از   بیهفا 
کهف که دتییعت نیزا به ش لی انتزاتی و  نقل  ی  های اقتصادی و فلسفینوشته دست

درخود به سبتی از انسان تفا شفها چیزی برای انسان نیست   استاییل یافل از ایه ه 

 یرد که  هظور  ارکس  لی اتی ور استا نتیجه  یهای اص ای، اشاره به ی ی از آ وزه

ای،  عهی است که تییعتا از تمله زنف ی حیواناتا ددر بهتری، حالت ارزشی ابزاری   

ی توانست در نوشتهای در ز ان خود  ارکس نمیبا ای، حا ا هیچ فرد فرهیبته  2دارد 

نقل   ارکس  فته خود  زنف ی  تو   در  )که  ارکس  اتی ور  را   یی  عروق  کرد( 

هیچ  استا  رفته  بی،  از  آنچه  زیرا  نیست   چیز  هیچ  برای  ا  د ر   نفهف:  تشبی  

   3ی حسی نفاردا برای  ا چیزی نیست   ی حسی نفارد و آنچه که هیچ تجربه تجربه 
از ای، روا  ارکس در نوشت، ایه ه تییعت از بشریت تفا شفه استا یعهی خار   

کهف  هیچ چیزی نیستا ای، واقعیت را برتسته  یاز تعا ل حسیا  ادیا برای بشریت  

ی اصلی انتقاد او  ها  وتوداتی تیهیا تسمانی و نفسانی هستهف ا همان ن تهکه انسان

 های اقتصادی و فلسفی  نوشته دست  از  ئور  ویلهلم فردریش هگل در ای، ببش از
کهف ا درست  ی  تفا از ارتیاتات نفسانی با ز ی،ا که خصلت  وتودات انسانی را تعری 

را تعری   ی بههمانطور که تمام  وتودات  ادی  تهوان  وتوداتی زنفه و در  کهف ا 

انسان هیچ   اتی ور( دبرای  از نظر  ارکس ) انهف  بود که تییعت   عرض رنجا بفیهی 

انسانیا  انهف حیوانات ییرانسانیا  طلقاً فاقف   از تییعتا  وتودات  نیود  تفا  چیز  

هستهف  ت کیف  ی   وتودیت  آن  بر  ایهجا  در  روی رد  آنچه  ارکس  ترویج  نه  کهفا 

 
1. Marx, Early Writings, 389–90. 
2. Sztybel, “Marxism and Animal Rights,” 173–74. 
3. Epicurus, The Epicurus Reader, 32; Frederick Engels to Friedrich Adolph Sorge, March 15, 

1883, in Karl Marx Remembered, ed. Philip S. Foner (San Francisco: Synthesis Publications, 

1983), 28. See also Foster, Marx’s Ecology, 77–78. 
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ها  ی  ادی حاکم بر هستی انسان و تما ی  ونهابزار رایانه نسیت به حیواناتا رابطه 

ی تفایی انسان از سایر حیوانات یا توتیه  دههفهکه نشانتای ای،نظر بهاست  ای، اههار 

استفاده آن ی  هفعتاخالقی  از  آنها  تلیانه  وتود  شترک  بیانگر  بهباشفا  تهوان ها 

کهفا از نظر  ارکسا ای،   وتودات فیزی ی بود  همانطور که توزق فراکیا استفال   ی

تهوان حیوان شهاسایی کرد و هم  ها را بهدساز ان تسمی انسانی  بود که هم انسان

 1کار رفت ها از سایر حیوانات بهبرای تمایز آن

ارتیا  بی، انساندر حقیقتا  ارکس به ان ار   ا در کتاب ها و سایر حیواناتتای 

خودا    های اقتصادی و فلسفینوشته دست  ا قیل از18۴3در  «  ی یهودی  سئلهدرباره»

نوشت: دنگاه به تییعت که تحت  ال یت خصوصی و تو  ایجاد شفها تحقیر واقعی و  

اتالم   عها تو ا   ای،   به  تبریس تملی تییعت است  را ییرقابل تحمل  ای،   ونتسر 

انفا  اهی در آبا ترنف ان در هواا  کهف که ]تمام  وتودات به  ایمل  تیفیل شفه ی

   2 یاهان روی ز ی، ا تمام  وتودات زنفه نیز بایف آزاد شونف [  

 های حیوانیِ دکارتینقد ماشین

انگارانه ف اه دو انهبرای آنچه که او دی  ایبهتون با تستجوی  یهای فلسفی  سترده

کهف که  دانفا بارها و بارها اشاره  ی)دوالیستی(  ارکس در  ورد انسان و حیوانات  ی

ی ی  ارکس در ارتیا  انسان ا حیوان در دالگوی فلسفه ترستانه اصطال   ونه روی رد به

در سا     ی روش  فتار درباره»  دکارت در  3ی دکارت   رفتار شفه است  انگارانهدو انه

ها یا  ها را با اه،  رتیط کردا در حالی که حیوانات به  وقعیت  اشی،ا انسان1637

ی شفنف ا دیف اهی که ت ثیر بسزایی در توسعه تییعی  هتسس  ی  های خودکار اشی،

داشت  انفیشه روشهگری  به  ۴ی  در  ورد  بهتون  توصی   در  حا ا  ای،  اصطال  با 

اوایل    انگاری دکارتیِ  ارکسادو انه انتقادی قرن هجفهم و  از تریان  هیچ شهاختی 

 
1. Joseph Fracchia, “Organisms and Objectifications: A Historical-Materialist Inquiry into the 

‘Human and Animal,’” Monthly Review 68, no. 10 (March 2017): 1–3 
2. Marx, Early Writings, 239; Thomas Müntzer, Collected Works (Edinburgh: T and T Clark, 
1988), 335. 

3. Benton, “Humanism = Speciesism,” 8, 12; Natural Relations, 33, 37. 

4. René Descartes, Discourse on Method (Chicago: Open Court, 1899), 59–63. 
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شهاسی آلمان که  ارکس  قرن نوزدهم از  فهوم  اشی، حیوانی دکارتی در فلسفه و روان

نمی دیفه  بود  آن  ایفهوارث  ر انتی ا  آلمانی  شود   تف ران  و  اتریالیست  آلیست 

در ای، رونفا درک  چالش کشیفنف و  ی حیوان ا  اشی، دکارتی را بهی سان فرضیه به

 ارکس انتقادات خود   1شهاسی حیوانات )و انسان( ایجاد کردنف  انقالبی تفیفی از روان 

ی  از  فهوم حیوان ا  اشی، دکارت را بر اسا  ای، سهت دیری، ضف دکارتی در فلسفه 

 آلمان بها نهاد  

  شبصیت اصلی تویان فلسفی آلمان تلیه  فهوم دکارتی  اشی، حیوانیا ریمارو 

الهاما وحى و تعهف به   فیلسوق دپیست ] عتقف به خفاباوری بفون توسل یا ت یه بر 

شهاسی حیوانات )و  ا که اکتشافات وی در روانشفت ضفاتی وری( بود ذهس م [ )و به

کانتا   ا انوپل  انفیشمهفانی  انهف  بر  هجفهم  قرن  اواسط  در  حیوانات(  رفتارشهاسی 

ریمارو     2س فیشتها هگل و فوپرباخ ت ثیر  ذاشت یوهان  وتفریف هردرا یوهان  وتلی

ی اِتی، قاتعانه تهز  حیوانات به  اشی، توسط دکارت را رد کرد  وی همچهی، با نظریه

که حیوانات ییرانسانی  شها  فرانسوی  یهی بر ای،بونو دو کونفیاکا فیلسوق و روان

هاا  بالفت کرد   ابه انسانتوانایی یاد یری از  حیط هستهفا اساساً  ش دارای آ اهی و

 Trieb   فهوم  (1760های حیوانات ) حرک  در واکهش به چهی، تصوراتیا ریمارو  در
 یریزه   یا   تهوان برانگیبتگیتور کلی تا قرن بیستم به یا  حرک را  عرفی کرد )که به

تفریج  شف زیرا  عاد  انگلیسی واضحی وتود نفاشت(  ریمارو  در آنچه به ترتمه  ی 

شهاسی تفیفار شفا استفال  کرد که  ی بهیادی در روانی روشهگرایانهتهوان  قوله به

ها( وتود دارد که با احساسات در ارتیا   های ااتی در حیوانات )از تمله انسان  حرک

 
1. Alice Kuzniar, “A Higher Language: Novalis on Communion with Animals,” German 

Quarterly 76, no. 4 (2003):426–42; Robert Ausch, An Advanced Guide to Psychological 

Thinking (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2015), 90. 
2. Julian Jaynes and William Woodward, “In the Shadow of Enlightenment, II: Reimarus and 

his Theory of Drives,” Journal of the History of Behavioral Sciences 10, no. 2 (1974): 144–59; 

John H. Zammito, The Gestation of German Biology (Chicago: University of Chicago Press, 

2018), 134–49, “Herder Between Reimarus and Tetens: The Problem of an Animal-Human 

Boundary,” in Herder: Philosophy and Anthropology, eds. Anik Waldow and Nigel DeSouza 

(Oxford: Oxford University Press, 2017), 127–46; Günter Zöller, Fichte’s Transcendental 
Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 63; James Muldoon, Hegel’s 

Philosophy of Drives (Aurora, California: Noesis Press, 2014); G. W. F. Hegel, The Philosophy 

of Nature (Oxford: Oxford University Press, 2004), 406–9. 
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قرار  ی )   1 یرنف   تقابل  توانایی  Triebحرک  بیانگر  ترتیس  ای،  به  ریمارو   برای   )

 ونه ت  لا تجربه و تمری، فردیا  دستیابی به هفق سود هف دبفون هیچ  حیوان برای

 ونه آ وزشا  ثا  یا  فلیا از بفو تولف به بعفا با  هارتی حی و حاضر از بفو  بفون هیچ

 2باشف  کهف ا  یتولف که تا انتها استادانه تمل  ی

ها  ی فرتی از  حرکبهفی  تش ل از ده تیقه و تهجاه و هفت تیقهریمارو  تیقه 

ا یا    (Kunsttriebe)   های  هارتی حرک  توان بهها  یتری، آن را بسط داد که از  هم

هایی برای اقفا ات  عی، تیق  شبصاًا فعالیت زبردستانه یا  اهرانه در ش ل هرفیت

ها و سایر  آور زنیورهاا ته یوت تهوان  هارت تولیفی شگفتبهتادت  ادرزادی ا که او  

کهفا اشاره کرد  تصور او از  حرک  هارتیا ی   حرک ااتی بود  حیوانات توصی   ی

 3که دارای تا لیت نیز بودا یعهی دی   حرک  زیهشی ا شا ل ی  تهصر از انتباب 

به  تحلیل  شیفته ای،  که  بر  ارکس  ریمارو   شفت  های  در  ورد  حرک ی  فهوم 

 ۴ هارتی بود ت ثیر  ذاشت 

تمو ی و  انتزاتی  تصورات  به  ییرانسانی  حیوانات  ریمارو ا  به برای  ) ربو   تر 

رابطه  استفال ا  انهف  باالتر  سطو   به  بهابرای،  و  از  وضوتات  ی  فهو ی تهس( 

نفارنف   دسترسی  زبان  و  تف ر  استهتا ا  تا    5)فراشهاختی(ا  حیواناتا  ای،ا  وتود  با 

های احسا  بودنفا که با  کههفهایا دارای آ اهی و تصوری در تاس  به تحری درته 

ی تاری  خودا بر ای،  ها ارتیا   تقابل داشتهف  کانت در فلسفههای اساسی آن حرک

های  های انسانی با آزادی خود برای فراتر رفت، از  حرک اسا  استفال  کرد که  ونه 

شهاختی و اخالقیِ کلی انسان  اتی و بسط اهفاق آ اهانه بر اسا  درک نیازهای روانا

 
1. Dorothea E. von Mücke, The Practices of the Enlightenment (New York: Columbia 
University Press, 2015), 33–38; Zammito, The Gestation of German Biology, 138–39; Kurt 

Danziger, “The Unknown Wundt: Drive, Apperception, and Volition,” in Wilhelm Wundt in 

History, eds. Robert W. Rieber and David K. Robinson (New York: Kluwer Academic/Plenum 

Publishers, 2001), 101–2; Muldoon, Hegel’s Philosophy of Drives, 107–11 

2. Reimarus quoted in Zammito, The Gestation of German Biology, 139. 

3. Zammito, The Gestation of German Biology, 139–40. 
4. Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 19. 

5. Zammito, The Gestation of German Biology, 141–42; Mücke, The Practices of the 

Enlightenment, 35 
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تر که آ اهی انسان را  شب  تر و کلیهِردر افزود که  فاهیم  سترده  1انف  تعری  شفه

تر از تر و تامی وسیم کهفا در  قایسه با حیوانات ییر انسانیا  حصو  ی   جموته ی

ی تعا الت نسیتاً نا شب  انسان با  حیط بودا و به   س کههفهتجربیات بودنف که  هع

تر حیوانی خود ارتقا های قویداد تا به  وقعیتی باالتر از برخی از  حرکها اتازه  یآن 

 2یابهف  

تف ر روان   رابرت آوشا برای  تیشرفته  دهف که نشان  ی،  شهاختی در دراههمای 

انتشار از  حیوانات  حرک»  تس  ) ریما  های  به  Triebرو ا  فهوم  حرک  تحلیل ( 

کار در    شهاسی حیوانات وارد شفه و ددانشجویان رفتارشهاسی حیوانات  جیور به روان 

شفنف   ریمارو   به   3چارچوب  حیوانات  از  حرکانواع  بتل   نمایشی  های  تهوان 

بتوان تیچیفه و ااتی دیفه شفنف که فطریا ی سان و هوشمهفانه از آن بودنف که  تر 

ی ریمارو  های انسانی در نظریه ها به روابط   انی ی دکارتی کاهش داد  ا ر  ونهآن 

به بودنفا  توانایی آن تمایز  با  فاهی دلیل  برای کار  تقلیل  ها  بودا در حالی که  م کلی 

 نمود شهاختی ورش سته  یها از نظر فلسفی و رواندکارتی حیوانات به وضعیت  اشی،

ی  شهاسی اتتماتیِ کار بر ای،  یها و بر شالودهتالش  ارکس برای بسط ی  هستی

شفت تحت تری، روانشهاسی حیوانات )و انسان( در ز ان خود  ت ی است  او بهتیشرفته 

های  هارتی حیوانات قرار  رفت و در تو  کار خودا  ثیر  فهوم ریمارو  از  حرک ت

ها در ببش  ربو  به دزنیور تسلا ها و س ونتگاهی تولیف النهبرای  ثا ا ههگام  قایسه

تر که توسط کار انسانی انجام  ها ا با کاربرد تولیف آ اهانهسه آبیا  ورچها و  انهف آن

به ی کتابآن  توسشود  در  شف   ارکس  از   اسر ایه  ل  ریمار   با  فهوم   طابق 

ها  دهف که شییه به بافهفههای  هارتی نوشتا دی  ته یوت اتمالی را انجام  ی حرک

زنیوری  های النهاستا و ی  زنیور تسل بسیاری از  عماران انسانی را با ساخت سلو 

کهف  بهتری، زنیورها  تمایز  ی  کهف  ا ا آنچه که بفتری،  عمار را ازخود شر هفه  ی

 
1. Immanuel Kant, On History (New York: Bobbs-Merrill), 55–56; Mücke, The Practices of the 
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 1کهف  را در اه، خود ایجاد  یای، است که  عمار قیل از ساخت خانه در  وما آن

در  فلسفی  هاینوشته دست   ارکس  و  دیگر    اقتصادی  انسان  انهف  که  داشت  اههار 

 حیواناتا داز ی  ترقا

 فعا   نیروهای حیاتیا او ی   وتود تییعی  با  های تییعیا قفرت   جهز به
قفرت ای،  بهاست؛  او  در  هرفیتتهوان  رایشها  و  بهها   ها  حرک  تهوانهاا 

[Triebeبه از سوی دیگرا  دارد   تهوان ی   وتود تییعیا تسمانیا  [ وتود 

باحس است  تیهیا  وتودی  و  و  حفودا  انهف    تذیرا  رنجا  شرو   تحمل 

  تهوانر خار  از او بههای او د حرک  اهفاق   حیوانات و  یاهان  به ای،  عها که
ای،  اهفاق ا ا  دارد؛  وتود  او  از  به ستقل  هستهف  ربو   اهفافی  اوا    نیاز  ها 

به برای  نا زیر  اثیات قفرت وضوتات ضروریا  انفاخت، و  او   کار  اساسی  های 

تسمانیا با زنف ی واقعیا حسا ا و تیهی    که انسان  وتودی است  فت، ای،

اهفاق واقعی و  یتهی بر    ای،  عهی است که او دارایبههای تییعیا  با قفرت

  2تهوان اهفاقِ  وتودیت خود است  به   احسا 

 رایی شفیف تحلیل  ارکس است  تییعتآنچه در ایهجا برتسته استا  اتریالیسم و  

به  رایش تریق  فهوم  حرک  ربو   از  ییرانسانی  حیوانات  با  را  انسان  و  که  ها 

هاا نیازها و  های انسانی دارای انگیزها ر  ونه  3کهف   بتل  ی ی  ی  های اههیتوانایی

 
  تالوه بر ریمارو ا  ارکس نیز  م ، است در نگارش ای،  ت، 28۴( ا  1976)لهفن: تهگوپ، ا    1  کار   ارکسا سر ایه ا تلف  1

ها ت ثیر تذیرفته باشفا کاری که از نزدی   طالعه کرده  سازی زنیور تسل  در خاستگاه  ونه از داروی، در ببش  ربو  به دسلو 

؛  صوبه    196۴ها )کمیریج ا  اساچوست: انتشارات دانشگاه هاروارد ا  ی خاستگاه  ونه روی، ا درباره بود  رتوع شود به چارلز دا

   35–22۴چاپ او ( ا 
2. Marx, Early Writings, 389-90; Christopher Dowrick, “The Roots of Consciousness,” History 

of Political Thought 5, no. 3 (Winter 1984): 472, 476 

   ن ک  3

 
Arend Th. Van Leeuwen, Critique of Earth (New York: Charles Scribner’s Sons, 1974), 53–54; 

Giorgio Agamben, The Man without Content (Stanford: Stanford University Press, 1999), 84   

 

های انسان ی  نیروی  ر است که در آن دقلمرو  حرکاری  فروم استفال  کرد که کل تحلیل انتقادی  ارکس بر دیف اهی استوا

تییعی استا که  انهف سایر نیروهای تییعی )حاصلبیزی خاک ا آبیاری تییعی و ییره(ا ببشی بالواسطه از زیربهای فرآیهف  

 اتتماتی است  بهابرای، شهاخت ای، نیرو برای درک کا ل رونف اتتماتی الزم است   ن ک  
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تری در  قایسه با سایر حیوانات هستهفا همان تور که  های اتتماتی تیشرفتههرفیت

در تولیف انسانی و کار اتتماتی  هع س شفه استا ای، از تریق ی  ساز ان تسمانی  

توان  فت که  رو  یای،کهف  از  ی ی ی  یی زنف  یرد که نوع بشر را با بقیه ش ل  ی

فاقف  حرکا رچه  ونه  ییرانسانی  حیوانی  که  های  هستهف  خودآ اه  اتتماتی  های 

استا ا ا کماکان  وتوداتی تیهیا حسیا با   homo faber)) انسان ابزارساز ی شبصه 

که  هع س خودا  نوتیِ  زنف ی  تسمانیکههفهاش ا   تمایزِ  ساز ان  هاا   حرکا  ی 

  انهف  ها استا باقی  یی خود آنهانیازها و هرفیت

انف که با اخذ   ارکس انتقاد کرده«  وتود نوتی» شفت از  فهومبهتون و دیگران به 

نظر  انسانی در  ییر  انسان تایگاهی  افوق حیوانات  نوع  برای  فوپرباخا  و  از هگل  آن 

ها  تفاهمشته است  ا ا در ایهجا نیز سوءنمایش  ذاترستی را به رفتها به ای، ترتیس  ونه

تهوان وتود تام ترتمه (ا که  اهی اوقات بهGattungswesenزیاد است  وتود نوتی )

ی انسان در  های  تمایز  ونهها و هرفیتتهوان  حرکشودا در تحلیل  ارکسا به ی

 اهیِ کلی  نظر  رفته شفه که او را به سطح باالتری از آ اهی یا خودآ اهی که به آ

  1کهف  ببشی( و سرشت دتام  تولیف انسانی  رتیط استا هفایت  ی)تیهیت

ایفه های ریمارو ا کانتا هردر و فیشتها استفال  کرد که ای،  فوپرباخا با بسط 

ها اتازه داد خود را ببشی از ی  وتود کلی یا نوتیا  ها بود که به آن خودآ اهی انسان

ها و  اتی بییههفا و باتث ایجاد دتفاوتی اساسی  بی، آنتهوان  وتودات اتتمیعهی به

 
Erich Fromm, The Crisis of Psychoanalysis (Greenwich, Connecticut: Fawcett, 1970), 65–66, 

157   

1   Gattungswesen   شود   ارکس در تهوان دتوهر تمو ی ا دوتود نوتی  و دوتود تام  ترتمه  ی به اش ا   بتل  به

از  ونه توسعه  )تمو ی( )ی  فهوم خود  یا وتودِ  نه Gattungswesenها  از ف(ا  از  فهوم قیلی هگل در  ورد  تهها  بل ه  وپرباخ 

کرد  در تحلیل خود شودا استفاده  ی ( بشرا  رتیط با آ اهی تام که توسط دولت ترویج  یGattungswesenدتوهر تمو ی  )

ها انسان   کهف های انسانی را  تمایز  ی ی باالتر یا خودآ اهی است که  ونه  ارکسا ای، دتوهر تمو ی تام ا  وتف آ اهی از درته

 کههف  رو روابط اتتماتیِ خود و خود را  تحو   ی ای،تهوان بازیگران خودآ اها تییعت و تهان را از تریق کار خود و از به
W. F. Hegel, The Philosophy of Right(Oxford: Oxford University Press, 1952), 200–201, 372; 

Karl Marx, Early Writings, 192, 328–29; Charles Taylor, Hegel(Cambridge: Cambridge 

University Press, 1975), 549, Hegel and Modern Society (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1979), 143; George Márkus, Marxism and Anthropology (Assen, the Netherlands: Van 
Gorcum, 1978), 3–15; Paul Heyer, Nature, Human Nature, and Society (Westport, Connecticut: 

Greenwood Press, 1982), 13, 73–96; István Mészáros, Marx’s Theory of Alienation (London: 

Pluto Press, 1972), 14. 
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 تر  دآ اهی تهها در  ورد  وتودی که عهای دقیقسایر حیوانات شود  او نوشت: دبه
وتود  و   ونه فرض  ی  حالت  استا  اههی  خود اوا  وضوتی  از  حیوان  ا رچه  شود  

د دارد ا ای، کار را تهوان ی  فرد دارد ا به ای،  عها که احساسی از خوای بهتجربه 

زنف ی درونی انسان با ای، واقعیت ش ل  رفته    دهف     تهوان ی   ونه انجام نمی به

به  ونه را  انسان خود  ]بهی خود  رتیط  یاست که  بهکهف  وتودِ  تور کلی[ا  حالتِ 

 1خود   

ویژه ای،  بههای  فهوم وتود نوتی را از فوپرباخ اخذ کردا   ارکس برخی از تهیه 

با    2یافته بود   فهوم که آ اهی اختصاصیِ انسان ی  آ اهی کلی یا آ اهیِ نوتیِ ت ا ل

ی تهوان شالودههای حیوانی بهی  حرکای، حا ا  ارکس ای،  ورد راا هم به فرضیه 

تهوان  وتوداتِ شهاسیِ ییر انسانی و انسانیا و هم به  فهوم  وتودات انسانی بهروان 

ک )تا لِ  کرد Homo Faberار  انسان  در  فهوم  اتریالیستی  3(  رتیط  ها   ارکسا 

های  ی خود را با تییعت و در نتیجه نیازها و تتانسیلش ل فعا  و خودآ اه رابطهبه

روا ا ر  ارکس در تئوری بیگانگیِ خودا  ای،دههف  از  خود را از تریق تولیف توییر  ی

ی انسان نسیت به حیواناتِ تهوان وته  شبصه هانه بهآ اای، هرفیت را برای ت ا ل خود

بهییر نه  ا ر  ای،  درنظر  رفتا  توهی، انسانی  تمایز  ی   به تهوان  توتیه آ یز   هظور 

های انسان برای خودسازی  ی انسانا بل ه صرفاً شهاسایی نیازهاا نیروها و هرفیتسلطه 

 در تو  تاری  از تریق فرآیهف کار و تولیف بود   

ادتا  ورد سرزنش قرار بهتو ای،  برای  را  لورنته و سانیونماتسو همگی  ارکس  نا 

انسان ی بیگانه  یدههف که  از کار خود  تیفا  هاا ز انی که  تقلیل  به  وقعیتی  شونفا 

آشا یفنا  ی خوردنا  ا  هستهف  آن  شترک  در  انسانی  ییر  حیواناتِ  با  که  کههف 

 هایتوشاک خود ا در حالی که از ویژ ی  دادن به خانه و ثلا و حفاکثرا ش لتولیف

 
1. Ludwig Feuerbach, The Fiery Brook (New York: Anchor Books, 1972), 97–99; Zöller, 

Fichte’s Transcendental Philosophy, 63; Marx W. Wartofsky, Feuerbach (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1977), 5–6, 206–8 
2. Márkus, Marxism and Anthropology, 4-5. 

3. Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1971), 65-95. 
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  1شونف  های خالق و تا لِ کارا بیگانه  یکههفهتهوان تولیفانسانیِ خود به  وتود نوتیِ

ای تیشرفته داشته باشف  با ای،  ترستانهشهاسیِ  ونهدر ایهجاا  ارکس قرار است هستی

تاریبی تحلیل  نمی-حا ا  ان ار  نظر  که اتریالیستی کالسی   ارکس  از  انسان  که  ف 

روان زیست  و  نزدی شهاختی  خویشاونفی  حیوانات  سایر  با  تمله    شهاختی  از  ا 

ی انسانی از نظر  های  شترک  تعفدا دارد  در توضا او  عتقف است که  ونه حرک

تر  و خودآ اهانه  تمایز استا درنتیجه نسیت به سایر حیوانات کم «تام»توانایی تولیفِ 

ترق شود  بهابرای، بشریت قادر است تییعت را به های خاص  حفود  ی حرک توسط 

های تفیف انسانی  ها و قفرتتایان توییر دهف و داپماً نیازهاا هرفیتهاهر بی بتلفی به

 2ایجاد کهف  
ی تقسیم کارا  تهوان  وتوداتِ نوتیِ خودآ اه از تریق توسعهها بهای، ویژ ی انسان

کهف  از یقها تولیف کاال و ییره نیز هرفیت خودبیگانگی را ایجاد  ی ال یت خصوصیا ت

ی  هحصراً انسانیِ برخود تحمیل شفه استا  تهوان ی   سئلهنظر  ارکس بیگانگی به

که نیایف با رنج حیوان )که انسان نیز در آن سهیم است( اشتیاه  رفته شودا که  حصو  

ا  ای، خودبیگانگی ای، خودبیگانگی  بشریتا همچهی، نساننیست   تاری   هاا  حصو  

ی   ونه به  که  هجر  است  تییعی  سایر  وتودات  و  تییعت  از  ترستی  بیگانگی 

ا همان تور که در اتالقِ تهوان  اشی، شودداری  یی سر ایهازخودبیگانه در تا عه

 3بیهیم  به حیوانات نزد دکارت  ی

داری بریس و آلود ی ناشی از سر ایه ارکس کا الً از شرایط اکولووی ی حیوانات و ت

ایفپولووی آلمانیا  ارکس و انگلس آش ارا اههار کردنف   روا درای،ها آ اه بود  ازبر آن 

’ اهیت‘  اهیِ آب شیری،ا آب ی  رودخانه   که: د’ اهیت‘  اهی ’وتود‘ او استا آب    

 حش  شودا به   حش ایه ه رودخانه برای خف ت به صهعت به کار  رفتهاست  ا ا به

های ببار تیموده شودا یا  ها و سایر  واد زاپف آلوده شود و توسط قایقایه ه توسط رنه 
 

1. Marx, Early Writings, 327; Benton, “Humanism = Speciesism,” 5–9; Llorente, “Reflections 

on the Prospects for a Non-Speciesist Marxism,” 126–27; Sanbonmatsu, introduction to Critical 

Theory and Animal Liberation, 17–19. 
2. Mészáros, Marx’s Theory of Alienation, 173–80; Fromm, The Critique of Psychoanalysis, 

68. 

3. Macdonald, “Marx and the Human/Animal Dialectic,” 41. 
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کانا به به  آب  ایه ه  زه حش  که  هفایت شود  ساده  یهایی  از کشی  را  توانف  اهی 

شود و  زیست آن  حروم کهفا  ورد دو ی که ’ اهیت‘  اهی است  توق   ی حیط

 1حیات نبواهف بود   دیگر ی   حیط  هاسس
دلیل حذق اه،  رو  از قلمرو   ارکس خود  هتقفی قوی به  تافیزی  دکارتی به

قو   ارکسا ددکارت در تعری  به  2حیوان و کاهش آن به حرکات   انی یِ صرق بود  

های صِرقا از چشم تصر  انوفاکتور نگاه کرده است  از ترق تهوان  اشی،حیوانات به 

 3وسطایی ای، بود که حیوانات دستیار انسان بودنف  دیگرا نگاه قرون

 مارکس، داروین، و تکامل 

ا که در سا   کهفیترز نا طلوبی با داروی، توان  قایسه  بهتون  ارکسِ توان را به 

ای انسان به اورانگوتانِ  وتود های چهرههای خود به شیاهت حالتدر یادداشت  1839

با ای،   ۴وحش اشاره و نتیجه  رفت که انسان و حیوان دارای خویشاونفی هستهف  در باغ

سا  بزر تر از داروی،ِ توان )کسی که شایف ی  اورانگوتان را نفیفه  حا ا  ارکسا نُه

سا   باش در  بعفا  سا   چهف  تهها  حیوانات 18۴3ف(ا  کاالشف ی  که  کرد  استفال   ا 

 
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 5, 58–59. 

در یادداشت های خود در  ورد دفوپرباخ  برای  قف ات نوشت، ایفپولووی    بحث اصلی بر اسا   اهیت  اهی را اولی، بار انگلس

 .آلمانی  طر  کرد

Marx and Engels, Collected Works, vol. 5, 13. 

2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 4, 125–26. 

 (Trieb) تهوان ی   حرک سازی اولی به هوم ی در حرکت را در  ف ارکس فیزی ِ بی ، را نسیت به دکارت ترتیح دادا زیرا  اده 

 .کردتای   انیسم صرق در دو ی  شاهفه  ی به

 .ن ک

van Leeuwen, Critique of Earth, 15–20; Marx and Engels, Collected Works, vol. 4, 127–30. 
3. Marx, Capital, vol. 1, 512. 

 

ی د انوفاکتور   اشاره کرده استا زیرا ای، قطعات در صهعت انسانی در دوره خود دکارت صریحاً به اتو اسیون یا قطعات  تحرک  

 .کار بردها را در توصی  حیوانات به رفته استا که سپس آن کار )صهایم دستی( به 

See Descartes, Discourse on Method, 59–60. 

سر ایه  ارزیابی  همان در  اههار  ی دارانها  که  ارکس  حیواناتتور  با  رفتار  ی   داردا  آن  انهف  اشی،  که وی  واقعیتی  ا  را شود 

 .دانستی تهاقش بی، تییعت و ارزش کاال  یکههفه  هع س 

See James D. White, “Nicholas Sieber and Karl Marx,” Research in Political Economy 19 

(2000): 6. 

4. Benton, “Humanism = Speciesism,“ 16. 
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جامعهنمونه  توسط  طبیعت  »تخریب«  از  نکتهای  ـ  است  بشری  بهی  که  سختی ای 

یک   54درک کرده باشد.  ی دیگریتوان گفت خود داروین در این مرحله یا هر دورهمی

رابطه نوشته دست  سال بعد، در به  مارکس صریحاً  فلسفی،  اقتصادی و  ی نزدیک  های 

  55عنوان موجودات طبیعیِ عینی اشاره کرد. انسان و سایر حیوانات به

چنین تأکیدی بر ارتباطات قوی میان حیوانات انسانی ـ غیرانسانی دیدگاه غالب  

لِیل،   چارلز  نبود.  زمان  پیشگامانهآن  کتاب  شناسی«در  زمین  »اصول  خود  - 33)  ی 

ها اختصاص (، که مارکس و داروین با آن آشنا بودند، چهار فصل را به انقراض گونه1830

آن بیشتر  که  گونهداد،  کشتن  بهها  حیوانی  میهای  توجیه  را  انسان  لیل  دست  کرد. 

دست رویم، شمشیر نابودی ]برعلیه حیوانات[ را به می  »اگر همچنان که پیش  نوشت:

 بگیریم«،  

شده شکایتی داشته باشیم، و نه چون  دلیلی ندارد که از ویرانیِ مرتکب

اجتماعی   یکپارچگی  »ما   ، که  کنیم  خیال  برنز[  ]رابرت  اسکاتلندی  شاعر 

]شکسپیر، آنطور که   کنیم«؛ یا همراه ژاکِ مالیخولیاییطبیعت را نقض می

 شما دوست دارید[ شکایت کنیم که ما 

 صرفاً غاصبان، جباران، و از آن بدتر هستیم،

 برای به وحشت انداختن و کشتن حیوانات 

 ها. ر سکونتگاه خاص و بومی آند

ی تصرف زمین از راه فتح، و دفاع از ما فقط باید تأمل کنیم که در نتیجه 

ای بریم. هر گونهتیاز انحصاری را به کار نمیدستاوردهای خود با زور، هیچ ام

  ی وسیع گسترش یافته باشد، باید بهی کوچک به یک ناحیه که از یک نقطه

همان ترتیب، پیشروی خود را با کاهش یا نابودی کامل برخی دیگر مشخص 

 56کرده باشد. 

 
54. Marx, Early Writings, 239. 

55. Marx, Early Writings, 327. 
56. Charles Lyell, Principles of Geology (London: Penguin, 1997), 276–77. 
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های  حلی از  ها و  ونهبومویژه انگلس توته دقیقی به تبریس زیست  ارکس و به

داری در سراسر تهان داشتهف  با وتود ای،ا برخالق لیلا هیچ  تریق  سترش سر ایه 

شود  در توضا  ها یافت نمیات و تیا فها در تحلیل آنتوتیه اخالقی برای ای، اقفا  

ای ایجاد کرده  ترستی ازخودبیگانهنقفی است بر ای، که چگونه سیستم سر ایها  ونه

به وارد است   اثرات  به  انگلس  توسط  ونهتهوان  ثا ا  توسط  شفه  )بز(  های  هاتم 

ایهجاا نگرانی در  ورد    استعمار ران اروتایی در تزیره سهت هلها اشاره کرده است  در 

 1شود  نتایج تبریس اکولووی بو ی  شاهفه  ی

از داروی، در   هاخاستگاه  ونه ها قیل از انتشار عهای تاما  فتهای ت ا لی بهایفه

بهابرای،ا نیایف تعجس کهیم    2ی انتباب تییعی او  طر  شفه بود  و نظریه  1859سا   

های ت ا لی را در دیف اه  ستوارا از همان ابتفا ایفهتهوان ی   اتریالیست اکه  ارکسا به

خودی به بر خالق دیف اه  ذهیی بر تیفایش خود  18۴۴خود  هجانف و از اوایل سا   

های تانوریِ ییرانسانی و انسانی  شهاسی اصرار ورزیف  وی  ونههای دورِ ز ی،در  ذشته

ا ر  ارکس در    3دانست یشهاختی  شترک  را دارای ی  خویشاونفیِ ت ا لی و ریبت

آناتو ی  یمون به   1857سا    برای  کلیفی  حاوی  انسان  دآناتو ی  که  استعاره  فت 

شهاختی واقعی بی،  است ا با ای، حا  ای، استعاره ریشه در ی  خویشاونفی ریبت

 ۴سانانِ باالتر دارد ها و نبستیانسان
بایف به از تیقه  ارکس  لیهئو  در  خوبی  های  )انسان  ها ساتیهسهو و    وردبهفی 

 5تهوان ی ی از تستانفاران با خویشاونفی نزدی  با  یمون آ اه بوده باشف  خرد هف( به

شها   شهور آلمانی یوهان اشتایهیهگر تحصیل وی در دبیرستانی در تریر نزد ز ی،

شهاسی که هایهریش  های  ردمکرده بود  بعفهاا در دانشگاه برلی،ا  ارکس در سبهرانی

شها   هم بر زار کردا  شها  و کانیاستفسا فیلسوق تییعی و همچهی، ی  ز ی،
 

1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 459. 

   ن ک  2

Foster, Marx’s Ecology, 120, 180-82, and Foster, Clark, and York, Critique of Intelligent Design 
3. Marx, Early Writings, 356. 

4. Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin, 1973), 105. 
5. Gunnar Broberg, “Homo sapiens: Linnaeus’s Classification of Man,” in Linnaeus: The Man 

and His Work, eds. Sten Lindroth, Gunnar Eriksson, and Gunnar Broberg (Berkeley: University 

of California Press, 1983), 156–79. 
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انقالبی در سطح تهانشرکت داشت   ارکس با  فتمان در  ور از تور    د تحوالت 

شهاسی تا آخر تمر ادا ه داشت  در اواخر سا   ی او به ز ی،تالقه  1کورویر آشها بود  

ی شها  برتسته از ز ی،  شهاسیراههمای دانشجویی ز ی،  هایی ازا وی  زیفه1878

یادداشت  Joseph Beete Jukesانگلیسی   انبرداری  یرا  به  آن  در  که  قراض  کرد 

ایزوترمشهاسیِ  ونهز ی، توییر  از  ناشی  بههاا  اقلیمی(  )نواحی  توییر  ها  دلیل 

 2های دوران  ذشته( توته دقیق شفه بود  تالئوکلیماتی  )اقلیم

اراپه 1858  یدر ووپیه  از  ی  عروق  قاالت توسط داروی، و ا فقط دو هفته تس 

آن و  عرفی  واال ا  راسل  بهآلفرد  کاشفان ها  به  تهوان  تییعی  تهوان  یهای  انتباب 

ت ا لا انگلس به  ارکس نوشت که دفیزیولووی تطییقیا تحقیری ویرانگر برای اتتالی 

آورد  در هر  رحله فرد در برابر  آلیستیِ انسان نسیت به حیوانات دیگر به وتود  یایفه

های اصلیِ  ی یردا و در ویژ ی تستانفاران قرار  یتری، ی سانیِ ساختار با بقیهکا ل

توستانا وضو  کمتر ا به حشراتا سبتداران و حتی ا بهآنا ای، ی سانی به تمام  هره

 3یابف   های خاکی و ییره  سترش  یکرم

کردنف  ها ی داروی، را تحسی،  یخاستگاه  ونه»   شفت ارکس و انگلس هردو به

به  آن  از  ]یاد  یو  دکتابی  در  تهوان  که  برای  ز یهه کههف[  تییعیا  یهایی  تاری   ی 

نشان    Fracchiaو تای تعجس نیستا زیراا همانطور که    ۴کهف   های  ا فراهم  یدیف اه

د وضم ی ]دردهفا  ز یهه    یری  ارکس  در  آلمانی[  تسمانی  ایفپولووی  ساز ان  ی 

یقاً به  دق  - انجا ف  تهوان اولی، واقعیت تاری  بشر به ی  تحو  کوترنی ی  یانسان به

صور های حیوانی بهای، دلیل که     ای،  تممی انسانی به روی رد داروی، به ار انیسم

 5ت کلی است   

 
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 42, 322. 

2. Karl Marx and Frederick Engels, Marx-Engels-Gesamtausgabe IV, 26 (Berlin: Akademie 
Verlag, 2011), 214–19; Joseph Beete Jukes, The Student’s Manual of Geology (Edinburgh: 

Adam and Charles Black, 1872) 

3. Karl Marx and Frederick Engels, Selected Correspondence (Moscow: Progress Publishers, 
1975), 102; Foster, Marx’s Ecology, 166. 

4. Marx and Engels, Collected Works, 41, 232. 

5. Fracchia, “Organisms and Objectifications,” 3. 
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در تاس  به دانش تفیفی که در تلوم تییعی در حا  توسعه بودا  ارکس و انگلس  

نقش  »  های حیوانی حتی فراتر رفتهف  بهابرای،ا انگلسدر انتقاد از  فهوم دکارتی  اشی،

را دبهتری،  ورد را نوشت که استیف، تِی  ولف آن«  ر در  ذار از  یمون به انسانکا

های  قرن نوزدهم برای ت ا ل توأ ان ون ا فرههه  تهوان کرد )ش لی که تمام نظریه

در همان    1ی  وز و زبان انسانا بایف به خود بگیرنف(  ت ا ل انسانا با احتساب توسعه 

ها ترداختا نه فقط  ی حیوانات در رابطه با  حیط آن چیفهاثرا انگلس به سیر ت ا ل تی

وی نوشت:    2های دیال تی ی ت ا ل  ها بل ه به تهوان سووه ا ابژهبا ساز اری با  حیط آن 

صورت  دنا فته نمانف که به اه،  ا خطور نبواهف کرد که توانایی حیوانات در فعالیت به

ترریزیبرنا ه را  ورد  قیلی  تر   با  و  دهیم   شفه  قرار  یادداشت  3دیف  در   های وی 
 ی بیشتر آن را داشتا نوشت:که بفون تردیف قصف توسعه  دیال تی  تییعت

فعالیت تمام  در  حیوانات  با  هستیم: ا  ادراکی  شترک  ،  استقرا  های 

از  نیز  ای،  استهتا ا و  انگلس[ در    انتزاع  رو  برداشت دیفو ]سهِ  )درک و 

ها: چهارتایان و دوتایان(ا تحلیل اشیای ناشهاخته )حتی ش افت،  ی تیرهباره

و   حیوانی(ا  ترفهفهای  )در  ترکیس  است(ا  تحلیل  و  تجزیه  آیاز  دانه  ی  

تهوان  جموع هر دوا )در  ورد  وانم تفیف و شرایط ناآشها(  تمام ای، به

بها شیوه  و  ا  تمل  روشهای  تمام  که  هطق برای،  تلمی  تژوهش  های 

های باالتر کا الً  شابه  رسمیت شهاخته ا در انسان و حیواناتِ رده عمولی به

ی روشِ  ربو  به هر  ورد(  تفاوتهف   ها تهها در درته )توسعههستهف  آن

ای، دلیل که  تسم، کهفوکاو        از سوی دیگرا تف ر دیال تی ی ا دقیقاً به

 
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 452–59; Stephen Jay Gould, An Urchin in the 

Storm (New York: W. W. Norton, 1987), 111 

 یطا ن ک   ح ی تویایی ت ا لی تیچیفه بی، ونا ار انیسم و   برای بحث های  عاصر درباره 2

Richard Lewontin, The Triple Helix (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

2000); Richard Levins and Richard Lewontin, The Dialectical Biologist (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1985); and Richard Lewontin and Richard Levins, 

Biology Under the Influence (New York: Monthly Review Press, 2007)   
3. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 460. 
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ای نسیتاً باال از یت خود  فاهیم است ا تهها برای انسان در  رحلهدر  اه

 1تذیر است سیر ت ا لی ا  ان

دربه ترتیسا  ارکس  دربارهیادداشت  همی،  وا هرهایی  آدول   که   ی  کرد  اههار 

حیوانات قادر به تشبی  دتئوری   تمام  وارد  ربو  به نیازهای خود هستهف  در 

برای ی   وسفهف بعیف است که   ناراحتی خاتر نشان کرد که د  تارا راق بعفیا او با 

آن که قابلیت خوردن توسط انسان است ا ری واضح باشف ا که   ' فیف'ی ی از خواص 

کهف   ای بی، یارت )و رنج( حیوانات و استثمار کار ران ترسیم  یهای  ستردهقریهه

  2دادنف  خود نشان  یز ارکس  عتقف بود که سه سه کوچ ش هوشی شییه به انسان ا

که    -اتباا کردنف    تیار انسان  بهابرای،  ارکس و انگلس دیف اه ی سانی با داروی، در 

دتفاوت اه، بی، انسان و حیوانات باالترا که ایه  زیاد است ا قطعاً در درته است نه 

یو   تور کلی ای، دیف اه را قها بهتوان  فت که  انهف داروی،ا آننوع   در واقما  ی

توان به ها در  قایسه حتی با حیوانات باالتر را  یداشتههف که دبرتری تظیم  انسان

 3های ف ری ا دتادات اتتماتی  و دساختار تسمانی  انسان نسیت داد دتوانایی

 
1. Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 503. 
2. Karl Marx, Texts on Method (Oxford: Blackwell, 1975), 190–91; Marian Comyn, “My 

Recollections of Karl Marx,” The Nineteenth Century and After, vol. 91, available at 

http://marxists.org. 
3. Charles Darwin, The Descent of Man (1871; repr. Princeton: Princeton University Press, 

1981), 105, 136–37. 

به دتادت اشاره  به ارثایهجا بههای اتتماتی  در  ی داروی،  از ویژ ی تور خاص  ایفه بردن  اشاره داشت ا  ای که  های اکتسابی 

تهوان ی  اصل   مل برای انتباب تییعی  عرفی کرده را به عموالً با وان باتیست ال ارک  رتیط استا ا ا داروی، در آن ز ان آن 

ی   ثا  احتمالی برای ای،  وضوعا اههار داشت که  فته    تهوانبود ا  انهف ش ل خاصی از رفتارهای اتتماتی  رسوم  داروی،ا به 

به  ی  کار ران  فرزنفان  دتادت شود  از  ناشی  اکتسابی  خصوصیات  انتقا   تفم دلیل  و  استفاده  اتتماتیِ   دستان  های  استفادها 

 .برنف  ن ک ها به ارث  یزاده بزر تری نسیت به فرزنفان نجیس 

Darwin, The Descent of Man, 117–18, 157, 160–61; Helen P. Liepman, “The Six Editions of 
the ‘Origin of Species,’” Acta Biotheoretica 30 (1981): 199–214. 

 

بردن خصوصیات اکتسابی در رابطه با   وضوع ارثروشی  شابها به انگلس در ای، ز یهه تحت ت ثیر نظرات داروی، قرار داشت و به

 .ن کها اشاره کرد   دست

Marx and Engels, Collected Works, vol. 25, 453–54. 

تهوان  فهوم  ی اصلی آن ا به  عهابه   نه  ا رچه  –تا خوانف  ی داروی، به ا ر اتتماتی را نیز در ای،توان اشاره با وتود ای، ا  ی 

ی اتتماتی فزایهفه و تقویت هوش هتهوان حیوانات اتتماتیا  ورد ت کیف  ارکس و انگلسا و حاصل توسعتری از انسان به تام 

یابف   شودا و در هرفیت فرههگی برای دست اری تهان از تریق ابزارهای بیرونی انع ا   ی تملیا که از تریق آ وزش  هتقل  ی 
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 پرستی ازخودبی انه و شکاف متابولیک گونه

لی و تلمی   ارکس با توته به روی رد تاریبی ا  اتریالیستی خودا که بیهش ت ا 

به توسعه را  چگونه  که  بود  ارزیابی  ای،  به  قادر  بودا  خود  هجانفه  در  فعا   ی  تور 

ترستی ازخودبیگانه را ایجاد و باتث رنج  داری روابط حیوانات را د ر ون و  ونهسر ایه

ی خود دچرا به  ی حیوانات شفه است  در همی، ز یهها تان برترا در  قاله سترده

تهوان  ی حیوانات ییرانسانی بهی سادهدهف که  شاهفهم؟  هشفار  یحیوانات بپردازی

یا شیر ییر تاریبی است و  ستلزم تحمیل  فهوم قرن نوزدهمیِ  هیم  وشتا چرم 

وی اههار داشت که بی، انسان و سایر حیوانات هم    1ها  است  رفت در تو  هزارهدتس

آن  زیرا  داردا  وتود  تمایز تسمانی  و هم  بیتیوستگی  و هم  شییه  دهم  شیاهت   ها 

دلیل توییر در شرایط اقتصادی ها بهکه روابط خاص بی، آنهستهف  وی با ت کیف بر ای،

 کهف که ا اتتماتی و فرههگی از لحاظ تاریبی د ر ون شفه استا خاترنشان  ی

قرن نوزدهما در اروتای یربی و آ ری ای شمالیا آیاز فرآیهفی را شاهف  

که   سر ایهبود  توسط  و  ا روز  رسیفها  اتمام  به  بیستم  قرن  شرکتی  داری 

واسطه به قیالً  که  سهتی  هر  آن  است  وتس  بوده  تییعت  و  انسان  بی،  ی 

حلقه  اولی،  حیوانات  ای،  سستگیا  از  قیل  شف   را ش سته  انسان  آنچه  ی 

ا  ه ای بسیار زیاد باشف  آنی فاصلهدههفهکرد بودنف  شایف ای، نشاناحاته  ی

همراه انسان در  رکز تهانِ او بودنف  چهی،  رکزیتی الیته اقتصادی و  ولف  

ها برای بود  توییر در ابزارهای تولیفی و ساز ان اتتماتی هرچه باشفا انسان

 2نقل و توشاک به حیوانات وابسته بودنف ویذاا کارا حمل

 
  خرد هف(  حصولی از   )انسان   کردا هو و ساتیهس تور که انگلس بیش از هر چیز در قرن نوزدهم درک  ی از همان ابتفاا همان 

ویژه شودا که  هش  ساز ان تسمانی انسانا به تهوان ت ا ل توأ ان ون ا فرههه خوانفه  ی ای بود که ا روزه به فرآیهف تیچیفه 

 .دهف  ن ک رشف  وز انسان را توضیح  ی 

See Gould, An Urchin in the Storm, 111. 

 ونتی  ی اِتیدلیل توسعه شهاسی به د تالقه به زیستهای اکتسابی باتث تذب  جف ی وراثت ویژ یبایف اضافه کردا کل  سئله 

ی توا ل خارتی  شود ا  طالعه ایجاد نمی  DNA ی توییر در توالیوسیله ی اختالفات سلولی و فیزیولووی ی است که به طالعه )

 .است  ن ک  ( ذاردها اثر  یشفن ون شود و بر روی چگونگی خوانفه ها  یشفن ون یا  حیطی که باتث روش، یا خا وش 

Peter Ward, Lamarck’s Revenge (New York: Bloomsbury Publishing, 2018); Eva Jablonka and 
Mario J. Lamb, Epigenetic Inheritance and Evolution (Oxford: Oxford University Press, 1995). 

1. John Berger, About Looking (London: Vintage International, 1991), 4 

2. Berger, About Looking, 3–4. 
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ابط حیوانات را داریا ای، تحو  در روی تاریبی سر ایهتحلیل  ارکس از توسعه

ی  وقعیتی  دههفهتهوان  اشی،ا نشان برتسته کرد  برای اوا تصور دکارت از حیوانات به

شود   ارکس توته داشت داری اتطا  یاست که به حیوانات در تولیف کاالییِ سر ایه

که توییرات  فاوما  انهف تقلیل حیوانات ییرانسانی به ی   هیم نیرو و توییر ساز ان  

 هاا برای انیاشت بیشتر سر ایه اتما  شفه است  و  وتودیت آن تسمانی

ی تویا بی، انسان و حیوانات ترورشی را نشان داد و قرابت سر ایها  ارکس رابطه  در

ی اولیه از تاری   ها را روش، کرد  او خاترنشان کرد که ددر  رحلهو وابستگی  تقابل آن

اهلی ی که از تریق ابزار کار دستبوش توییراتی شفها یعهی حیواناتبشر ا دحیواناتِ 

تهوان وسایل کار همراه با  انفا نقش اصلی را بهتور خاص ترورش داده شفهشفه و به

 1کههف   ها نیز کار انجام شفه است بازی  یسهها چوبا استبوان و صفقا که در آن 

ی تاریبی  تور خاص بر ای، ن ته  تمرکز شف که چگونه توسعهدر همان ز انا وی به

داریا از تمله تقسیم شهر و روستا که با آن همراه بودا ای، شرایط را ایجاد و سر ایه

تور که در  هطق کلیِ  دهفا همانساد ی به ابزار و  واد اولیه تقلیل  یحیوانات را به 

آنسیستم  هع س  ی داریم  تادت  که  ا  و  یاهانی  دحیوانات  بهشود   را  تهوان ها 

 شود  ونه توسط  ارکس توضیح داده  یعت در نظر بگیریم  ای، حصوالت تیی

تهها  حصولی از کارِ سا   ذشتها هاا نه م ، است در ش ل کهونیِ آن

ادا هبل ه نتیجه  های زیادی تحت دار در تی نسل ی ی  تحو  تفریجیِ 

باشف  به از تریق تا لیتِ کار انسانی  تور خاص در  ورد کهتر  انسان و 

های  ذشته ها اثری از کار سفهتری، ناهرا آنارا حتی برای سطحیابزار ک

نظر  ی اکثر  واردبه  در  هم    ا    آیهف   است  خاص  م ،  ی   حصو  

و هم  ادهبه کار  ابزار  قرار تهوان  استفاده  فرآیهف  ورد  در همان  اولیه  ی 

اولتهوان  ثا ا در ترواربهفی احشاما تایی که حیوان  اده یرد  به یه  ی 

دهی  زارع استا و در تی، حا  ابزاری است برای تولیف کود ]که برای کود

 2شود[  کشاورزی استفاده  ی

 
1. Marx, Capital, vol. 1, 285–86. 

2. Marx, Capital, vol. 1, 287–88. 
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یافتها حیوانات ییرانسانی یالیاً روابط  تفاوتی  در ای، سیستم تولیف کاالیی تعمیم

داران از زنف ی  ا  ارکس چگونگی ارزیابی سر ایهسر ایهبا سر ایه دارنف  در تلف دوم  

ی ثابت  تهوان حیوانات بارکش سر ایهوها در رابطه با تولیف را شر  داد: داحشام به ا

تروار  ی برای کشتار  اولیهها  ادهشونفا آنهستهف؛ ههگا ی که  ای هستهف که در ی 

به وارد  ردش  ینهایت  ی   حصو   سر ایهتهوان  نه  بهابرای،  و  که  شونف  ثابت  ی 

هستهف   سر ایه در  ردش  حیوانات  1ی  تسمانی  سر ایها    حیات  برای  ییرانسانیا 

هزیهه سئله  هزیههی  تمله  )از  توسط ها  که  را  ز ان  ردش  الی(  با  های  رتیط 

تهظیمتهیه  تعیی،  یکههفههای  بازتولیف تییعی  اقتصادیِ  شودا  طر  کرد  ددر  ی 

بازتولیف توسط خود  ها     ز ان   ورد ابزار کار زنفه ا  ارکس توضیح داد که د انهف اسس

آنشود   توسط  تییعت  قرر  ی بهزنف ی  تییعی  ها  قوانی،  توسط  کار  ابزار  تهوان 

شفن ای، دورها  وارد فرسوده بایف با  وارد تفیف تایگزی،  شود  تس از سپری تعیی،  ی

نمی را  اسس  ارهشونف   را  یتوان  دیگری  اسس  فقط  بل ه  کردا  تایگزی،  توان اره 

ها از نظر ش ل  تمایز بودنفا ا ا از نظر سر ایه صرفاً  که اسس  درحالی  2رد   تایگزی، ک

 تعویش بودنف  های دکارتیِ قابل اشی،

اواسط قرن نوزدهما ز ان نوشت،ِ  ارکس ا دوران تحوالت اساسی در روابط حیوانات 

شفا  انهف  ها بود که از نیروی حیوانات استفاده  یانسانی ا ییرانسانی بود  ا رچه  فت

داری در ی سر ایهنقل کاالا   انیزاسیون  رتیط با توسعهوزنی در زارع و حملشبم

سر ایه بود   حیوانات  روابط  اساسی  د ر ونی  بهحا   که  داران  کردنف  برآورد  دقت 

توانف به بهتری، وته سود را کفا ی  از نیروهای انسانا حیوان ییرانسانی یا  اشی،  ی

های  ربو  به ترورش و  راقیت از  بعسی  وارد در انگلستانا هزیههافزایش دهف  در  

ی استبفام  ها بیش از هزیههها و کانا ها در ا تفاد رودخانهها برای کشیفن لهجاسس 

ها )و ای، واقعیت که العاده کمِ آندلیل دستمزد فوق زنان برای انجام همان کار بودا به

 
1. Marx, Capital, vol. 2 (London: Penguin, 1978), 241. 

2. Marx, Capital, vol. 2, 250; Paul Burkett, Marx and Nature (Chicago: Haymarket Books, 
2014), 43–47; Daniel Auerbach and Brett Clark, “Metabolic Rifts, Temporal Imperatives, and 

Geographical Shifts: Logging in the Adirondack Forest in the 1800s,” International Critical 

Thought 8, no. 3 (2018): 468–86. 
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ها لحاظ نشفه بود(ا در  رهای خانه در دستمزد آن های بازتولیف اتتماتی در کاهزیهه

  1شفنف  ها  یی لهج تایگزی، اسستهوان کِشهفهنتیجه زنان ایلس به

به به  تور  فاوم به سر ایه  برای سرتت ببشیفن  فهاوری  از تلم و  استفاده  دنیا  

ییعیا  ی اقتصادی و تکههفهتولیف است تا بتوانف  فت ز ان  رتیط با فرایهفهای تهظیم

نظیر رشف حیوانات را با هفق کاهش ز ان بر شت  الی و تسریم در تحقق سود کاهش  

 ی ترورش  وسفهفا همان تور که  ارکس توضیح دادا در ز یهه 2دهف  

ساله قیل از تایان تهج سا  ییر م ، است  ا ا  تحویل ی  حیوان تهج

تر حیوانات  سازی سریمتذیر است آ ادههای خاص ا  انآنچه در  حفودیت

های تفیف اصالحی است  ای، دقیقاً همان کاری ها با روشبرای سرنوشت آن 

ا  1855بود که ]رابرت[ بِی وِ  توانست انجام دهف  تیش از ای،ا تا اواخر سا   

 وسفهفهای انگلیسیا دقیقاً  انهف  وسفهفان فرانسویا قیل از سا  چهارم 

آ اده تهجم  سیستمیا  در  نیودنف   کشتار  ی   ی  ساله بی و ا  وسفهفهای 

شفن سا  دوم کا الً رشف  توانهف تروار شونف و در هر صورت قیل از سپری  ی

کههف  با ترورش انتبابیا بی و     ساختار استبوانی  وسفهفان خود را به   ی

 Newها کاهش داد  ای،  وسفهفان نیولستر )حفاقل الزم برای  وتودیت آن 

Leicesters3نف  شو( نا یفه  ی 

اقتصاد    ی کتابدر ایهجاا  ارکس از لئونس دو الور ،ا دا فار فرانسویا نویسهفه

روستایی انگلیسا اس اتلهف و ایرلهفا که ترففار  سترش بیشتر تولیف  وشت و لیهیات 

ی ز انی که قیالً برای  نفر را در همان بازهتوانف سهدههفه  یکهف: دترورشبود نقل  ی

بود  ی  الزم  آننفر  ا ر  و  بفرستف؛  بازار  ته،به  نیاشهفا  بلهفتر  در  ها  و  ترا  ردتر 

بیشتر  وشت  یقسمت استبوانا هایی که  از نظر  یزان  بیشتری دارنف   دههف رشف 

 
1. Burkett, Marx and Nature, 41–47. 

2. Marx, Capital, vol. 2, 314–315. 

3. Marx, Capital, vol. 2, 314–315 
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ها نیستهف و تقرییاً تمام وزن  وته بیشتر از  قفار الزم برای نگهفاری آنهیچها بهآن 

 1ها  وشت خال  است  آن 

یادداش ای، روشت ارکس در  به  انتقادی خود در  ورد الور ،ا  های تفیف  های 

زیرا دستیابی به سود بی اتتراض داشتا  لیهیات  برای  وشت و  تایان  تولیف حیوانات 

بیگانه ازخودترستی  ااتیِ ی  نوع  ونه  - هجر به رنج وسیم حیوانات و آزار تسمانی شف  

به  نه  حیوانات  آن  در  بهکه  بل ه  زنفه  هایی  ورد  تهوان  اشی،تهوان  وتودات 

 هظور کاهش ساختار استبوانی ترورش  یرنف   وسفهفانی که بهکاری قرار  یدست

ها به  وشت و  های نار  برای تیفیل آن ی  ارکسا دبا استبوان  فتهیافته بودنف ا به

های اس لتی  تر و چارچوب تر و سهگی، های بسیار بزر دلیل بفنای چربی  ا به توده

افزایش تولیف شیر  سبتی وزن و ایستایی خود را تحمل  یترا بهضعی   کردنف  برای 

بازارا  وساله  شیر  رفته  یبرای  از  زودتر  بهها  احشام  فزایهفهشفنف   در  تور  ای 

نهادههایی  حصور  یاتاق  سایر  و  کهجاله  با  و  برای  شفنف  که  ترانروی  های 

 2شفنف  ه  یانفا توذیببشیفن به رشف تراحی شفهسرتت

با  انفن در  تیق شیوه  بود که دحیوانات  آن  دا فاریا  ارکس شاهف  قیلی  های 

ی های توذیهها با تعیه هوای آزاد همچهان دارای تحرک بودنف    حفودبودن به یرفه

آیهف و تا ز انی که  ها حیواناتی به دنیا  یای،  عها بود که ددر ای، زنفان   همراه آن به 

در شونف  و آنجا  ی  کشته  زنف ی   نیروی  تفی  دزوا   به  ا ر  هجر  ای،   انهف   

تهوان اتزایی سودآور برای سر ایه ها شفا که صرفاً بههای رشف در بفن آنناههجاری

 
1. Marx, Capital, vol. 2, 315; Léonce de Lavergne, The Rural Economy of England, Scotland, 

and Ireland (London: Blackwell, 1855), 13–25, 34–51, 184–87, 196. 
2. Karl Marx, Marx-Engels Archives, International Institute of Social History, Sign. B., 106, 

336, 

 :به نقل از

Kohei Saito, “Why Ecosocialism Needs Marx,” Monthly Review 68, no. 6 (November 2016): 

62; John Bellamy Foster, “Marx as a Food Theorist,” Monthly Review 68, no. 7 (December 

2016): 14–16. 
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نظر  رفته  ی ای،در  تمام  برای  ارکسا  دنفرتشفنف   دسیستم ها  ای،  بود   انگیز!  

 1های زنفان برای حیوانات  بود سلو  

روش ا روزها   سر ایهچهی،  سرتت دارانه های  برای  کاالییای  و  سازی  ببشیفن 

هور ون از  استفاده  شا ل  نیز  تییعی  فشردهبازتولیف  شفیفاً  تملیات  رشفا  ی  های 

هایی است ها برای در ان بیماریبیوتی ی  سترده از آنتیی حیوانیا و استفادهتوذیه

ها فقط در  ورد تولیف حیوانات روش  شود  ای، که از شرایط ترورش حیوانات ناشی  ی

ها ا  اوهاا  هاا خوکانفا  انهف  وارد  رغتر شفهبرای  وشت و لیهیات شفیفتر و  سترده 

و  اهی   تا عههمان  2 وسفهف  رایان  انفرسونا  که  ت کیف  شها   حیطتور  زیست 

تیگیری   ی با  صهعتی  ستقیماً  تولیف  در  حیوانات  حصور  تظیم  کهفا  سترش 

 3ی انیاشت سر ایه ارتیا  دارد وقفهبی

توسعه چگونه  که  داد  توضیح  تحلیلا  ای،  تریق  از  سر ایه ارکس  ی   ی  داری 

های تانوری ییرانسانی ایجاد  ن و تییعتا در ای،  وردا  ونهبی، انسا   ریِ بیگانهواسطه 

های  آالت درون دا فاریترستی ازخودبیگانها حیوانات را به  اشی،کرده است  ای،  ونه

دلیل  دهف در حالی که حیوانات در سراسر تهان در  عرض نابودی بهصهعتی تقلیل  ی

ها با  ها قرار دارنف ا که تمام ای، شفن اقیانوتبریس زیستگاها توییر اقلیم و اسیفی

کهف  دونالف خاترنشان  یی  عاصر  رتیط است    داری در دورهتمل رد کلی سر ایه

 
1. Marx, Marx-Engels Archives, International Institute of Social History, Sign. B., 106, 336, 

quoted in Saito, “Why Ecosocialism Needs Marx,” 511 (translation altered slightly); Foster, 

“Marx as a Food Theorist,” 15–16. 

 ز یهها ن ک    برای  یاحث سود هفی در ای، 2

William D. Heffernan, “Concentration of Ownership and Control in Agriculture,” in Hungry for 

Profit, eds. Fred Magdoff, John Bellamy Foster, and Frederick H. Buttel (New York: Monthly 
Review Press, 2000), 61–75; Tony Weis, The Global Food Economy (New York: Zed Books, 

2007); Tony Weis, The Ecological Hoofprint (New York: Zed Books, 2013); Stefano B. Long, 

Rebecca Clausen, and Brett Clark, The Tragedy of the Commodity (New Brunswick: Rutgers 
University Press, 2015); Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Brett Clark, “Capitalism and 

the Commodification of Salmon: From Wild Fish to a Genetically Modified Species,” Monthly 

Review 66, no. 7 (2014): 35–55   
3. Ryan Gunderson, “From Cattle to Capital: Exchange Value, Animal Commodification and 

Barbarism,” Critical Sociology 39, no. 2 (2011): 259–275; 

 .همچهی، ن ک

David Naguib Pellow, Total Liberation (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014). 
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ت ه های ت ه یردا زیرا دهرچه بیشتر بفنآلود به خود  یکها ای، انشقاق سرشتی تهز

شتا چرما چسس تهوان  وها با بفن  ا تالقی یابف  ا از تریق  ردش کاال بهی آنشفه

ناتفیف  ی انسان  زنف ی  از  بیشتر  نهایت  ددر  ا  ییره  با    1شونف   و  که  یافتها  ای، 

داری  رتیط استا شییه تویشی است که با بیگانگی  ترستی ازخودبیگانه در سر ایه ونه

است  همان دادا هرچه ازتییعت در حالت کلی همراه  نشان  ویلیا ز  ریمونف  تور که 

از تییعت بیوفیزی  در  تمیق  بیگانگی  با تهانِ  واقعی   داثر ذاری  تقابلِ  باشفا  تر 

آلوده تسمانفهای  تولیف  و  کاال  تولیف  در  استفاده  با  هابم  ورد  ی  کههفهرابطه 

 2ها شفیفتر است  اکوسیستم 

داریا شرایط اکولووی ی های  سترده در  ورد تمل رد سیستم سر ایهای، نگرانی

ه در  الحظات  ارکس در  ورد  تابولیسم تییعت و تا عه  ترستی ازخودبیگانو  ونه

است  در دهه  همدر برتسته 60و    1850های  آ یبته  لیییها شیمیفان  آلمانیا  ا  ی 

روش که  داد  تیشرفته توضیح  کشاورزی  را های  خسارت   تیران  دقانون  انگلیس  ی 

نتیجه به به  هاتق دورتر که  باز شت  وادلیل حمل  حصوالت  تفم  آن  د  وذی  ی 

های  کهف  ای، سیستمِ دزدی  هجر به تبریس ز ی، شفه به خاک استا نقش  ییارت

کشاورزی شف   ارکس تحلیل لیییها از تمله  فهوم روابط  تابولی ی را تذیرفت  وی  

تری را با تمرکز بر ش اق  تابولی ی بسط حتی روی رد  تابولی  اکوسوسیالیستیِ یهی

ابولیسم اتتماتیِ بیگانه شفها در تساد با  تابولیسم تام   وتس آنا ی   تدادا که به

   3کهف  های تییعی را  بتل یا قطم  یها و تریانهاا سیستمتییعتا چرخه 

ا که آیاز تجارت آزاد بودا  ارکس در آنچه درویم 18۴6با لوو قوانی، یله در سا   

یذایی سر ایه تولیف  واد  رونف رخوانفداری  یتفیف   ای،  ا چهفی،  ا شهاسایی کرد  

ی  واد  وذی خاک استا که  رونفها شا ل تعمیق بیشتر ش اق  تابولی ی در چرخه 

های  تهوان  اشی،شود که خود بهباتث افزایش  قیا  یارت   انیزه از حیوانات  ی

 
1. Macdonald, “Marx and the Human/Animal Dialectic,” 41. 

2. Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture (London: Verso, 1980), 83. 
3. John Bellamy Foster, “Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature,” Monthly 

Review 65, no. 7 (2013): 1–19; John Bellamy Foster and Brett Clark, “The Robbery of Nature,” 

Monthly Review 70, no. 3 (2018): 1–20. 
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قرار  ی استفاده  قطعات  اشی،(  ورد  )یا  سوق انگیزه  1 رفتهف  صِرق  برای  دادن ای 

به بهسمت  انگلیس  لیهیات  و  بیشتر  وشت  چرخشی  تولیف  سیستم  از  ببشی  تهوان 

ای نورفول  روشی برای کشاورزی است که شا ل تهاوب  نورفول  ]سیستم چهار دوره

ی های چرخشی  شابه( وتود داشت که در درته  ترتم[ )و سایر سیستم-زراتی است

ری به  رتم و برای های بیشتکرد  در نتیجها ز ی،او  به  ردم ثروتمهفتر خف ت  ی

ها تیفیل شفا در حالی  تای یالت و دانهایا  انهف حیوباتا بهترورش  حصوالت تلوفه

داد  با وتود حیوانات ترورشی بیشتر روی ز ی،ا که ت ثیرات چرای دام را  سترش  ی

کم کار ران  انگلیس  به  در  تولیف  هفم  تفیفا  یذایی  رویم  ای،  تحت  بود   نیاز  تری 

تموم  ردم   ی هظور توذیهی یالت به  کرد و  هجر به واردات  سترده شفت سقوبه

های ایرلهف برای ترورش خوکا  او و  وسفهف به  راتم تیفیل شفنف که  سرز ی،   2شف  

شف   روستایی  تمعیت  از  بسیاری  آوار ی  با    3باتث  نژاد  تولیف  برای  نیولسترها 

ای تولیف کههف که سود بیشتری  ونه   وسفهفهای بو ی به ایرلهف وارد شفنف تا بتوانهف

های کشاورزی شیوه  ۴توتهی به سال ت حیوانات  برای سر ایه فراهم کهفا بفون هیچ

فشردها  واد  وذی  وتود در خاک را در انگلستان و خار  از آن یارت و باتث افزایش  

نهاده واردات  بر  یالت  یت یه  و  کشاورزی  ای،های  در  ش اق  تاشود    تابولی ی  ا 

صورت یالت های دوردست را یارت کردا چه به  سترش یافتا و  واد  وذی سرز ی،

شفها یا  های تبریسها برای  صرق انسانا چه  وانو )چلووز( برای تر یم ز ی، و دانه

 5ها  سازی کود آنی حیوانات ترورشی برای یهیی کلزا در تولیف کهجاله برای توذیهدانه

کردا که باتث  ر ، از وضم تملیات کشاورزی صهعتی ستایش  یدر حالی که الو

شفا  ارکس سیستم کشاورزی  یتهی  تشفیف تولیف حیوانات برای  وشت و لیهیات  ی

 
1. Foster, “Marx as a Food Theorist,” 12–13; John Bellamy Foster and Paul Burkett, Marx and 

the Earth (Leiden: Brill, 2016), 29–31. 
2. Mette Erjnaes, Karl Gunnar Persson, and Søren Rich, “Feeding the British,” Economic 
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و   کل  ردم  برای  یذا  ت  ی،  برای  کارآ فتر  سیستمی  که  کرد  تیشههاد  را  یالت  بر 

 1اتمیهان از حاصلبیزی دراز فت ز ی، بود 

ترستی ازخودبیگانها و نیز تهز  انسان و حیوانات ییرانسانیا  نهانتقاد  ارکس از  و

تر وی باشفا که به ش اق  تابولی ی  رتیط  توانف ببشی از انتقاد اکولووی ی  سترده ی

شودا بل ه شا ل یارت از ش اق  تابولی ی فقط به تییعت بیرونی  حفود نمی  2است 

های  یتهی بر  ت ییرانسانی در سیستمشودا تایی که حیوانا وتودات تسمانی نیز  ی

تقلیل  ی به  اشی،  آن سترشِ  فاوما  رنج  که  افزایش  یابهفا  و  نادیفه  رفته  را  ها 

از چارچوب صرفاً دهف  در حقیقتا وقتی  سئله ی ی حیوانات  طر  شفا تحلیل او 

نزیست  از  بروز کردا که  قرابتی نسیت به حیوانات ییرانسانی  ظر   حیطی فراتر رفتا 

 3شفه و د تحمل رنج   انهف خود انسان هستهف  شفها کاال ارکسا  وتوداتی  حفود

ی   ارکس هر ز ارتیا  نزدی  خود را با  اتریالیسم اتی وری از دست نفاد  آ وزه

اتی وری ها ای، بود که رنج حیوانات و رنج انسان شییه هم است زیرا هر دو  ربو  به  

ا لوکرتیو   ی سرشت اشیاءدر بارههای او  و دوم   وتودات تییعی است  در کتاب 

کهفا با شروع  های  یتهی بر قربانی  طر   یشاتر بزر  رو ی ا تهج اتتراض به آیی،

کردن ایفیگهیا توسط تفرش آ ا مهون در  حراب خفایانا تا تایانی  از توصی  قربانی

 همچون ت کیف بر قرابت انسان با حیواناتا با ی   او دایفیفه: 

 ایلس در برابر  عیف ترتظمت خفایان

 آلودا های خشمای کشته شفه در کهار  حراب  وساله

 تهف  اش بیرون  یتریانی از خون  رم که از سیهه 

 های توشیفه از بر  سر ردان است  ادر در  یان دره

 کهف  ها را بر روی ز ی، تستجو  یدایفارا رد سُم

 کاود با چشمان تستجو ر هر تایی را  ی

 ایستفا آکهفه از ناله اش یافت شود؛  یشایف فرزنف  مشفه
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  ردد زارهای تهگل؛ او دوباره به آیل باز یاز بیشه 

 1  اشدر حسرت  وساله  همواره

 

 وانا ینفهف که رنج انسان و رنج ح   یچهف سطر تشب  ،یتوانف از ایکس نمچیه

فراتر  یبرا  یانقالب یا یارزه هستهف  هم به هیتور که خود  ارکس اشاره کردا شیهمان

ب از  تی  ی گانگیرفت،  سر ا  عتیاز  با  به  است   یضرور  یدارهی رتیط  وضو   ارکس 

ا ر قرار است     یارزه است   ،یاز ا  یببش  گانهیبازخود  ترستی ونه  یِکهشهیکه ر  افتیدر

توسعه  سمِیداو ان دتی  افته یکا الً  د  لیتیف   یی راعت یبه  است    یال تیشودا الزم 

  دوست دتهان    یِ وریشفه بر اصل ات بها  ی ی،یساخته شودا ا  وانی از انسان ا ح  یفیتف

ن   ، است   اههار داشتا دتمام  وتودات زنفه  با ت رارِ  ونتزر  آزاد   ف یبا  زی ارکس 

 2شونف  

 
1. Lucretius, On the Nature of the Universe (Oxford: Oxford University Press, 1997), 46 (II, 

350–65).  

 :ط آ ا هون در  حراب خفایان  قایسه کهیف شفن ایفیگهیا توسبا توصی  لوکرتیو  از قربانی 

Lucretius, On the Nature of the Universe, 5–6 (80–101). See Massaro, “The Living in Lucretius’ 

De rerum natura,” 45–58. 

2. Marx and Engels, Collected Works, vol. 5, 141; Early Writings, 239, 348. 
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1   Holocene-  ،هزار سا  تیش   10  -12ها در  ی ز ی، و اوب شفن ی  شهاسی که با  ر ایش کره دورانی ز ی

 آیاز شف و تاکهون ادا ه داشته است 

2   Anthropcene  -  ،ی  به سفه   20ی  ای که نویسهفه باور داردا با  ذار از سفه شهاسانهدوران انسان یا دوران ز ی
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شااامااری از   ی فتاار تاان بال ی فااساااترا نویساااهافهی تیشی زیر ترتماه قاالاه

شاهاسای دانشاگاه اور ان و ساردبیر بوما اساتاد تا عهی زیساتهای نظری در حوزهکتاب

ی ایان انگسا نویساهفه و کهشاگر نوشاته 1ریویوا بر کتابِ درویاروی آنتروتوسا،  انتلی

 باور کاناداییا است بوم

 

 

 وناه کاه )آنکاا ال ای، کُره    تلات روبرو شااافن  اا باا ویرانگری

ای کاه ا باه  وناه ویهاف(دانشااامهافانِ نگران باا اتمیهاان خااتر  ی

دشاواری برای زیسات،  هاساس شافه اساتا ای، اسات که  ا را در به

ی انسااانی )در برابر خودِ تییعت( در تاری ی  تا عه ورد تییعتِ 

 انف نگهفاشته

 برتولت برشت          

 

تصاار    شااهاساای نوی، و در حا  تایگزیهیِآنتروتوساا،ا چون ی  تصاار ز ی،

ی ز ی،  ی چیزی است که در تاری  کُرههزار سا   ذشتها نمایهفه 10ااا 12هولوس،ِ 

تروتوسا،ا که به تور رسامی از ساوی تا  نا یفه شافه اسات  آن  2زاد د ساسات انساان

های تلمی و  حیط زیساتی  عاصار وارد به بحث 2000شاها ا در ساا   کراتسا،ا اقلیم

 رِ اصاالیِ نوتفیفِ توییر در تورافیای  شاافا به  فهوم آن اساات که انسااان چون رانش

  ی نظام آن اثر  ذاشااته اساات  ا ر چه رد تای ی ز ی، بر صااحهه آ فه و بر آیهفهکُره

  شاودا ی هجفهم تساتجو  یهای تایانی سافهآنتروتوسا، بیشاتر در انقالب صاهعتی ساا 

های آیازی، و ساا   ۴0ی های تایانی دهها ا برآ فنِ آن را بایف به احتما  زیاد در ساا 

ی ز انیِ  شاواهف تلمی اخیر حاکی از آن اسات که دورهی  ذشاته دیف   سافه 50ی دهه

 یری بزر ی را  ی ترشای در ای، ز یهه بوده و شاتابهفهبه بعف نشاان ده 1950از ساا  

در اثر ذاری شافیف انساان بر  حیط زیسات رقم زده اسات  بفتری، ببش از ردِتای ای، 

 
1. Facing the Anthropocene 

2. Anthropogenic 
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زاد را بایف در نوکلیفهای ترتوزای ناشااای از آز ایش  اثر ذاری در  ساااسااات انساااان

 ای تستجو کرد  افزارهای هستهتهه

ز اان باا  وبیش همتوان آن را کمآنتروتوسااا، بهگریما  یا ر از ای، دیاف ااه باه  

هایی به رهیری دانشااامهفان   حیطی دیف کها با اتتراضخیزش تهیش نوی، زیسااات

ای رویِ ساطح ز ی،ا تس از تهه تهانی دوم آیاز شاف و های هساته بال  با آز ایش

چون   1962در ادا ه به دنیا  چاپ کتاب ریچل کارسااونا دبهار خا وش ا در سااا   

تر تفیفار  شات  ز ان نه چهفان درازی تس از کتاب کارساون و در تهیشای  ساترده

ی تیشا از ساوی دانشامهفان شاوروی و آ ری اا نبساتی، هشافارها در سافه  60ی دهه

و شاگرق   ی کتاب تازه ایهناتذیر داده شاف  ب، ورد  ر ایش تهانی شاتابهفه و بر شات

 یری باه ساااوی آنتروتوسااا، و ل تی ی شاااتاابتهیاف ی دیااایاان انگس همی، درهم

باوری بهیادی در تاسا  به آن اسات  توان نویساهفه در بومی   یری تولف بایساتهشاتاب

تییعت    -کهشای انساان ای از همهایی در آنتروتوسا، چون ساطح تازهنگریی ورقاراپه

 ی بوهای زیساتو ای، ن ته که چگونه بایساتگی  -که حاصال توییری تاریبی اسات 

 -تیشِ روی  ا اسات   21ی  ناشای از آن به ترساشای  رکزی تیفیل شافه که درسافه

 را  ریزناتذیر کرده است  رویارویی با آنتروتوس،

ویژها به دوران تس  رساف ا روزه آنتروتوسا، از ساوی  حافل تلمیا بهبه نظر  ی

بزر   یهاتط ی نقطهاز تهه تهانی دوم نسایت داده شاود  با ای، همها  انهف همه

هایی از  تاریبیا در تو   راحل تیشای،ِ  سایری که از انقالب صاهعتی آیاز شافا نشاانه

ی چیزی  های کوچ  به ساوی آنتروتوسا، وتود دارد  ای،  وضاوع تژواک دههفهترش

    ساساتگی   تیوساتگی واسات که  ارکسایسات بزر ا اساتفان  زاروشا ددیال تی  

در تااری  اسااات  ا رچه    یافادهاای نوتافیافی روببش هماهخوانافا  فهو ی کاه ویژ ی ی

ی ز ی، به تور کا ل  طر   فهوم آنتروتوسا، تهها با برداشات نوی، تلمی از نظام کُره

تس از تهه   1 یری بزر ای  یهای  ادی آن در شاتابشاف و اکهون به شا ل فزایهفه

ی که های تیشای، از ساوی انفیشامهفانشاودا ای، تفیفه با انگاشاتتهانی دوم دیفه  ی

داریا شاا ل   حیط زیساتِ ناشای از خیزش سار ایه -بر توییرات شافیف تالقی انساان  

 
1. Great Acceleration 
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انگاری  های فسایلی تمرکز داشاتهفا تیشانقالب صاهعتیا اساتعمار تهان و تصار ساوخت

 شف   

 شااااهافه کردناف کاها دتییعاتا تییعتی کاه  18۴5 اارکس و انگلس در ساااا   

شاود )شاایف تز در در تایی دیفه نمیتیش از تاری  انساان وتود داشاته اساتا دیگر 

های  شاابه در ساا  ای  عاصار دارنف(   دیف اهی  رتانی اساترالیا که ریشاهچهف تزیره

به  یان آ فا دو ساا   تییعت و انسااناز ساوی تور  ترکیهز  ارش در کتاب  186۴

را ابفاع کهف و ساه ساا  تیش از آن که  بومزیساتی  تیش از آن که ارنسات ه ل واوه

وساازی  راا با هشافارآن در  ورد  ساسات ساوخت سار ایه ارکس تلف نبسات کتاب  

 ی ز ی،ا  هتشر کهف ی انسان با کُره) تابولی ( در رابطه

ی بیسات های آیازی، سافهی نوزده و ساا ی تایانی سافهبا ای، همها تا چهار دهه

که انگاشاات نوی،  ا از نظام ز ی، از آن   1بهرفی زیسااتبه درازا کشاایف تا  فهوم کلی

شااورویا   2شاایمیفاناز سااوی ز ی،  بهرزیسااتبرآ فا به تور تمفه با انتشااار کتاب  

به  یان آیف  لی،  ار اولیس و دوری،   1926والدیمیر ایوانوویچ ورنادساا ی در سااا  

ری  رز نویساهفا دورنادسا ی به شا ل چشامگی ی زنف ی چیساتساا ان در کتاب  

 های زنفه و  حیط زیست نازنفه را برانفاخت  سبت بی، اُر انیسم

ی آنتروتوسا، یا تصار آههه بود با  عرفی واوهنمایی کتاب ورنادسا ی همتلوه

ی بشارزاد( برای نبساتی، بار از ساوی هم ار او ال سای تاولوقا  انساان )همراه با واوه

شاهاسای به ره به دورانی نوی، از ز ی،شاها  اهل شاورویا که ای، واوه را در اشااز ی،

ی ز ی،   ر اصاالی توییر تورافیای کُرهی انسااان رانشکار بردا دورانی که در آن  ونه

 شاااهفه کردا دال ساای تترویچ  19۴5 ونه که ورنادساا ی در سااا  شاافه بود  همان

ی  های انساانا در ساا شاهاساانهی نقش ز ی،( با تیگیری انگاره185۴  -1929تاولوق )

کهیما  ا تصااری که اکهون در آن زنف ی  یزادانسااانتایانی زنف ی خویش از تصاار 

کرد که انساانا تیش چشام  اا در حا  تیفیل  فت    او به درساتی تاکیف  یساب،  ی

ی بیساتما ترتوان و رشاف یابهفه اسات    انساان در سافه یاشاهاساانهشافن به نیروی ز ی،

 
1. Biosphere 

2. Geochemist 
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بهر را شاهاساایی کرد و در قلمرو ی ز ی، تما ی زیساتبرای نبساتی، بار در تاری  کُره

ی ساطح ای، کُره اسا ان  ی تورافیایی آن را کا ل کرد و در همهخویش  رفتا نقشاه

 یافت  

دانا ال سااانفر  شاایمیبهرا زیسااتز ان با کارِ ورنادساا ی در  ورد زیسااتهم

برتون ساانفرساون هالفی،  شاها ِ ساوسایالیسات انگلیسایا تان ایوانوویچ اتاری، و زیسات

ی  هشاااء زنف ی را  طر  کردنف که به تهوان  ی بیسااتم نظریهی دوم ساافهدر دهه

شاهاساان دانشاگاه   ونه که از ساوی زیساتآن شاود دساوپ آیازی، زنف ی  شاهاخته  ی

بهفی شااافه اساااتا دزنف ی در ابتفا از  هارواردا ریچارد لویهز و ریچارد لووِنتی، تمم

 "سااوپ آب ی داغ"به وتود آ ف ]آنچه که هالفی، در توصاایفی ترآوازه تان  ی بی اده

  هاای زنافه ناام نهااد[ا ا اا ای،  هشااااء رخافادِ  افاوم آن را ناا م ، کردا زیرا اُر اانیسااام

 ورد نیاازناف  صااارق   از نوهاای  رکاسِ اُر اانی ی را کاه برای باازتولیاف زناف ی   ول و 

]خالی از اکسایژن آزاد[ که تیش از آیاز زنف ی   1افزون بر آنا توِّ فروکاساته  کههف  ی

های زنفه باو ونه شاافه و به توّی یهی از  ی خودِ اور انیسااموتود داشااتا به وساایله

ی اتاری، اااا هالفی، از ای، راه برای نبساتی،  اکسایژنِ کُهِشای تیفیل شافه بود   نظریه

شااء  یرد و چرا آن  تان  هی بیبار آشا ار کرد که چگونه زنف ی توانساته بود از  اده

که زنف یا   یر آنتوانسات بازآفریهی شاود   وضاوتی به همان انفازه چشامفرآیهف نمی

توانف در فرایهف که  یلیاردها ساااا  تیش از چهی، فرآیهفی سااارچشااامه  رفتا  ی

 بهر دیفه شود  ی زیستفر شتیا چون آفریههفهای از همتیچیفه

بود کاه در یا  سااابهرا ترآوازه در  عرفی  فهوم ای، ریچال کاارساااون  نی 

ی  اوا د حیط زیسات آلوده   1963ساا ان به آ ری اییانا سابهرانی  انف ار ساا  زیسات

انفاز در بو ی و نیاز  ا را به ت یه بر ای، چشامی زیساتانفاز ی  تارچه ا ا ای، چشام

 هایمان به شیوایی بیان کرد  او نوشت:ی کهشهمه

ی  تری، وابسااتگی دو سااویه  نزدی  2از آیاز ز ان زیسااتمانیا

تاایهافه از آن وتود   م ، بی،  حیط زیسااات  اادی و زناف یِ

 
1. Reducing atmosphere 

2. Biological time 
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 اه ی ز ی،ِ توان زنف ی را آفریف؛ آنداشااته اساات  شاارایط کُره

ی ز ی، را چهان توییر داد که ی خود شااارایط کُرهزنف ی به نوبه

توانسات ت رار  خودی نمیای، کهشِ شاگرقِ  جردِ آفریهشِ خودبه

کهشااای بی، زناف ی و شاااود  از آن ز اان تاا کهونا کهش و هم

 های  ونا ون تریان داشته است تیرا ون آن به شیوه

اهمیتی فرانظری دارد  باه   باه  ماان  ،ا ای، کهش تااریبی 

توانیم بفون یابیم که نمی حش تذیرش ای، رویفاد تاریبیا در ی

که اکهون    درتی خود به  حیط زیست راا چهانکیفر تجاوزهای تی

دانف  ی ز ی،  یکهیما ادا ه دهیم  تژوهشااگر تفی تاری  کُره ی

ی آنا هر ی  که نه زنف ی و نه تهان فیزی ی تشاااتییانی کههفه

هاای کوچ ی وتود نافارناف  بااو وناها او تافا از دیگری در ببش

ها و  حیط زیساات را تشاابی   آوایی شااگرقِ بی، اُر انیساامهم

باه همی، تلات  ی ی آوری کاه در  حیط داناف  واد زیااندهاف  

ی   ردنف تا برای  ونه شونف به ههگام خود باز یزیست تراکهفه  ی

 انسان ایجاد  ش ل کههف 

ی  ای از دانش اساات که به ای، رابطه شااهاساای شاااخهزیساات

تههایی توان در  ورد اُر انیساام زنفه بهتردازد    نمیدوسااویه  ی

توانیم در  ورد  حیط زیسااات  ادی  چهان که نمیانفیشااایف؛ هم

چون یا  هساااتی تافا ااناه بیهافیشااایم  ای، دو همراه باا ی افیگر  

دیگری  ی باا  باه کهش  یا   هر  و  دارناف  یا  وتود  تاا  تردازد 

 سا ان را ش ل ببشهف بو ی یا زیستی زیست جموته
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هایی ای که از ساوی شابصایتبو ی ی پارچهبا ای، همها خالق دیف اه زیسات

ورنادسا ی در یرب به   1بهر و بیوتئوکمی ا های زیساتن اراپه شافا  فهومچون کارساو

ها  رای چیره در تلوم یربی و آ فن ای،  فهومی فروکاسات فتی درازا به تلت شایوه

از شاورویا کم اهمیت تلوه داده شافنف  کارهای تلمی شاوروی در  یان دانشامهفان  

تهه سارد بارها از ساوی نشاریات   هایخوبی شاهاخته شافه بودنف و در ساا یربی به

ورنادسا ی به   بهرِساتیز کتاب رچه   -تلمی یرب و حتی دولت آ ری ا ترتمه شافنف  

ها به انگلیسای ترتمه نشاف  ای، کار در بعسای رشاته 1998ناتذیر تا ساا   شا لی توضایح

ها بسایار از  شاهاسایا ی  ضارورت بود زیرا دانشامهفان شاوروی در ای، رشاته انهفا اقلیم

تر که  رزهای ستفهای  ستردهتر بودنف  با ای، همها ای، دادومتایان یربی خود تیشه

نفرت  ساترشای همگانی یافتهفا قلمروی که نوردیفنفا بهتفایی تهه سارد را در ی

ها در تمل وتود نفاشات  بهابرای،ا در آن آ اهی از دساتاوردهای شاوروی در ای، ز یهه

 ی  مهوتیت قرار  رفته بود دراز ز انی درحوزهبهر رسف  فهوم زیستبه نظر  ی

 ی هینشاری ی ویژهبا انتشاار شاماره 1970در ساا    بهرزیساتبا وتود ای،ا کتاب 

شاااهاا  ی  رکزی آ ف  در هماان ساااا  زیساااتبه صاااحهاه 2ا ری ،  یافیهتیساااا

در  ورد توییرات  سااترده در   3یانیتا  یچرخهسااوساایالیسااتا بری کو ونرا در کتاب 

های به دست آ فه  ای و تیشرفتی ز ی،ا آیاز شفه با تصر هستهی انسان با کُرهرابطه

نظمیِ  اد بیدر شاایمی ترکیییا هشاافار داد  هشاافار کو ونر به هشاافار در  ورد ایج

داری به ههگام بحث  ارکس از  های زنف ی از ساوی سار ایه حیطی در چرخهزیسات

  شت  سست در سوخت وساز ) تابولیسم( خاک باز ی

شاهاساان  دو ساا  بعف ایو هی کهساتانتیهوویچ ففوروقا ی ی از سارآ فتری، اقلیم

هی، تشاتییان چی شاورای تالی اتحاد تماهیر شاورویا همتهان و تساو هیئت رپیساه

ی روسیِ کتاب( اتالم بهفیِ تایانی  بر نسبهی دتممتیشگامِ تحلیل کو ونر )نویسهفه

 
1   Biogeochemical cycles  -   شیمی ترتمه شفه ز ی،ی بیوتئوکمی ا  از سوی فرههگستان به زیست واوه

هایی است که در آن تهاصر به  عهی چرخه  Cycleی  عهی نیست  ای، اصطال  همراه با  که به تههایی رسانهفه 

 انف های زنفه و  حیط زیست در  ردششیمیایی و  واد ساده بی، نظام
2. Scientific American 

3. Closing Circle 
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 های فسیلی است: دا ر  ا به استفادهکرد که تهان نیاز هف ترکِ تادت  صرقِ سوخت

از ترتو  ساااتقیم خورشااایاف و انروی ا وا ِ آب و انروی بااد چون  هاابم انروی تااییهاف 

ای به های هساتههای[ فسایلی و نیرو اهای آن[ انروی را از ]ساوختنیاشایم و ]به ت

ی ز ی،  ریزنااتاذیر خواهاف بود   از نظر فافوروق  دسااات آوریما افزایش  ر اا در کُره

 هفانه برای  ی  ارکسا دساوخت و سااز بی، انساان و تییعت ا اسااسای روشنظریه

و   60ی  هاتی، بار در دههایجاد کرد  نبسا ،یز   نظامبو ی به ترساشِ روی ردی زیسات

شاهاساان شاوروی و آ ری ا در سابهان کالیو همیلتون و ی تیش بود که اقلیمسافه 70

 وسازی تهانی  یافتهف والف دشواهفی  بر دسوختواک  ری،

از آن برآ افن تحلیال نظاام ز ی،ا برخااساااتاه از چهی، در دهاههم هاای تس 

توتهی از بیرون از ز ی، ت ثیر  رفت  شااایانهای فساااییِ آیازی،ا به شاا ل    وریت

های  ی نظامنظریه  یریهای برتسته در ش ل ونه که هاوارد اودِما ی ی از چهرههمان

 نوشت:  تا عه  و قفرت ستایز طی حبو ی در کتابِ  زیست

فسااانورد از فراز ز ی،  1نمایِتهههی دسااتگاه  توانیم به وساایله ی

ی ز ی،ِ زنفها از  های آن کهیم  حوزهفی هی نظامآیاز به  شااهفه

ی  رساف  توساته ای در  فار آنا بسایار سااده به نظر  یفراز  اهواره

بهرا از  توشااانفا زیسااتنازک انیاشااته از هوا و آبی که ز ی، را  ی

درون کرانمهاف باه تاا افات فشااارده و از بیرون کرانمهاف باه خالء 

در  ورد   هاا  فتگونسااایی فساااای بیرونی اسااات  از آساااماان

های انروی به ازای ی   یلیون سا  و های  ازیا بودتهتراز هفی

ی  وساازِ ) تابولیسام( ساراساری توساته  یر ساوختسااد ی چشام

رساف  تریان انروی به ی ز ی، آساان به نظر  ینازک بیرونی کُره

ای اسات  به  ونه نظا ی بساته  2بهرزیساتی ز ی،کهارا ببش تمفه

 شونف کههف و باز صرق  یش  یکه  واد در آن  رد

 
1. Macro scope 

2. Geobiosphere 
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ی ای، داری تهافیاف کههافهی بحاث خود افزود کاه دسااار اایاهاودِم در ادا اه

ساو  وسااز ساراساری اسات   بهابرای،ا  فهوم ا روزی تصار آنتروتوسا، از ی ساوخت

های رانی تیشیابهفهی شااهاختِ در حا  افزایشِ نقشِ به تهفی شااتاببازتاب دههفه

ای نظام  های بیوتئوکمی ا  و  رزهای ساایارهایجاد نابسااا انی در چرخهزاد در انسااان

وکار به ز ی، و از ساوی دیگرا هشافاری شافیفی اسات بر ای، که تهان با نظام دکساس

ای با   رحله  -بو ی نویهی قرار دارد ی زیساتروش تاری  در شارایط ترتاب به  رحله

 ی انسانی ی و تمفن تایهفهتر برای نگهفاری از  ونا ونی زیسترسانایی کم

با    - ردهم آوردن ای، دوتهیه   آنتروتوساا، رویارویدسااتاورد اساااساای کتابِ  

داری با  شااهاسااانه و تاریبیا تییعی و اتتماتیا یا اقلیم و ساار ایههای ز ی،تهوان

س  لتارچه اسات  انگو ی   های  ونا ون ااااا از تصار انساان در دیف اهی یگانهخوانش

لگام  سایبته  داری فسایلی ا ا ر بازداشاته نشاودا قطاریدسار ایهدهف که نشاان  ی

انجا ف که  ورخ  ارکساایساات  حیطی و آنچه  یاساات که به آتارتایف تهانی زیساات

ی تاریبی خطرناکی از  ی انگلیسای ادوارد تالمر تا پساون به آن چون  رحلهبرتساته

ا و شاایف  یلیاردها انساان  ه رایی  اشااره کرد که در آن شارایط زنف ی  یلیوندنابودی

شااهاساایم در خطر قرار  ای که  یهای ابتفایی زنف ی به  ونهشااونف و تایهواو ون  ی

دسااار ااایااه ی اودِم  آنچااه  در  را  خود  نظااام  هیم  ای،  آن  بر  افزون  داری   یرنااف  

های انسااانی بر روی تذیرتری، تمعیتنا ف دارد که زنف ی آساایسا پریالیسااتی   ی

 انفازد   ی تهانی به خطر  یشفهرا در ی  نظم نابرابرِ تحمیلی ز ی، کُره

انف که تههاا ی  روی رد بهیاادی نوی، به  دهف خطرها چهاانانگس به  ا آ اهی  ی

روی ردی که هشااافار کارساااون را تفی   -رو به خود تا عه( تلوم اتتماتی )و ازای،

ی ز ی، را ناادیافه بگیریما  رهبگیردا روی ردی بر ای، تاایاه کاه ا ر فرآیهافهاای زناف یِ کُ

کههاف ا  ردناف و رهاایماان نمیتوشااای دباه ههگاام خود  بااز  یآ افهاای ای، چشااامتی

های  ورد نیاز در تصار آنتروتوسا، را فراهم کهف  تا آنجا که به آنی بودنِ توانف تاسا  ی

 شودا دفردا بسیار دیر است  لزوم چهی، توییری  ربو   ی

ی  اتیِ چیرها کاه در خاف ات نظم اتتمااتی چیره و تیقاه باا ای، هماه تلوم اتتما

حاکم آن اسااتا تا کهون در خف ت توشااانفن چهی،  شاا التی بوده اساات  ای، تلوم 

هاای   اانی ی  اانهاف  حالاتتمااتی وزن خود را بر اقافا ااتی بهیوددههافها همراه باا راه
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تصااار  باازارهاای کرب، و  ههافسااای ز ی، قرار داده اساااتا  ویی کاه تااسااا ِ بحران

ی اقتصاادی و فهاورانه در راساتای  ساترش بیشاتر هژ ونی بیهانهآنتروتوسا، تاسا  کوته

ی ز ی، و سااکهان آن اسات؛ چهی، روی ردی در برابر ای، واقعیت قرار  سار ایه بر کُره

ی ای، روی رد ی بحران اسات  نتیجهدارد که نظام کهونی انیاشات سار ایه خود ریشاه

تر اسات  بهابرای، ضارورت دارد بپذیریم  ری حتی بزر ساوق دادن تهان به ساوی خط

اساات که چون ساافی در برابر   -داری ساار ایه -ی کهونی تولیف  که ای،  هطقِ شاایوه

ی تیچ در ای که بتوانف از فاتعهی تایهفه ایساتاده اساتا توساعهایجاد تهانی از توساعه

ی نجاات خود  هطق تیچی کاه در انتظاار بشاااریات خواهاف بود فراتر رود   اا باایاف برا

اتتماتی ا اقتصادی  تفاوتی ایجاد کهیم که دارای آ ا  انسانی ا  حیط زیستی باشف:  

های بزر  انساانی شارکت داشاته که در آن توده  1باوربوم  -ی  انقالب ساوسایالیساتی 

 باشهف 

ا اا آیاا در چهی، توییری بهیاادی خطرهاایی نهفتاه نیسااات؟ آیاا در تااسااا  باه 

ی تولیف و  صارق ی چیرهی هر کوشاشای برای سارنگونی شایوهتهانیا بایساته ر ایش  

های بزر  نبواهف بود؟ آیا هیچ اتمیهاان خاتری هساااتا  ها و ففاکاریانرویا  یاارزه

 ویهافا کاه  اا بتوانیم بااورانی چون ایاان انگس  یبوم  - وناه کاه ساااوسااایاالیسااات آن

ی  ایجاد کهیم  آیا بهتر نیسات در ساویه ی انساانی تایهفه  ای برخوردار از توساعهتا عه

؟ آیا نیایف برای کهش در ای، ساطح  2ی بالانگاریان ار رایی اشاتیاه کهیم تا در ساویه

 درنه کهیم تا ز انی که بیشتر بفانیم؟

نویس و شااتر بزر  آ یز نمایشاها های از شاعر تهفدر ایهجا شاایساته اسات قطعه

 ای در آتش ا آورده شود: خانه آلمانی برتولت برشتا دتمثیل بودا از

 چهان زیر درخت نان نشست بودا هم

 و به دیگرانا

 به آنان که ههوز درخواست دتسمی،  ن رده بودنف

 
1. Ecosocialist 

2. Catastrophism 
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 ای، ح ایت را خطاب کرد:

کشایف   ساوخت  شاعله از بام زبانه  یای را دیفم  خانه در آتش  یتاز ی خانهدبه

 انفانشستهنزدی  شفم و دیفم کسانی ههوز انفر آن 

 نفا دادم بام در آتش استاوارد در اه شفم و به آنان 

 درنه بیرون رونفتس هشفار دادم بی

  وییا ا اا آنان را شتابی نیود  ی ی از آنان

 سوزانف ترسیف:  که تفت ابروانش را  ی

 ای دیگر فراهم است؟وزد؟ آیا خانهبارد؟ باد نمیچگونه است بیرون؟ باران نمی

 ایی چون آنهو ترسش

بفون تاساا  بیرون رفتم  انفیشاایفم ای،  ردم بایف در آتش بمیرنف تا باز انهف از 

 ترسش

 راستی دوستانو به

 ای را به تان نهشسته کسی که ههوز تفتِ چهان خانه

 تای  انفناتا به

 آسوده خاتر هر چه دیگر را تذیرا باشفا

 با چهی،  ردی حرفی نفارم 

 بودا بی، است چه روش،

ی  ی ناشای از آن ساازنفه حیط تهانیِ بیگانه شافهداری و زیساتا روزه سار ایه

ی  بااورانا در رویاارویی باا ای، دوراهاه در آتش   ااسااات  تریاان اصااالیِ  حیط  دخااناه

کشاهف و کُل سااختارِ تیرا ون  های آتش از ساق  زبانه  ی ی،ا در حالی که شاعلهساهم

ر راهِ انفیشاه و درنها نگریسات، و اصاالحات کوچ   آنان در خطر فروتاشای اساتا بیشات

حل اساااساایا به تای ای، روی ردا در انف  ا ا راه رزی خود را بر زیفهدر  حیط درون

ی  عمااری و در ایجااد ی اصاااو  د ر وناهی تمافن بر تاایاهتوییرا در باازساااازی خااناه

رسایفن به ای،   ی ز ی، اسات  تهیشای برایتر بی، انساان و کُرهوساازی تایهفهساوخت

 حیطیِ بهیادیا های سااوساایالیسااتی و زیسااتآ ا ا تهیشاای برخاسااته از تهیش
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ی شیوای  نا هبیان آنتروتوس،باور نام داردا تهیشی که کتاب رویاروی ساوسایالیسم بوم

 آن است 
 

 یوتی،ا اوِر ان

 2016وانویه  9
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 اشاره

ی کتابی در دسنت ترجمه با همین عنوان گفتار و خالصنهی زیر پیشمقاله

ای مسننتقل تغییرات اندکی در آن  ی آن به شننکل مقالهاسننت که برای ارائه

 ام. مترجمداده
 

هاا حتی تس  ها به ز ان نیاز داردا کهشساااتارهرتف و برق به ز ان نیاز دارنفا نور 

شاانا به ز ان نیاز دارنف تا دیفه و شاهیفه شونف  ای، کهش تاکهون از آنها دورتر از انجام

 هاستا با ای، همه آنها خود انجا ش دادنف!از دورتری، ستاره

  1ببش فردریش نیچها د رد دیوانه ا در کتاب دانش شادی 

 

هاا فهاوری اتالتات و هر سایمای  لت  -یافتها شاهرهاا ح و ت کشااورزی اسا ان

اناف  آن  آ افهاقیاالی اقلیمی تیشدر تصاااری توالنی از خوش  دیگر تهاان  افرنا هماه

یافاری اقلیم در حاا  اناف  ساااطح دریااهاا در حاا  بااال آ افن اسااات؛ تااروزهاا تاایاان یاافتاه

شاهاسای انف؛ تمفن در تصاری از ز ی،های د ا در حا  افزایشکاهش اسات؛  یانگی،

انف   تفیفار شاف که هولوسا، نام دارد  کساانی تصار نوی، اقلیمی  ا را آنتروتوسا، خوانفه

ها زنف ی هوشامهف آیهفه خواهف دانسات  ا به ای،  رحله رسایفیم زیرا بعسای از انساان

ایا  های هساتههایی چون ترتوافشاانی از بمسسایلی را با افزودن شاگفتیی فسایاهه

 انف ها تر کردههای  رغهای صهعت نفت و استبوانتالستی 

ناتذیر و در سااطحی بیهیآنچه که تس از ای، روی خواهف داد در ی  سااطح تیش

  ها برای کُهش خود چهتذیر اساات  تفای از آن که انسااانبیهیدیگر سااراساار تیش

و  یری توییرات دیاافالوی م ز ااناهی بیسااااتتصااامیمی بگیرنافا ساااافه کههافه 

دانشاامهفان نظام ز ی، برای چهی،    ی زنف ی خواهف بود ناتذیر  در شاای هباز شاات

اصاطالحی دارنف که کمی خشا  به نظر   2بَحرچرخشاگاهی اسااسای در نظام زیسات

 
 ویف: دخفا رود و به آنان  یی نیچه در تستجوی خفا به  یان  ردم  ی رد دیوانه ببشدانش شادی  در کتاب  1

    )م ( امآ فه کهف: دا ا  ، خیلی زود ایما  ، و شما  و اضافه  ی رده است   ا او را کشته
2. Biosphere 
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شاهاساانه از   ر ونی ز ی،بو ی که ای، درساف: د ر ونی وضاعیت  شاورببتانه زیسات ی

هایی آفریفه که برای دریافت خیرهای ای، د ر ونی  آن تفیفار شااافه اسااات انساااان

ای  ی نیچه با شااایوهخوبی  جهز نیساااتهف  به اتالم  ر  خفا از ساااوی  رد دیوانهبه

اتیاری  همساان برخورد شاف: ا ر چه اروتای صاهعتی رهیافت آسامانی را به شارکت شایه

توانساات  ی نوزدهم نمیی ساافهها کاهش داده بودا تا عهی شااهیهدر  راساام با فاد  

تذیر دارد: برای  وی م ی  تصاور قیا ی بیساتتهانی را بفون خفا تصاور کهف  سافه

 داری است تر از تصور تایان سر ایهبیشتر  ردم تصور تایان تهان آسان

 هستیم   اا برای همراهی با تصر نوی،ا نیاز هف د ر ونی در خردورزی خود 

شاهاساانه اسات تا به  شا لی در نا یفن تصار نوی، بیهی زباننبساتی، کار باری 

ای یونانی برای انسان( )واوه 1ی ای، واوها آنتروتو خودا آنتروتوس،ا توته کهیم  ریشه

انف و  ارها   ونه که کودکان کودکهاا همانبودن انساان  ویف که تهها انساانبه  ا  ی

ها  اسات  انساان  ی ز ی، شافه ارا سایس توییر اقلیم و شاشامی، نابودی تمعی در کُره

نرخ   انف ی ز ی، بودهراسااتی از تایان واتساای، تصاار ی  در حا  د ر ون کردن کرهبه

هاا  هاا همراه با د ر ونی اقلیم و چرا اهشا ارِ کمی بیش از نرخ زادآوری در تو  سافه

تر اورانه  های کلمییاا خویشااااونفان درشاااتها در دشاااتبه  عهای تایان کار  ا وت

رو   در شاارق آساایا و  وزن شاامالی یو  2هاا تایگانتوتیت و ااوتان تی را  گالوسااِ

ها حتی  م ، اساات تا حفودی  ساائو  ساارشاات، انسااان  د در اروتا بو  3تایگانتو ا

ای در ارتیا  خانهداد  ازهای  لهزار سا  تیشا از راه برون 12دوران سر ای تهانی 

   با کشاورزیا بوده باشهف 

توان داران بزر  تا حف نابودی آنان ی  واقعیت تاریبی اسات ا ا نمیشا ار تساتان

های نیاکان نا تمفنمان دانسات   را در راساتای کهش ری ا روز ی ویرانشاتاب و انفازه

ها نیساات  بعساای از  ها در تو  ساافهی انسااان  انهف از بی، بردن  ا وتکهش ا روزه

 
1  Anthropos 

2  Gigantopithecus 

3. Megalocerus Giganteus 
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تا   1چیز هسااتهفا از تانفاران بزر  ها در زنف ی تاری در حا  کشاات، همهانسااان

ا در ای، کتاب  ا با شاتابی صاف برابر بیشاتر از نرخ کشاتارهای  ذشاته   2ریزتانفاران

داری اساتا نظا ی که تاری   فرن انساان از  کهیم که آنچه توییر کرد سار ایهبحث  ی

کار را به 3ی تصار سر ایهی تانزدهم به بعف  ساترده کرد و بهتر اسات برای آن واوهسافه

تهها چون  داری و درک آن نه یریم  اساتفاده از ای، نام به  عهای تفی  رفت، سار ایه

ی   انفه ها با باقیدهی روابط انساانای برای سااز اناقتصاادی بل ه چون شایوه  ی  نظام

 تییعت است  

ی هفت چیز ارزان ساااخته دهیم چگونه تهان بر تایهدر ای، کتاب  ا نشااان  ی

ی  ای در تمله شافه اسات: تییعتا تو ا کارا تیمارداریا یذاا انروی و زنف ی  هر واوه

بودن ای، چیزها از توافقی دوتانیه به دساات نیا فه    زانار  تیش چالش برانگیز اساات

تری از زنف ی ی بزر ای از راهیردها برای کهتر  شاای هسااازی  جموتهاساات  ارزان

داران و چاپ دچیزها  را به هاا روحانیونا حسااباسات  راهیردهایی که با کم  ارتش

ا و هساتی تییعت  هتری، ن ته ای، اسات که هساتی انساانکههف   حوریچیز تیفیل  ی

تپش شااونف   ی هففهمی به ی فیگر کوبیفه نمیتی ر بیلیارد ساافههای یو چون توپ

ای  کهف  ای، کتابا با  عرفی شایوه برانگیز  یتو و کهشزنف ی آن را نابساا انا ساتیزه

کهف تا  ی زنف یا  ا را یاری  یها و شای هاز انفیشاه در  ورد روابط تیچیفه بی، انساان

ی انسااان با  رابطهکهیم داشااته باشاایم و  ری از تهانی که در آن زنف ی  یدرک بهت

 ای دیگر سا ان دهیم   ی زنف ی را به  ونهشی ه

ی ی دورهها در ساایاهههای  رغترده به آن اسااتبواناتازه دهیف چون ی  تیش

ها و ی بی، انساااندارانه از رابطهشااهاسااانه باز ردیما یعهی به ردتایی ساار ایهز ی،

خوریم هایی که ا روزه  ی رغ ۴ الو   الو  دو ساتی و  ی تهانا تری، ترنفهرایج

کردیم تفااوت بسااایاار دارنف  ترنف ان  ی تیش  صااارق  یهایی که ی  سااافهبا  رغ

 
1. Megafauna 

2. Microbiota 

3. Capitalocene  

4. Gallus gallus domesticus 
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ی تس از تهه تهانی دوم برای به دسات آوردن  های فشاردهی کوشاشا روزی نتیجه

ها تصامیم  رفتهف ای، انساان .ای آسایا هساتهفهرایگان  واد ونتی  از ترنف ان تهگل

 واد ونتی ی را به ی فیگر بیفزایهف تا ساودآورتری،  وشات ترنف ان اهلی شافه را تولیف 

ای  رسافا سایهه رودا در چهف هفته به بلوغ  یدشاواری راه  یای بهکههف  چهی، ترنفه

شاود و کشاتار  یبزر تر از  عمو  دارد و در شامار چشامگیری در ساطح ز ی، ترورده  

)بیش از شااصاات  یلیارد  رغ در سااا (  به ای، ارتیا  چون نشااانی از تییعت ارزان  

تری،  وشات در آ ری ا تا کهونا تا ساا  بیهی شافه اسات که  رغا رایجبیهفیشایف  تیش

ای به نیروی کار بسایار تری،  وشات در ساراسار تهان باشاف  چهی، ترووها رایج2020

کههف: در ر ران صااهایم  اکیان دسااتمزد بساایار کمی دریافت  یزیادی نیاز دارد  کا

شاود نصایس کار ران ساهت از هر دالری که برای خوراکی از  رغ ترداخته  ی 2آ ری ا  

سااهتا از کار  25ازای ساااتتی  انفرکاران ای، صااهعتا بهشااود و برخی از دساات ی

یشایف  در صاهعت  اکیان  کههف  به ای،  ورد چون کار ارزان بیهفزنفانیان اساتفاده  ی

برنافا باه تلات ت رار  درصاااف از کاار رانی کاه در خط تولیاف باا   رغ را  ی  86آ ری اا  

دیف ی  بعسااای از کارفر ایان در آسااایس  کشاااهف تیچانفن و قطم کردن با ا درد  ی

دیف ی ا ری رایج   یرنف و نپذیرفت، ادتای آسایسکار ران خود آنها را به ریشابهف  ی

درصافی دساتمزد آنان در ده   15دیف ی برای کار ران کاهش  آسایسی  اسات  نتیجه

ی  دیف ی اسات  ای، کار ران در دوران بهیود به خانواده و شای ه ساا ِ تس از آسایس

حمایتی خود وابساته هساتهفا یعهی تا لی بیرون از  فار تولیف که برای تفاوم شارکت  

یمارداری ارزان بیانفیشاایف   آنان در نیروی کار نقشاای  حوری دارد  به ای، کار چون ت

هاای تیااده و هاای ارزانا در  حالکهاف از راه قیماتخوراکی کاه ای، صاااهعات تولیاف  ی

کاهف  ای، کهف و نارضاایتی را فرو یی تحویل به  شاتریا شا م ها را سایر  یساواره

ها خود به تور نساایی سااهم کمی در توییر اقلیم راهیردِ یذای ارزان اساات  ای،  رغ

ا ا   -دههف  آنان هر ی  تهها ی  ش م دارنف و  انهف  اوها  از  تان بیرون نمی  -دارنف 

شاونف که به  قفار زیادی ساوخت برای  رم کردن های بزر ی ترورده  یساال، آنها در

ی رد تای کربهیِ صااهایم  اکیان آ ری ا اساات  نیاز دارنف  ای، خود بزر تری، فزایهفه

ی  ااز تروتاان  رغ ارزان تولیاف کرد: انروی ارزان   توان بافون  صااارق  قافار زیاادنمی

 با وا ذاری ا تیاز و یارانههای فرآوری شاافه خطرهایی دارد ا ا  فروش تجاری ای،  رغ
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بر همه چیزا از ت  ی،  الی آساااان و دساااترسااای  ادی به ز یهی که در آن خوراک  

تا وام برای   -تور تمفه در چی،ا برزیل و آ ری ا  به –شااود ها کشاات  یسااویای  رغ

ی تمو ی برای  هافم خصاوصای کاساته وکارهای کوچ ا از آن خطرها به هزیههکساس

درتیِ شاوونیسام  شاود  ای، ی  سایما از تو  ارزان اسات  سارانجاما کاربرد  فاوم و تی ی

توستان  هاا فرودستانا رنگی، انهف زنانا استعمارزده  -های حیوانی و انسانی  تلیه  روه

تذیر کرده اسات  تابرتا کردن ای، هر ی  از ای، شاش چیز ارزان را ا  ان  -و  هاتران  

ها های ارزان  با ای، همها انساانقانونِ تان  -بوم نیاز به ی  تهصار تایانی دارد زیسات

های حیوانات  کههف  از  رد ان بو ی  رفتها که  لهدر هر  ام از ای، فرایهف  قاو ت  ی

کههافا تاا ترورش حیواناات صاااهاایم یاذایی را فراهم  ی  آنهاا  هیم  واد ونتی ی برای

رساامیت شااهاخته شاافن و کار ران صااهایم  اکیان و تیمارداران که درخواساات به

کههاف    ی  اساااتریات  یاارزهتشاااتییاانی را دارناف و تاا آناان کاه تلیاه توییر اقلیم و وا 

هااا کاه روی و تاانهاای اتتمااتی تیرا ون تییعاتا تو ا کاارا تیماارداریا یاذاا ان یاارزه

ی ای، اساات که دههفههای  اکیان تصاار ساار ایه را آ ا   رفتها نشاااناسااتبوان

  1نا ت های هوشامهفا که   ی تصار نوی، نه صاهایم خودرو یا تلف،تری، نشاانهنمادی،

  رغ است  

ساویا را در ی  هرق تالساتی ی تر از سُاسِ باربی یو   -آنگاه که  حصاولی از  رغ 

سااپریم  با ای، همه رد  فته را به فرا وشاای  یهای تیشی  وضااوعبریما همهفرو ی

از انساااان  فسااایلی یا  تریلیون و چون    -هاایی کاه آن را ایجااد کردناف   رغ تس 

همی، دلیل اسات که  ا داساتان انساانا    انف  بهباقی  ی  - ذاری  سایر آنان نشاانه

تییعات و نظاا ی کاه ای، کُره را توییر داد چون تااری  کوتااه تهاان  افرن ترضاااه  

ی  دارویی در برابر فرا وشااای  ا ااا ای، کتاابِ کوچا  تااری  هماه کهیم: چون نوش ی

دههف چرا تهان به تهان نیسااات  ای، کتاب تاری  فرآیهفهایی اسااات که نشاااان  ی

ی آن اسات که بیهیم  داساتان ای، هفت چیز ترسایم کههفهاسات که ا روزه  یای   ونه

ی زیر انجا یفا  هایی چون نقشاهداری چگونه  ساترش یافت و به تیفایش نقشاهسار ایه

 
1  McNugget - دونالفز ای   های زنجیره ی  رغ سوخاری رستورانلقمه 
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ی ز ی، بیرون از  دهاف چگوناه تههاا قسااامات کوچ ی از کُرهای کاه نشاااان  ینقشاااه

 ی قفرت استعماری اروتا قرار  رفته است  ستره

 
  

چیساات  نبساات    ارزاندر ای، کتاب به دقت نشااان خواهیم داد که  هظور ان از 

کهشای  ای از همبایف ای،  وضاوع را توضایح دهیم کها نه رفتار تییعی انساانا بل ه  ونه

 ها و تهان زیستی و  ادی آنها  ا را به شرایط کهونی کشانفه است  بی، انسان

 داریاز سرمایه  راهنمایی کوتاه بر انسان و تبیعت پیش

انف ی  بازی ها رفتار بفی با تییعت داشاااتهافساااو  خوردن بر ای، که انساااان

ساا   9000ا را  چهی، کرده و ز انیکریتیا  افالتون در  فت و شاهیف باساتانی اسات  

ی تیرا ون آت، تهگلی بودا تیش از ز ان خودا توصای  کرده که در آن ز ان  حفوده

شاف که  ال یت اشاتراکی داشاتهف و به تییعت  نگهفاری  ی ارتمهفاز ساوی  رد ی  

همگهان او به تییعت   ویفا   ونه که او  یورزیفنف  آنتصاران او تشاق  یبیشاتر از هم

ا را از درخت خالی کرده بودنف  روایت افالتون روایت تاریبی هاحترام نگذاشااته و تپه

از آت، تیشاشهری است  تحلیل  ا نه بر کمیود  -و کم و بیش نادرستی  - رایانه  آر ان

احترام به تییعت بل ه بر آنچه ت یه دارد کها بر حساااس اتفاقا ههگا ی تیش آ ف که 

ی اقلیمیا اتتماتی و بیماری را  ای تمفنی از یرب آساایا بحران ذار حاشاایهی  خرا 



 

 
 

 ی  حس، صفار   ی ور   ترتمه   ویدبل  سونیرا  تاتلا ت 341

کهیما از  داری آیاز  یتجربه کرد   ا داستان خود را از چهف سفه تیش از تلوع سر ایه

های آسایای  رکزی و شارقی ها و تمفنتایی با آرزوهایی برای دسات یافت، به ثروت

   ا ا فقیرتر از آنها تا آن ز انا ز انی که هوای  هاسس شرایط آن را فراهم کرد 

 کهیم  ا از اروتای فئودا  آیاز  ی

ی تاا دهاه  950ی  هاای  یاانی یا  نااههجااری اقلیمی بود کاه از دهاه ر اای سااافه 

های کاشات ها  الیم و فصالدر اقیانو  اتلس شامالی ادا ه داشات  ز ساتان 1250

وکار به ساااوی شاااما  و باال  ساااترش یافت: در تهوبِ نروو توالنی بودنف  کشااات

های باال دساتا از آل  ها و سارز ی،های یالت به کوهانه زدنف و  زرتهها توتاکساتان

 70 -ها در اروتا باال  رفتا نزدی  به سه برابر تا اس اتلهفا دا ، کشیفنف  شمار انسان

به  1300ی تمعیت انگلساتان حفود دهه  ی نهم ی تس از سافهدر تهج سافه  - یلیون  

هففهم به آن ساطح نرسایف   ازاد کشااورزی  یاو  خود رسایف و دیگر تا تایان سافه

ساهم رشاف  1۴ی  حتی بیشاتر رشاف کرد  شاهرها همه تا روییفنف و تا رسایفن به سافه

کرد  چهی،  بیرون از ببش کشااورزی کار  ی  -تهجم شاایف ی   -ای از تمعیت  یابهفه

های صالییی رساانِ اشاتهای قلمروافزایی شاف  تههی خود ساوخترونقی نسایی به نوبه

ا ثروت 1095انف: تملیات بسایار ساود رایانه و نظا ی شافه کها از ساا  ی آنی  نمونه

ی شرقی را آ ا  خود  رفت  ای، تملیات با اقفا ات دیگری برای کشور شایی  فیترانه

ی بعفا در شاا ل دادن به دنیای همراه شاافنف که از آن  یان دو تملیاتا چهار ساافه

  1ی اییریتزیره یری  سایحی شایه، کارزار بازتس فرن نمودی بزر  یافتهف  نبساتی

با نبساتی،   3هاو آرا ونی  2هاکاساتیلیشاود   بود که شاا ل اساپانیا و ترتقا  کهونی  ی

و صاالیییان   -رانفن حاکمان  ساالمان را آیاز کردنف  های صاالییی تس و  از تهه

، کردنفا کاری های لشاگرکشای خود را تس از کشاور شاایی با بسات، خرا  ت  یهزیهه

تر تر و نیرو هفیرکانهداری اساتعماری شاف  تملیات دوم ز ی سار ایهکه تس از آن ویژ

  ها ی نونشای، یرانهتری، ویژ ی فئودالیسام هرفیت  ساترش بسایار زیاد و تیبود   هم

 
1. Iberia 

2  Castilians -  چیره در اسپانیای آن ز ان قوم 

3  Arogonese -   ساکهان سرز ی، آرو ون در اسپانیا 
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بفون برخورداری از قفرت  رکزی بود  فئودالیسام برای رسایفن به ای، آ ا   ت ی به 

ی چهاردهما کشااورزی  تری، نیرو  با رسایفن به سافهد یعهی به کشاور شااوکار بوکشات

های اروتایی را دربر  رفتا توییری بهیادی و افزایشاای شااش ی ز ی،سااوم همهی 

  زدایی تیش رفت برابری نسیت به تهج سفه تیش از آن  بیشتر ای،  سترش با تهگل

ا سوار بر 1250ی  یانها تیرا ون دهههای  اروتای فئودا  تا او  دوران  ر ای سفه

ها  شااف  تس از ساافه  -تر  و  رتوب  -تیش تاختا ز انی که اقلیم سااردتر  و   ر ا به

تر برای درهم کوبیفن تمفنی که ا هیت نساایی یذاییا قحطیا با نیرویی بساایار بزر 

هاای بااران  1315کلی  تفااوت تاادت کرده بودا بااز شااات  در  ااه  ی  باه هوایی باه

فشااان کوه کاهاروا در زالنفنوا سااراساار اروتا را  فیفیا شااایف به تلت فوران آتششاا

آساا با  زنف ی آیازی، سار ا  ها تا  اه اوتا ههگا ی که بارش سایلفرا رفتهف  ای، باران

های تیش از آن کمتر شافه  تایان یافتا آرام نگرفتهف   حصاوالت کشااورزی در ساا 

چهان که  حصااو  سااا  بعف  در هم -آ یز بود  فاتعه 1315بودنف ا ا  حصااو  سااا  

ی اروتا از قحطی درصاااف کاهش یافت  قاره 20های تس از آن تمعیت اروتا تا  ساااا 

 رهایی نیافت  1322تا سا    -خوانهف  ونه که  ورخان آن را یآن  -بزر  

ا ر چه  عاصاران آن دوران آ اه نیودنفا آنها وارد ی  تصار ی  کوچ  شافه بودنفا  

هاای  تاذیریتاایاان یاافات  تصااار ی  کوچا  آسااایاس  19ی  نی کاه تههاا در سااافهدورا

فئودالیسااام را تریاان کرد  برای نموناها نظاام تولیاف یاذای آن تههاا ز اانی خوب کاار 

تذیری فئودالیسام به تور تمفه به تلت آن  باز بود  آسایسود کرد که اقلیم دسات ی

کرد کاه در آن اربااباان کهتر   ای کاار  یی تیقااتیبود کاه نظاام فئودالی باا ترتییاات ویژه

کردنف  اربابان شااهف رشاف رسامی ز ی، را در اختیار داشاتهف و دهقانان آن را ِکشات  ی

توانساااتهاف  اازادی فزایهافه ا اا باا باازدهی  ی تمعیات دهقااناانی بودناف کاه  یفزایهافه

ه بود ا اا هاا آرام آرام فرساااایش یاافتاکااههافه تولیاف کههاف  بااروری خااک در تو  سااافه

ی   انافه ی باقیببشااای از ای، فرساااایش از راه افزایش تمعیات دهقاانانا که شااایره

وهوا توییر  شاف  ز انی که آبکشایفنفا توشاانفه  یها را بیرون  یهای  حفودهز ی،

ای که با تشافیف از ساوی  ها را در تی آوردا زنجیرهای از کاساتییافتا ای، توییر زنجیره

 ها نفر شف   ی ز ی، سیس  رسهگی و  ر   یلیونایهفهنظام تیقاتیِ فرس
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  اصاو  تمعیتی خوبی با هشافار  التو  در رساالهتوضایح ای، بحران تمفنی به

راساااتاا اسااات: تمعیات زیااد بود و یاذای کاافی برای آنهاا وتود نافاشااات  باه زباان هم

را کاه   ترا توییر اقلیم بر هرفیات تحمال اروتاا تا ثیر  اذاشاااتاه و شاااماار  رد اانی افرن

 حصااو  شاافه در نظام فئودالی باقی بمانهف کاهش داد  ا ا   توانسااتهف با ز ی، کم ی

یابهف  راست آن  ی ح مرانیا افزایش یا کاهش  یهای تحملا با توته به شیوههرفیت

ی قفرت بود  در واقم  التو  کمتر   سا له  -چهان که اکهون آن ز ان هم  -که  سا له 

دهاف  اربااباان فئودا  تو  نقاف یاا یالتی را  لاه را توضااایح  یاز کاار   اارکس ای،  سااا  

آساانی انیار شافه یا به بازار ترضاه شاود  آنان ی ساره توانسات بهخواساتهف که  ی ی

آ ف  صارق کرده ی خاک به دسات  ی ازادهای ناچیزی را که با بیرون کشایفن شایره

دهقانانا در    ذاشاتهف  ی ذاری دوباره در کشااورزی باقی  و  قفار کمی برای سار ایه

ای از  حصاااوالت کشااااورزی که شاااا ل نیودن قفرت اربابانا  م ، بود به آ یبتاه

شاف روی آورنف و شاایف به ای، ترتیس  شا ل یذا را   حصاوالت بایی در کهار یالت  ی

کردنف  در  ورد شاامار تمعیت بایف  فت تشاا یل خانواده و رشااف تمعیت را  حل  ی

ای  ی  جموتهکهف بل ه ای،  وضااوع بر تایهی زادآوری تعیی، نمیای براتا ل تاودانه

 ونه یابف  هماناز توا ل تاریبی شااا ل فرههها تیقه و فراهم بودن ز ی، شاا ل  ی

نوشااته اسااتا  ذار به   1که  ای بویا در اثر کالساای  خود در  ورد فئودالیساام نور ،

 بتااری بیشاااتر دهقااناان برای  هاای  وناا ون کاار بر ز ی،ا همراه باا قافرت و خودروش

داد تا ساه  های  یانه اتازه  یآن که چه چیزی ب ارنف و ترورش دههفا به اروتای سافه

بهافی  و صاااورت  برابر تمعیات خود را یاذا بافهاف  ا اا چهاان  اذاری هر ز روی نافاد

راه خود را   13۴7آساا در ساا   ی  ر فئودا ا افتان وخیزانا تا دریافت واتسای، ضاربه

 داد:  ر  سیاه  ادا ه

های  یانه با سایمایی ت یفه سار برآورد  سااختارهایی که سافه  یاروتا از دوران  ر ا

کردناف  ی دهقااناان و شاااهرهاا فراهم  یی دوم یاذای کاافی برای تواذیاهاز آیااز هزاره

 
1   Norman Feudalism  -     ای تفیف از فئودالیسم را در  تس از تیروزی  ونه  1066ویلیام تادشاه انگلستان سا

ی و لردهای خانواده ی خویش  های لردهای ساکسون را  صادره و به اتسای خانواده بریتانیا  عرفی کرد  او ز ی،

 نور ، که به تیروزی او کم  کرده بودنف اختصاص داد 
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ای از تمعیت به ی رشف یابهفهتوییر اقلیم ساز اری یابهف و در نتیجه الیه  بانتوانساتهف 

های ی یازدهم از  ورساتانی سافههای نیشِ قیر شافهبفنه کشاانفه شافنف   ساوءتوذی

ی ساایزدهم از تهفرسااتی بهتری برخوردار بودنف   های ساافهانگلسااتان نساایت به بفن

ها های اروتاییان را در برابر بیماریهای  یانه بفنکمیود یذا در تایان دوران  رم سافه

یری را آخر ز انی کرد  ای، بیماریا با  تذتذیر کرد و  ر  سااایاه ای، آسااایسآسااایس

ساازیا بی، ی  ساوم تا نیمی از تمعیت اروتا ی  یانی تهانیی سافهاساتفاده از نسابه

ساازی در حا  تا شاهرنشایهی و تجاریوبیش همهی زنف ی تاک کرد  کمرا از صاحهه

های کشاانیفن تمعیت بیشاتری به شاهرها و کشایفه شافن شاهرهای بیشاتری به شای ه

های تجارت که کاال و تو  را از شااانگهای به ساایساایل حمل  رت بود  شاااهر تجا

ای  تحف ی بیماری  اَبَرقارهکردنفا همراه با آن آساایا و اروتا را در ی  دحوضااچه ی

 ساخت 

به سایسایل و ساه  اه تس از  13۴7در اکتیر ساا    -با رسایفن  ر  سایاه به اروتا  

ی  دههفهتوانف نشاانآن از هم  سایبتگی  ی فئودالیسام از هم  سایبت   -آن به ونو 

هایی  دههف و چگونه تویاییهای بزر  چگونه روی  یای،  وضاوع  هم باشاف که بحران

کههف  فئودالیسام  انهف بسایاری از  چون اقلیم و تمعیت را با اقتصااد و قفرت در یر  ی

راه با  همخود داشاات    1بو یهای کشاااورزی  رایش به فرسااودن روابط کشااتتمفن

 ا کشااورزی از نیروی کار بیشاتری اساتفاده های فئودادهیافزایش تمعیت در ساا ان

ی های هرز به وسااایلهکرد و با نیروی کار بیشاااتر در ز ی،ا فرایهف از بی، رفت، تل 

ترورش  حصاوالت نیاز هف  راقیت بیشاتری شاف  سارازیر  تانوران کوچ  از بی، رفته و 

 -های کشااورزی  شا ل سااختار تیقاتی فئودالیسام را حل ن رد  کردن  ردم به  زرته

های فرساود ی فئودالیسام از ساا  و تهها سایس فروتاشای آن شاف  در انگلساتان نشاانه

تر از  که تیش  رویم یذایی دهقاناناآشا ار بود  نیم سافه  انفه به قحطی بزر ا   1270

رفتا رو به زوا   ذاشات   حصاو  یالت کاهش یافت و  صارق  قفار تادی فراتر  ی

 درصف کاهش یافت  1۴  -ببش اصلی رویم یذایی دهقانان    -ی یالت سرانه

 
1. Agroecologyical 
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به بعف   1970ها تهها به دلیل  رساهه  انفن  ردم نیسات  )از ساا   فروتاشای تمفن

تر کسای  یلیون نفر بودها با ای، همه کم 800شامار  رد ان دچار ساوءتوذیه بیشاتر از  

آیهف   ی  رو تیشآورد (  ذارهای بزر  تاریبی از آنسااب، از تایان تمفن به  یان  ی

کهاف  قافرتمهافانا حتاا ههگاا ی کاه  وکاار باه روش تااری  دیگر کاار نمیکاه دکساااس

 ی خود را برای چسااییفن بهواقعیت به شاا ل بهیادی در حا  توییر اسااتا شاایوه

ی اروتای فئودا  نیز چهی، بود   ر  ساایاه تهها ی  فاتعه  راهیردهای سااهتی دارنف 

ی فئودا  را نیز دچار نوساان کرد  تمعیتی نیود  ای، رویفاد تراز هفی نیروهای تا عه

چهی، برای بازتولیف قفرت اشراقا وابسته به فئودالیسما نه تهها برای تولیف یذاا که هم

زنی خود خواسااتار تمعیت  داری قفرت چانهفیت برای نگهرشااف تمعیت اساات  اشاارا

دهقانیِ به نساایت بزر ی بودنف  از نگاه آنانا رقابت دهقانانِ بساایار برای ز ی، بهتر از  

های تجارت وتاز  ر  سایاها شای هرقابت اربابان در تساتجوی دهقان بود  ا ا با تاخت

ای های تودها آنان به حا الن شورشی بیماری نیودنفو  یادله دیگر تهها انتقا  دههفه

های دهقانیا کم وبیش ی  شایها دیگر ا وری  حلی نیوده و به تیفیل شافنف  شاورش

ها ای، خیزش 13۴7خطراتی ُتردا هه برای نظم فئودالی تیفیل شاافنف  تس از سااا   

کار  بودنف به ی  بحران ز انه: از  1 سااترهایی نظامآنها تاساا   -ای نو شاافنف  وارد ز انه

 افتاد ی بهیادی،  هطق فئودالیسم برای قفرتا تولیف و تییعت 

ی تر در آساتانهناتذیر را به نظا ی وارد کرد که خود تیش ر  سایاه تهشای تحمل

ا انی بود که از  ی تهه تیقاتیِ بی سایبتگی بود  اروتای تس از تاتون صاحههازهم

های  س تریان داشاات  درخواسااتی اییری و از لهفن تا فلورانتزیرهبالتی  تا شاایه

های بودنف که دهقانان برای کاهش  الیات و باز شات به حقوق ساهتی خود درخواسات

هاا و اشااارافیات  توانساااتهاف تحمال کههاف   رچاه شااااهاانا باانا حااکماان فئودا  نمی

هاا  ها را بپذیرنف ا ا در همان حا ا با وتود بیشتری، تالشتوانستهف ای، درخواستنمی

داری   رانه برای نگه ذاری سارکوبتهف نظم تیشای، را نیز باز ردانهف  قانونتوانسانمی

ساازی دوبارها تاسا  آنها به  ر  سایاه کار ارزانا از راه کهتر  دساتمزد ارزان یا برده

بود  نبساتی، قانونا فر ان و قانون کار ران انگلساتان بود که در تاسا  به نبساتی،  

 
1. System-wide 
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ساهه ا روزی چهی، تاسابی ای، (  هم13۴9-51کشاتار  ر  سایاه به اترا درآ ف )

ی کار ری دشوارتر شود  اثرات   یری بیماری اییوال ایجاد اتحادیهخواهف بود که با همه

وکار به توییر اقلیم بر نیروی کار برای اشاراق اروتاا که خود را برای نگهفاری از کساس

و بیش ی ساااره   روش تااری فرساااوده کردنافا باه  قافار زیاادی روشااا، بود  آناان کم

داری دوباره برقرار  شاا ساات خوردنف  هیچ کجا در اروتای یربی یا  رکزی نظام ساارق

نشاف  دساتمزدها و اساتانفاردهای زنف ی دهقانان و کار ران شاهری به شا لی اسااسای  

ی کلی  بهیود یافتا بهیودی که برای تیران خسااارت ناشاای از کوچ  شاافن انفازه

بهیود برای بیشااتر  ردم نعمت بود ا ا سااهم ی  اقتصاااد کفایت داشاات  ا رچه ای، 

درصاف اروتا از  ازاد اقتصاادی کاهش یافت  نظم که، شا ساته شافه و قابل بازساازی 

 نیود  

ها تفیفار شاف  تیقات حاکم کوشایفنف نه تهها داری از  یان ای، شا ساتگیسار ایه

فتر بود بهابرای،ا ا ر  ازاد ساابق را باز ردانهف بل ه آن را بیفزایهف  آسیای شرقی ثروتمه

را تجرباه کردناف ا اا آنهاا    1بو یزیسااات  -هاایی اتتمااتی  چاه حااکماان آنجاا نیز آشاااوب

زدایی و کمیود  هاابم بر  یهاای شااارایط  هاایی یاافتهاف تاا باا آشااافتگیا تهگالشااایوه

ی زنف ی را  ی انساااان با شااای هحلی که رابطهراه   ذاری خود سااااز اری یابهف خرا 

بیش از همه در ترتوا     -ی اییری تیفا شف تزیرهبازآفریهی کرد از سوی اشرافیت شیه

های چهف ها و توا م آنهاا در تساادی تانزدهم ای، تادشااهی  با تایان سافهو کاساتیل

های کشااور شااایانه ترداخته  تزیرها به تهههای  ساالمان در شاایهای با قفرتساافه

هاا باه شااافت ی کاارزارهاای نظاا ی خود در ای، تهاهبودناف  آناان برای تا  ی، هزیهاه

ر نتیجه ترتوا  و کاستیل با تهه و بفهی  وابسته به تشتییانان  الی ایتالیایی بوده و د

ی توییر شا ل یافته بودنف  ترکییی از بفهی تهگی و نویف ثروت با تیروزی برانگیزانهفه

  2در تزایر قهاری و  جموته تزایر  ادیرا   -وتازهای اقیانو  اتلس بود  نبستی، تاخت

هایی سارز ی، راه حل بفهی تهگی تهه بیشاتر و بازترداخت آن  هافم اساتعماری در

 در  رزهای تازه بود 

 
1. Socioecological 

2. Madeira 
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 مرزهای آغازین

کلی  تفاوت در تیش  رفت  تیش از آنا همواره ای بهاساتعمار  فرن آیازی، شیوه

های تفیف  های  رکزی به  ساترش نونشای،شاف ی تمعیت در سارز ی،افزایشِ انیوه

زیرورو    1۴92ی تس از  انجاا یافه و در تی آن تجاارت آ افه بود  ای، الگو در دو سااافه

دهی ثروت کالن شاهری تیفیل شاونف   هطق رفتهف تا به بهیاد ساا انشاف   رزها  ی

ای الگوهای استقرار  آ فا به ش ل ریشهتمعیتی و تورافیایی تمفنیا که در تی آن  ی

هاا را  کردناف  ثروت  االی ای، کشاااور شااااییی تیش را د ر ون  یی هزارهیاافتاه

ی تیشای، ترتوا  بود ی دورافتادهر آز ونی در ی   ساتعمرهتذیر کرد  در آیازا دا  ان

های دنیای  فرن  ردآوری شااافا در تولیف ی ی از نبساااتی،  که بسااایاری از ویژ ی

 داری: ش ر   حصوالت سر ایه

ی کوچ ی در شاما  آفریقا  های آتش تهان  فرن در تزیرهی ی از نبساتی، زبانه

نظا ی نوی، برای تولیف و توزیم یذا شاا ل   1۴60ی روشاا، شاافا تایی که در دهه

 ۴00تر از  ای کوچ ا  لوانان ترتوالی برای نبساتی، بار تزیره1۴19 رفت  در ساا  

ی  کیلو تر( را در یرب کاازابالن اا دیافناف کاه آن را ایلیاا دا  اادیراا دتزیره   6۴۴ اایال )

ادا ساتوا در ساا  ی ونیزیا اسالی ویا کتهگل چوب ا نام نهادنف  تهانگرد و تاتر برده

تاا حتی یا  فوت از ز ی، نیود کاه تماا ااً توشااایافه از   زارش کردا ددر آن  1۴55

شااف در تزیره  به دشااواری  ی  1530ی  با رساایفن به دهه  درختان بزر  نیاشااف  

درختاان در  اادیرا دو  رحلاه داشااات  نبسااات بریافن    1بُریدرختی تیافا کرد  تماام

ی ساازی ساودآور بود  در دههی و سااختماندرختان برای اساتفاده در سااخت کشات

تهگل لبت شافه به ز ی، کشااورزی تیفیل شافه و فرساتادن  حصاو   هفم آن   1۴30

زداییِ تر اتراتر برای اساااتفاده از درختان  به ترتوا  آیاز شاااف  دو ی،  رحلها تهگل

 چون سوخت تولیف ش ر بود  

ی شا ر را دوسات دارنف  از ز ان  داران  زهو بیشاترِ تساتان  2هاهاا نَبُساتیانساان

شهاختی  سا  تیش از  یالدا انسان به نیازهای زیست 6000ی نوا  کشا  ش ر در  یهه

 
1. Clearcuting 
2. Primate 
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ی اوتی داردا ههگا ی  خود برای اساتفاده از شا ر تی برده اسات  برداشات نیشا ر نقطه

شاود و ا ا آن ز ان نیشا ر ساتیر  ی  -ی شایری، اسات که نیشا ر آ اسایفه از شایره

ساتت فرصت هست تا بیشتری،   ۴8آن  ش ل است  تس از بریفن نیش را تهها بریفن 

 کهف   از آن تس  یاه آیاز به توسیفن  ی ی آن بیرون کشیفه شود شیره

کهفا کاری که های  یاه نیش ر شتاب در تولیف ش ر را ضروری  یبهابرای،ا ویژ ی

کرد  به همی، دلیل اسات  یهزار ساا  تولیف آن را به  قفار زیاد دشاوار  به  فت ی 

ا ههری سوم }تادشاه انگلستان  1266کهف کها ددر سا  که سیفنی  یهتز  زارش  ی

از شاهردار  هچساتر خواسات تا برای او از بازار بزر   هچساتر ساه تونف ]ی  کیلو و 

 رم[ ش ر خریفاری نمایفا الیته ا ر خریف ش ر در چهی،  قفار بزر ی از تاتران    ۴00

تذیر باشف  کار افزایش ش ر به  قفاری که دتولیف آن به ی یاره ا  ان یر بود  تذا  ان

رفت  شااب  های تولیف ی  خانواده فراتر  یآسااانی نیود  شااب  بایف از  حفودیت

هاا و کرد  برای نموناها ایرانی اذاری  یهاای نو سااار اایاهباایاف در روش فهی و فهااوری

بزر   سالمانا کش  کردنف که تتا  )کربهات   هایهاا در  یان تمفنآفریقای شامالی

ی  بهتری، ش ر از اس هفریه  تری تولیف کهف:های ش ر شفاقتوانف کریستا تتاسیم(  ی

هایی ا ا نیاز به تجربه ویژه هو  آن را داشت  صر بود و بیهوده نیود که ههری سوم به

 تولیف بسیار بیشتر ابفاع شود کارهایی برای راهتازه در کارا تییعت و تجارت بود تا  

(ا نیشا ر را به 1267  -1327ی چهاردهم شااه تیمز دوما تادشااه آرا ون )در سافه

ی  سالمان خُیره در ههر تولیف شا ر را  ی اییری برده و همراه با آن ی  بردهتزیرهشایه

هف  های آلمانی  انا با ت  ی،  الی از سااوی بان 1۴20نیز به تزیره برده بود  به سااا   

ای نزدی  والهسایا به های اتارهو با کشات آن در ز ی،  1شاافتریونزبر ر ههفلز سال

ا ا   شاف ی ترکییی از برد ان و کار ران آزادا شا ر به صاورت تجارتی کشات  یوسایله

های  ای برای آن وتود داشات  در دههای،  حصاو  همچهان کمیاب  انف و بازار تشاهه

دیگر  هفم ن اشاتهف و به تای آن به کشات انحصااری  کشااورزان  ادیرا   1۴70و   1۴60

شتاب  سترش یافتا در آیاز نیش ر روی آوردنفا نیش رِ بسیار بیشتر   رزهای ش ر به

 نو های بسااایاار بزر  به دنیاای  های دیگر اقیاانو  اتلسا ساااپس در انفازهبه تزیره

 
1. Ravensburger Handelsgesellschaft 
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ها را  گل حصااولی درخت خر ا و سااویای ا روزیا تهنیشاا ر نیزا  انهف کشاات ت 

ی تاانافاران کرد و سااایاس تلاس شاااتاابهافهکردا خااک را فرساااوده  یبُری  یتماام

  شف رسان  یآسیس

تولیف شا را برای شاتاب یافت،ا بایف بازسااز انفهی شافه و کارها به شا ل تفا انه  

شااف  آشاا ار اساات که ی کار ران  بتل  انجام  یتر به وساایلههای کوچ در انفازه

انف بتوانهف شاس انی که در تو  روز با بریفن نیشا ر فرساوده شافه م ، نیسات کار ر

ها کم  ی خوبی داشاته باشاهف   فیریت نو و فهاوریبه کار تولیف شا ر بپردازنف و بازده

ی هاون( در های بزر  هاون و دساته)دساتگاه  1کردنف تا تولیف شا ر از آسایاب یلط ی

و تولیف در حجم زیاد با    2دو یلط ی  ترهای بزر  تیشارفتهواحفهای کوچ  به آسایاب

ها تیش از آن که آدام اساامیت از ساافه  انتقا  یابف  3اسااتفاده از برد ان در ساااپو تو ه

 رد شاگفت زده شاودا روابط بی، انساانا تقسایم کار در تو  ی  خط تولیف ساوزن ته

ز کار ا  -های نیشااا ر  در  زرته  -های اصااالی تولیف  فرن را   یاهان و سااار ایها ایفه

ی اصلی بود  هر بار که کشت نیش ر  رزهای  درآورده بود  کشاتزار نیش ر خود کارخانه

یافتا  انهف برزیل تس از ساااپو تو ه و کاراییس تس از آنا آن کارخانه از نو نویهی  ی

ی شا ر  الیته  با دساتگاهای نوی، و ترکیس نویهی از  زرته و کارخانه  -شاف  اختراع  ی

هایی هسااتهف که کار را به ساارانجام  مواره تهها تا ل یایس انساااندر ای، داسااتان ه

رساااانهاف: در  اادیرا بو یاان تزایر قهااریا برد اان آفریقاای شاااماالی و در  واردیا   ی

 کار ران دارای دستمزد از سرز ی، اصلی اروتا  

های آبی ساااخته شاافه از شاافنفا کانا آبیاری  ی ۴ی لِوادازکشااتزارها به وساایله

ا روزه  درختاا و خون   ت،  ترق  )  1300نا  ِالا  لِواداز در   2100 اایال  از  کیلو تر( 

کیلو تر( ترض دارد باه تاای  اانافه    60 اایال )  37تری، نقطاه  ای کاه در ته،تزیره

 
1. Edge Runner Mill 

2. Two Ruller Mills 

 آفریقای  رکزی کشوری در   3

 

4. Levadas  
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بردنف تا  اسات   ههفساان آبیاری برد ان راا در  واردی بساته با تهاب به ی فیگرا  ی

باه کااناالی اصااالی کاه آب را باه هاای ساااهاه  کااناا  هاای کوچا  را باا کهافن صااابره

ها و بسایاری از کار ران در افتادن از صابره  برد وصال کههف کشاتزارهای نیشا ر  ی

شا ساته شافن سافها کشاته شافنف ا ا  ههفساان تریان آب را چهان چشامگیر به  ادیرا 

و فر اانافار ههاف   1توییر تهات دادناف کاه آلفونساااو دی آلیوکرکیا نبساااتی، دوک  وا

ی نیل فرساتاده شاونف   با  سات تا اهالی  ادیرا برای دتوییر تهت رودخانهخوا  2ترتوا 

هاا اساتادکارانی از ترتوا  بر کِشاتا آبیاریا و ایتالیایی  3هات  ی،  الی از ساوی فالنفر

برداری نیشا ر و تیفیل آن به شا ر کریساتالیزه شافه نظارت داشاتهف  تیفیل  حصاو 

 23تونف ) 50کم  های نیشا ر به شا ر به  قفار زیادی ساوخت نیاز داشات  دساتشااخه

بود تا تهها ی  تونف   ی نیشا ر  ورد نیازکیلو رم( چوب برای توشاانفن و تقطیر شایره

 رم( شا ر به دسات آیف  برای تیفیل نیشا را که دارای آب زیادی بودا به  ال   ۴50)

هایی تیرا ون تایتبت  ادیراا فونچا ا سااخته شاف و برد ان های شا ر کارخانهو ت ه

دادنف  صاهعت  ادیرا در او  کار خود هر سااله  ها انتقا   ینیشا رها را به ای، کارخانه

کرد که تریان خرا  شاا ر به دربارهای   ی  ۴هاییه تار تهگل را خوراک  لبَ، 500

کردناف  باا ای، هماها هر شااا وفاایی فروشااافی را در تی دارد  در اروتاایی را تا  ی،  ی

های اوب با رسیفن به داد ش ر او   رفت و کورهی شانزدهم برونی نبسات سفهدهه

از درختا به تت تت افتادنف  چرخ تولیف از  ساااازی تزیره ا همراه با تاک1530ی دهه

ی بهتر را در کشااتزارهای بزر  نیشاا ر با کار  ذاران بازدهکار بازایسااتاد و ساار ایه

هاای دنیاای نو بود  ثروتمهافان اروتاا شااا ر را  برد اان یاافتهاف کاه ساااوخات آنهاا تهگال

 خوردنف و ش ر تزیره را خورد 

در نیود ساااوختی   ا دوبااره ابافاع کرد خود ر  -داری  اادیرا را ترک ن رد  سااار اایاه

ترا برای  های بلهفِ دوردسااتساارز ی،ی تزیرها در  انفهباصاارفه )تهها درختان باقی

 
  ایالتی در تهوب یربی ههفوستان   1

 همان ایالت   2

 ای در هلهف اهل فالنفرا ناحیه  3
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ی کارآ ف از آنها در دساتر  نیودنف( راهیرد نویهی برای ساودزایی از  بریفن و اساتفاده

صاهعت  ز ی، ویران شافه تفیفار شاف  تس از شا ر نوبت به شاراب رسایف که بر خاکساتر 

تمل آ ف  انگور در  قایساه با نیشا ر نیروی کارا آب و ساوخت کمتری نیاز نیشا ر به

ها چوب  ورد نیاز برای  ی چوبی نیاز داردا بهابرای، برای سافهدارد  ا ا شاراب به بشا ه

های ارزان دنیای نو  تری،  هیم ت  ی، شاف: تهگلهای  ادیرا از اقتصاادیسااخت بشا ه

های ساااخته   ذر اهی برای تجارت برده در اقیانو  اتلس بودا کاالاز آنجا که  ادیرا  

تر برای ابفاتی دوبارها  ا روزه در کهشای تازه  شافنف شافه در آنجا نیز راهی دنیای نو  ی

با ای، همها تس    خراش تزیره  هیعی برای درآ فزایی از توریسام شافه اسات د   تاری 

هایی دیگر در تاهای دیگر  شاوده شاف و شا ر در  ادیراا تیهه  یاز بساته شافن تیهه

رفتهف تا به زودی تر از هو  شاا را تزیره را شاا ل دادنف و  ینیروهایی نا حسااو 

   ی ز ی، را ش ل دههف کُره

 مرزها و ارزانی 

ای، تر  نبسااتی، از ی   رز اسااتعماری نگاهی  ذرا بر ای،  وضااوع اساات که 

  تیش از آن که اتر از  ادیرا داشاته باشافداری بر آن بود تا کارکردی فرچگونه سار ایه

تر تحلیل شاودا ضارورت دارد توضایح دهیم  ی  ادیرا  وشا افانهداساتان شا ر و تزیره

چرا به باور  ا تحلیل  رزها دارای اهمیت اسااات  ایلس به ههگام تجسااام  ساااترش  

ی ی  خُرده سایاره یا  دهف تصاویر ضاربهداریا تصاویری که خود را نشاان  یسار ایه

ی ضاربه یا از نبساتی، بیمار آیاز و در ساراسار  ساترش ی  بیماری اسات که از نقطه 

داری نیاز هف داسااتان تلمی تبیلی شااود   رزهای ساار ایهی ز ی،  سااترده  یکُره

ای  داری ی  بیماری اساتا در آن صاورت بیماریتری اسات  ا ر سار ایهکمی تیچیفه

های شاما برای  ن از فروش اساتبوانتس از آ  -خورد اسات که  وشات ت،ِ شاما را  ی

کهف تا  حصاو  نیشا ر   ذاری  یبردا ساپس آن ساود را سار ایهکود تقویتی ساود  ی

فروشااف که برای دیفار از  هایی  یبرداشاات کهف و در تی آن  حصااو  را به توریساات

دههف  ا ا حتی ای، توصای  هم کافی نیسات   رز تهها از راه ساهه  ور شاما تو   ی

های خود را با درکشاایفن زنف ی از  ار  ی کهفا به ای، ترتیس که شاا سااتارتیا  ک
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توشااانف  ی   رز تایگاهی اساات که در آن بحران راهیردهایی نو را  تاهای دیگر  ی

های نیرد سااار ایه با  کهف   رزها  رزانف زیرا آنها  هطقهبرای ساااودآوری تشاااویق  ی

  هابرای، آ ا  آنها همواره کاهش از تمله انسااان  ب  -های تییعت هسااتهف  ی تلوههمه

 رزها  از راها که تهها  داردداری نه تهها  رزها را وکار اساات  ساار ایههای کسااسهزیهه

بو ی زیست  -یابفا روابط اتتماتی   وتودیت داردا از تایی به تای بعفی  سترش  ی

کهاف کاه از راه یا  کهاف و کااالهاا و خاف اات هرچاه بیشاااتری تولیاف  یرا د ر ون  ی

تر آن کاه  رزهاا کههاف  ا اا  همرشاااتاه دادوساااتافهاای  ساااترش یاابهافه  ردش  ی

تههایی   و نه قفرت اقتصاادی به -شاود  ما   یهایی هساتهف که در آنها قفرت ات تایگاه

های تییعت را  تلوه هاا از راه  رزهاا خشاونتا فرههه و دانشها و ا پراتوریح و ت

ها هساتهف که در تاری   فرن  رزها را   یرنف  ای، ارزان ساازیبه بهایی ارزان به کار  ی

تذیر  داری را ا  انی ساار ایهببشااهف و بازارهای  سااترش یابهفهاهمیت باالیی  ی

ای،  وضاوع سارنبی ارزشامهف در ای،  ورد که فرآوری چگونه درک و اتما  کههف    ی

داری ا ر چه در  ورد تاری  خونی، و سارکوبگر سار ایه ذارد   شاود در اختیار  ا  ی ی

داری  کار زیادی انجام شاافه اساات ا ا ی  واقعیت از دیفه تههان  انفه اساات: ساار ایه

 ر اسات )که چهی، اسات(ا بل ه از  اسات نه به دلیل آن که خشا، و ویرانشا وفا شافه  

شاود نه داری شا وفا  یسار ایه  کهف ای فرآوری  ییی ویژهآنجا که ای، نظام به شایوه

باه   -کهافا بل اه باا باه کاار  رفت، تییعات  هاای تییعات را ناابود  یباه دلیال آن کاه تلوه

 تری، بهای  م ،  ارزان

برداری کرده و آنهاا را کهتر  داری از آنهاا بهرهببشااای کاه سااار اایاهروابط زناف ی

دههف   زیان نشاان  ی و داران در تراز ساودانف که حساابتر از آنکهف بسایار  ساترده ی

ای وتود نفارد در حالی که ی  رشاته  ببشای واوهدر زبان انگلیسای برای فرآیهف زنف ی

شااان در که ساارز ی، بو ی 1د ان انیشاایهابههایی دارنف   رهای دیگر چهی، واوهزبان

را دارنف که به  2وی، یهوبیماتیسایی شاما  شارقی آ ری ای شامالی  ساترده بودا واوه

 ی روابط دو سااویه و ادواری بی، چهی، دنوزایی تیوسااته عهای دزنف ی خوب  هم
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را دارنفا   2اوبونتوآفریقای تهوبی   1های بانتویِزبان  ها و اَش ا  دیگر زنف ی است انسان

را دارد   ۴یوکا ای  ایفه 3چهی، زبان شونابه  عهای دساتاورد انساان از راه با هم بودنا هم

تفسیرهای  5فیزی  به  عهای ددر ارتیا  بودن با تما ی کیهان  از تمله تهان زیست

در   .وتود دارنف  7 اوریا  6و زبان  اوری آی -وو  شاایا  -همسااانی در زبان چیهی شاای  

کهیم   اسااتفاده  ی  8کِیو اویی صااطالحی  هاسااس در انگلیساایا  ا از واوهنیودن ا

ی ببشااای اشااااره دارد کاه هماهی زناف یکیو  باه تپش آفریههافه و چهاف الیاهاوی

های تییعتا ی تلوههای انسااان از راه آن تاری اساات و در هر نوبت به وساایلهکهش

 یرد  به  ریزنفا شا ل  ی ی  های انساان برای کهتر  آنهاکه تیوساته از بهف کوشاش

های شاونفا که  ونهی زنف ی تفیفار  یهای ویژهکیو  اسات که شا لی اویوسایله

ها را  به همی،  ونها تپش ساازنف و  حیط زیسات ای،  ونهتانفار  حیط زیسات را  ی

و در   -آفریهف  کهف بل ه آنها را  یهای زیساات را اشااوا  نمیتمفن انسااان تهها  حیط

   شود ی آنها آفریفه  یفرآیهف به وسیله ای،

شاود: یذاا  ساازد با هم اری دیگر اتزای تییعت آفریفه  یهر چیز که انساان  ی

های ها و اتلی یش،هاا حتی تلف،ها و فرود اهآه،ها و راهکارا تاده  و لیا   لیا ا خانه

هاا را درهم  هاا و خااکآنهاا  درک ای، کاه چگوناه کااری  اانهاف کشااااورزی کاار انساااان

کهف  های فیزی ی را با دانش انساان ترکیس  ییی از فرآیهفهاچهی،  ونهآ یزد و هم ی

شاونفا  تری  طر   یی بزر نسایت آساان اسات  ههگا ی که فرآیهفها در ساهجهبه

هاای داتتمااتی  و دتییعی  چهاان  تر ای، اسااات کاه در  ورد فرآیهاف ااه آساااانآن

و کار در ی   ی نزدی  خاکبیهفیشایم که  ویی آنها تفاسار از ی فیگرنف  درک رابطه

 
1. Bantu  

2. Ubuntu 

3. Shona 

4. Ukama 

5. Biophysics 

 بو یان استرالیا   6

7. Mauri 

8. Oikeios 
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ای در بازار  الی تهانی  تر از درک چهی، رابطهایا آسااانبازار روز کشاااورزانا به  ونه

شاود که ی انساان و تییعت آفریفه  یاسات  ا ا وا  اساتریت به همان انفازه به وسایله

ای   الیِ تهانیِ وا  استریت آن را وارد شی هبازار روز کشاورزان  راست آن که تملیاتِ 

ی  کهفا تیونفی که در همه ی ز ی،  یبو ی در سااطح کُرهزیسااتهای  تیوسااتگیاز 

ها از تییعتا که های تیش از آن تصور ناتذیر بود  تاری  نه از رونف تفایی انسانتمفن

شااود  روابط قفرت و های  ونا ونِ در حا  فر شاات ساااخته  یاز ایجاد تی ربهفی

ی تییعت نیسات؛ ای،  دانساان  تهها آفریههفهچهی، آفریهش و بازآفریهیِنابرابریا هم

( وتود 1کیول س تیپایهزهایی از تشه )انف  برای نمونه  ونهروابط خود  حصو  تییعت

وآ اف اناف و چهاان باه دنیاای تااریا  رفاتدارناف کاه در دنیاای زیرز یهی لهافن خااناه کرده

هاای بااالی ز ی، خود   وناهتوانهاف باا هماناف کاه دیگر نمیکههاف اان انگلیسااای خو کرده

نام    2کیولس تیپایهز  ولساتو ی ی تازهروا آنان  ونهازای، –نژادآ یزی داشاته باشاهف  

انف چون تاد  ی حاصال کاروکوشاش انساانا بازخوردی کوچ های تازهای،  ونهدارنف   

وآ ف کههف ان  های تانفاری که به تلت کارهای انجام شفه از سوی ای، رفت ونه  3ترازِ

وآ ف کههف انی که خون  )وا  اساااتریت بریتانیا( از بی، رفتهفا رفت ۴در سااایتی لهفن

 ها است آنان خوراک ای، تشه

داری اسات  تر زنف ی و سار ایهی  ساتردهبی، شای ه تیوساتگی وضاوع ای، کتاب  

تری از  ی بسااایار  ساااتردهداری همواره اساااتوار در درون شااای هایه رزهای سااار 

داری اهمیت دارد ای، اسات که ارقا ی   یرنف  آنچه برای سار ایهببشای قرار  یزنف ی

ی یذای کافی به  برای ترداخت به کار رانا ترضه  -شاونف  که وارد دفاتر حساابفاری  ی

داری  حف  م ، باشاااهف  برای سااار ایهتری،  در تایی،  -آنانا خریف انروی و  واد خام  

توانف دالر را شامارش کهف   تذیر ارزش دارنف و ای، نظام تهها  یتهها چیزهای شامارش

 ذاری بیشاتری، ساود را داشاته باشاف  ای، تری، سار ایهخواهف با کمدار  یهر سار ایه

شاود داری به  عهای آن اسات که تما ی سایساتم ز انی شا وفا  ی وضاوع برای سار ایه
 

1. Culex peipins 

2. Culex peipins molestus 

3. Counterbalance 

 لهفن     رکز  الی شهر۴
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داران نیرو هف بتوانهف تییعت تهانی را دوباره سااااز انفهی  ها و سااار ایهکه ح و ت

 ذاری  م ، را ب ههاف و یذاا کارا انروی و  واد خا ی هر چه تری، سااار ایهکههافا کم

 ی  م ، دریافت کههف   تری، وقفهکم  بیشتر با

ا  و در شااگفت هایهجا  م ، اساات اقتصاااددانان زیر لس نجوا کههف: دهاهربی،

 انهف آرتور ساایساایل تیگو یا    1ها هِشااتبرونباشااهف چرا کارهای تژوههف ان نوآور د

ایم و باه همی، تلات باه نوشااات، کتااب آن کاارهاا را خوانافه  ایم تیمز  یاف را نبوانافه

هزیهه یا ساودیا خصاوصای یا  تیارت از  هِشاتبرون ایم  در اقتصااد ی کهونی ترداخته

کهیم که شااود   ا بحث  یکه در حساااب و کتاب تولیف هویفا نمیاتتماتیا اساات 

هاا در  رزهاا باه وتود آ افا  هاف برای حال بحرانهاای نظاامدنیاای  افرن از کوشاااش

خود را در حساااب و کتاب    2هایی که به آن انجا یف تا زنف ی انسااان و ناانسااانبحران

 تادت  زدنف     هاهِشتبرون وارد کهف  دنیای  فرن به وتود آ ف زیرا

داری نظا ی نیسات که در آن تو  همه تا باشافا بل ه نظا ی اسات که در سار ایه

 -یا بالقوه ارزان    -های ارزان  هایی از دادوسااتف تو   یان اقیانوساای از تلوهآن تزیره

ی تو   ران اساات و با  ذشاات تییعت وتود دارنف  بازتولیف زنف ی در  یان شاای ه

توانف ثابت نگهفاشاته شاود یا حتی کاهش  دساتمزد کار ران  یشاود   تر  یز ان  ران

شاااودا  ایم زاده  یای کاه باه تااز ی دیافههاایی از  وناهیااباف ا اا در تاایاانِ ناابرابریا بحران

خواههف و اتتراضااات توتولیسااتی در آ ری ا و انگلسااتان  کار ران تایگاهی بلهفتر  ی

ای  تولف شافنف و انروی دیگر ه در تزیرهشاود  فرآیهفهای تولیفی ک ی کار آنها  ران

توانهف به فراوانی کهف و  حصااوالت یذایی نمیی  ارزان نیسااتهف  اقلیم توییر  یهیچ

 اذشاااتاه تولیاف شاااوناف  در ای، فرآیهافهاا  رزهاا از اهمیات زیاادی برخوردارناف زیرا آنهاا 

برد زور به دسات توان چیزهای ارزان را در آنها با کارکههف که  یتاهایی را ترضاه  ی

تواناف باا زور از آنهاا بیرون  هاا و دیگر تلوه هاای تییعات  یو کاار ارزان انساااان  -آورد  

 کشیفه شود  

 
1. Externalities 

2. Extrahuman 
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چیسااات: ارزانی رشاااتاه    ارزانیبهاابرای،ا در ایهجاا باایاف بگوییم کاه  هظور  اا از  

ی زناف ی از راه در اانِ داری و شااای اهراهیردهاایی برای  افیریات روابط بی، سااار اایاه

ای، ببشای  رچه    -هزیهه نیسات همان کم ارزانداری اسات   های سار ایهبحران  وقت

ی  ی  راهیرد اسااتا ی  کردار اسااتا خشااونتی اساات که همه   ارزاناز آن اساات   

تری، ترداختِ  م ، را با کم  -کار انسااانی و حیوانیا  یاهی و ز یهی   -های کار  ونه

کهیم که در آن  ورد فرآیهفی اسااتفاده  یبرای  فتگو در    ارزانکهف   ا از بساایج  ی

هایی از  ببشاای را به چرخهی زنف ی ذاری نشاافهارزشهای  تیوسااتگی داریساار ایه

به   هاتیوساتگیهایی که در آنها ارزش ای، دهفا چرخهتولیف و  صارق توییر  اهیت  ی

ببش  زنف یهای  تیوساتگی رساف  ارزان کردنا نمادِ  ذار ازتری، بهای  م ،  یتایی،

تذیر اسات  ارزان کردن همواره راهیردی  تری، ارزش دالری ا  انشامارش نشافه به کم

 فت اساات  ارزانی همواره ی   یفان کارزار بوده اساات  بررساای ای، هفت چیز  کوتاه

کهف  تذیر را بییهیم  ای، بررسای کم   یافق کارهای ا  انآیف تا  ارزان به یاری  ا  ی

های  ورد نیاز را برای ایجاد ی  تا خطرهای تساااادهای اتتماتی ا روزه و بازساااازی

ها  همیسااتگی  عهادار دریابیم   اا در بازبیهی تو ا کارا تیمارداریا انرویا یذاا زنف ی

داری  بوم ساار ایهچه که زیسااتو فراتر از همه تییعتا راهی نو را برای شااهاخت آن

باه بحاث  ی ی از زیسااااتخوانیم  ی  داری آ یزه بوم سااار اایاه اذاریم   هظور  اا 

کهف  چرا هفت چیز؟  دهف دنیای  فرن چگونه کار  یاست که شر   ی  هاییتیوستگی

تر از ای، را بازبیهی کهیم و ا ر چه  م ، اسات چیزهای بیشاتری  توانساتیم کم ا نمی

داری وتود بوم ساار ایهدم زیسااتا هر ی  از ای، هفت چیز در سااپیفههم باشااف ا 

 -چهی،ا توییر تهان هساتهف  ی تفسایرا همها سارآیاز فیفی برای ترووهانف  ای،داشاته

و اکهون وقت آن اساات که دریابیم چگونه هر ی  از آنها در  ادیرا از اهمیت برخوردار  

 بودنف 

 تبیعت

های تانفار  هاتمی را با  ز ی،  ادیرا  ذاشتهفا  ونهههگا ی که نونشیهان تای بر 

ترا تورتوسااانتو )که نبسااتی، ارباب آنجا تفر زن  خود آوردنف  در ی ی از تزایر کوچ 

هاای نگهافاری خود  ریبتهاف و درناه از  حالهاا بیکریسااات  کلماس بود(ا خر وش
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 افناف  یا  حلزون هاای دیگری نیز در تی آن آوتااز هطقاه را بلعیافناف  تااخات  1 یاا اان

در  فت ی  سفه استعمار نابود شف  ا ا اسهاد  2اکاسیولو  بودیچیانو  حلی  ادیراا  

نه  -ی  ذشته روی داده است ها در  ادیرا در دو سفهدههف که بیشتر نابودینشان  ی

درتی ساااررسااایافن  باا تااخات وتااز آیاازی، اساااتعمااری بل اه دیرترا همراه باا ا وا  تی

ها سااا  فر شاات به خا وشاای داری کشاااورزیا  یلیوننه و با ساار ایههای بیگا ونه

  راییف 

و  یاا اان در  اادیرا و دریاای تیرا ون تزیره چون    3درختاانا آبا خااکا زیاا اان

وارونها ساف راه برای تولیف داد یاا بهدهفایای رایگان  دیفه شافه و به ی  رشاته درون

های دریایی از ز ان ای اسااسایا دصابرهتر ی ت ساون در رسااله  شافنف تیفیل  ی

ها از  انساااننویسااف که چگونه   یری بیش از حف  یکریساات  کلمس ا در  ورد  اهی

ها ز ان رسایفن کلمس توان به  ادیرا چراغ زنف ی را در تزیره خا وش کردنف  انساان

هایی که  ا ببشی از آنها هستیم رفتار بفی دارنف سا انداری با زیساتدر نظام سار ایه

داران با خشاهودی  ها وابساته هساتیم  برای نمونها سار ایهساا انو  ا به ای، زیسات  -

چون انیار یذای دریایی تاکهون صاایف نشاافه و در همان حا  چون  ودالی اقیانو  را 

ی  قفار دانهف  به ای، ترتیس به زودی کفهبرای تساامانف تولیف شاافه از سااوی  ا  ی

ی یاذای دریاایی  وتودِ ترازو  هاا نسااایات باه کفاه ااناف ریبتاه شااافه در اقیاانو تس

ه برآورد شافه اسات آخری،  ا دو ساا  تس از آن ک2050شاود  تا ساا   تر  یساهگی،

های  وتود در دریا کهفا تالسااتی کشااتی صاایادی صاایف خود را در ز ی، خالی  ی

توضاایح نه چهفان زیرکانه ای، خواهف بود که  های آن خواههف بود بیش از  قفار  اهی

دان  از انیار  هابم یا زباله  آورنف  ا ا تییعت بیشها در تی خود خرابی به بار  یانسااان

ی  دلیل  حوری برای آیاز داساتان  ا در سارز ی،  رزی دوردسات ا پراتوری   ت اسا

وساااز  دهف ههگا ی که سااوختترتوا  ای، اساات که  ادیرا به روشااهی نشااان  ی

 
1  Flora -  توشش  یاهی ی   هطقه تورافیایی 

2. Caseolus bowdichianus 

3   Fauna  ی ی   هطقه  وتودات زنفه 
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 یرد چه  ی زنف ی در کهتر  تقاضاا برای ساود قرار  یها در شای ه) تابولیسام( انساان

 آیف   تیش  ی

کهافا در آن حاالات باایاف توییر وضاااعیات   ا ر قرار بود ساااود بر زناف ی ح و ات

آ اف: یا  تافایی  فهو ی بی، تییعات و تاا عاه  ای، یا   یری تیش  یچشااام

ای که در کهار تولف بازار تهانیا کشاور شاایی  د ردیسای بسایار  هم بود ا ا د ردیسای

بازد  با ای، همه د ردیسای درک ی آ ری ا و سالس  ال یت از دهقانان رنه  یدر قاره

هاا از تییعات چون یا  کال و کُهش آناان بر اساااا  درکِ نو از اهمیات  نساااانبرخی ا

تری برخوردار نیود  اهمیت دارد روشا،  فته شاود که همواره ای، د ردیسای درک کم

آنهایی که  سائو  تجاری کردن و چیر ی بر   -ها بود ی  انساان}نه همه  بعساینزد 

م ، اسات ههگا ی که توییر اقلیم آورد   تهانی هساتهف که تهها دالر را به حسااب  ی

های ارزان  آیف همه در ی  کشااتی نشااسااته باشاایم ا ا بیشااتر  ا در کابی،تیش  ی

ایم  در ایهجا کیفیت زنف ی  ا به دو دلیل بزر  اهمیت دارد  نبسااتا ای، نشااسااته

کهف  ساائولیت و نگاه را  توته تیقات و روابطی کهیم که از  کیفیت زنف ی کم   ی

ترا دتفا کردن انساااان از تییعت  همراه با  ی ساااود بردنف  دوم و  همای، تفاسااااز

داری به  ا ای، ایفه را داد که ای شا ل  رفت  خیزش سار ایهساازی واقعیِ توده حروم

چهی، بیشاتر  ی زنف ی اسات بل ه همتهها تا عه به تور نسایی ناوابساته به شای هنه

های کا لی نیساتهف و در همه تاا انساانزنانا  رد ان بو یا برد ان و اساتعمارزد انا 

های  یا انساان  -انساان نیودنف  شاونف  ای،  ردمرو اتساای کا ل تا عه شامرده نمیازای،

شاااف اان نااچیزی بودناف  ای،  ردم ببشااای از تییعات بودناف کاه باا آناان چون رانافه

 بودنف    ارزان شفهآنان   -شف  اتتماتی رفتار  ی

وحشای و  تمفنا صاحهه را برای آفریهش چیزهای دونیم کردن تییعت و تا عها  

ی تس از  ارزان دیگر آراسات  تییعت بازسااخته شافا دوباره آفریفه شاف و در تهج سافه

سازی تییعت  شب   داری در ارزانهای سر ایهآن بسیار در آن بازانفیشی شف  روش

اهمیت و زنف ی و کار چه کسااانی بی  -کرد زنف ی و کار چه کسااانی اهمیت دارد  ی

ها را به تلت قفرت )ای، ایفه  تبیعت و جامعهداریا ی ساار ایههای چیرهاساات  ایفه

کرد کار چه کساانی ارزش دارد و کار شاان تررنه کردیم( تعیی،  یای و خونی،افساانه

تیماارداری از تیر و توانا از بیماار و افرادی باا نیاازهاای ویژها کاار    -چاه کساااانی  
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به   -ها( هاا ساوختی ناانساانی تییعت )حیواناتا خاکا تهگلهاکشااورزی و کار تلوه

داری ای، همه را از راه  ردش تو ا که بهای شاود  سار ایهتور تمفه ناتیفا ترضاه  ی

ی خود به کشور شایی و زیر یوغ درآوردن تهان وابسته بودا به دست آورد  آن به نوبه

داشات، کار ران و رای زنفه نگاه هاتق زیادیا ی ی تس از دیگریا شااهف کهتر  یذا ب

راستی  کهتر  انروی برای  ولفتر کردن آنان بودنف  بهابرای، چیزهای ارزان در اسا  به

داری هساااتهاف برای بقاا و ی سااار اایاهچیز نیساااتهاف بل اه راهیردهاای در تیش  رفتاه

ی  هااه اصااالیا تییعات ارزانا  هااا ترفهافهاایی هساااتهاف تاا باه واساااطاه افیریات بحران

 هایی راستی، و تفاسر به نظر آیهف هستی

 پول

کهفا  هیعی از قفرت  ی آن کار  یداری به وساایلهتو  ابزاری اساات که ساار ایه

اسااات برای آناان کاه تواناایی کهتر  آن را دارناف  ای، کهتر  تههاا کهتر   ردم و ثروت 

ی  رابطه شاااود  بهگریف به نیسااات   وضاااوع ای، اسااات که تییعت تا کجا کهتر   ی

های نفت تربسااتان سااعودی یاا در دوران  ذشااتها  تهگاتهه دالرهای آ ری ا و بشاا ه

بوم  ی دنیای نو  ا ر  فرنیته زیساااتهای نقرههلهفی و شااامش 1ی ری س دالررابطه

ساا ان تو  ساا ان اسات و زیساتی زیساتقفرت باشافا در آن صاورت تو  تیونف دههفه

شافن به سار ایه وابساته به فرههه و قفرت اسات  دهف  تو  برای تیفیل را شا ل  ی

 -دارا  هااتق ثروتمهاف و  هااتق فقیر اسااات  تو  تفا کههافه و رابط کار ر و سااار ایه

ها  ها و ا پراتوری لت  -شاما  تهانی و تهوب تهانی به واو ان ا روزی  تو  ح و ت 

ای، نگاه تاریبیا   دهف و به آنها وابساااته اسااات  دربرد؛ آنها را نظم  یبه تیش  یرا 

هاا بل اه باه  ثااباه یا  نظاام تهاانی ای از ح و اتتهاان  افرن ناه باه شااا ال  جموتاه

دارد تا ای، فرآیهفها را نه شااود  ای، نگاه  ا را وا یساار ایها قفرت و تییعت دیفه  ی

 ها بررسی کهیم ی ز انی سفهها بل ه در بازهی ز انی دههدر بازه

نبسات از ساوی ا انویل والرشاتای،  1970ی ر دههتهاصاری از چهی، روی ردی د

های سایاسای  داری از راه ی  رشاته د رساانی طر  شاف  او نشاان داد که چگونه سار ایه

 
1  Dollar-Rix -  در بسیاری از کشورهای اروتایی  17ی سفه ای آواخر تو  رایج نقره  
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از  اقتصاادی تفیفار شاف که در آن تقسایم کار نو و بسایار نابرابری شا ل داده شاف     -

نبساااتا ناابرابری  ای باا ای، کتااب دارناف   هاای او دو ن تاه ارتیاا  ویژهنگریورق یاان  

تهانی ی  فرآیهف تیقاتی اسات که با اساتفاده از اتما  قفرت سایاسای و نیروی بازار 

ای تییعت بازساازی شا ل  رفته اسات  دوما تولیف و انیاشات از راه د رسااخت ریشاه

داری چون ی   رانِ تس از والرشاتای، تافشااری او بر سار ایها رچه تژوهش  انف شافه

دهیم چگونه کار و ی او نشااان  یی انفیشااهانفا ا ا  ا بر تایهبوم را رد کردهزیساات

دههفا بر تییعت  بوم را تشا یل  یهای فرا یری که ی  زیساتقفرتا از راه د ر ونی

به ای، که  ا در تی نیروهایی هساتیم که از راه  ساترنف  با توته  ی ز ی، سافره  یکره

بو ی هساتهفا بایف روشا، باشاف که در ای، زیسات -ی روابط اتتماتی  دور تعیی، کههفه

رابطاه چرا تو  از چهی، اهمیتی برخوردار اسااات  با نگاهی تاریبی به تهانا تزییات  

ی، باان افاری کههاف  یا  نموناه: تیوساااتگی بای تیافا  یاهمیات تااریبی تاان تاازهکم

ی ز ی، اساات  بوم  ادیرا و بحران ا روزی کُرهی تانزدهمی شااهر تهواا زیسااتساافه

ی شا ر را دوسات دارد  شا ر نیاز به آب دارد  آبیاری در  ادیرا نیاز به نیروی انساان  زه

وانتقا  یا نگهفاری شاف  خریفاری برد انا نقلکار داشاتا یعهی بایف ت  ی، اتتیار  ی

کشایف تا آب به خورد نیشا ر برود و نیشا ر  نیود و ی  فصال کا ل تو   ی  آنان ارزان

ی اروتا به فروش برای برداشات آ اده شاودا برای تیفیل به شا ر فرآوری شاودا در قاره

ی  های آسایا خریفاری  ردنف  در همه رود و با نقره دادوساتف شاود تا تس از آن ادویه

یان یافت، تو  به سااوی کاال نقش داشاات و ای،  راحل ت  ی، اتتیار و بفه اری و تر

 شهر ایتالیایی تهوا دارای نقشی  رکزی بود  در ای، کار دولت

نگارانه برای تو ا یا بفترا  کوتاه نویسااای روزنا ه سااار ایهتو  سااار ایه نیسااات   

تواناف باه چیز دیگر توییر شااا ال یااباف  ا ر تااکهون ی چیزی اسااات کاه  یانیااشاااتاه

ایفا در ی اتتماتی را شاهیفه یا به کار بردهیا سار ایه تییعیی  سار ایههای اصاطال 

ایف  سار ایه  وتودی  آن صاورت شاما هم ببشای از ساردر می بزر  در ای،  ورد بوده

های به کار  رفته نشافه نیسات  از نظر  ارکس و از نظر درختان بریفه نشافه یا  هارت

دهاف   ی آن روی  یو بااو وناه  ی تیافیال تو  باه کااال ااا سااار اایاه تههاا در تریاان زنافه

تان اسات   داری چون خودِ تشا  بیتولی که زیر تشا  تاساازی شافه از نظر سار ایه
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ی ای، تو  و در روابط تیرا ون آن اسااات کاه داری تههاا از راه چرخش زنافهسااار اایاه

 یابف    وتودیت  ی

قلس   کهف  درهای دادوساتف و چرخش اسات که تو  را به سار ایه تیفیل  یفرآیهف

داران در تولیف  ارکس ی  الگوی سااده و نیرو هف وتود دارد: سار ایه  یسار ایهکتاب  

کههف  تس از آن کاالهای به ها و  واد خام را ترکیس  یو دادوساتفا نیروی کارا  اشای،

شااونف  ا ر همه چیز خوب تیش رودا از ای، کار دساات آ فه در برابر تو  فروخته  ی

 ذاری دوباره در نیروی کارا  که ساااپس نیاز هف سااار ایهآیف  ساااودی به دسااات  ی

ی بیشااتر اساات  کاالها و تو  هیچ ی  ساار ایه نیسااتهف  ای، ها و  واد اولیه اشاای،

شاااود کاه تو ا در چرخشااای همواره در حاا   باه سااار اایاه  یتیافیال   چرخاه ههگاا ی

تییعت   ساترشا به  صارق تولیف کاال برساف  سار ایه فرآیهفی اسات که در آن تو  در  

 هف ی کرانتاساات که ساار ایه بر آن اساات تا در شاای هیابف   شاا ل ای،تریان  ی

ی  کران داشاته باشاف   ارکس اقتصااددانانی را که باور دارنف حرفه زنف ی  ساترشای بی

ها  دهفا در حالی که ای، تفیفه ی ترضااه و تقاضااا توضاایح  یآنها بازارها را به وساایله

کهف  درک آن نیروها نیاز هف آز ودن بازارها سارزنش  ی خود بایف توضایح داده شاونفا

ی اُر انی  زنف ی  ای،  جموته ی اُر انی   تولیف و دادوسااتف اساات از راه د جموته

 کهف دار خاک را فرسوده  ی ونه که کشاورزِ سر ایهربایفا درست همانکار ر را  ی

ی سار ایه نیسات  هفهای، چرخش تو  به کاال و ساپس تو ا تهها راهی برای  شاا

تر برآ فن و آههه توالنیتوان ضاربای، چرخش لهزی اسات که با اساتفاده از آن  ی

به یاد داشته   ها را در فراخهایی بلهف فت  شاهفه کرد ها و ابرقفرتفروشفن ا پراتوری

دارانا تس از سااخت کاال و فروش آنا در شارایط  طلوب ساودی به باشایم که سار ایه

های ساودآور  کهف که آن ساودها خود بازدهرنف  تقاضاای ثابت ضاروری  یآودسات  ی

کهف زیرا تمم ساار ایه  رایش به رشاافی تولیف کههف  ای،  وضااوع ایجاد  شاا ل  ی

های  ذاری سودآور دارد  به همی، دلیل است که حیابهای سر ایهتر از فرصتشتابان

ی زر  سار ایه به ی  ببش ویژهرویفادهایی که به تلت سارازیر شافن  یالغ ب - الی  

در   - 2008های  ساا ، تیش از بحران  الی سااا  آیهفا  انهف واماقتصاااد تیش  ی

انف  ببش حل ای،  شا لها یاریشاونف  ا پراتوریساراسار تاری  دنیای  فرن ت رار  ی
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ز   فتا ههگا ی که ا  شاایهف  ا ا در کوتاهای  یها در بلهف  فت  رزهای تازها پراتوری

 یرنف   و برای تهه خود وام  ی  -آورنف  شاودا به تهه روی  یساودآوری کاساته  ی

های دیگر ایجاد ساود بسایار  شاونف زیرا فرصاتها از دادن چهی، وا ی خوشاهود  یبان 

ها به تور  عمو  از ریساا  کمتری برخوردار اساات  آنان کم و وام دادن به ح و ت

ایهم تاااری  تو   از  دفاااع  برای  هزیهااهچهی،ا  بااه  ارزشا  دارای  و  ح و ااتا م،  ی 

 افت باه هاا در کوتااههاایی آ ااده باه تهاه دارناف  روابط بی، باان افاران و دولاتارتش

هاای آن در ببش  االی   افت باه تمرکز ثروت و باازده اذاری دوباارها در  یاانسااار اایاه

هریا هایی با  رکزیت شااهای تجاری نظاماقتصااادا در بلهف فت به فراز و فرود قفرت

 انجا ف المللی  یکشوری یا بی،

برنفا در حالی که دیگران های کالن  یدر باالی  هحهی }ثروت  برخی اسااتفاده

هاای تو اا  تی تی در  ورد یاا حتی بافتر از آن  ایافه  -کههاف  زحمات زناف ی  یباه

 ذاری از رشااف تولیف ناخال  داخلی به تاز ی  چگونگی تیشاای  رفت، بازده ساار ایه

های بیهیها به آن دساااته ورقی بسااایاری قرار  رفته اسااات ا ا ای، ایفه ورد تالقه

داری در بوم ساار ایهی زیساات انفههای  الیه با باقی ذشااته در  ورد چگونگی تیونف

هایی نیست ی تراکُهشداری تهها  جموتهسار ایه  های ح و تی تیاتی تعلق دارنف نظام

 داری از ح و ت کههاف؛ سااار ایهباز ردانفن کاال به تو   یکه تو  را تیافیل به کاال و  

های تییعتا انساااان و های آنها با تلوهها بر و تراکهشح و ت   فرن و از فر انروایی

ی  الیا به ههگام  سااترش یا  های ساار ایهناتذیر اساات  ت انهها تفاییدیگر تفیفه

یتی  رکزی دارنف  اکهون  داری اهمی سااار ایهفروریزیا برای درک چگونگی توساااعه

داریا از راه تیشاروی ت  ی، کههف ان  الیا که آ ا  آنها شا ل دادن بوم سار ایهزیسات

ها اسااتا بر هر  یاه   ذاریهای خود و سااود بردن از ای، ساار ایه ذاریبه ساار ایه

ها تهها بر انساانداساتان حاکم شافن تو  نه   ذارد ی ز ی، اثر  یبوم کُرهتیچ  زیسات

وتااز باه ثروت دنیاای نو آیااز ی ز ی، باا تااخاته بر ببش بزر ی از زناف ی در کُرهکا

های هاا تلوههای اروتاییا کشااور شااایان و بان شااود  اتحاد نا قف  ا پراتوری ی

بوم  کردنف  در  رکز ای، اقفا اتا زیستتییعی دنیای نو را به کاال و سار ایه تیفیل  ی

های آنان و  هابم  ورد هاا ت،ایی نو برای  فیریت انساانهداری نیاز هف شایوهسار ایه
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شاودا تس کار نیاز آنان برای بقا بود  از آنجا که تو  به خودی خود به کاال تیفیل نمی

  ورد نیاز است  

 کار

بو یان   1هاادر آیاز  ال ان ترتوالیا فالنفری و تهواییِ کشااتزارهای شاا را  وانچه

های نا ههای خود به  ادیرا آوردنف  شماری از وصیتدر ز ی،  تزایر قهاریا را برای کار

ی خود باه ارث  هاا را برای ورثاهدههاف کاه  اال اان  وانچاهی تاانزدهم نشاااان  یسااافه

 ری آنها از تای درآ فنف   های اروتاییان و وحشاایکار ران بو ی با بیماری   ذاشااتهف 

انی از آفریقاای شاااماالی ت میال و ای، کاار ران باا ترکییی از کاار ران  زدبگیر و برد ا

هایی تایگزی، شاافنف که نیاکان  عاصاار آنان با کشاااورزی تایگزی، شاافنفا با انسااان

ی برده شفن یا اخرا   کردنف ا ا خود آنها در نتیجهتایه زنف ی خود را ت  ی،  یزیست

برای    کردنافا از  اادیرا سااار درآوردناف   اادیرا  یافانیاز ز یهی کاه ز اانی در آن کاار  ی

هاای نو برای نظما  چهی، برای آز اایش فهااوریتحمال و تواناایی انساااانا هم  آز ودن

های صاهعتی انگلساتان به در کارخانه  -چهف سافه بعف    -فرآیهف کار و تبصاصای بود که 

هم برد ان  -های کار ران در  ادیرا  ی کافی در  ورد شایوهکار  رفته شاف   ا به انفازه

دانیم   برای  قااو ات در برابر اربااباان و کاارفر اایاان خود نمی  -و هم کاار ران آزاد  

ی آنان در برابر نظا ی که هم آنان را از شفت های انفکی در  ورد چگونگی  یارزهداده

  کرد ثیت شافه اسات کردنف فرساوده  یکُشات و هم ز یهی را که بر آن کار یکار  ی

 یارزه با شارایط اساتثمار بحرانی   دانیم که  قاو ت کردنف و کوشاش آنان برایا ا  ی

تهها زنف ی کردن برد ان یا زنف ی   1۴73ی آن  قا ات در سااا  آفریف که در نتیجه

  آنها با  ردان آزاد را  مهوع کههف 

آیاف داساااتاان داساااتاان چیزهاای ارزان و بحرانی کاه در تی ارزان کردن آنهاا  ی

کههاف  تس از آن  هاف و چهی،  یکهتوانهاف  یاارزه  هاا  ی ریزنااتاذیری نیسااات  انساااان

کارهای ارزان تاسا  دههف   کوشاهف تا به ای،  قاو ت با ی  رشاته راهداران  یسار ایه

ی خودا ساااازوکاارهاای هرچاه  هاای خود وا باه نوباهکاارهاا نیز باه نااچاار بحرانای، راه

 
1. Guanche 
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وییر  ی حیااتی تی تیقااتی یا  راناهای،  یاارزه  آفریههاف ترِ کهتر  و نظم را  یتیچیافه

داری اسات  ا ر چه  ا در  ورد شاورش برد ان در  ادیرا چهفان  بوم سار ایهدر زیسات

وکار داری و کشاتهای بردهدانیم که با تایان شا وفایی نیشا را فهاوریدانیم ا ا  ینمی

شافنفا نبسات به سااپو تو ِها بهساازی شافه و به آن ساوی اقیانو  اتلس صاادر  ی

های نیشا ر تزیره را  شافنف کارخانهها نا یفه  یآنگوالییتایی که برد ان فراری که 

 تزیره را به  فت دو هفته به اشاوا  خود درآوردنف  1596به آتش کشایفنف و در ساا   

از  چهی،  یهم برخی  اساااتثماارا  برابر  در  آن کاار ران  ایساااتااد ی  در  کاه  دانیم 

 شونف   داری یافته  یهای سر ایهتری، چالشنیرو هف

وی ما در ی بیسااتچهان وتود دارنف  در ساافهی و قاو ت در برابر آن همداربرده

 قایساااه با شااامار برد انی که در تجارت برده از راه اقیانو  اتلس  هتقل شااافنفا  

سااز ان تهانی کار دریافته اسات   شاونف های بیشاتری به کار اتیاری کشایفه  یانساان

اری کشایفه شافنف  از ای، شامار   یلیون نفر به کار اتی  21حفود  2012که در ساا   

های  یلیون نفر در کار تحمیل شفه از سوی ح و ت )کار زنفانی( یا از سوی  روه  2 2

 یلیون نفر در اساتثمار تهسایِ    5 ۴ انفه   یلیون باقی 7 18نظا ی شاورشای بودنف  از 

برای  قایسااها شاامار کل    یلیون نفر در اسااتثمار اتیاری اقتصااادی  2 1۴تجاری و  

اقیاانو  اتلس باه آن   1هاایی کاه باه برد ی  رفتاه شااافه و از راه  اذر  یاانیریقااییآف

  یلیون نفر بود   5 12سوی آب انتقا  یافتهف  

 اادیرا بود  تفااوت  افرن   افرنداری داری از  اادیرا آیااز نشاااف ا اا آیااز ر بردهبرده

بودن در به کار  رفت، هساتی برد ان در تولیف انیوه کشااورزی و در بیرون رانفن آنان 

ی تری، ردهای اتتماتی نهفته اساات   رچه برد ان همواره در تایی،از قلمرو اسااطوره

م های تس از فراز و فرود  ادیراا آنان از نظنظم اتتماتی قرار داشاااتهف ا اا در سااافه

 ردانف از آنان  رفته اتتماتی بیرون رانفه شافه و هر چیز که حق شاهرونفی را باز  ی

چهی، راسااتی تهها به  عهای  ر ا همشااف  برای برد ان بو ی و آفریقاییا  فرنیته به

 تییعتا  چون ببشای ازهم ذاران رفتار با برد ان  برای سار ایه د ر  اتتماتی  بود 

آ یز بود  برای آن که ای،  وفقیت چهف برابر  اقفا ی  وفقیت به تای ببشی از اتتماعا

 
1. Middle Passage 
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شاف و ی آنان تیمار  یشا ساتهشافنفا بایف ت، درهمشاود بایف کار ران بیشاتری تیفا  ی

داران  شاافنف  به سااب، دیگرا ساار ایهاتتماتات آنان با بیگاری همیشااگی  راقیت  ی

تری، بهای  م ، وی کار به ارزاننیروی کار بیشاتری نیاز داشاتهف و بایستی که ای، نیر

ی ارزانِ تیمارداری  آ وزش دیفه و نگهفاری شااود  از ای، بایسااتگی ی  نظام ی پارچه

تااری  آن    داری کاه باایافبوم سااار اایاهتافیافار شااافا نظاا ی چهاان حیااتی برای زیسااات

 شف وبیش زدوده  یکم

 تیمارداری

تری، آ ااهی وتود دارد و باا  آن ببش از تااری  آیاازی،  اادیرا کاه در  ورد آن کم

ای از کار اساات که باشاافا  ونهای، همه فهم ای، تاری  بفون آ اهی از آن نا م ،  ی

کار تیمارداری برای تیر و توانا    شاود در تلوم اتتماتی زادآوری اتتماتی خوانفه  ی

ذیر  ت داری را ا  انا چیزی اسات که سار ایهآ وزش و بازیابی تهفرساتیناتوان و بیمارا 

از چه راهی تز از راه های دیگر؟  توانهف بیایهف تز از انساانها از کجا  یانساانکهف    ی

های حمایتی توانهف اتتماتی شااونف؟ از چه راه دیگری تز شاای هاتتماتات خود  ی

توانهف تیمارداری شااونف و ترورش یابهف؟ تقاضاااها برای انجام ارزان ای، کار کم   ی

ها در های  فرنی از تفااوتی که، توییر سااااختاار یابهاف و  ونههاکرد تا  ردسااااالری

 داری به وتود آیهف  بوم سر ایهتهسیت و تایگاه اتتماتی زن و  رد در زیست

درصااف  20کرد زنان  دانیم ز انی که صااهعت شاا ر برزیل برده خریفاری  ی ی

بر  17و   16های  سفهدر اروتاا ی  کاهش دستمزد همگانی در    تر از  ردان بودنف ارزان

ساوم  تز زنان اثر  ذاشات زیرا تیش از آن دساتمزد زنان ی ی کار ران بهشارایط همه

رفت که کار در خانه با ای، همه از آنان انتظار  ی  ی  ردان  بود یافتهددستمزد کاهش

داری  راساتیا ساپهر خصاوصای آفریهشای آ اهانه از ساوی سار ایهرا نیز انجام دههف وا به

های کارا تیمارداری و تشاتییانی از اتتماع به شا لی فزایهفه به  سائولیت زی، بود آیا

 ونه که شافا درسات هماندوش زنان افتادا زنانی که تایگاه اتتماتی آنان کهتر   ی

ای  ساوزانفن زنان تادو ر  ونه های نیشا ر زیر کهتر  قرار داشات کار آنان در  زرته

برابر زنفانی شاافن خود در سااپهر خصااوصاای  قاو ت    جازات برای زنانی بود که در
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داری نیسات بل ه بوم سار ایهکردنف   ردسااالری تهها ی   حصاو  کهاری زیسات ی

داری حیاتی بود که با  برای آن اسااسای اسات  دکار زنان  چهان برای خیزش سار ایه

ان دیگر ای بازتعری  شافه بود  کار زنتور ریشاهی هففهم کار آنان بهرسایفن به سافه

تر  ای که برای ارزان ناتذیر شاافا تفیفهای، کار به  سااترد ی تشاابی   -دکار نیود   

 کردن آن  هاسس بود 

ی نشفه ران دست به کار برآورد ارزش دالری کار ترداختا تژوهش1995در سا  

زنان شفنف  ی   روه ساز ان  لل برآورد کرد که ارزش دالری تما یِ کار زادآوریا در 

تریلیون دالر ساهم کار  11بازترداختا شاانزده تریلیون دالر اسات  از ای،  یلغ صاورت  

ی تمل رد اقتصااد تهانی  ساوم همهای،  یلغ در حفود ی  ی زنان بود نشافهترداخت

ای، رقما ا ر بان فاری ساهم هرچه بیشاتری از اقتصااد تهان را کساس ن رده بودا   -بود 

ر بریتانیا حاکی از آن اسات که ارزش کار زادآوری  تر دهایی تازهشاف  تژوهشبیشاتر  ی

با ای، همه کساانی دیگر  های ببش نیرو هف خف ات  الی لهفن اسات بیشاتر از  الیات

خانگی بیرون از بازار  انف که برآورد سااز ان  لل بسایار تایی، بود و دفعالیتبحث کرده

ت تریلیون دالر در ساا  در صاف تولیف ناخال  تهان اسات: حفود شاصا  80کار  برابر با  

2015   

هاای  هاای روساااتاایی باه ببشی ز ی، از ببشهمراه باا حرکات کاار ران کُال کره

تر بود: ی تولی از همه  همی تازهشااهری ی  چیزا باالتر از هر چیز دیگرا در شاای ه

تواناایی تا  ی،  واد یاذایی کاافی در یا  روز برای کاار در روز بعاف  ایهجاا بود کاه نظاام  

 ارزان تفیفار شف   یذای

 غذا

ی تانزدهما شا ر ههوز در داساتان  ادیرا یذای ارزان شا ر نیسات  در اروتای سافه

خوردنف   شاف یذایی بود که برد ان بایف  یکاالیی تجملی بود  یذایی که بایف ارزان  ی

ای از نیشا ر رسایفه رده شااخهخُدر آن ز ان کار ران کشاتزارهای نیشا را چون ا روزها 

ی آنها فراهم  آن چهف کالری و انفکی یذا افزون بر توذیه ی آبفار و شایری،راا که شایره

داران برزیلی باه برد اان بیماار  وشااات و تبم دزدیافناف  بردهکردا برای تویافن  ی ی

ا ا ر چه یذای اضاافی  دادنف تا برد ان یعهی دارایی آنها بتوانهف به کار باز ردنف رغ  ی
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شااف  از نظام  تر کل ثیت  یدقت حساااب شاافه و چون ی  کسااری یا زیان در دفبه

ها در  ادیرا چهف ساهف باقی  انفه اساتا  رچه  یذایی برد ان در ز ان ح و ت ترتوالی

شاف با خود به راا که در آفریقا کشات  ی  1ای م ، اسات آنها برنجا ارزن و ارت خوشاه

باار خود باه دنیاای نو آنهاا را در  اادیرا برده و فرزنافان آنهاا در تریاان انتقاا  خشاااونات

داری  ی یذاییا ی  اصل تایفار در سر ایهتفا از برنا ه  تیس خود  ذاشته بوده باشهف 

هم برای   -باشاف  ارزانی در دساتر  آنها ای، اسات که یذای  صارفی کار ران بایف به

  داران و هم برای نظم اتتماتی  هافم سر ایه

ها  دههف که ی ی از بهتری، راهحاکمانا بها بر سااهتی دیری،ا چهی، تشاابی   ی

دسااتان ساایر کردن شاا م آنها اساات  فیلسااوق و برای تلس رضااایت کار ران و تهی

ش تاخت زدنف   ادار روم باساتان سایساروا شااهف بود که تمعیتی  رساهه به خانهز ی،

ساوی ا پراتور روم کلودیو   ی  سافه تس از آنا در شاورشای دیگر از  رساهگانا به

نان خشا  ترتاب شاف  یذای ارزان به  فت ی  هزاره در برقراری نظم نقشای  رکزی 

های داشاات، هزیههداری ای، نظم با تایی، نگهبوم ساار ایهداشااته اساات  در زیساات

هایشاان برقرار شافه اسات  ا روزه  م ، اسات  خانوادهکار ران برای سایر کردن خود و  

ی ترابری و  سا ، ساهم بیشاتری از  ی یذاا هزیههبفیهی به نظر آیف که در برابر هزیهه

اهمیتی نسااایی یاذا  درآ اف خاانوار را باه خود اختصااااص دههاف  ا اا از نگااه تااریبی بی

  1913تا   1۴53 از ارزان اساات زیرا ارزان ساااخته شاافه اساات   -ی نویی اساات  تفیفه

کردنف از  ی یذا  یدرصاف دساتمزدی که کار ران سااختمانی در بریتانیا صارق هزیهه

درصاااف از    6 8ی یاذا باه  تاایی، آ افن هزیهاه  درصاااف تاایی، آ اف  5 55درصاااف باه   80

ا ای، هزیهه 201۴تری است )از سا  ی بسیار تازههای خانوار در انگلستان تفیفههزیهه

  6 56درصاف و در نیجریه   5 25درصافا در چی،  2 1۴ا در ایتالیا  درصاف  6 6در آ ری ا  

شاونف کها برای  داشاته  یها با اساتفاده از راهیردهایی تایی، نگهای، رقم  درصاف بود (

نموناه در آ ری ااا همیر ر یا  دالری و سااایاف ارزانی از  رغ ساااوخااری راا کاه باا آن  

ی  ادیرای  ا در ای، اسات  تل  نمونهدههف  تهز ی خود را آیاز کردیما روا   ینوشاته

که شا ر درسات از راه همان روابطی که  ادیرا در آن تیشاگام بود اکهون به ی  کاالی  

 
1. sorghum 



 ارزان  زیهفت چ  یههییتهان در آ   یتار 368 

یذایی ارزان تیفیل شفه است   صرق ش ر انگلیس از ی  خوراکی  اه به  اها تا تایان  

ه خود  ی هیجفهم  قفار افزایش یافتی هففهم به چهار برابر افزایش یافتا سافهسافه

تونف به ازای هر نفر رسایف  ا روزه در آ ری ا  صارق  13دوبرابر شاف و در تایان سافه به  

تونف   ۴1از ای،  قافار    -کیلو( به ازای هر نفر اسااات 2 3۴تونف )  76ها  کههافهشااایری،

 ی ارت اسات کیلو( فروکتوزِ شایره 25 11تونف ) 25کیلو( شا ر تصافیه شافه و   ۴5 18)

ها  کههفهی دریافت شافه از شایری، یانگی، کالری روزانه 2010تا ساا   2005از ساا   

کاالری برای زناان بوده اساااتا یعهی حافود   239کاالری برای  ردان و    355در آ ری اا  

 ویف که ی هر فرد )تژوهشاای تازه  یی دریافت شاافهدرصااف کل کالری روزانه 13

واهف داشات(  ا ا شا ر  درصاف اثراتی  هفی بر تهفرساتی خ 2-3ی بیش از دریافت روزانه

تهها  هیم انروی برای انساان نیسات  کاالی دیگری که بهای آن به  هظور دوام آوردن  

ی بزر  برای کاار ران داشاااتاه شااافه دو ی، هزیهاهی کاار ر آ ری اا تاایی، نگاهتیقاه

 ساختمانی انگلیس در  فت هفت سفه بوده است: انروی 

 انرژی

ی تهگال ای  اادیراا دتزیرهحاارهنیماههاای  تهگال  1هاای کوتااه بر  بویدرخات

چوب ا  هیم ساوختی نیودنف که بتوان با آنها آیاز کرد  در آیاز از آنها به شا ل تبته  

شافا  وادی که در ها از آنها سااخته  یهایی که ناو ان ترتوالیتبته  -شاف  اساتفاده  ی

وب چون ساوختِ  ا ا کاربرد چ  رفت شاهر لیسایون به کار  یهای سااختمانی کالنترووه

های حرارتیِ سااخت شا ر بسایار ارزشامهفتر از  صارق آن چون  انعی در آتش دیه

ای آنها در شارایط ویژه  -ای، درختان در حالت تییعی ساوخت نیودنف   برابر آب اسات 

 سوخت شفنف   

داشات، آن  وادی وبیش  هار کرده و برای روشا، نگههر تمفن دیگری آتش را کم

یافته اسات  ا ا در  ادیرا تما ی  هحهی }اقتصاادی ا از شا وفایی تا فروشافا که تهها 

ساا  روی دادا  حفود به شامار درختان تزیره بود  به ساب، دیگرا شاتاب و  70در 

مو  اساات  ارزانی چوب تلت خیزش  داری نا عی  صاارق سااوخت در ساار ایهانفازه

 
1. Laurel 
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آ فِ فروشافِ ای، صاهعت در  ادیرا بود  بحران با تایان یافت،  چهی، تیصاهعت شا را هم

 انه دارد  داری ساوخت وهایفی ساهی ساوخت تزیره شاتابهفه شاف  در سار ایهاخیره

تهها صااهعت و نیرویی برای باال بردن تولیف در صااهایم دیگر اساات بل ه سااوخت نه

 -، تایگزیهی برای نیروی کار و در خف ت آن اسات که نیروی کار را باصارفه  چهیهم

دارد  سااوخت ارزان هم هماوردی برای کار رانی اساات که کار خود را به نگه  -  ولفو  

سااهها نفت و دیگر  هابم انروی کار هاییا که با نیروی چوبا ایا ی  اشاای،وساایله

ضروری برای کار تیمارداریِ ارزان است و  دادیدههف و هم درونکههفا از دست  ی ی

 در نگهفاری از نظم نقشی  رکزی دارد  

کهیم که بر آ فهای تمفنی زنف ی  یبا تی  -آیا ضااروری اساات  فته شااود؟   - ا  

ی انروی ارزان سااخته شافه اساتا واقعیتی که توییر اقلیم ت ییف آن اسات  اقتصااد تایه

ر اساتبرا  سیس آسیس انسانی زیادی شفه است تهها دسایاسای تهانیِ ساوخت ارزان نه

ی ز ی، را توییر شا ل داده اسات  با ای، همه ت ثیرهای  بوم کُرهچهی، زیساتبل ه هم

ای وتود دارد که بر  یهای آن  ی سااان توزیم نشاافه اساات   حاساایهتوییر اقلیم به

ا دف، شافه و ی تاهایی را که بیشاتر  رد ان ناشای از توییر اقلیم در آنهتوان نقشاه ی

توانف در آنها روی دهف رسام کرد  برای دیفن آن نقشاه  ا  تاهایی که تلفات آیهفه  ی

 های ارزان داری را درک کهیم: تانبوم سر ایهنیاز داریم نبست راهیرد تایانی زیست

 های ارزانجان

در تهوا به دنیا آ ف  ز انی او سااک، تورتو ساانتوا  1۴51کریسات  کلمس در ساا  

  1۴78به آنجا رساایف و در سااا     1۴76رون از ساارز ی، اصاالی  ادیرا بود  او سااا  بی

  ای از خانواده تجاری تایتبتا تهواا شااف     ور تجارت با لودووی و سااهتوری،ا شاااخه

ههگاا ی کاه کلماس باه  اادیرا رسااایاف برد اان را دیاف و دریاافات کاه قاانون باا آناان چاه 

هاا بودناف  در داد ااه آنهاا تفااوت از دیگر انساااانبرخوردی دارد  برد اان در برابر قاانون  

آنها تهها اتازه داشاتهف در اتهام   -توانساتهف شااهف یا قربانی به حسااب آیهف هر ز نمی

توانسااتهف شاااهف تهایتی باشااهف یا تهایتی بر تهایت از خود دفاع کههف ا ا هر ز نمی

ش کارآ وزیِ اسااتعماری  ببای، تفاوت در برخورداری از حقوق الهام  آنان رفته باشااف 
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برای انجام    وریت از   1۴78کریساات  کلمس شااف  بی، ز ان ترک  ادیرا در سااا  

به  1۴98ساوی تادشااهی اساپانیا و باز شات به فانچا  به  فت شاش روز در ساا  

ای را در کاراپیس آیاز  کُشایکریسات  کلمس نسال  1ی ههف یربیاالسالطههتهوان نایس

 انجا یف     -ها  و تمفن  -زیستهف هایی که در آنجا  یاز انسانکرد که به  ر  بسیاری 

ی هاا زیر ترچم خانوادهی نابودساازیسات  کلمسا ساهجهیی  سافه تس از تولف کر

که  سلطهتی اسپانیا و صلیس کاتولی ا چهان برخی از  جریان آن را به دردسر انفاخت

ی به برد ی کشایفن و رفتار ی ف ری براهای تیچیفهآنان را به زحمتِ سااخت، بهیان

  تایی بود که در آن  رز 2ی وایادولیفهای دیگر برکشایف  د هاقشاهوحشایانه با انساان

بی،  تمفن و وحشای زیر تیگرد قرار داشات  به  فت چهف هفته در وایادولیف اساپانیا  

هاا در آن ساااوی اقیاانو  اتلس در ای بی، دو ترق در  ورد رفتاار باا انساااان هااهره

ی  تریاان بود  در یا  ساااوی  هااهره باارتولو اه د ال  کااساااا ا روحاانی تیرو فرقاه 

 ری  نویرا روایتی کوتاه ازاوا   15۴2ی کوتاه ساا  ه بود که رساالهدو یهی ،ا نشاسات
داد که او در دنیای نو شاااهف بود  در آن سااوی  ا خشااونتی را شااهادت  یههف یربی

یا   افافم اُرتودُکسِ برحق بودن اساااپاانیاا در   3خوان خیهس د ساااپولوداا هااهره  

کردنف  در ای،  ورد بحث  یکشاور شاایی نشاساته بود  دو ساوی  هاهرها در وایادولیفا  

ای  بودا  ونه  ۴انفاانف یا حیوان   وضاااوع  ورد بحث نظام ان و یکه آیا بو یان انساااان

داران تقساایم هایی از بو یان را  یان ز ی،فهاوری  ال یت اسااتعماری ز ی، که  روه

کرد  کاه باایاف باه  افت دو تو   ای نگهافاری  یکرده و دآناان را چون نیروی اخیره

کردنف: ی ی ز ان زنف ی خودِ بو یان اخیره شااافه برای  داران کار  یمر برای ز ی،ت 

ی  کاار و دیگرا ز اان زناف ی فرزنافان آنهاا   اال اان ز ی، تاذیرفتهاف تاا آن نیروی اخیره 

ی تلوم های زبان اسااپانیایی و فرسااتادن آنها به  فرسااهکار را با فراهم کردن کال 

 
1   Indies  -   کشورهای کهونی کاراپیس که کریست  کلمس به اشتیاه ههفوستان نا یف و اسپانیا تس از آش ار شفن

 اشتیاه آنجا را به ههف یربی توییر نام داد 

2  Valladolid -  در شما  اسپانیاشهری  

  تالم الهیات اسپانیایی  فیلسوق و  3

4. Encomienda System  
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ح و ات اساااپاانیاا برای برخورداری از ای، نیروی کااتولی ی سااارترساااتی کههاف و باه  

از آن کاه ال  کااسااااا   اخیره ی کاار  االیاات بپردازناف  در تاایاان  هااهرها تس 

ای از ارسطو را  خواهی فراخوانف و سپولودا  فتهشمو  را به تژوهشدوستی تهانانسان

ربر و ناانسانا  ی خود بر ای، که بو یان ددر اات خود بردها نا تمفنا بدر دفاع از ایفه

ها ادا ه تیفا کردا  هسااتهف آورد هر دو ترق ادتای تیروزی کردنف  ا اا کشااور شااایی

شااافناف و زناف ی   ی  تر اداره یراناهانافاهاا تس از آن باا قوانیههی کمی ساااباتان و ی

 شف   های سپولودا اتما   یارزش شف  شیوهچهان بیبو یان هم

ی در انساااانیات  رد اان بو یا هم در  ورد ا اا چرا  هااهره؟ اختالق نظر فلساااف

ی تییعات و تا عاه تاره شاااف و هم در  ورد تایگااه آنان در تهاانی بود که به دو نیماه

های  زنف یای بود در  ورد ی ح و ت کردن بر آنان بود  به ساب، دیگر  هاهرهشایوه
رزان دیگر بریم تا اشااره کهیم چگونه نظم چیزهای اا اصاطالحی که  ا به کار  یارزان

تذیریم  شااود   یاز راه اتما  زور و ایفپولووی کهتر   ی  -به ویژه کار و تیمارداری    -

 یری  کمی با  وارد دیگر  تفاوت اسات  بفون قفرت تصامیم  ارزانکه ای، اساتفاده از  

هایی  هم نیسااتهف ساارکوب  ردم هایی  هم و چه زنف یدر  ورد ای، که چه زنف ی

ی دانشا  هابم و نیروی کار های رقیس و  صااادرهو ح و ت هابو ی یا تیروان  ذهس

 تذیر نیود آنها ا  ان

های تاری تیرا ون تساتارهایی   فته در بحثهای تیشترازهای  فرن  وضاوعهم

هاا بر برقراری نظم چون ا هیاتا تاایگااه  هااتران و تهااههاف اانا تاافشااااری ح و ات

کههف که بسااایاری از   هاتقی را صاااادر  ی برداری از  هابم درههگا ی که  جوز بهره

هاای نفات و دخطرات   رد اان بو ی تیرا ون آن  هاابم زناف ی ناا هااسااایی دارنافا تهاه

ها بایف به چهی،ا ای،  وضااوع هم که انسااانبهیادِ  توریساام  فرن فراوانهف  همزنف ی

تا که ندنیا  ا هیت و سارتهاهی در برابر خطرات باشاهف  وضاوتی تازه نیسات  ا ا از آ

های داخلی و یابفا آرایشداری از راه } ساااترش   رزهای خود رشاااف  یسااار ایه

المللی نیرو با اساتفاده از تییعت برای ت  ی، تو ا کارا تیمارداریا یذا و ساوخت با  بی،

هایی که در زداییها و ارزشی  صاادرههای نژاد و ح و ت و  لتا به اضاافهایفپولووی

های ارزان با اساتفاده از دساتگاه  شاود  زنف یهفته اساتا همراه  یای، آرایش نیروها ن
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شفت داری بهبوم سر ایهها برای زیستآیهف  ای، تان فرن نظم اتتماتی به وتود  ی

در هاا  ساازیها از توا م انساانی و  حروم ورد نیازنف  ا روزها قفرت صافای ای، روایت

ا   در آ ری اا والدیمیر توتی، در روسااایها های دونالف ترای که  رایششااارایط ویژه

دههافا  رتاس تیاس اردویاان در ترکیاه و ناارنافرا  ودی در ههافوساااتاان از آن خیر  ی

 ای یافته است  اهمیت ویژه

 بوم جهانی معرفی زیست

هایی  داریا ت  ی، زنف ی و هفت چیز ارزانا ببشهای  ا در  ورد ساار ایهدیف اه

بوم تهانی در زیساات  خوانیم بوم تهانی  یآن را زیسااتانفازی هسااتهف که از چشاام

ی زنف ی  های اخیر چون راهی برای انفیشاایفن در  ورد تاری  بشاار در شاای هسااا 

ی زناف یا  اا هاا از شااای اهتافیافار شااافه اسااات  باه تاای آیاازیافن باا تافایی انساااان

شاونتا  های خو آرایش -ها  کهیم در  ورد ای، که چگونه انساانهایی تر   یترساش

داری تهها ببشای از  شاونف  سار ایهدرون تییعت تایگزی،  ی  -ها  کار و نابرابری انساان

ها که ای از تیوساتگی جموته  -بوم اسات  بوم نیساتا که خود ی  زیساتی  زیسات

 -بوم زیساتنویسایم کهف  بهابرای،ا وقتی  یتارچه  یقفرتا سار ایه و تییعت را ی 
های تهانی  تر دنظامهای دیری، ا به ساهت  -یم ای، دو را  کهراساته  یو هم  -  تهانی

آورد کها با رانش بو ی را به وتود  یداری زیساااتآوریم تا بگوییم سااار ایهروی  ی

یابف   ی ز ی،  سااترش  یی کُرهتایان انیاشااتا از راه  رزهایش به تهههنیروهای بی

بوم تهان   یفنِ دزیسااتبوم تهانی برای تیش کشاابهابرای،ا سااب،  فت، از زیساات

های قفرتا  دهف چگونه تیوساتگینیسات بل ه  طر  کردن تحلیلی اسات که نشاان  ی

بوم تهانی به ی زیساتکههف  ایفهی زنف ی کار  یتولیف و بازتولیف با اساتفاده از شای ه

ی تهان های خش، و استثمار رانهدهف تا  شاهفه کهیم چگونه تیوستگی ا ا  ان  ی

حتی   -های نابرابر چهی، چگونه ای، آرایشداری ریشاه دارنفا همفه سار ایهدر تهج سا

رخفادتذیر و در د ِ بحرانی   -رسهف و  ورد نیاز به نظر  ی هایی که ا روزه ابفیآرایش

 انف   سابقهبی

داریا بوم تهانیا چیزی بیش از نگرشای  تفاوتی نسایت به سار ایهروا زیساتازای،

کهف تا  شاااهفه کهیم چگونه در احتمالی اساات  راهی را اراپه  یهای  تییعت و آیهفه
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سااازنف   ها را  یانسااان های زیسااتو  حیط های زیسااتها  حیطتو  تاری  انسااان

هایی که در  فرسااه در  شااایف تا از آن بازبهگریم چگونه شاایوهدیف اهی را بر  ا  ی

ی دیگر ا اقتصاااادی و همهبو یتوییر زیسااات  - ورد توییر به  ا آ وزش داده شااافه  

ی بی، هاای ا روزی  شاااارکات دارناف  ا ر قرار بااشاااف رابطاهخود در بحران  -هاا  حوزه

 اذاری و کهش را در تهاان درک کهیما آن دیاف ااه در رسااایافن باه چهی، درکی ناام

هاای تافالات اتتمااتی ز اان درازی بر دناام  اذاری نظاام  نقشااای حیااتی دارد  تهیش

برای قفرت روابطی ورق و اساسی    روابط بی، انفیشاها زبان و رهاییانف زیرا تای فشارده

 چون هایی که بیدهف  شااهفه کهیم چگونه  فهومبوم تهانی ا  ان  یهساتهف  زیسات

سااازنف نه تهها به ای، دلیل  شاا ل – انهف تییعت و تا عه    -کردیم  و چرا فرض  ی

کههاف بل اه از آنجاا کاه ای،  یهاا زناف ی راساااتی، و تااری  را تههاان  کاه ای،  فهوم

های داری تفیفار شاافنف   فهومها در تی خشااونت اسااتعماری و کردار ساار ایه فهوم

های بزر  ی شانزدهم در اروتا  تولف شفنف  ای،  فهوم فرن تییعت و تا عه در سفه

ها و در اروتا شا ل تهها در تیوساتگی نزدی  با سالس  ال یت از دهقانان در  ساتعمرهنه

کشای  ورد اساتفاده چهی، خود چون ابزاری برای سالس  ال یت و نسال رفتهف بل ه هم

ی  فرن بهیانی بود که شاهاسای تازهی تییعت تا عه برای کیهانقرار  رفتهف  دو انه

در آن فساا هموارا ز ان خطی و تییعت بیرونی بود  ای، واقعیت که  ا به تور  عمو   

هاای ی بیرون رانافنتااریبی کاه در بر دارنافه  -اریم  از چهی، تااری  خونیهی آ ااهی ناف

شااهفی بر   -ی انساانیت اسات  ها از دایره فرن تیشای،ِ بیشاتر زنانا بو یان و آفریقایی

بوم تهانی   یر  فرنیته در ایجاد فرا وشای نزد  ا اسات  بهابرای، زیساتهرفیت چشام

آیف که  ا  بساایار تیش  یتهها  تعهف به بازانفیشاای بل ه  تعهف به یادآوری اساات  نه

 ری داری را تهها به چپاو از سااوی ساار ایه های زیساات ری زنف ی و  حیطویران

توانف به اقتصااد  داری نمیی سار ایهدهیما در حالی که ببش تمفهاقتصاادی نسایت  ی

وکارها و بازارها ی ک  زدن نئولییرالیسام برای خودا کساسکاهش داده شاود  به وارونه

هااا  تا ثیرناف  فرههاهچرخااناف بیداری را  یچاه کاه چرخ سااار اایاهاد بیشاااتر آندر ایجا

ها را به فر انیرداری از  های تلمی بایف در کار باشاااهف تا انساااانها و  جموتهح و ت

ای برای ت  ی،  ی تورافیاهای تازهههجارهای تهسایتا نژاد و تیقه وادارنف  بایف نقشاه
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ی رایج  ای انیاشات شافه باز ترداخت شافه و سا هه هابم تراحی و ایم، شافها بفهی

و   -ای را برای ای، بازشاهاسایا برای یادآوری  بوم تهانی شایوهتشاتییانی  ردد  زیسات

ی  های دیگر تییعت در شی ه ها و تلوهها و نیروی کار انسانزنف ی  -ی نوی،ِ  شاهفه

 کهف زنف ی فراهم  ی

 زندگانیِ دی ر چیزهای ارزان

ساازی که های زنف یانی در خود نویف ا یف دارد  شاهاساایی شای هبوم تهزیسات

چهی، به  ثابه یافت، ابزارهایی  فهو ی اسات  داری به آنان وابساته اساتا همسار ایه

ی راهیردهایی از ساااوی  برای رویارویی با تصااار سااار ایه   ا نیاز داریم تا با توساااعه

هاایی برای  و تاایگزی،  -ی ز ی، رهتویااناه برای رویاارویی باا بحران کُهاای تافالاتتهیش

ی ی بازتولیف خالقانه و  سااترش یافتهدر باره  -ی کهونی سااا انفهی تییعت  شاایوه

های د وکراتی  زنف ی بیهفیشاایم  به همی، تلت اساات که ای، تسااتار را با  شاا ل

 شااااییِ توییر وضاااعیتی کاه در تیش  در راهتوانهاف  بریم کاه  یهاایی باه تاایاان  یایافه

 م  ا را یاری رسانهف   داری

ی اسااسای آن آیف که ی   حیط زیسات باوری کمرنها ا ر نظریهدور به نظر  ی

ناتذیر تفایی انسااان از تییعت باشاافا  و د ر ونی تاریبی ورشاا سااته یی ایفهبرتایه

وچرا  ذار چونهای ا روزه بیبتوانف توییری ایجاد کهف   ت سافانه بسایاری از سایاسات

تذیرنف  بحران  الی  ذشاته را به یاد آوریفا ای، بحران با  چیزهای ارزان را  یتهان به 

و بان فاری تجاری در آ ری ا ایجاد   1از  یان برداشات،  رز بی، بان فاری  عا الت خُرد

دوران کسااادی بزر  برای تیشااگیری از  عا التی در  2شااف  قانون  ال  اسااتیگا ِ

 سئو  فروبردن اقتصاد تهانی به سقوتی  ارتیچی دانسته  1930ی  آیهفها که در دهه

ساازی  های آ ری ا برای  لیها و کمونیساتشافا سافی ایجاد کرد  ساوسایالیسات ی

چون ساازشای ها کوشایفه بودنف و  جریان نیودیل فران لی، روزولت ای، قانون را بان 

وی م باز شات ی بیساتببش اراپه کردنف  ههگا ی که  عترضاان لییرا  سافهاتمیهان

 
1 Retail Banking 

2   Steagall Act-Glass  -     های  عا الت خرد را از   ذاری و بان  های سر ایهکه بان   1933قانونی در سا

 ی فیگر تفا کرد 



 

 
 

 ی  حس، صفار   ی ور   ترتمه   ویدبل  سونیرا  تاتلا ت 375

اساتیگا  را تقاضاا کردنف آنان نیز به دنیا  ساازشای بودنفا نه به دنیا    -قانون  ال  

 ی ارزان شفه بود:  س ،   چیزی که تسلیم  الیه

دالر در  15ساات دسااتمزد ها درخوابه همی،  ونها ههگا ی که در آ ری ا اتحادیه

نگر برای  ایما نگرشای کالنسااتت را برای کار دارنفا درخواساتی که  ا تشاتییانی کرده

ی کار ران تیمارداری و خف ات یذایی  ی کار حسااور نفارد  چرا بایف برای آیهفهآیهفه

افزایشای در حقوق دریافتی خواساته شاودا افزایشای که زیسات، با آن به سابتی    انفک

های ارتمهفی انساان در تیونف با  راساتی چرا بایف  طر  کردن ایفهتذیر اسات؟ بها  ان

رسااانی در بری از کار بل ه فرصااتی برای یاریکار ساابت باشااف؟ آیا نیایف نه تهها رنج

ا رچه دولت رفاه  ساترش یافتها به ُتر رشافتری،   سااخت، تهانی بهتر خواساته شاود؟

درصااف از درآ ف خانوار در سااا   20شاافه و به  سااهمِ درآ ف خانوار در آ ری ا تیفیل

تردیف تقاضای سیاسی برای  ا ا بار کار زنان کاهش نیافته است  بی رسیفه استا  2000

 آن که کار خانوار کاهش یافتها تاداش داده شفه و بازتوزیم شود آ ا  نهایی است؟

های  سااتتر از آنچه هسااتیم که ساایاای ا نیاز هف آرزوهایی برای توییری ریشااه

ای دیگرا توته داشته باشیف که سوخت فسیلی کههف  برای آوردن نمونه عاصر اراپه  ی

های تها  راسااتا از ههفوسااتان  رفته تا  ارزان  فافعان خود را در  یان انفیشاا فه

را   1ای فتوولتاایی }نیروزایی نوری هاا در حاالی کاه آیهافهایااالت  تحافها دارد  لییرا 

ی آنان ای را که  زیهها ا به سااد ی  شا الت زیربهای  واد  عفنی  کههفاتیشاههاد  ی

چهان نساایت به آنان که یا  برنف  تهیش  واد یذایی همبه آن وابسااته اساات از یاد  ی

توشاااهاف یاا  دههاف در حاالی کاه بر فقر چشااام  یبهاای  واد یاذایی را افزایش  ی

رد فقرا الیتاه باا افزودن  اذاکههاف کاه  یهاایی را برای یاذا  ههافسااای  یتاایگزی،

های ارزان  هاا ادا ه یابف تذیرنفه باقی  انفه اسات  الیته تفاوم سایاسات زنف یویتا ی،

از روسایه و آفریقای تهوبی تا آ ری ا و چی،    -توان در باز شات خودبرترانگاری را  ی

های نظرساااهجی  رکز به نام دتاسااافاری از  لات   شااااهفه کرد  با توته به داده  -

کههف  احساا   ی 2درصاف نسال انفجار زادآوری 35وهش تقایف  لی دانشاگاه شای ا و تژ

 
1  Photovoltaic -  استفاده از نور خورشیف ای برای تولیف نیروی برق با شیوه 

2. Baby Boomers 
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درصاف نسال  31کوش نسایت به سافیف توساتان و  تر سابتتر  کمکه سایاه توساتان تهیل

  هزاره نیز چهی، احساسی دارنف 

هایی  بی، نیسااتیم ا ا در کار ساااز انبا آن که نساایت به خردورزی چهفان خوش

بیهی اراده را  انفیشاهف خوشتذیری بسایار بیشاتری در روابط اتتماتی  یبه توییرکه 

ها  کههف  اتحادیهها تیشاتیش با چیزهای ارزان برخورد  ییابیم  بسیاری از ای،  روه ی

ی   ران توییر اقلیم خواهان ارزیابی دوبارهدرخواسااات دساااتمزدی باالتر دارنف  کهش

یابهف که انف در یکه کار ناپو ی کالی، را خوانفه  انف و کسااانیروابط  ا با انروی شاافه

کساانی که در کارزار  واد یذایی هساتهف   چیزهای بسایار بیشاتری نیز بایف توییر کههف 

ترورانیم توییر دههف به ای که آن را  یخوریم و شااایوهخواهان آنهف تا آنچه را که  ی

هف ان کار ران خانگی  ی خوبی داشاااته باشاااهف  سااااز ان دهای که همه توذیه ونه

ها و  راکز  راقیات بهفاشاااتی را به انف که تا عاه کار انجاام شااافه در خانهخواهان آن

رسامیت بشاهاساف  تهیش اشاوا  خواهان آن اسات که کسانی که در خطر ضیط  ل  و  

از خااناه هساااتهاف اتاازه یاابهاف در خااناه بماانهاف    حروم شاااافن  هاای خود بااقی 

ی زنف ی  ی انفیشایفن  ا در  ورد همهخواههف شایوهینگر  شاهاساان ریشاهبومزیسات

های بو یان و کهشاگران  روی ز ی، توییر کهف  تهیش تان سایاهان  هم اساتا  روه

 تفالتی تاریبی هستهف   حقوق  هاتران خواهان برابری و یرا ت برای بی

ی بحرانی بااشاااهاف   ی یا  لحظاهتوانهاف برانگیزانهافههاا  یهر یا  از ای، تهیش

های های برد ان تا اتتصاااباز شااورش  -داری از  قاو ت ت ثیر  رفته اساات   ایهساار

های حقوق زنان های ضافاساتعماری برای برانفازی اساتعمار تا ساز انایا از انقالبتوده

های ا روزه و همواره توانساته اسات دوام بیاورد  با ای، همها تهیش  -و  رد ان بو ی  

کههاف   همراه بااهم نوشااافارویی برای بافبیهی اراپاه  ی  هماه در ارتیاا  باا ی افیگرناف و

 ها یاری رسان باشف   توانف در ایجاد تیونفبوم تهانی  یزیست

 ردنف   ا با آلیس واکر همفلیم  کهیم که به  ذشاته باز یهایی اراپه نمی ا راه حل

 ر قرار  دهم  و اای است که برای زیست، در ای، کُره  ی ویف: دکهشگری کرایهکه  ی

داری ادا ه یابفا آن زنف ی از راه  یارزات  رد ی به دسات باشاف زنف ی تس از سار ایه

ها ا ر قرار اسات د رساان کهیم که سایاساتتهگهف   ا ان ار نمیآیف که برای آن  ی ی

توانیم به دام شاود  ا ا نمیشاونفا ای، د رساانی از شارایط تاری زنف ی  ردم آیاز  ی
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داری از تییعتا تا عه و اقتصاد تصویر کرده است   ا بایف  یم که سار ایهانتزاتاتی بیفت

هایی برای زنف ی را از  یان هایی نوی، بیابیما راههایی را برای تمفنزبان و ساایاساات

داری ساااخته و ترداخته بیابیم  به همی، دلیل بوم ساار ایهتوییر وضااعیتی که زیساات

کهف  کهیم که کم   یها را  طر   یایفه  ای از یری خود رشااتهاساات که در نتیجه

هایی برای بازساازی شاهاساایی و با آن  ی روشها را در تییعت به وسایلهتایگاه انساان

های انساان درون توانف تیونفها اساتثمار  یهای سافهتفالتیسااز ار کهیم  ساهجش بی

ای  کار به  ونهی زنف ی را بار دیگر تقف  ببشاف  بازتوزیم تیمارداریا ز ی، و  شای ه

بوم  های زیسااتهای خود و زنف یرسااانی به بهیود زنف یکه همه فرصااتی برای یاری

داری  ا را به انجام توانف خشاونت انتزاتی را که سار ایه ی  تیرا ون خود داشاته باشاهف

بوم بازساازی   دارد خهثی کهف   ا برای ای، نگرش اصاطال  دزیساتی آن وا یروز ره

کهیما کردار و  زیهیم و آن را چون راهی برای دیافن تااری  و تییعات اراپاه  یرا بر ی

 ی زنف ی ها در شی هرای انسانتعهفی برای برابری و تیونفهایی بازانفیشی شفه ب
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انسان   روابط  انتقادی  پژوهشگران  میان  در  امر   ایگسترده   طوربه   حیوان  –این 

  انگاریدوگانه  حیوانات،  و  انسان  بین  مطلق  شناختیهستی  تمایز  که  است  شده  پذیرفته

 ترینرادیکال  از  برخی  حتی  حال،   این  با.  است  ایدئولوژیک  ساختاری  حیوان،  –  انسان

ی داری از نسخه کشی و سلطه بر حیوانات در سرمایهگام توضیح بهرههن  گرایانحیوان 

 حیوان   –سان  انگاری انکنند. با انتقاد از ظهور مجدد دوگانهتری از آن استفاده میمالیم

  یدرباره  ماتریالیستی  –  تاریخی  توضیح  یک  برای  را  زمینه  من  مستقیم،غیر  شکلیبه

باز میبور  توسط  حیوانات  بر  سلطه  و  استثمار اول آنکنم که در وهلهژوازی  را  ی  ها 

مفهوم به گونه  به  مربوط  موضوعی  نمیعنوان  به  سازی  استناد  با  عوض،  در  کند. 

ای، نشان داده شده است که بخش  های اکوسوسیالیستی در مورد اثر گلخانهاستدالل

عنوان به   حیوانی  محصوالت  و  حیوانات  از  که  –  حیوانی  یسرمایه  –خاصی از سرمایه  

بردار اصلی از استثمار و  کند، دلیل اصلی، عامل کلیدی و بهرهابزار تولید استفاده می

ی ی سرمایهی تولید فعلی است. بنابراین، مفهوم نوساخته سلطه بر حیوانات در شیوه 

پسا اصلی  مفهوم  با  اینجا  در  نیکول   (postoperaist) یگرایانهکارگرحیوانی  که  آن 

ارائه دا بر درک و سنجشی کالسیک وابسته به شوکین  زیرا مبتنی  د، متفاوت است، 

داری است. بر اساس این رویکرد، حیوانات از طریق ارتباط  روابط اجتماعی از سرمایه

  –ی سرمایه  توان آن را رابطه با سرمایه، که می (superexploitation) استثماریفوق 

ادغام  ی طبقاتی سرمایهامعهج  در   اجتماعی   –  اقتصادی   لحاظ   از  نامید،   حیوان داری 

 .شوندمی

 مقدمه 

،  (1906)  جنگل نامنویس آمریکایی، در کتاب معروف خود بهآپتون سینکلر، رمان

های شیکاگو در  نمای کلی تأثیرگذاری از آنچه برای کارگران و حیوانات در کشتارگاه

دهد. در ابتدا، سینکلر برای  پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم اتفاق افتاد، ارائه می

طور گسترده خوانده شد.  کرد، اما پس از انتشار، این کتاب بهیافتن ناشری تالش می

خص شده است که سینکلر، عضو حزب سوسیالیست ایاالت متحده  خوبی مشتاکنون به
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گیاه واکنشو  از  حدی  تا  وی، خوار،  بود.  دلسرد  خود  کتاب  به  نسبت  عمومی  های 

 نویسد، ابراز تاسف کرد که( در نیویورک تایمز می2016طور که شریا سینها )همان

محوطه...   از  ناشی  سالمتی  خطرات  بر  تمرکز  با  وی   های خوانندگان 

دامداری آمادهغیربهداشتی  تأسیسات  و  بهها  گوشت  جای سازی 

ی اصلی غافل شدنِ کارگران و رفتار وحشیانه با حیوانات، از نکتهانسانیغیر

 د. مانده بودن

ها  طور اتفاقی به شکم آن سینکلر گفت: »من قلب مردم را هدف قرار دادم«، »و به  

 .(2016برخورد کردم« )سینها، 

بهنارضایتی سین او  قابل درک است.  واقعاً  تأکید داشت که کتاب وی  کلر  درستی 

عالقه به  آنکه  از  اگر جدی گرفته شود  بیش  غذای سالم کمک کند،  به  مندی مردم 

ی سیاسی مهمی خواهد بود. اما سینکلر با افشای داستان  انکار مسئلهشکلی غیرقابلبه

مراتب از آن فراتر  اش به خانوادهخیالی کارگر مهاجر لیتوانیایی، جورجیس رودکوس و  

داری را  ی سرمایهرود: او از طریق منشور تولید و توزیع گوشت، تصویری از ورطه می

می انسان  ه  امروز  که  تصویری  –کند  ترسیم  انتقادیِ  پژوهشگران    و   حیوان  –م 

 .بیاموزند آن از توانندمی هامارکسیست

های بزرگی مانند  یایی را که در شرکتوقفه شرایط کار وحشتناک پرولتارسینکلر بی

کردند و بیگانگی ناشی از بورژوازی را به اوج خود  آرمور، سوئیفت، یا موریس کار می

  عصیانگر،   کارگرانِ  برابر  در  اخراج  –تصویر می کشد. او سیاست استخدام  رساند، بهمی

  به   رسیدن  برای  تحققغیرقابل  یروزمره   مبارزات  ای،اتحادیه  هایتالش   در  خرابکاری

.  کشدمی  تصویربه  را  بار فاجعه  هایآسیب  به   منجر  روان  و   جسم   فرسودگی   و   امتیاز،

میپایی  دستمزدها  چگونه  که  دهدمی  توضیح  جزئیات  با  سینکلر داشته  نگه  شود، ن 

پاشند، و در  ها از هم میشوند و خانوادههای امالک سرکیسه میکارگران توسط آژانس

ی کارگر هستیم. شخصیت اصلی وی پارگی طبقهحال شاهد درک روشنی از چند  عین

ها با سایر افرادِ عین خود و همکاران  یک کارگر مهاجر لیتوانیایی است که در کشتارگاه

میآمریکایی-آفریقایی مالقات  کثیفاش  و  انجام میکند  را  کارها  با  ترین  امروز  دهد. 
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غیرجنگل بازخوانی همسانی  طبقه لقاب ،  شرایط  با  چشمگیری  و  در  انکار  کارگر  ی 

خشونت عرصه  چین  ی  یا  آلمان،  متحده،  ایاالت  برزیل،  در  امروز  گوشتِ  صنعت  بارِ 

 .شودمشاهده می

های انسانی و استثمار کارگران با این حال، سینکلر در پرداختن به این موضوع از رنج

های  ق مخفیانه در مورد کشتارگاهماند. با تحقیهای عظیم، غافل نمیبرای سود شرکت 

پرداز انتقادی مکس هورکهایمر شیکاگو برای چندین هفته، نگاه خود را به آنچه نظریه 

دارد.  ی بشری« خواند معطوف میبار »جهنم حیوانات در جامعه( یک66، ص1978)

گوسالهخوک  و  گاوها  سینکلرها،  برای  آن  فقط ها  نیستند،  موادی  حیوان  طبیعی  ها 

بی نه  اما  هوشیاری،  با  نویسنده  کنند.  کار  آن  روی  باید  کارگران  که  تفاوت،  هستند 

داری تنها  ی سرمایهترین موقعیت جامعهی کارگر در فرودستکند که طبقهتصدیق می

نیست و هرگز هم نبوده است. او دردمندی، خون و درماندگی حیواناتی را به تصویر 

گیرند. سینکلر چیزی را  خود مورد ضرب و شتم قرار میکشد که در مسیر کشتار  می

 .کندفراموش نمی

توسط  استثمار مضاعف  متوجه  سینکلر  اصلیِ  انتهای کتاب، شخصیت  به  نزدیک 

داری بدن و زندگی  شود. از یک سو، روند تولید سرمایههای صنعت گوشت میسرکرده

می نابودی  به  را  آنپرولتاریا  کار  نیروی  و  رکشاند  غارت میها  دیگر،  ا  از طرف  کند. 

کشی قرار ها مورد بهرهشود، نیروی کار آن ها کنترل میهای آنحیوانات زندانی و بدن

های کیفی بین دو شکل استثمار شوند. بدون انکار تفاوتگیرد و سرانجام کشتار میمی

ت دهد که هم کارگران مزدبگیر و هم حیوانادر یک روند مشترک، سینکلر نشان می

 .گیرند کشی قرار میمنظور کسب سود با کاالهای حیوانی مورد بهرهبه

ی معیارهای خاص و مبتنی بر روابط اجتماعیِ صنعت  بنابراین، سینکلر مجموعه 

دار انسانی عامل استثمار ی سرمایهکند. نخست، طبقه داری را درک میگوشت سرمایه 

بهطبقه  است.  حیوانات  و  انسانی  کارگر  ارزشعالوهی  بی،  توسط وقفهزایی  سرمایه  ی 

طبقه همهمان  انسانی  حاکم  ریشهی  عاملِ  هم  و  اجتماعی  عملِ  هدفِ  هم  ای زمان 

کشی از حیوانات است. سینکلر یکی از متفکران آوانگارد بود. در حقیقت، روایت بهره

دقیق مشکالت،  این  ارزیابی  در  تحلیلی  نظر  از  وی  بسیاری داستانی  از  تر 
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های استثمار حیوانات توسط محققان امروزی است. در بیشتر موارد اخیر، ردازیپ مفهوم 

حیوانی   انتقادی  مطالعات  در   مسئول   را(  گونه  یک  عنوانبه)  بشر  انسانی،   –حتی 

بهره  حیوانات  از  کشیبهره میو  آن  از  نهمندی  غلط  تصور  این  علوم  دانند.  در  تنها 

داستان  در  بلکه  پیشرو  اجتماعی  و شگفت نویسیِ  اخیر  مورد  باتیست  مانند  ژان  انگیز 

 .وجود دارد Animalia نام آنیمالیابه  Jean-Baptiste Del Amo (2019) دالم

ها و  ی متداولِ تقابل انتزاعی بین انسانکنم که چرا اندیشهدر این مقاله، بحث می

و ستم بر  کشی  کردن و توجیه بهرهتنها در جایی که برای توصیف، پنهان حیوانات، نه 

استفاده می از آن حیوانات  بلکه در مواردی که  است،  اشتباه  برای نکوهش و  شود،  ها 

زودی مفهوم دنبال این توضیح، من بهشود نیز اشتباه است. بهکار گرفته میتوضیح آن به 

ی حیوانی را بررسی نیکول شوکین در مورد سرمایه (postoperaist) یگرایانهکارگرپسا

کند، و بعضی دالیل رد  ، که درک تاکنونی از این اصطالح را مشخص میخواهم کرد

  از   ماتریالیستی  – ی مقاله به ترسیم مفهومی تاریخی  را ارائه خواهم کرد. سپس بقیهآن 

اختصاص داده شده است.   – سرمایه – ساس کار سترگ مارکسا  بر  حیوانی  یسرمایه

انی با مباحث و مفاهیم اکوسوسیالیستی  عالوه بر این، من در سراسرِ این مطلب به همس

ی حیوانی، تقویت تحلیل استثمار پردازم. هدف از تکوین مفهوم جدید سرمایهجاری می

سرمایه در  حیوانات  بر  ستم  دقیقو  تا  کرد  خواهد  کمک  تحلیل  این  است.  تر داری 

مشخص شود که جنبش حقوق و آزادی حیوانات برای رسیدن به اهداف خود )آزادی 

 .ی حیوانی(کسی باید نبرد کند )سرمایهوانات از استثمار و ستم( با چهحی

 ت اس  اشتباه   حیوان   –انتزاع انسان  

انسان   منتقد  محققان  میان  در  ایز  تم  که  است  این  عام   تلقی  حیوان،  –حداقل 

 ساختار   یک  حیوان،  – انگاری انسان  شناختیِ مطلق بین انسان و حیوانات، دوگانههستی

–Derrida, 2008, pp. 13–14, 32 به  کنید  مراجعه  مثال،  عنوانبه )  است  ایدئولوژیک

33, Mu¨ therich, 2003/2015, pp. 53ff; Noske, 1997, pp. 40–160; Singer, 

1975/2002, pp. 185–212  .) نظریه کارل  بنیانگذاران  مدرن،  انتقادی  اجتماعی  ی 

، این جدایی را  Szeligaمارکس و فردریش انگلس، قبالً در انتقاد از همکارِ برونو بائر،  

ها  آلیستی هگلیِ سلیگا از تمام تفاوتها علیه انتزاع ایدهمورد تمسخر قرار داده بودند. آن
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های مادیِ واقعی  جدال برخاستند، که حیوانات و انسانها به بین حیوانات و بین انسان 

کند )نگاه کنید  های خارجیِ انتزاع »حیوان« و »انسان« تبدیل میرا به ترتیب به تجسم

نگار آلمانی  روزنامه .( Vol. 4, pp. 75f ,1975به مجموعه آثار مارکس و انگلس  

حیوانات ص    Mat-thias Rude (2013 طرفدار  استدالل  12،  که  می(  کند 

 و   حیوانات  از  کشیبهره  توجیه  و  تحریف  کردن،پنهان  به  حیوان  –انگاری انسان  دوگانه

 .کندمی کمک داریسرمایه در ظلم

با این حال، هنگامی که پژوهشگران انتقادیِ موضوع حیوانات در تالش برای توضیح 

گذارند،  ( را کنار میهای مرتبطی نقد ایدئولوژی )یا روشاستثمار و ستم حیوانات، زمینه 

 عنوان به  «»انسان   این:  گرددمی  باز   پنهانی   شکلبه  معموالً  حیوان  –انگاری انسان  دوگانه

 گونه  یک  عنوانبه  »انسان«  و  شود،می  شناخته  حیوانات  رنج  مسئول  که  است  گونه  یک

 .شودمی منتفع حیوانات بر ستم  و کشیبهره از که

تصور  (2018a  ،p. 539) شناس استرالیایی، دینش وادیولجامعهعنوان مثال، به

»رابطه  یک  که  کند  انسانمی  بین  خصمانه  شیوه ی  در  حیوانات«  و  تولید ها  ی 

اثر برجسته سرمایه در  با  جنگ علیه حیوانات ی خود،داری وجود دارد. وی  ، حتی 

نات« باعث به  های خشونت ما نسبت به حیواکند که »سیستم شدت بیشتری ادعا می

میوجود   جنگ«  »یک  به   .(Wadiwel, 2015, p. 3) شودآمدن  استناد  با  وی 

مینظریه  توضیح  کالوزویتس،  فون  کارل  آلمانی  نظامی  عملی  پرداز  »جنگ  که  دهد 

،  Wadiwel) «ی ما کندخشونت آمیز است تا طرف مقابل را مجبور به تحقق اراده 

2015  ،p. 16). ا وادیول،  استدالل  انساندر  به  ین  وادار  را  حیوانات  که  هستند  ها 

(، این امر مستلزم 2015ی وادیول )کنند. طبق گفتهها میی انسانساختن ارادهعملی

موثرترین شکل فاعلیت، حسِ    های سلطه است تا به»انطباق و بازسازی مداوم سیستم

توسط انسان را  گریز و نیروی حیات حیوانات را تحت کنترل در آورد و ارزش استفاده  

تحلیل وادیول، جنگ علیه حیوانات با نوعی حاکمیت  وبه حداکثر برساند.« در تجزیه

)زیست  به بیوپولیتیک  است  »ممکن  که  شیوه سیاست(،  سلهعنوان  از  بر ای  انسان  ی 

،  (intersubjective)ذهنیگیرد، که اِعمال خشونتی بیناحیوانات درک شود« در می

در این شرایط، اموال موجود  .(Wadiwel, 2015, p. 21) بنیادی و شناختی است
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 ,Wadiwel, 2015) شوددر حیوانات »بیان پیروزی انسان در تصاحب آن« تلقی می

p. 23).  کنیم، شکنجه خوریم، شکار میکند: »ما حیوانات را میگیری میوی نتیجه

زندانی میمی و میکنیم،  این حق حاکمیت ما استکنیم  زیرا  پیروزی   کشیم  از  که 

 .(Wadiwel, 2015, p. 29) «آمده استدست کامل به

او تنها کسی نیست که با چنین    رویکرد وادیول هرچقدر نوآورانه باشد، مطمئناً 

شناس آمریکایی و محقق  شود. برای مثال، جامعهها و حیوانات روبرو میروشی با انسان

تاب  ک  در  ، (3ص  ،2002)  نایبرت  دیوید  حیوان،  –ی مطالعات انتقادی انسان  برجسته 

،  های ظلم و آزادیتنیدگیحقوق حیوانات / حقوق بشر: درهم راهگشای خود،

ی گوید که »تمرکز اصلی« اثر او »ستم انسان بر سایر حیوانات است.« او از دریچهمی

نظر واقع شده،  ستم« که مورد تجدیدهای تحتاز گروه  شناسانهی جامعهیک »نظریه

های  ها که خود از سایر »گروهبیند که توسط انسان عنوان یک گروه میوانات را به حی

ارزش انسانی هستند مورد ستم و  )نایبرت،  زدایی واقع میتحت ستم«  ،  2002شوند 

ی  ها و حیوانات است. در مقدمهی انسانتنیده(. بنابراین، تحلیل او ستمِ درهم16ص

که توسط او ویرایش   داریم بر حیوانات و سرمایهظل خود به دو جلد عظیم از منتخب

مند سایر  کند که »کشتن نظامهمچنین استدالل می (p. xii ,2017) شده، نایبرت

 حیوانات  سایر   شکار  و   سالح   ساخت  به   ها انسان  که   زمانی   تا   …حیوانات توسط انسان

 بشر  که  زمانی  پیش،  سال  10000  بشری  یجامعه  »تباهی  «.نشد   آغاز  نکردند   اقدام

تولیدکمحدود  و  اسیر  به  شروع و کنترل  آنردن سایر حیوانات  توانی  مثل  با  ها کرد، 

 «.بیشتر شدت گرفت

هایی را مطرح  پرداز انتقادی، به همین ترتیب استداللجان سان بونماتسو، نظریه

قدرت عنوان یک سیستم  پرستی بهکند. وی در تالش برای ایجاد ادعایی علیه گونهمی

ها برای  داند که توسط آن انسانپرستی را »سیستمی میی تولید«، گونهو »یک شیوه

ها را کشتار  کشی قرار داده و آن اهداف خود سایر موجوداتِ آگاه را تحت سلطه و بهره 

ادامه میمی وی  روابط سرمایه کنند.«  ظهور  »با  و  دهد:  فرهنگی  موانع  آخرین  داری، 

انسعملی سلطه بین رفتی کامل  از   .(Sanbonmatsu  ،2017  ،pp. 1–2) «ان 

( بونماتسو  ص2017سان  می3،  استدالل  اصل(  در  تأکید  گونه ،  که  در کند  پرستی 
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تر« است زیرا »سلطه و کنترل داری، روش تولیدی »بدون شک بنیادیمقایسه با سرمایه

»حیاتِ نوعی    شرط انباشت سرمایه است« و نیز به این دلیل کههای دیگر پیشبر گونه

شود.« او در پایان با  عنوان یک گونه، حول این سلطه سازماندهی میما، هویت ما به

نقل یک  نتیجه بازسازی  امپریالیسم  به  مربوط  لنین  ا.  و.  از  میقول  که،  گیری  کند 

(. در این  3، ص2017پرستی است« )سان بونماتسو، داری باالترین شکلِ گونه»سرمایه

ا ی میان انسان و حیوانات غیرانسانی همچنان نمودی از  ساسی رابطهحالت »ماهیت 

 .(Sanbonmatsu ،2017  ،p. 10) «ماندکشی تجاریِ عریان باقی میبهره

این سه منتقد تنها کسانی نیستند که برای توضیح استثمار و ستم بر حیوانات به  

انسان انتزاعی  بهمفهوم  محققان  ها  هستند.  متکی  گونه  یک  مانند  عنوان  دیگری 

، آنارشیست (p. 72 ,2015/2003) شناس رادیکال آلمانی، بیریجیت م. تریکجامعه

های مدافع حقوق حیوانات و لیبرال  (pp. 1, 55, 71 ,2007) سوسیالیست باب تورس

فرنسیون مانند گری   ، (1995, pp. 4, 21, 25, 33–34, 46)  سو همچنین  و   ،

کیملیکا ویل  و  مفهوم(p. 95 ,2011) دونالدسون  از  استفاده  سازی،  مشابه  های 

کنند. رویکردهای اخالقی بورژوازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، زیرا بیشتر می

 ,2002/1975) عنوان مثال، پیتر سینگرمبتنی بر مقوالت انتزاعی فلسفی هستند. به

pp. xx, xxiii, 185)اکمیت حیوانِ ، از »استبداد انسان بر حیوانات غیرانسانی« و »ح

بر سایر حیوانات« صحبت می »انسانی  که  و  کند،  تعصب  از  تاریخی طوالنی  در طی 

هایی متفاوت شکل گرفته است.  عنوان گونهتبعیضِ خودسرانه« نسبت به حیوانات به

با اشاره به مفهوم  (pp. 219ff, 221 ,2014) فیلسوف اخالقی آلمانی هالل سزگین

ی حیوانات طور کلی با هزینهترین کارها بهگوید که شرورانه پرستی میمرتبطی از گونه 

 [ 1«.]شود تا زمانی که »فقط کمی منفعت به یک موجود انسانی برساندانجام می

گویم که وادیول، نایبرت، سن بونماتسو و دیگران کامالً اختالفات طبقاتی  من نمی

جامعه در  دیگر  درونی  تمایزات  نادیدیا  را  انسانی  میی  در  [  2.]گیرنده  برعکس، 

، با تأکید در اصل(،  3، ص2002کنند. نایبرت )ها را رسماً تصدیق میهایی، آنقسمت

سازد که ظلم و ستم  تنیدگی( سیاسی خود، روشن میدر رویکرد اینترسکشنال )درهم

انسان برای  اقتصادی  نظر  »از  حیوانات  سایر  و  انسان  بر  های  تاریخی 



 استاچ   نیستیکر 386 

آنمز معدودی نسبتاً است.«  کرده  فراهم  تشخیص ایایی  طریق،  هر  به  همچنین  ها 

ویژه  ها و حیوانات با یکدیگر ارتباط دارد. این امر بهدهند که استثمار و ستم بر انسانمی

کند. اما  در مورد پژوهشگران رادیکال مانند نایبرت، سن بونماتسو و وادیول صدق می

پردازی خود از استثمار و ینش برای مفهوم تر از همه، بیشتر نویسندگان از این بمهم

نتیجه  برحیوانات  نمی ستم  آن گیری  مختلف،  درجات  با  اگرچه  عوض،  در  ها  کنند. 

عنوان موضوعی مربوط به گونه نشان  ی اول بهکشی و ستم بر حیوانات را در وهلهبهره

ی  در آستانه  رسد که نایبرت از این قاعده مستثنی باشد تا آنجا کهدهند. به نظر میمی

نخبه  ضد  رویکرد  است.  موضع  این  گذاشتن  نوعی  گرایانهکنار  با  همزیستی  در  ای 

انسانگونه و  نوشته پرستی معکوس شده  در  این حال،  شناسانه  با  دارد.  او وجود  های 

رادیکال میان  زمینه حتی در  انتقادی در  پژوهشگران  انسان  ترین   نظر به   حیوان،  –ی 

  یا  قانون سیاست، در  – دارند قرار حیوانات  برابر در که هستند هاانسان این که رسدمی

 .اخالق 

 .گونه نیستاما این

کشی از حیوانات و  دادن بهرهی معکوس، توضیحگرایانهدر اولین نگاه، رویکرد گونه

آید:  نظر میی انسانی، کامالً منطقی بهی خاصِ گونهعنوان یک پروژهستم بر آنان به

کنند، آزمایش  مرغ را مدیریت میهای بزرگ تولید گوشت، لبنیات و تخمها شرکتانسان

دهند، کاالهای حیوانی مبتنی بر گوشت، پوست و سایر موارد روی حیوانات را انجام می

گیرند، حیوانات  ها از کار حیوانات یاری میکنند. انساناستفاده را خریداری و مصرف می

و    هستند،  هاانسان  مایملک   –   است  شده  ساخته  بشر  ستدبه  که  قانونی   بر  مقدم   –

ها و  ای مربوط به گونه در ارتباط میان انسانمواردی از این دست. بنابراین، باید مؤلفه

و   مفاهیم سرکوب  این حال، چندین مشکل در مورد  با  باشد.  داشته  حیوانات وجود 

 .ی مبتنی بر گونه وجود داردعنوان یک پروژهکشی بهبهره

مشابهت برخی  به  اینجا  در  میمن  اصلی  مشکل  توصیف  برای  در  ها  پردازم. 

طبقه گفتمان و  اقلیم  تغییر  مورد  در  بحث  مورد  و  مرتبط  دورههای  های  بندی 

آن پرداخته شده است در حال شناسی، مشکالت مشابهی با آنچه در این مقاله به زمین

شناس سوئدی،  ندریاس مالم، جامعهی تأثیرگذار، آبحث و بررسی هستند. در یک مطالعه
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زغال نیروی  افزایش  که  داشت  آناظهار  ادغام  و  بخار  و  طبقه سنگ  منافع  با  ی  ها 

ی زمین است. از جمله، وی این فرضیه را که بشر مسئول شدن کرهدار دلیل گرمسرمایه

،  اصطالح انقالب صنعتی استی زمین از زمان بهافزایش بیش از میانگین دما در کره

شناسان و دیگران را با دقت مورد  ی زمینکند. به همین ترتیب، او فرضیهتحلیل می

رقم   انسان شناسی توسطدهد که دور جدیدی در مقاطع زمانیِ زمینتوجه قرار می

ها چنان ردپای عظیمی بر روی زمین و از جمله  شود که، انسانخورده است. گفته می

بر جای گذاشتهوتغییرات آب  اعالم  اند که میهوایی در حال حاضر  بر  تواند توجیهی 

باشد   (.  26-32  صفحات  ، 2016  مالم،   به  کنید  رجوع)  انسان  عصر  – »آنتروپوسین« 

گونه انعنوبه  بشریت  که  است  این   بر  فرض آب یک  تغییرات  و  وباعث  شده  هوایی 

 .شناسی ایجاد کرده استبنابراین دور جدیدی را در مقاطع زمانیِ زمین

کند. او  کند و از این طریق روایت انسان را رد میمالم داستان متفاوتی را روایت می

م  ی معین با منافع خاص خود در یک سیستدهد که چگونه در واقع یک طبقهنشان می

طبقه  است:  شده  اقلیم  تغییر  باعث  که  است  تاریخی  معین  اجتماعی  اجتماعی    – ی 

و  سرمایه  اجتماعی  بندیصورت   در   حاکم  اقتصادی بخار  موتور  از  طبقه  این  داری. 

علیسوخت  فسیلی،  گزینه های  وجود  و رغم  فنی  نظر  از  دسترس  در  سبزِ  های 

ی طبقاتی از رو شدن با مبارزهروبه صرفه از نظر اقتصادی )نیروی آب(، برای  بهمقرون 

ای را که با کمک  ( سرمایه279، ص  2016باال و افزایش سود استفاده کرده است. مالم )

بهسوخت  سود  ایجاد  و  کاالها  تولید  برای  فسیلی  تولید  های  بنابراین  و  رفته  کار 

میاکسیددی بهکربن  »سرمایهکند،  میعنوان  نام  فسیلی«  گفته ی  طبق    یبرد. 

هوایی  وی فسیلی دلیل و عامل اصلی تغییرات آب شناس انسانیِ سوئدی، این سرمایهبوم

ی بشری بین کسانی  یک سازمان خاص از جامعه درون طور تحلیلیاست. بنابراین، او به

مند اند و کسانی که از آن بهرههای فسیلی استفاده کردهکه در طول تاریخ از سوخت 

 .شوداند تفاوت قائل میشده

های  آمد اتومبیلومعنای انکار بخش مربوط به مصرف فردی نیست، مانند رفتاین به

افزایش مولکول  ابتدای های دیشخصی و نقشی که در  از  زمین  اکسید کربن در جوّ 

تحلیل خود برای توضیح تغییرات وانقالب صنعتی تا امروز داشته است. اما مالم در تجزیه
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را از گیرد و آننسانی را متناسب با تأثیر واقعی آن در نظر میهوا، مصرف فردی اوآب 

 .کندی آن منتقل میای به میانهباالی جدولِ دالیل تشدید نامتناسب اثر گلخانه

ها  ی فسیلی، این انسانگیرد که از پیدایش تاریخی سرمایهمالم پیشتر نتیجه می

که اعالم یک دور جدید در    اندنیستند که سطح زمین را چنان عمیق دگرگون کرده

زمین زمانیِ  بهمقاطع  موجه  درشناسی  آید.  ساختار    نظر  میان  دیالکتیک  این  عوض، 

سرمایه پیاجتماعی  با  که  است  طبقه  یک  و  سرمایهداری  اجتماعی  گیری    –گذاری 

 سرمایه انباشت پیوسته طوربه  فسیلی،  هایسوخت احتراق  طریق از بورژوایی اقتصادی

  و کندمی  رد  را  آنتروپوسین  مفهوم( 391  ص  ،2016)   مالم  بنابراین،. دهدمی  افزایش  را

شناسیِ نه ناشی از  زمین …’Capitalocene’» را  شناسیزمین جدید دور عوض در

 [ 3.]نامدبشر بلکه ناشی از انباشت سرمایه« می

از انسان  عنوان اقدامی ناشی  کشی از حیوانات و ستم بهشباهت میان مفهوم بهره

انسان اگر  است.  بدیهی  به امری  را  مجموعه ها  گونه،  یک  استثمارگران،  عنوان  از  ای 

بهره یا  سودجویان  دوگانهستمگران،  مشکالتِ  تمام  بدانیم،  انسان  برداران   – انگاری 

 .گردد می  باز پنهان  شکلیبه  حیوان

ای ناشی از بشریت  عنوان پروژهبهکشی و ستم بر حیوانات را  اول، هنگامی که ما بهره

های بیولوژیکی کنیم، یک هویت نوعیِ جمعی را صرفاً یا اساساً بر اساس ویژگیتصور می

کنیم. اگرچه مشترکات بیولوژیکی و فرهنگی وجود  عنوان یک گونه بنا مییا فرهنگی به

ان یک عملِ جمعی  عنوکار مستقیماً بهشود، اما اینها ناشی میدارد که از شراکت انسان

کشی از حیوانات.  ای و نه در مورد بهرهشود ، نه در مورد انتشار گازهای گلخانهانجام نمی

 .ای بسیار انتزاعی و غیرتاریخی استشناسانهچنین رویکرد انسان 

ها را تحت ستم قرار کنند و آنکشی میها از حیوانات بهرهدوم، این تصور که انسان

ی بشری را در  ی اجتماعی میان طبقات و سایر تمایزات درون جامعههادهند، تفاوتمی

کند. این امر به این معناست که بشریت مفهومی  ی تاریخی پنهان میهر مرحله از توسعه 

ی طبقاتی در تاریخ، به ها از زمان پدیدار شدن جامعهکه انسان  همگن است، در حالی

.  اند شده  تقسیم  ایدئولوژیک  –  فرهنگی   تتمایزا  با  همراه  اقتصادی  – طبقات اجتماعی  

 عوامل  است،  حیوانات  بر  ستم  و  کشیبهره  عامل  بشریت   که  فرض  این  نتیجه،  در
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کند. چنین رویکردی غیراجتماعی بوده و پویایی طبقاتی  ان میپنه  را  واقعی  اجتماعی

 .گیردرا نادیده می

است. این بدان    سوم، تفاوت میان عمل فردی و اجتماعی در چنین رویکردی مبهم

طور کلی، یکسان تلقی  معناست که تولید و توزیع اجتماعی و همچنین مصرف فردی، به

عبارت دیگر، مصرف گوشت همانند  شوند، زیرا هر دو بخشی از عمل انسان هستند. بهمی

ی انکار آن نیست که مصرف  شود. این به منزلهتولید آن یک عمل ظالمانه تلقی می

کشی و ستم بر حیوانات نقش دارد. خاص از زندگی اجتماعی در بهره ایفردی یا شیوه

سطح کردن تولید و مصرف،  ی استثمار است. همی انتهای زنجیره دهندهاما این امر نشان

، برای روابط متقابل اجتماعی و  انسان و نیز اقدامات فردی و اجتماعی از طریق مفهوم

 .پوشانه استپردهکننده و ها گمراهتاریخی آن

های اجتماعیِ  کشی و ستم انسان بر حیوانات، ریشهچهارم و سرانجام، مفهوم بهره

می پنهان  را  فرایندها  این  معین  بهتاریخاً  موضوع  این  گرفتن  سازد.  نظر  در  معنای 

ویژه  که، بهحالی    عنوان امری مربوط به انسان است. درکشی و ستم بر حیوانات به بهره

  و  –  حاکم یطبقه   –های معین ی بورژوایی، این امری است که توسط انسانهدر جامع

جمله    از  طبیعت،  تمام  تبعیت  خواستار  که  دهدمی  رخ  اقتصادی  –  اجتماعی  روابط  در

 .حیوانات، تحت فرآیند تولید ارزش اضافی است

شده از  ی قطبیسازیِ یک مجموعه باتوجه به آنچه گفته شد، خودداری از همگن 

همانی، در این مورد انسان در برابر حیوان و در  ختاری اجتماعی بر اساس منطقِ اینسا

چنین   است.  ضروری  ستمگری،  و  حیوانات  استثمار  مورد  در  توضیحی  جستجوی 

کشی و  برداشت از دالیل واقعیِ اجتماعیِ معین و عوامل بهرهمالحظاتی منجر به سوء

ها تضاد اجتماعی درون جامعه و مناسبات  آنشود.  ستم بر حیوانات در زمان و مکان می

  پرولتاریا،   مختلف  های بخش  و   سرمایه  میان(  مضاعف)  استثمار  اقتصادی   – اجتماعی  

 .کنندمی عادی  – ناخواسته عمدتاً   –ن، تحریف و پنها را طبیعت و حیوانات

ی انسانی نیستند که صنایع گوشت،  عنوان اعضای گونهها بهدر عوض، این انسان

دهند، کاالهای  کنند، آزمایش روی حیوانات را انجام میمرغ را مدیریت میلبنیات و تخم

کنند.  های مصرفی حیوانات را خریداری میشده از گوشت، پوست و سایر ارزش ساخته 
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سرمایه سیستم  در  برعکس،  انسان کامالً  میداری،  مارکس  که  طور  همان  نویسد،  ها، 

»تجسم شخصیتیِ طبقات اقتصادی، تجسم مناسبات طبقاتی و منافع طبقاتی معین«  

(. و این مناسبات طبقاتیِ اجتماعی  10، ص35، جلد 1975هستند )مارکس و انگلس، 

ی اریخی منجر به ایجاد تشکیالت مختلف درون مجموعه ت  خاص  و  پیچیده  اقتصادی  –

شود. طور خاص میطور کلی و حیوانات به کشی از طبیعت به ی انسانی با هدف بهرهگونه

شوند و در  مند میکشی مشارکت و از آن بهرهطور نابرابر در این بهرهطبقات مختلف به 

 .کنندتصاحب طبیعت و حیوانات منافع متضادی کسب می

عنوان اقدامی مربوط به نان بهکشی از حیوانات و ستم بر آمجموع، توضیح بهرهدر

سازی شکلی عاجل نیازمند توضیح و مفهومکننده است. بنابراین، امروز به  بشریت گمراه

بهره برای  بهجایگزین  من  هستیم.  حیوانات  از  مفهومکشی  سرمایهمنظور  ی سازی 

به بهرهحیوانی  اصلی  عامل  و  بنیادی  علت  اساسِ عنوان  حیوانات،  بر  سلطه  و  کشی 

 .کنمی فسیلی را پیشنهاد میتدالل تحلیلی آندریاس مالم برای مفهوم سرمایهاس

 ی حیوانی؟ سرمایه

ی حیوانی وجود دارد. این مفهوم را در حال حاضر پیشنهادی برای مفهوم سرمایه 

عضو   و  ویکتوریا  دانشگاه  انگلیسی  گروه  دانشیار  شوکین،  نیکول  کانادایی،  پژوهشگر 

اندیشهرشته لی میانی تحصیالت تکمیبرنامه و سیاسی،  ای در  اجتماعی  ی فرهنگی، 

ی حیوانی: تفسیر سرمایه تدوین کرد. وی این اصطالح را در کتاب خود با عنوان

( 25، ص2009ابداع کرد. شوکین )  2009در سال   سیاستزندگی در دوران زیست 

فرهنگی   سرمایهما  – »تحلیل  از  خود  دتریالیستی«  بطن  در  را  حیوانی  رکی  ی 

انتقادی از نمادهای  مدرنیستی از سرمایهپست داری قرار داد که در چارچوب اقتباسِ 

مایکل هارت و آنتونیو نگری ساخته شده   (postoperaist) یمفاهیم پساکارگرگرایانه

داری را »یک امپراتوری«  ( سرمایه32،  21،  7، ص2009است. بر این اساس، شوکین )

زفرض می آن خودِ  در  تا طبیعت  کند که  انسان  از  زندگی  اشکال  تمام  یعنی  ندگی، 

منظور شناسانه و مناسبات قدرت سیاسی بهخارجی، از طریق تعامل بین تولید هستی

 .شوداطمینان از هژمونی سرمایه در جامعه، تولید و بازتولید می
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داری منحصر به یک فعالیت اقتصادی خاص )تولید صنعتی،  در این مطالعه، سرمایه

گانی و مالی( نیست و تولید ارزش به شکل خاصی از کار )کار مزدی مولد انسانی(  بازر

های آن بر روی زمین تحت تبعیت واقعی سرمایه  شود. بلکه زندگی و فعالیتمحدود نمی

گیرند به این معنا که سرمایه از محصول تمام اشکال زندگی ارزش استخراج  قرار می

وادی) کند می مربوطه،  تفسیر  صفحات  2018aول،  برای  ببینید  541-542،  بر   .(را 

سازی را صرفاً به نیروی کار انسانی  های شوکین، هارت و نگری این مفهوماساس گفته

می میتقلیل  قرار  سرمایه  واقعی  تبعیت  تحت  که  آن دهند  بنابراین  تعصبی  گیرد.  ها 

طور مشابه  به  مراجعه کنید؛ 76، ص2009به شوکین،  ) کنندمحور را بازتولید میانسان

که کار غیرمادی و کار  شوکین با هارت و نگری بر سر این .(542، ص2018aوادیول،  

.  پردازدمی  بحث  به  فوردیسم،  – فقط در پسا  ها، باید شامل این شود اما نهتوسط انسان 

که تحت تبعیت واقعی سرمایه قرار دارد    زندگی  کندمی  تأکید   هارت،  و  نگری  از  فراتر  او

فقط هر فعالیت انسانی،  باید شامل طبیعت و حیوانات نیز باشد. هر فعالیتی در زندگی، نه

تواند  ی ارزش تلقی شود. عالوه بر این، تولید گفتمانی و تولید مادی نمیکنندهباید تولید

بهاز هم جدا شود و در  از نظر توسعه می  شکلی واحدعوض، به صورت ریزومی،  یابد. 

تولید می ارزش  زندگی  از  زندگی  شوکین، هر شکل  اشکال  تمام  عین حال،  در  کند. 

  شناسانه و روابط قدرت است. درمحصول تعامل میان تولید زیستیِ )بیولوژیک( هستی

ها،  عنوان موضوعات مادی و گفتمانواقع، سرمایه از نظر شوکین، هویت و سرمایه را به

 .دهدر میهدف قرا

( اشاره به این مفهوم 7، ص2009ی حیوانی برای شوکین )بر این اساس، سرمایه 

درهم »یک  دیگر  دارد:  آن  در  که  زیستی(  )سیاست  بیوپلیتیکی  روابط  از  تنیدگی 

بندی ی اقتصادی و نمادین زندگی حیوانات را به تفکیک باینری تقسیمتوان سرمایهنمی

عنوان اشکال سرمایه  ی حیوانی متقابالً بهیوانات و مادهکرد.« »الگوهای رفتاری با ح

 .(2009شوند« )شوکین، تعیین می

به  و سرمایه  فزایندهحیوان  بهطور  بسته عنوان یک حلقه ای  نشانهی  شناختی و ی 

طور یکپارچه به معنا و مادیت  ای که معنا و مادیت یکی بهگونهشوند، بهمادی تولید می

 ( 16، ص2009د. )شوکین، گرددیگری باز می
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( معتقد است که »سرمایه تبدیل به حیوان، و حیوانات  2009بنابراین، شوکین )

  گفتمانی   –ای  ی استعارهبندی توسعهشوند.« برای درک و چارچوب تبدیل به سرمایه می

  یک (  20.  ص  ،   2009)  شوکین  زمان،   طول  در  حیوانی  یسرمایه  مادیِ  –   تکنولوژیکی  و

»کپدوگان  فرایند کند،  می  تعریف  را  بقایای  یه  صنعتی  »بازیافت  و  تقلیدی«  برداری 

 «.حیوانات

ایدئولوژیک  ی مفهوم سرمایهتوسعه  اقتصاد و نمادگرایی  به  با توجه   – ی حیوانی 

 اقتصادی  روابط  تاحدی   شوکین  تالش  اما.  رسدمی  نظربه  انگیزوسوسه  فرهنگی

طریق آمیختن اقتصاد با  ی و حیوانات را از  دارسرمایه  انسانی  عوامل  بین  دارانهسرمایه

های نسبتاً مستقل عنوان حوزه را بهکند تا جایی که آنایدئولوژی و فرهنگ، مرموز می

از سرمایهتشخیص میقابلغیر وی  بهکند. مفهوم  که  ی حیوانی  است  قدری گسترده 

ها و  ی عکسی ژالتین در تولید اولیه عنوان مثال، وی این اصطالح را برای استفادهبه

ی حیوانات در شده توسط اپراتورهای کشتارگاه و ارائه ها، تورهای کشتارگاهی ارائهیلمف

تابعهتبلیغات شرکت ماشین آفرود  به کار میهای  نیز  بنابراین،  ی جنرال موتورز  برد. 

میبه که همهنظر  سرمایهچیز میرسد  بهتواند  باشد  جامعه  در  حیوانی  که  ی  شرطی 

 .حتی تلویحی در آن بازی کنند حیوانات نقشی واقعی یا

ی مالکیت بین سرمایه و  توان رابطه سازی شوکین، برای مثال میبا توجه به مفهوم

داری های سرمایهحیوانات، پرورش و کشتار صنعتی حیوانات برای غذا توسط شرکت

را با همان   JBS, Tyson Foods Inc., Tonnies, or the WH Group مانند

د که استفاده از نقش حیوانات در یک فیلم دیزنی یا کارزار تبلیغاتی  مفهومی توضیح دا

از تصاویر هیبرید )ترکیب دوگانه(   ‹HSBC› بانک استفاده  با  در »آینده چیست؟« 

ها از حیوانات برای به حداکثر رساندن بین حیوانات و فناوری. اگرچه تمام این شرکت

می استفاده  خود  بهرهسود  بین  اما  زندهکشی  کنند،  موجودات  بر  ستم  رنج و  که  ای 

آنمی تصاویر  از  استفاده  و  دارند  نیازهایی  و  یا  برند  تصاویر  دارد.  وجود  تفاوت  ها 

  –کنند  کار را میکُشد، عوامل اجتماعی اینمند نمیها کسی را به طور نظامگفتمان

  یعی طب  –ی اجتماعی  وعه مجم  یک  درون  اجتماعی  روابط  از  ناشی  که  مادی  دالیلبه

 سازی مبهم  توضیح،  برای  ایدئولوژیک  هاینمادسازی  از.  هستند  مکان  و  زمان  در  معین
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 تراز هم  حیوانی  یسرمایه  از  شوکین  مفهوم  در  تفاوت  این .  شودمی  استفاده  قتل  توجیه  یا

 .کندمی  مبهم کامالً  را اصطالح این کهطوری به است شده

سرمایه  به  شوکین  ماتریالیستی  رویکرد  مفهوم  یک  بر  مبتنی  بیشتر  حیوانی  ی 

هستی بیوپولیتیک  تولید  از  انسانی،  عامیانه  فیزیکی  تولید  اَشکال  که  است  شناسانه 

میزد )برای  آسو و تولید گفتمانی را از سوی دیگر درهم میطبیعی و حیوانی را از یک

(. نتیجه این است که هر عملی،  226،  11صفحات،  2009مثال مراجعه کنید به شوکین،  

تولید   از  بخشی  آکادمیک،  دانش  تولید  یا  طبیعی  تولید  اقتصادی،  تولید  از  اعم 

بنابراین، عمل تولیدیِ معین اجتماعی  [ 4.]شودبیوپولیتیک و بازتولید زندگی تلقی می

  تولید  با  داری،سرمایه  در  حیوانی  کاالهای  تولید  مثال  عنوانبه  سیاسی،   و  اقتصادی  –

شناختی تیکی زندگی بر اساس تولید ذهنی/ غیرمادی و تولید »مادی« هستیبیوپولی

رغم ادعاهای وی مبنی بر اتخاذ »یک خط دقیق بین رویکردهای  شود. علیجایگزین می

( نهایتاً به  25، ص2009ی سرمایه«، شوکین )ی مادی و فرهنگی در حوزهگرایانهتقلیل

داری و رسد که در آن تولید اجتماعی سرمایهی حیوانی میرهنگی از سرمایه خوانشی ف

مناسبات تولیدی با اشکال دیگر عمومی تولید طبیعی، حیوانی، و انسانی درهم آمیخته 

 .شده است

می  ادعا  شوکین  که  هنگامی  )حیوان( سرانجام،  طبیعت  و  انسان  »کار  که  کند 

هستند«،   (Real Subsumption) سرمایهموضوعات مشترک تبعیت واقعى کار از  

  و   انسان  موقعیت   تحلیلیِ   برابری  نفع   به   را  مارکس  ی ارتباط اجتماعی ارزش  او نظریه

-76صفحات  ،2009)  شوکین  یپساکارگرگرایانه  چارچوب  در.  گیردمی  نادیده  حیوان

 نقش   ارزش  تولید  در   همه  طبیعت  و  حیوانات  ها،انسان  که  معناست  بدان  این  ،(85

ی واقعی دیگری راجع به چگونگی عملکرد تولید  حظه مال  گونههیچ  او  اگر  حتی  دارند،

 .ارزش در این شرایط طرح نکند

و به طور واقعی تحت  در حالی که موافق هستم که حیوانات و طبیعت نیز رسماً 

 گیرند )برای بیان دلیل بیشتر در مورد طبیعت مراجعه کنید بهتبعیت سرمایه قرار می

Burkett  ،1999  ،pp. 64-67؛ Stache  ،2017  ،pp. 462-470) حداقل سه ایراد ،

گیری نظری شوکین قائل هستم. اول، تبعیت صوری و واقعی حیوانات و  در مورد نتیجه 
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دوره هیچ  با  سرمایه  تحت  بهطبیعت  توسعه اندازهای  سرمایهی  و ی  یکسان  داری 

نیستقابل ا  [5].کاهش  مداوم  روند  یک  اجتماعی  این  روابط  ظهور  زمان  از  که  ست 

کند. دوم، حیوانات داری به حالت غالب تولید، هر انباشت »اولیه« را همراهی میسرمایه

دلیل تفاوت  گیرند. بهو طبیعت همانند کار مزدی )انسانی( تحت تبعیت سرمایه قرار نمی

سبات معین و  سو و حیوانات و طبیعت از سوی دیگر، منادر تبعیت واقعی کار از یک

متفاوتی از نظر تاریخی بین سرمایه و کار و همچنین بین سرمایه و طبیعت/حیوانات 

ی تولید دلیل ادغام خاص خود در شیوه ایجاد شده است. سوم، حیوانات و طبیعت به 

  در   من.  کنندنمی  ایجاد  ارزش  اجتماعی   –ی اقتصادی  داری، در مفهوم سرمایهسرمایه

 توان می  ایرادات،  این  اساس  بر.  دهم می  شرح  بیشتری  جزئیات  اب  را  آخر  بحث  دو  زیر

ویژه در مورد تولید  ف بهمختل  روابط  بین  کیفی   اختالفات  از  شوکین  که  گرفت  نتیجه

اسبات میان سرمایه و کارگران مزدی از یک سو )با کنار  نم[  6.] کندارزش غفلت می

بورژوازی و غیره در اینجا( و بین طبقات انسانی و حیوانات  داران، خرده گذاشتن زمین

 .داری اساساً متفاوت استاز سوی دیگر در سرمایه

ر ی حیوانی نه به تبیین استثمار و ستم بطور خالصه، مفهوم شوکین از سرمایهبه

کند و نه به تعیین عامل استثمار و ستم. شوکین برای معرفی مفهوم حیوانات کمک می

  وجود   با  است،  ستایش  یشایسته   حیوان  –ی انتقادی انسان  ی حیوانی به نظریه سرمایه

  –ی انسان  ی رابطه اصل  عوامل  و   هاریشه   مورد  در  شدن  تردقیق  برای  من،  نظربه  این،

 .شود اصالح باید  داری،سرمایه در حیوان

 ی اجتماعی تئوری ارزش ی حیوانی! رویکرد مبتنی بر رابطهسرمایه

این  ی فسیلی استفاده کردم تا بهدر باال، من از شرح آندریاس مالم در مورد سرمایه

کند  کشی از حیوانات را سازماندهی مینکته اشاره کنم که این بشریت نیست که بهره

پذیر از  شود. در ادامه ، من برای ایجاد یک مفهوم انعطافاز آن منتفع می  طور ویژهو به

ی مارکس  ی فسیلی از مفهوم سرمایهی حیوانی، بر نظرات او در استنتاج سرمایهسرمایه

تکیه خواهم کرد، اگرچه بحث در این فصل اندکی با بحث مالم متفاوت است. مارکس  

کند  ( در اواخر جلد اول سرمایه، بیان می753، ص35، جلد  1975)مارکس و انگلس،  
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رابطه  یک  بلکه  نیست،  شیء  یک  »سرمایه  با که  که  است«  افراد  بین  اجتماعی  ی 

کند که »سرمایه یک  گیرد. در انتهای جلد سوم، او تکرار میی اشیاء شکل میواسطه 

رابطه  یک  بلکه  نیست،  صورت شیء  به  متعلق  است،  معین  اجتماعی  تولید  بندی  ی 

از جامعه« )مارکس و انگلس،  تا (. این به چه  801، ص37، جلد  1975ریخی معینی 

 معنی است؟

ی عنوان سرمایهاول از همه، این بدان معناست که سرمایه )و اشکال مختلف آن به 

طور طبیعی« موجود عنوان اشیایی فراتاریخی یا »بهبر( نباید بهصنعتی، تجاری و بهره

نتیجه مشروط   بخشیِ مناسبات تاریخاً مشخص و دروان عینیتعندرک شود بلکه باید به

میان افراد شناخته شود. این روابط فقط تا زمانی که بازتولید شوند به حیات خود ادامه  

ها را برانداخت و روابط اجتماعی دیگری جایگزین  توان آنطور کلی میدهند. اما بهمی

اشاره میآن  ایها کرد. دوم، مارکس  روابط سرمایهکند که  اجتماعی  ن  روابط  با  داری 

صورت  بهبندیسایر  اجتماعی،  جامعههای  در  روابط  مثال  متفاوت  عنوان  فئودالی،  ی 

 .است

کشی رسمی سیاسی  داری این است که بهره بندی اجتماعی سرمایهویژگی صورت

که    شودی دیگر با شکلی از استثمار نیروی کار جایگزین میاز یک طبقه توسط طبقه 

ی گیرد، یعنی از طریق مبادلهی فروش و خرید محصوالت نیروی کار انجام میواسطه به

کاالها برای پول و بالعکس. استثمار طبقاتی بر اساس خودِ سازمان کار اجتماعی است، 

سلطه  طریق  از  آن  سازماندهی  اساس  بر  شیوهنه  یک  )گرچه  سیاسی  بورژوایی ی  ی 

 .(کندمی  پشتیبانی  نیز  اقتصادی  –از استثمار اجتماعی  ی سیاسی وجود دارد که  سلطه 

داری طبیعی شدن سرمایههای مارکس فراتر از توضیح روند تاریخی و غیراما گفته

دهد که چگونه حالت خاص تاریخی  نشان می سرمایه ویژه دراست. او در آثار خود و به 

را   M’(M+m=) بیشتریکه پول   (M) و اجتماعی این »چیز«، سرمایه، یعنی پول

طور مشخص از مناسبات استثماری خاص تاریخی و اجتماعی میان  آورد، بهوجود میبه

دهد که چگونه این روابط در چیزی  تر، او نشان میطور دقیقشود. بهافراد ایجاد می

می بهعینیت  نسبی  استقالل  دارای  که  و  یابد  است  اجتماعی  ساختار  یک  عنوان 
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کند که همیشه برای سودهای بیشتر به هر قیمتی با چنگ و  وادار می  داران راسرمایه

 .دندان تالش کنند

گرداند که در کلِ روند  ی اجتماعی بازمییابی سرمایه را به دو رابطه مارکس ریشه

ها ویژگی خاص  داری با یکدیگر تعامل دیالکتیکی دارند. کنش متقابل آن تولید سرمایه

ی داری وجود ندارد. این دو رابطهرمایهدهد. بدون آن دو، سداری را تشکیل میسرمایه

 [ 7].ی بازار و روابط تولیداجتماعی عبارتند از رابطه 

ای است که در عمل داری« متشکل از رابطه ی بازار یا »روند گردش سرمایهرابطه 

مزدی    داران و کارگرانفروشند و همچنین سرمایهدارانی که کاالها را میتوسط سرمایه

آن میکه  خریداری  را  میها  برقرار  انگلس،  کنند،  و  )مارکس  جلد  1975شود   ،36  ،

(. فروشندگان و خریداران با ارتباط از طریق کاال با یکدیگر، محصوالت تولیدی 29ص

دلیل وجود    این  دهند. این امکان بهارز با یکدیگر در ارتباط قرار میعنوان همرا نیز به

ها محصوالت کار )انسانی( هستند. حاصلِ  دارای مشترکاتی هستند: آن   هادارد زیرا آن 

نیروی کار )انسانی( بودن یک ویژگی فراتاریخیِ هر محصولی است. عالوه بر این، در  

کند زیرا محصوالتِ کار )انسانی(  داری این محصول معنای اجتماعی پیدا میبازار سرمایه

همین ترتیب با یکدیگر در ارتباط هستند.    بههای مختلف کارِ اجتماعی عنوان بخشبه

عنوان محصول نیروی کار )انسانی(  ها بهبا فروش و خرید محصوالت، ویژگی کلی آن

اجتماعی آنبودن، به تبدیل میشکل  یابد. محصول شود و در محصول عینیت میها 

نیست.    شود. اما ارزشی به این شکل ملموسکند و به کاال تبدیل میارزشی پیدا می

رسد که با زمان الزم اجتماعی برای  نظر میعنوان یک مقدار کمّی بهاین ارزش تنها به

ی آن  گیری شده است. مقدار کمّیِ ارزش یک کاال، ارزش مبادله تولید یک کاال اندازه

 .ای کاالها اولین شکل ارزش استاست. این ارزش مبادله 

توسعه  برای  کلیدی  ارزش  ظهور  سرمایه  این  دری  است.  آن  درک  ،  سرمایه  و 

تنها به ارزش دهد که چگونه این ارزش نهمند توضیح میطور منطقی و نظاممارکس به

شمار و متعدد فروش  ای بلکه همچنین به پول و سپس با بازتولید فرآیندهای بیمبادله

ن  داری ایشود. گرچه کارگزاران سرمایهی گردش، به سرمایه تبدیل میو خرید در حوزه 

اجتماعی خود در زمینه  پراکسیس  از طریق  ارزش را  تولید  اشکال  ی خرید و فروش 



 

 
 

 است   یوانی ح  یهیسرما  نیانسان نه، ا 397

صورت توانند بهاند آگاهی دارند و نه میها نه کامالً از آنچه ایجاد کردهکنند، اما آنمی

آید و پول به ها را کنترل کنند. فرم کاال به شکل غالب تمام محصوالت در میفردی آن 

ها نسبتاً  شود. وجود و فرآیندهای آنستفاده برای خرید کاال تبدیل میارز عام مورد اهم

می آنمستقل  عملی  بازتولید  تداوم  به  هم  هنوز  گرچه  عوامل شوند،  توسط  ها 

 .داری وابسته هستند. این امر در مورد سرمایه نیز صادق استسرمایه

و فروش مجدد    کند که سرمایه پولی است که با خرید مارکس در ابتدا یادآوری می

 :کندشود. او این روند را در فرمول زیر بیان میکاالیی در بازار بیشتر می

M — C — M’ (M + m) 

اینجا پول،   M در  و   Cبرابر  نشان   m یعالوهبه M برابر ’M کاال  که  است، 

تواند  ی یک مقدار اضافی جدید پول که معروف به ارزش اضافی است. این روند میدهنده

 خود هدف است. این در مقابلِ فرایند تکمیلی در گردشخودی تکرار شود و به  وقفهبی

C – M – C   منظور کاالیی خاص برای تأمین نیاز  یابد و بهاست، که در کاال پایان می

عنوان دهد که سرمایه بهی اشکال ارزش، مارکس نشان میخریدار آن است. با توسعه

صورت پول. در عین  شکل یک کاال یا به، یعنی بهشودها در بازار ظاهر مییکی از آن

 گوید که حال، او می

تولید سرمایه با گردش غیرممکن و خاستگاهی غیر از گردش برای آن به همان  

اندازه غیرممکن است. خاستگاه آن هم باید در گردش باشد و در عین حال در گردش 

 ( 176، ص 35، جلد 1975نباشد. )مارکس و انگلس، 

سرمایهبنابرای تولید  روند  به  سرمایه  جامع  توضیح  برای  مارکس  اشاره  ن،  داری 

 .کندمی

داران و ی سرمایهداری بین طبقه روند تولید بر بنیاد مناسبات خاص تولید سرمایه

آالتی  ی کارگر از وسایل تولید، یعنی از ماشینی کارگران مزدی استوار است. طبقه طبقه 

عنوان مثال یک قطعه خاک که روی آن  و از طبیعت، به  دهد که با آن تولید انجام می

زمان ، همین ابزار تولید خصوصی شده و در انحصار کند، جدا شده است. همکار می

سرمایهطبقه  میی  قرار  آزاد دار  سیاسی  نظر  از  مزدی  کارگران  این،  بر  عالوه  گیرد. 
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سرمایه یک  سیاسی  حکومت  تحت  مستقیماً  یعنی  سرهستند،  یا  قرار مایهدار  داران 

 .داران نیز از نظر سیاسی آزاد هستندگیرند. بدیهی است که سرمایهنمی

به کارگران  مستقیم   بنابراین،  کنترل  تحت  که  هستند  آزاد  مضاعف  معنای  این 

ی زندگی خود ابزار تولید را در  سیاسی یک صاحب قدرت سیاسی نبوده و برای ادامه

سرمای  نتیجه،  در  ندارند.  سرمایههاختیار  تولید  روند  را  داران  آن  سازمان  و  داری 

ی تحقق آن و همچنین اهداف کنند. این شامل رابطه با طبیعت و نحوه دهی میسامان

داران ابزارهای تولید و نیروی کار را برای تولید و محصوالت فرآیند تولید است. سرمایه

. در نتیجه، مارکس )مارکس  آورند کاالهایی مانند گوشت، شیر، پنیر یا چرم گرد هم می

کند که درون کارگاه »استبداد« وجود ( استدالل می362، ص35، جلد  1975و انگلس،  

دار بفروشند دارد، نه دموکراسی. برعکس، کارگران مجبورند نیروی کار خود را به سرمایه

ل برای  ی اونیاز خود را، در درجه  تا بتوانند درآمد کسب کنند تا بتوانند کاالهای مورد

تبدیل   کاالیی  به  نیز  کار  نیروی  بنابراین،  کنند.  خریداری  خود،  کار  نیروی  بازتولید 

شود. این بدان شود، درست مثل هر کاالی دیگر که در بازار فروخته و خریداری میمی

شکلی آگاهانه و دموکراتیک توسط جامعه داری به معناست که کار اجتماعی در سرمایه

گیرد، و فقط نیروی کاری که فروخته بلکه توسط بازار صورت میشود  سازماندهی نمی

 .و خریداری شده بخشی از کار اجتماعی است

ای  سازی از نیروی کار از اهمیت ویژهنشان داد، کاال سرمایه همانطور که مارکس در

از سایر   را  از ویژگی خاصی برخوردار است که آن  نیروی کار  برخوردار است. چراکه 

شود، یعنی  کند. در حالی که نیروی کار در فرآیند تولید مصرف میکاالها متمایز می

ای جدیدی را نیز تولید  های مبادلهها ارزش کنند، آنوقتی کارگران مزدی کاال تولید می

داران تعلق دارند. در حالی  یابند که دوباره به سرمایهکنند که در کاالهایی عینیت میمی

استفاده قرار میکه تمام کااله تولید کاالهای جدید مورد  برای  گیرند  ای دیگری که 

کنند،  شده منتقل میتولیدآالت، مواد اولیه( فقط ارزش خود را به کاالی تازه)ماشین

کند. اما حتی موارد بیشتری نیز در آن وجود دارد.  کار مزدی ارزش جدیدی ایجاد می

ی اول برای نیروی کار  داران باید در وهلهیهکارگران مزدی ارزش بیشتری از آنچه سرما

می تولید  کنند،  بازگشایی  هزینه  را  اضافی  ارزش  راز  و  رمز  مارکس  بنابراین،  کنند. 
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داران در فرآیند تولید کند. این امر ناشی از مصرف نیروی کار )انسانی( توسط سرمایهمی

یابد. به همین  د تحقق میفروشندارانی که کاالها را در بازار میاست و توسط سرمایه

داران ابزار تولید خود و نیروی کار )انسانی( را در فرآیند تولید  دلیل است که سرمایه

طور که قبالً نشان داده شد، بدون توزیع کاال    آورند. اما، همانهم میداری گردسرمایه

 .ای وجود نداردی بازار، سرمایهو نیروی کار از طریق رابطه

الذکر سرمایه در واقع ناقص است. روند تولید را نیز باید  ف، فرمول فوق با این اوصا

 :دهددر نظر گرفته شود. بنابراین، مارکس آن را به این شکل گسترش می

M — C (L + MP)  P (L + MP)  C’ (C + c) — M’ (M + m) 

.  اند، بقیه نیاز به توضیح دارددر اینجا ثابت مانده M'(m +M) و M در حالی که

برای خرید کاالی M سرمایه دار پول هر کاالیی   C را  این صرفاً  اما  خرج می کند. 

و نیروی  MP دار باید دو کاالی معین بخرد: ابزار تولیدتر، سرمایهعبارت دقیقنیست. به

شود  که در آن کاالهای جدید تولید می P ها را در فرآیند تولیددار آن سرمایه .L کار

عنوان ی مقدار اضافی، بهعالوهشده در ابتدا بهکند. در این کاالها، مقدار هزینهمیجمع  

یابد. وقتی این کاالها در  عینیت می C› (C+c) ی کاالهاشدهتولیداجزای ارزش تازه 

می  فروخته  آن بازار  ارزش  میشوند،  تحقق  تبدیل ها  پول  مشخصی  مقدار  به  و  یابد 

هزیمی ارزش  شامل  که  فرآیندنه شود،  کل  ابتدای  در  اضافی M شده  ارزش   m و 

گذاریِ وی در اختیار  شود. بنابراین، در پایان این فرآیند پول بیشتری از مقدار سرمایهمی

 .دار خواهد بودسرمایه

 به عبارت دیگر، فرمول

M — C (L + MP)  P (L + MP)  C’ (C + c) — M’ (M + m) 

کند.  داری را توصیف میی سرمایهجتماعی جامعهاساساً فرآیندهای اصلی و ساختار ا 

جامعه در  اجتماعی  پراکسیس  هدفِ  همچنین  ترتیب،  توصیف  بدین  را  بورژوایی  ی 

مقولهمی هر سه  اجتماعی در  کند.  پراکسیس  و هدفِ  اجتماعی  فرایندها، ساختار  ی 

رابطهسرمایه دو  تعامل  بر  فوق داری،  اجتماعی  سرمایهی  بین  والذکر  کارگران   داران 
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ی اجتماعی استثمار بین کارگران ی گردش و تولید استوار است. رابطه مزدی در حوزه

  و  منافع  جهت  در(  انسانی )  مزدی  کارگران  توسط  اضافی  ارزش  ایجاد   –داران  و سرمایه

  یعنی   چیزها،  خرید  و  فروش  یواسطه به  –  تولید  فرآیند  در  دارانسرمایه   کنترل  تحت

ی  افزایگیرد. سرمایه کلِ روند ارزش کار( و پول، در بازار شکل می  وینیر  جمله  از)  کاالها

(valorization  ) طبقه توسط  سرمایهارزش  بر ی  در  را  تولید  و  گردش  که  است  دار 

تواند بیان  ( می753، ص  35، جلد  1975رو مارکس )مارکس و انگلس،  اینگیرد. ازمی

ی  جتماعی بین افراد است« با واسطه ی اکند: »سرمایه یک چیز نیست، بلکه یک رابطه 

 .چیزها

به اکنون  این  اگر کسی  در  نقشی  آن شود که چرا حیوانات هیچ  درستی جویای 

سادهفرآیند حتی  پاسخ  ندارند،  میها  فرض  معموالً  که  است  آن  از  حیوانات تر  شود: 

ا هرگز  هکنند زیرا آن دار یا کارگر مزدی در این فرایندها شرکت نمیعنوان سرمایه به

ی تولید ها در شیوهاند. آنداری ادغام نشدهی اجتماعی اصلیِ سرمایهدر این دو رابطه

ی شیوهاند. حیوانات نه بهداری به روشی خاص تاریخی و اجتماعی ادغام شدهسرمایه

عنوان عوامل در روند گردش مشارکت  کنند و نه بهکارگران مزدی برای سرمایه کار می

 .خرندفروشند و کاال نمیها نیروی کار خود را نمیکنند. آنمی

رابطهایناز  از  بخشی  حیوانات  بهرو  نه  نیستند،  سرمایه  گونه ی  یا  دلیل  پرستی 

فرضانسان بهشدهمحوری  بلکه  مارکس،  موجود  ی  واقعاً  اجتماعی  روابط  دلیل 

انتقاد تد    (، در پاسخ به133-125، صفحات  1998داری. در حقیقت، پل برکت )سرمایه

( از مارکس، این را قبالً با توجه به نقش فرآیندهای کار  77-65، صفحات  1989بنتون )

زیست، یعنی فرآیندهای تولید طبیعی، که بخشی از    ی محیطکنندهاصطالح تنظیمبه

تولید سرمایه را تشکیل میفرایندهای  انسان  داری  کار  روندهای  به  مربوط  اما  دهند، 

داد. نشان  می  نیست،  نشان  بهبرکت  مارکس  که  در دهد  طبیعی  تأثیرات  از  خوبی 

ها را بر تولید ارزش، بیشتر داری آگاه بود و همچنین تأثیر آنفرآیندهای تولید سرمایه

می درنظر  سرمایه،  دوم  جلد  عجز در  تکرار  بدون  را  کار  این  مارکس  اما  گرفت. 

 .تأیید کرده بودند، انجام دادهایی که توانایی خلق ارزش را برای طبیعت فیزیوکرات 
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در هر صورت، بدیهی است که حیوانات برای بازتولید خود نیروی کار خود را در  

ها در روند تولید مستلزم بررسی خرند و مشارکت آنفروشند و کاالیی را نمیبازار نمی

هماندقیق است.  انسان  تر  منتقد  پژوهشگران  از  بسیاری  که    عنوان   حیوان  – طور 

 عنوان مثال تولید گوشت یا شیر کنند، بهداران کار مید، حیوانات برای سرمایهانکرده

 .Hribal  ،2003  ،p. 436  ،2012  ،p :  ترین استدالل در این مورداحتماالً برجسته )

کند. تفاوت بین کارگران مزدی  ها را به کارگران مزدی تبدیل نمی اما این موضوع آن (.  2

های  ی نیروی کار فیزیکی یا حتی مربوط به گونه وانی، در هزینه انسانی و کارگران حی 

طور خودکار کار مزدی نیست. نکته در اینجا تنها این  ها نیست، زیرا کار انسان نیز بهآن 

عنوان کاال فروخته و نیست که نیروی کار حیوانات شکل کاالیی نگرفته است، یعنی به

بخشی از کار اجتماعی الزم مورد تأیید قرار  عنوان  خریداری نشده است و بنابراین به

 در   –  خود  بازتولید  مورد  در  حتی  –ها همچنین مجاز نیستند چیزی را  گیرد. آننمی

  آزاد  شد،  معرفی  باال  در  که  مضاعفی  معنایبه   داریسرمایه  در  رو  این  از  و  بگیرند،  اختیار

 .سیاسی نظر از نه و  شکلی نظر از نه نیستند،

این   ازدلیل  مبارزهدستآزادیِ  است که  بهرفته مسیری  تاکنون  لحاظ ی طبقاتی 

ی اصلی نبوده است.  ها مسئلهتاریخی طی کرده است، جایی که حیوانات و ارتباط با آن

استثمار  تحتطبقات  و  در  شده  و  زندگی  و  کار  شرایط  بهبود  خود،  منافع  برای  ستم 

اقتصادیبخش نظر  از  بقای خود  برای  زیادی  مبارزه کردههای  نظری  و  اند.  ، سیاسی 

فرودست مبارزه (subaltern)  طبقات  رابطه در  یک  برای  طبقاتی  مصالحهی  آمیز ی 

  تاکنون   حیوانات  این،  بر  عالوه .  اند نشده  ادغام  مهم  یمسئله  یک  عنوانبه   حیوان  –انسان  

  سیاسی  آزادی  نوعیبه  تا  کنند  مقاومت  جامعه  حاکم  طبقات  برابر  در  اندنتوانسته 

داری قایسه با کارگران مزدی برسند. بنابراین، پیشرفت از فئودالیسم به سرمایهمقابل

 .ها تاکنون بوده استپیشرفتی قاطع اما در عین حال محدود برای )برخی( انسان

با   (superexploitation) استثماری فوق با وجود این، حیوانات از طریق یک رابطه 

اقتصادی از لحاظ ی مالکیت بیان می، که به عنوان یک رابطه سرمایه در تولید  شود، 

 حیوانات،   سرمایه.  شوندمی  ادغام  داریسرمایه  طبقاتی  یجامعه  در  اجتماعی  –اقتصادی  

  کند می  تصاحب  ارز«هم  »بدون  یا  مبادله«  »بدون  را  ها آن  زندگی   و  مثلتولید  بدن،   کار،
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نه   سرمایه  بین  رابطه  بنابراین(.  36  ص  ، 2020  کالرک،   و   فاستر) حیوانات  از  و  تنها 

استثمار کارگران مزدی نیز متمایز است،  ی سرمایه و کار متمایز است بلکه از فوق رابطه 

تر توضیح داده  که براساس تخصیص کار مزدی بیشتر از معمول با دستمزدهای پایین

ی سرمایه رابطه  وانات رااستثمار بین سرمایه و حیی خاصِ فوق شود. من این رابطهمی

بهمی حیوان  – طبقه نامم.  توسط  حیوانات  طبیعت،  از  بخشی  سرمایهعنوان  دار ی 

ی تولید در  عنوان وسیله ها بهشوند و از آنعنوان دارایی خصوصی خود محسوب میبه

استفاده می رابطهکارکردهای مختلف  بنابراین،  برقرار شود.  با حیوانات  ای که سرمایه 

رابطه   کرده از  قاطعی دارد. حذف حیوانات  تفاوت  با کارگران مزدی  رابطه  با  ی است 

 –   سرمایه  یرابطه   طریق  از  داریسرمایه   یجامعه  در هاآن  مجدد  ادغام  و  کار  –سرمایه  

 یسرمایه  سازیمفهوم   و  ارزش  ینظریه  با  رابطه  در  توجهیقابل  پیامدهای  اکنون  حیوان

 .دارد حیوانی

های استفاده دخیل است، حیوانات مانند  در حالی که کار حیوانات در تولید ارزش 

کنند. با این حال بسیاری از پژوهشگران انسان کارگران مزدی انسانی ارزش ایجاد نمی

 (2018a   ،2018b) وادیول  دینش  جمله،  از.  اندکرده  ادعا  را  این  خالف  اخیراً  حیوان  –

( که استباط تولید ارزش 2017ی با اریک سوینگدو )یا جورگوس کالیس ]در گفتگوی

اند که حیوانات نیز ارزش و ارزش اضافی  کند[ اظهار داشته توسط حیوانات را رد می

ها روابط  های مرتبط این است که آنکنند. مشکل اصلی این نظرات و فرضیه ایجاد می

آن اساس  بر  که  را  تاریخی  خاص  اضاجتماعی  ارزش  ارزش،  ایجاد  بنابراین  ها  و  افی 

دهند، در  داری و روابط تولید را تشکیل میسرمایه استوار است و روابط بازار سرمایه

 [ 8].گیرندنظر نمی

تولید ارزش  طور کلی در خصوص تولید و یا عدمی طبیعت بهدر بحث طوالنی درباره

گردد، همین بحث  برمیها  اضافی که حداقل به بحث مارکس علیه فیزیوکرات   و ارزش 

توسط مجموعه  از نویسندگان بهقبالً  عنوان ای مطرح شده است. بهکنندهطور قانعای 

انگلیسی دنیای  در  )مثال،  برکت  پل  صفحات1999زبان،  کتاب  79-98،  در   )

این نکته را کامالً اثبات کرد که طبیعت ارزش استفاده تولید   مارکس و طبیعت خود

زبان، انتشار متعارف در مورد این  اضافی. در دنیای آلمانییا ارزش کند اما نه ارزش می
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در اینجا،  [  9].( است1983کوارزیک و هانس ایملر )-موضوع کتاب ولف دیتریش اشمید

دلیل تفاوت تاریخی  داری بهکند که در سرمایهاشمید کوارزیک علیه ایملر استدالل می

کند اما نه  سرمایه، طبیعت ثروت تولید میخاص میان طبیعت و کار مزدی در رابطه با  

 .ارزش

داری گردش و های سرمایهشکلی فرضی، توانایی شرکت در فراینداگر حیوانات، به

عنوان کارگران  ای با سرمایه، به این معنا که بهتولید را داشتند و در عین حال در مبارزه

ها  رد. اگر اینگونه بود، کار آنکشدند، کار حیوانات نیز ارزش ایجاد میمزدی شناخته می

شد و با فروش و خرید  بخشی از کار اجتماعی بود که صرف تولید کاالی اجتماعی می

شدند. در  شد، و حیوانات نیز شامل دستمزد میمحصوالتشان بر آن صحه گذاشته می

ی نویسد، »اگر کرم ابریشم برای ادامه می کار مزدی و سرمایه همین راستا، مارکس در

داد، یک کارگر مزدی کامل بود« عنوان یک الرو عمل تنیدن را انجام میحیات خود به

گونه ( با این حال، از آنجا که تاکنون این203، ص  9، جلد  1975)مارکس و انگلس،  

 [ 10.]کندطور بالقوه تولید ارزش مینیست، فقط کار انسانی به

کنند و به این  نه ارزشی ایجاد می  ی بورژواییاما، اگر حیوانات تاکنون در جامعه

طور که در باال  ی حیوانی چیست؟ خوب، همانای، منظور از سرمایهترتیب، نه سرمایه

با حیوانات به از نظر  نشان داده شد، ممکن است  اما  عنوان کارگر مزدی رفتار نشود. 

به  -اقتصادی بهاجتماعی  بنابراین  و  طبیعت  تولیدکنندهعنوان  ارزعنوان  های  ش ی 

دار در نظر  ی سرمایههای مصرفی برای تولید کاال توسط طبقه عنوان ارزش مصرفی یا به

آن  شوند.  بهگرفته  یا  معنا  یک  به  میها  محسوب  تولید  وسایل  دیگر  شوند.  طریقی 

ی گوشت، شیر، پنیر، چرم یا تولید کاالهای دیگر حیوانی،  داران فعال در زمینه سرمایه

عنوان ابزار طبیعی تولید،  ها بهو / یا کار حیوانات وابسته هستند. آن ناگزیر به حیوانات  

ها یا  ی آن داران مجبور نیستند هزینههدایای رایگان به سرمایه هستند، یعنی سرمایه

 ،داریها را پرداخت کنند. با وجود این، در فرآیند معمول تولید سرمایهاستفاده از آن

وان ابزار  عنبه  حیوانات  از  استفاده  یا   حیوانی  کاالهای  تولید  برای  باید   انسانی   کار  نیروی

تولید برای دستیابی به هدف تولید کاالهای حیوانی هزینه شود، که همانند آن چیزی 

 .های اقتصاد وجود دارد: انباشت سرمایهاست که در سایر شاخه
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استثمار حیوانات فوق در اصل، انباشت سرمایه بر اساس استثمار کارگران مزدی و  

 :به همان روشی است که در باال توضیح داده شد

M — C (L + MP)  P (L + MP)  C’ (C + c) — M’ (M + m) 

ی حیوانی با توجه به ابزار تولید خاصی که از آن برای ایجاد با این حال، سرمایه

دارِ سرمایه  های سرمایه متفاوت است. یککند، با سایر جناحارزش اضافی استفاده می

آالت موجود در بازار را بخرد ]بلکه[ برای تنها مجبور است نیروی کار و ماشینحیوانی نه

عنوان مثال  اندازی تولید به حیوانی که در صنعت گوشت یا کاالهای حیوانی دیگر، بهراه

بنابراین دارد.  نیاز  است  مربوط  حیوانات  پوست  یا  خام  میشیر  فرمول  شکل  ،  تواند 

ی  که معرف حیوان یا کاالیی حیوانی است، فرمول سرمایه A ی بگیرد. با وجودمشخص

 :حیوانی به شرح زیر خواهد شد

M — C[L+MP(A)]  P[L+MP(A)]  C(A)› [C(A)+c] — M'(M+m) 

دارانی اشاره دارد که فرایند  ی حیوانی به آن دسته از سرمایهبنابراین، مفهوم سرمایه

آن  ارزش  و  کار  نتولید  بهرههها  به  فوق تنها  به  بلکه  مزدی  کارگران  از  استثمار کشی 

دارانی که از حیوانات زنده  افزایی ارزش بستگی دارد، یعنی سرمایهحیوانات برای ارزش 

منظور تولید کاالهای حیوانی عنوان وسایل تولید به یا محصوالت مبتنی بر حیوانات به 

 .کنندو ایجاد ارزش اضافی استفاده می

فروشند. در روند گردش  خرند یا نمیاساس، حیوانات چیزی را در بازار نمی  بر این

ها خریداری و فروخته  هایی از آنها یا بخشداری، حیوانات زنده، محصوالت آن سرمایه

نفع و برای سود داری تحت اختیار، بهاستثمار حیوانات در تولید سرمایهشوند. فوق می

دارند، اتفاق  ران خود را به تولید کاالهای حیوانی وامیداران که کارگبخشی از سرمایه

 د:توان این روند استثمار مضاعف کارگران و حیوانات را به شرح زیر بیان کرافتد. میمی
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ها وارد  کند: آناستثمار کارگران مزدی انسانی را توصیف می (P – L) خط باال

ها  کنند. اما آنزش اضافی ایجاد میشوند، کاالهای حیوانی تولید و ارفرآیند تولید می

بر کار خود کنترلی ندارند، از آن و روند تولید، محصول آن، رابطه با کارگران دیگر یا  

 شوند بهشوند. کارگران مزدی انسانی از فرایند خارج میمند نمیرابطه با طبیعت بهره 

[ P  MP (A)]  یینی تولیدی. خط پاشوند: بدون هیچ وسیلههمان شکلی که وارد آن می

تصویر میفوق  به  را  حیوانات  آناستثمار  بهکشد:  وسیلهها  تولید  عنوان  وارد  تولید  ی 

کنند. عالوه بر نداشتن کنترل همچون  ها کار میشوند. کارگران مزدی بر روی آنمی

تولید بر  حتی  حیوانات  انسانی،  مزدی  بدنکارگران  زندگیمثل،  یا  نیز  ها  خود  های 

شوند.  هایی از آن به کاال تبدیل میها یا بخشدارند. بنابراین، محصوالت آناختیاری ن

ها استفاده شود )شیر، پنیر، در هر حال چه از حیوانات فقط برای گرفتن محصول از آن 

ها برای پردازش بدن خود کشته شوند )انواع نتایج آزمایش و غیره( چه حتی اگر آن

ی حیوانی وابسته هستند. اساساً، هر دو شکل  ایهتولید گوشت( به روند کار خاص سرم

مرغفوق  یا  شیری  بیشتر گاوهای  مثال،  برای  زیرا،  دارند  تداخل  های  استثمار در هم 

شوند. بنابراین، حیوانات معموالً  شان کشتار میمنظور گوشتگذار نیز در انتها بهتخم

 .شوندداری خارج نمیزنده از روند تولید سرمایه

ی حیوانی که در باال  های نیکول شوکین برای سرمایهی مجدد به مثالهبا مراجع

کشتارگاه همچون  البته  ژالتین،  کمک  با  فیلم  و  عکس  تولید  شد،  از  ذکر  بخشی  ها 

ی حیوانی هستند زیرا  ها بخشی از سرمایهی حیوانی خواهد بود. اما کشتارگاهسرمایه

می تولید  توگوشت  که  دلیل  این  به  نه  و  کشتارگاهکنند  در  را  ارائه رهایی  ها 

معنایی که در این فصل  تبلیغات با استفاده از نمادهای حیوانات نیز به[  11.]دهندمی

ی حیوانی نیست زیرا هیچ حیوان واقعی در این کار  بسط داده شد بخشی از سرمایه

هیچ    ی مادی بین حیوانات و سرمایه وجود ندارد و بنابرایندرگیر نیست. هیچ رابطه

 .گیردکشی واقعی از حیوانات صورت نمیبهره

ی جهانی حیوانی بیش از ی اقتصادی امروز سرمایهبا ارزیابی فروش و سود، هسته

سرمایه سرمایههمه  جناح  یعنی  است،  گوشت  زنجیرهی  در  که  و ای  تولید  ارزشِ  ی 

،  (برزیل) JBS ی آن صاحبان و مدیریتفرآوری گوشت نقش دارد. نمایندگان برجسته 
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Tyson Foods Inc (ایاالت متحده)  ،Tönnies آلمان / اتحادیه اروپا( و( WH 

Group شهرهای سیستم ی حیوانی در کالنهای سرمایه)چین( هستند. بنابراین، پایه

توان با توجه به ی حیوانی را میها، سرمایهداری قرار دارد. در این سایتجهانی سرمایه

شکلی را به های اجتماعی و عوامل اصلی آنحیوان و همچنین ریشه   استثمار انسان و

 Chicago’s Union Stock پرده مشاهده کرد. بنابراین، پیوند انکارناپذیری بینبی

Yards   مرکز پرورش دام و فرآوری گوشت در شیکاگو برای بیش از یک قرن، از سال(

  بین  زیاد  تفاوت  رغم علی  دارد،  وجود  امروز  گوشت  تولید  هایکارخانه  و.(  م–  1865

)نام مستعار شیکاگو در  «Porcopolis» هایحفره   در  آنچه  و  اخیر  تولید  فرآیندهای

توصیف   جنگل چرخش از قرن نوزدهم به قرن بیستم(، که آپتون سینکلر در رمان خود

می هنوز ی حیوانی را به دنیا آورد، دوداری زمانی که سرمایهکند وجود دارد. سرمایهمی

می تغذیه  اولی  سرمایهاز  اما  زوال شد،  بورژوایی  اجتماعی  سیستم  با  نیز  حیوانی  ی 

 .یابدمی

 ی حیوانی سوسیالیسم نوع جدید یا: پایان سرمایه

ارتباط درونی بین سرمایهآ استثمار دار و فوق ی سرمایهداری، طبقه پتون سینکلر 

و حیوانات  خون  میان  از  عبور  هنگام  را  آن  حیوانات  مشاهدهبقایای  با  و  کار  ها  ی 

درک کرد. برخالف   Chicago’s Stock Yards فرسای کارگران مهاجر درطاقت

  سنبون   جان  نایبرت،  دیوید   وادیول،   دینش  مانند   حیوان  – پژوهشگران منتقد انسان  

  معنایبه   را  حیوانات  که  نیست  انسان  این  که  کندمی  بیان   ابهام   بدون  او  دیگران،  و  ماتسو

 نیز   حیوانی  یسرمایه  مورد  در  سینکلر.  دهد می  قرار  ظلم   و  کشیبهره  مورد  خود  دقیق

تر از نیکول شوکین بود و با یک رویکرد کالسیک مارکسیستی با موضوع استثمار قدقی

و عوامل طبقاتی روبرو شد. البته واضح است که سینکلر مجبور نبود با برخی از تحوالت  

جدید دست رابطهونسبتاً  تعمیم  با  او  کند.  نرم    کاالسازی  حیوان،  – ی سرمایه  پنجه 

برای سرمایهنق  یا  حیوانات  جهانی  تقریباً تبلیغاتی  و  فرهنگی  ی حیوانی و ش صنایع 

انسان  خصوصی  مایملک  حیوانات  آن  در  که  بورژوایی،  ضدحیوانی  هژمونی  تداوم 

ی ی سینکلر از سرمایهدیبانهکار نداشت. با وجود این، توصیف اشوند، سرومحسوب می
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که  استثمار حیوانات در حال حاضر و اینحیوانی به چگونگی توضیح علت اصلی فوق 

از انسان کسی عامل اصلی آن شناخته شود بدون ارجاع به مفهوم انسانچه  شناسانه 

 .کنداشاره می

که مورد این طور ضمنی پیشنهادهایی را نیز در  نویس بهجای تعجب نیست که رمان

گذاری  ورسد گشتنظر میدهد. پس از زندگی که بهکاری باید انجام شود ارائه میچه 

کتاب دوزخ در در  سینکلر  اصلی  قهرمان  است،  رودکوس،  جنگل دانته  جورگیس   ،

می آغاز  را  سوسیالیسم  برای  شعبهمبارزه  یک  از  نشستی  با  کتاب  حزب  کند.  ی 

شود. یک سخنران گیرد تمام میتخابات جشن میسوسیالیست که نتایج را در یک ان

نظر  (. به388، ص  1906/2005کند، »شیکاگو از آنِ ما خواهد بود!« )سینکلر،  اعالم می

 .ای روشن استرشد و نویدبخش آیندهبهرسد سوسیالیسم رومی

ی حیوانی در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم هرگز در دست  در واقع، سرمایه

هایی  ، حتی این امید که فقط بخشجنگل ها نبوده است. از زمان انتشارلیست سوسیا

یاد  که باید بهاز جهان بتوانند سوسیالیستی باشند تقریباً از بین رفته است، ضمن این

توجهی  داشت که سوسیالیسم برای زنده ماندن فقط در چند کشور چه مشکالت قابل

 .داشته است

نند گوندرسون ما   استثناهایی   –ثر فعاالن حامی حیوانات  متأسفانه، امروزه برای اک

  هدفی   حتی  سوسیالیسم  –  کندمی  ثابت  را  قاعده  این (  271–270، صفحات  2011)

  دموکراسی  و  لیبرالیسم  که  است  این  آن  دلیل   طرف،  یک   از.  نیست  کردندنبال  برای

  یا (  اصلی«  خط  عنوانبه  »وگنیسم)  فردی  مصرف  و   اخالقیات  در  تغییر  بر  رادیکال

گونه ستم، از ایجاد یک دموکراسی اصیل بدون هیچ برای  سیاسی سیستم در اصالحات

سوسیالیستی  های ضدهای دیگر تمرکز دارد. عالوه بر این، ایدئولوژیجمله ظلم به گونه 

ضد به  و  رسد  چه  است،  غالب  مترقی  دموکراتیک  نیروهای  میان  در  نیز  کمونیستی 

کار سوسیالیسمِ موجود با توجه به سیاست مربوط به حیوانات. از طرف های آششکست 

  ها اکوسوسیالیست   حتی  و  جدید  گرایانچپ  گرایان،سنت  –ها  دیگر، اکثر سوسیالیست 

  مشابه شکلیبه  حیوانات  موضوع  طرح  از  هنوز یکم   و بیست  قرن از  دهه  دو  گذشت با   –

 .روندمی طفره  است، مطرح شناسیمبو  و اجتماعی یمسئله  مورد در که آنچه
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ی نیروهای تولیدی،  انگیز است. توسعه این با توجه به شرایط اجتماعی امروز حیرت 

نظریهبه پیشرفت  و  امپریالیستی،  مراکز  در  نهویژه  تاکنون  اجتماعی  انتقادی  تنها  ی 

ها  ست، آنهای تشنه فراهم آورده انشاندن انسانی گرسنگان و فروفرصتی برای تغذیه

اند: تولید و مصرف عادالنه،  پذیر کردهی طبقاتی را امکانهمچنین تعمیق کیفی مبارزه

ها و همچنین بین ای مبتنی بر آشتی بین انسانوگن کاالها بر اساس رابطه و پایدار

پذیر شده است. عالوه بر  طور خاص امکانطور کلی و حیوانات به ها و طبیعت بهانسان

مترقی و آگاه    جوانان  میان  در  ویژهبه   حیوان،  –  ی سرمایهانتقادی از رابطه این، آگاهی  

محیطی، در حال رشد است. به عبارت دیگر، شرایط عینی و ذهنی برای  از نظر زیست 

مبارزه سرمایهیک  استثمار  علیه  سوسیالیستی  طبقاتی  آزادی ی  برای  و  حیوانی  ی 

 .ی گذشته بد نیستاندازهحیوانات به 

این همه، اگر هدف این است که حداقل برای فقیرترین افراد غذا و آب تأمین  با  

پایان ضمن  زیست شود  تخریب  به  حیوانات،  دادن  کشتار  از  جلوگیری  و  محیطی 

ی حیوانی یا فسیلی تنها موضوعاتی نیستند که باید با آن مبارزه کرد و برانداخت.  سرمایه

طور که ری باید کامالً متحول شود زیرا، همانداروابط اجتماعی تولید و توزیع سرمایه

کشی از کار  دهند که در آن بهرهها ساختار اجتماعی را تشکیل میدر باال گفته شد، آن

شود. تولید و  آور تبدیل میاستثمار طبیعت و حیوانات به یک تجارت سود مزدی و فوق 

ه تحت تبعیت انباشت دار باشد بلکی سرمایهی خصوصی طبقه تواند مسئلهتوزیع نمی

باید در اختیار جامعه، یعنی تولیدسرمایه قرار دارد. آن  کنندگان واقعی ثروت قرار ها 

گیرند. به عبارت دیگر، تولید و توزیع باید به موضوعی عمومی در اختیار جامعه و مبتنی  

تصمیم شود  بر  تبدیل  دموکراتیک  واقعی    با   را  فرایندها  این  کهاین  بدون  –گیری 

های محلی  رل به شبکه کنت  انتقال   با   یا  دولتی   های دستگاه  دست  در  تولید   ابزار  کردنیمل

ها  متمرکز یکی بدانیم. برقراری روابط اجتماعی جدید، یعنی روابط برابر بین انسانغیر

و روابط سازگار بین انسان و طبیعت، از جمله حیوانات، جایی است که سوسیالیسمی 

شدن وسایل تولید  معنای اول، اجتماعیشود. سوسیالیسم به از نوع جدید وارد میدان می

داری و توزیع محصوالت مطابق با نیازهای همه طریق لغو مناسبات مالکیت سرمایه  از

های خاص  ها یا قابلیتمعنای بدون در نظر گرفتن تمام ویژگیاست، همه در اینجا به



 

 
 

 است   یوانی ح  یهیسرما  نیانسان نه، ا 409

دموکراتیک توزیع ثروت و کار. دوم، لغو روابط  عنوان روش غیراست، با حذف بازار به

استثمار  الیسم همچنین باعث قطع روابط بورژوایی فوق داری در سوسیاجتماعی سرمایه

بنابراین سوسیالیسم میمی برای یک حوزهشود.  را  ی دموکراتیک جدید  تواند زمینه 

 دار سرمایه  انسانی   طبقات   به  اجتماعی   – ی سیاسی  بند بدنهوتوان بر قیدفراهم کند. می

 .کرد غلبه

ی حیوانی و یافتن سرمایهتولید با پایان  کشی و ستم بر حیوانات درمطمئناً، نه بهره

طور حیوان بورژوایی و مصرف حیوانات و قطعات حیوانی به داری و نه فرهنگ ضد سرمایه

ها را ندارید  خودکار از بین نخواهد رفت. اما بدیهی است که وقتی مالکیت کشتارگاه

ی حیوانی گرفته ایهها باید از سرمها را تعطیل کنید. و برای تملک آن توانید آن نمی

ی کالسیک سوسیالیستی است. عالوه بر این،  شده و به کنترل جامعه درآیند. این پروژه

حوزه یک  در  حیوانات  واقعی  ادغام  دموکراتیک    که  موضوعاتی  عنوانبه  حداقل  –ی 

  اقتصادی  روابط  وجود  دلیلبه  –   شود  گرفته  نظر  در   ها آن  اساسی  نیازهای  و  منافع

ها  کنند از آن را مستقیماً بر حیوانات اعمال میها، قدرت کسانی را که آن آن  با  اجتماعی

برای سوسیالیسم تنها امید به یک زندگی بهتر  سلب می کند. بنابراین، تالش مجدد 

 تمام  برای  بلکه  شدهاستثمارفوق   هایانسان  و  مزدبگیر  کارگران  برای  تنهانه   –است  

 .نیز مادر زمینِ و موجودات

 هایادداشت

نویسنده انجام  تمام برگردان [1] نبودن ترجمه توسط  به انگلیسی در صورت موجود  ها از آلمانی 

 .شده است

رابطهمی [2] نکته اشاره کنم که  این  به  نمیخواهم در اینجا  با طبقهی طبقاتی را  یا  توان  گرایی 

ی  ی سرمایه که در آن رابطهربوط به رابطهمفاهیم فرهنگی مربوط به آن مثل محرومیت یا مفاهیم م 

 .ی کافی توضیح داداندازهیابد، بهی قدرت غیراقتصادی تقلیل میطبقاتی به رابطه

های جیسون  طور که گزارشمالم احتماالً کسی است که این اصطالح را ابداع کرده است، همان[  3]

گران مانند خود مور و هاراوی، دیوید روچیو یا تونی  دهد، حتی اگر دیدبلیو مور و دونا هاراوی نشان می

 .see Haraway, 2016, p) تر استفاده کرده باشند ویس این مفهوم را در انتشارات خود برجسته

72, footnote 42; Moore, 2016a, p. xi, 2016b, pp. 5–6). هایسازیمفهوم 

Capitalocene برخالف مالم، موربین این نویسندگان متفاوت است. برای مثال ، (2016b  .6، ص)  ،

https://pecritique.com/2021/05/17/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c/#_ftnref1
https://pecritique.com/2021/05/17/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c/#_ftnref2
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Capitalocene به« نمیرا  تفسیر  اجتماعی«  و  اقتصادی  سیستم  یک    عوض،  »در   …کندعنوان 

Capitalocene جهانی   اکولوژی   یک  عنوانبه  –عنوان راهی برای سازماندهی طبیعت  داری را بهسرمایه  

  حتی ( 61–53، صفحات 2016کند.« هاراوی )معنی می  (multi- species) ایگونهچند داریسرمایه

می Chthulucene خود  اصطالح   نفع به  را   اصطالح   این  مفهومرد  که  این  به  او  زیرا   کند 

Capitalocene   باشد مظنون آلوده  بنیادگرا«  تاریخِ« »مارکسیسم  و  پیشرفت  به »دام مدرنیته،  نیز 

تاریخی   مفهوم  به  من  مصاحبهد  مالم  این،  بر  عالوه.  کنممی  اشاره  مالم  اتریالیستیم  –است.  با  ر  ای 

پردازی عینی آن بستگی دارد.  صراحت بیان کرد که انتقاد وی از مفهوم آنتروپوسن به مفهومنویسنده به

ی  داری و طبقههای ساختاری در سرمایهزیرا مفاهیمی از آنتروپوسن وجود دارد که همچنین بر ریشه

 .را ببینید Malm (2018) .تمرکز دارد حاکم آن 

عنوان یک عامل فعال در تولید در  تأثیر جانبیِ این درک از تولید این است که اگرطبیعت به [4]

 شودداری تولید مینظر گرفته شود، روی دیگر سکه این خواهد بود که طبیعت کامالً در درون سرمایه

ی جامعه و طبیعت نه با  ، یعنی رابطه(Shukin  ،2009  ،pp. 78،  79  ،82– 83    ،226 نگاه کنید به)

به صورت به روشبندیتوجه  تاریخی و جغرافیایی  اجتماعی معین  بلکه توسط خود  های  های مختلف 

 گرایانهساختی خود یک مفهوم فوقگرایانهشود. درنتیجه، این مفهوم در پیامد افراططبیعت تولید می

(hyperconstructivist) تاس. 

(، تبعیت صوری  335،  314، صفحات  35، جلد  1975طبق نظر مارکس )مارکس و انگلس،    [5]

ابزار تولید، از جمله طبیعت و حیوانات و روند کار را مطابق با اراده   >معنای این است که سرمایه، کار  به

آورد. تبعیت واقعی بر  تبعیت درمیها بهو هدف خود یعنی تولید ارزش اضافی )مطلق( بدون تغییر در آن

به این شکل که   اما شامل تغییراتی در هر سه جنبه توسط سرمایه است،  تبعیت صوری استوار است 

نفع زمان کار اضافی، تولید ارزش و  کند تا با کاهش زمان کار الزم بهاستثمار را تا حد ممکن کارآمد می

 .(511، 361، صفحات 1975و انگلس، در نتیجه ارزش اضافی نسبی را به حداکثر برساند )مارکس 

ی ارزش نیست، که شوکین  طور خاص علیه وارد کردن حیوانات و طبیعت در نظریهانتقاد من به[  6]

دهد. مسئله در تحریف  در گسترش برداشت هارت و نگری از کل کار انسانی برای ایجاد ارزش انجام می

نظریه در  سرمایه  ارزش  قانون  پساکارگواقعی  درونی   (postoperaist) رگرایانهی  منطق  در  است. 

 .دانمی ارزش، من استدالل شوکین را منسجم میرویکردهای پساکارگرگرایانه به نظریه

ی اجتماعی،  تر چگونگی گسترش سرمایه توسط مارکس بر مبنای رابطهی گستردهبرای ارائه   [7]

داری در  پیامدهای ماهیت روابط اجتماعی سرمایه  تحلیلومراجعه کنید و برای تجزیه(  2002)   به ولف 

 .(534-409، ص 2017شرف ظهور، به استاچ مراجعه کنید )

 Foster and Burkett (2018) ی ارزش و حیوانات، بهتر در مورد نظریهبرای بحث گسترده[  8]

 .مراجعه کنید Stache (2019) و

ترجمه[  9] اول  انگلیسی سرمایه  در جلد  بینی  انتشارات  توسط  الملل منتشر شده است، دو  که 

(  196،  57، ص  35، جلد  1975پانویس از انگلس وجود دارد. در این موارد، انگلس )مارکس و انگلس،  

https://pecritique.com/2021/05/17/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c/#_ftnref4
https://pecritique.com/2021/05/17/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ad%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%b1%db%8c/#_ftnref7
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شده برای  پذیر نیست. او بین کار صرفشناسی در زبان آلمانی امکانکند که از نظر زبانتمایزی ایجاد می

 labor و دومی را work شود. وی اولی راای تفاوت قائل میارزش مبادله تولید ارزش استفاده و تولید 

اند. به عبارت دیگر، با توجه به تمایز بین کار مولد  ترجمه شده Arbeit داند. در زبان آلمانی هر دومی

به غیرمولد  کار  اجتماعی  و  روابط  توسط  )که  ارزش  تولید    تعریف   داری سرمایه  در  اقتصادی  –معنای 

تولیدی انسان  شوند. اگر این نگرش در مورد کارهای غیراز یکدیگر تفکیک می labor و work  ،(شودمی

 .نیز اعمال شود، الزم است این تمایز اصطالحی ایجاد شود

شکلی  بار در مورد این موضوع مشخص به، این دو محقق دوست اولین1980ی  در آغاز دهه[  10]

ها تصمیم گرفتند که نظرات متضاد  عیار در سطح باالی نظری بحث و گفتگو کردند. پس از آن، آنتمام

های  ت و روزنامهها، نشریات و تفسیرهای بعدی در مجال خود را در یک کتاب منتشر و از طریق کنفرانس

 .را دنبال کنندمختلف سوسیالیست متعلق به چپ آلمان در آن زمان آن

طور  گرایانه بهرا تولید یک هژمونی گونهتوانم آنمورد دوم بخشی از همان چیزی است که می[  11]

 .توانم در اینجا توسعه دهمطور خاص اطالق کنم، مفاهیمی که نمیکلی و هژمونی گوشت به
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تا خاسته است به واناتیح  یآزاد یتاکهون برا ستینه چ   ارکس

 یاتاا عاه  یبهاا  وانااتیو حقوق ح  وانااتیح  ییو ناه تهیش رهاا

که   میکهیرا به تهفه  رفته اسات   ا اساتفال    یساتیالیساوسا

 :دارنف  یدشام،  شاترک واناتیح  خواهانِیها و آزادساتی ارکسا

هاا اتحااد آن  یبرااسااات    یضااارورت  هیاتز  اا توت  18   یبوروواز

  یواقع  یانقالب یترووه  ی هظور به

 

رسااف در نگاه او  ینظر  هسااتهف که به  زیدو چ  واناتیح  رهاییو   ساامی ارکساا

کرد   جادیبودن ادوساتوانیح یبرا  ژهیوبه ینه  ورد او   وت  چهفان  شاترک نیاشاهف 

 یکار ر و ساااخت، تا عه  یتیقه  یاتباا هفق آزاد یبرا  واناتیداران حو نه دوساات

  انف شهاخته شفه یستیالیسوس

  واناتیچهفان  ورد توته فعاالن حقوق ح   یکالساا  ساامیکا الً برت س:  ارکساا

  یتهوان  به هینظر ،یا  ساتین  ساتیآنارشا  -  (ساتی)اتونو ی خود ردانهوادار  تمفتاً  

شاود یدر نظر  رفته   یاساتیفاد  یفپولوویا   یتهوان  از حف سااده و به شیب یهینظر

و  یدارهیا رچه نقف سار ا   وتود  هساوخ شافه اسات   واقعاً  سامِیالیساوسا  انیکه با تا

چا    انیارا در    ی جافد  تیادتیقاه (  حیوب  ق ای)درف  یواو اان تهیش کاار ر

از    یدرک واضاااح  ایاافراد برداشااات    احاا   ،یآورنافا ا اا باا ایدسااات  هبا   اا یراد

از   یترز بارزدانهف که بهی  یها را افرادساتی ارکسا  نفارنف  یساهت یهاساتی ارکسا

  یبوروواهاا و یاالیااً از خرده  زنهافیاقتصااااد حرق    ی تهفرناف و فقط دربااره  وانااتیح

  یتشابکههفا قابل  یتوشاخود چشام  یکیاب سیخواههف از ساوسایکه نم  یفرههگیب

  ستهفین

 ورد توته قرار  ژهیورا به واناتیح  یخودا فعاالن آزاد یبه نوبهنیز ها  ساتی ارکسا

  فه یاد  ییبورووا  یانیا راو اخالق   سیاتج  ییاهاایادنتهوان تاارکایلاس باههاا  آن  دههاف:ینم

 زیخود را وق  اهافاق نااچ  ای وضاااوتاات اصااال  یتمرکز بر رو  یتااشاااوناف کاه باهی 

شاارکت    یتیقات ی یارزه یرود که در اقفا ات و اتحاد برایها انتظار  از آن  کههف ی 



 وانات یح  ییو رها  سمی ارکس  یتز درباره  18 416 

به   یاز رفقا وقت  یاریبسا  خود را در  هز  بگذارنف    اتوانیحبه کههفا ا ا دشاور و شاوق  

از اساتثمار و    ساانیتور  به  واناتیها و هم حکه در آن هم انساان  شاهفیانفی  یاتا عه

 ریکهار  ذاشات،  وشات و ته  ی عهابه ،یا  رایز  شاونفایشاونفا نگران  یساتم آزاد  

  تیارا کاه اهم  خوار اهیا   انیاانگلس قیالً دآقاا  شیفریاو باه هر حاا : فر  هاا اسااات آن

حاالات   ،یکم  رفتاه و در بهتردسااات  یتمافن بشااار   ی صااارق  وشااات را در تاار

  ا  سبره کرده بود بودنف  ییایاتوت  یهاستیالیسوس

  ی ساااتیالیا ااتر  لیاکاه تحل  میو  عتقاف  میکهی باالفات را رد    ،یا  اا ا،یا  باا وتود

 ربوته و  اساااتیانگلسا سااا  شیو نقف تا عه توساااط کار   ارکس و فردر  یبیتار

  یاز   هم وابساته هساتهف هاا لزو اً بهآن  یاتتمات   یهااز رنج واناتیح  ییفراخوان رها

  راتییو تو  شااودیواقم    واناتیکه در آن اسااتثمار ح  یبیخاص تار طیسااوا ا ر شاارا

باه آنا  ورد تحانیاتاا  یالزم برا  یاتتماات    یی رهاا  ی طاالیاه  اردیقرار نگ  لیالدادن 

 میریرا در نظر نگ  تیاواقع ،یا ر ا  گراید یاز ساااو  خواهاف  ااناف   یاخالق یا ر وانااتیح

 ی یارزه  یتهها از تیقات  ظلوم در تو  تارکسااس سااودا نه  یکه تیقات حاکم برا

هر وناه نقاف    اانافکرده  یکشااابهره  زی( نعاتی)و تی  وانااتیبل اه همواره از ح  ایتیقاات

 تا عه ناق  خواهف بود  یستی ارکس

  اه م ، اسات از نظر گراید یاز ساو واناتیساوا و ح یاز  یاساتثمار کار ران  زد

ا روزه   زین  فیاتول  لیاهاا باا وسااااداشاااتاه و ارتیاا  آن  یفیک  یهااتفااوت  یبیت اا ال تاار

  یتار واناتیکار ر و ح  یتمام اختالفاتا تیقه  ریمیتلو  ا ،یبا وتود ا   تفاوت باشاف 

ساتم و تحت شافهریتحق  فهایدرنج یتهوان  وتوداتآن هر دو به  یدارنف که ت  ی شاترک

چون    یتهوان تا ل و دو به یانف  اولهداشاات  حاکم  یبا تیقه  ریناتذیآشاات  ای واتهه

نقاف    باا ردِ وانااتیح  ییرهاا  یفهیاکاه: ا  میکهیروا  اا اساااتافال   ،یا  ازیی وضاااوع رهاا

 سمیحا ا  ارکس  ،یدر ت    است تهاقش ای  ریهظنکماکان تا عها   یبیتار یستیالی اتر

 استیو س  یاز تئور  هف یال  یببش  فیبا  واناتیح ییا روزه رها  که،یا رفت،یاز تذ یوقت

اوالًا     انف ی   یباق   تهاقشباشااف ا تهاع کهفا به همان انفازه   یسااتی عاصاار  ارکساا

 ا بل ه در واقم آن را  م ،  ییرها ،یتهها چه ولف نه  یروهاینی  توساعه  یِفعل  ی رحله

 بفون اساتثمارا سالطه و رنج  یتهان  جادیهرکس که خواهان ا  اًایثان   ساازدی   یرا ضارور

صااحه   زین  واناتیبر وتود رنج ح  فیاسااتا با یریشااگیت قابل  یهیو از نظر ت   یاتتمات 
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  یبرا   یتافا ااناه و  هفرد  ی ردهاایرو  بردن آن تالش کهاف   ،یاز ب  ی اذاشاااتاه و برا

رخ    یچ  و تهیش کار ر   یقیالً در تار  واناتیح  رهاییو   سااامیکردن  ارکسااا تحف

  حی توض  ریز  یتزها  نشفه است  رفتهیتور  سترده تذ وارد تاکهون به ،یا ا ا داده است 

 ی جیور باه اتحااد  فیانیاا  وانااتیخواهاان حیهاا و آزادساااتیدهاف کاه چرا  اارکسااای 

  تحف شونف   یزنف  یبرا  ونفیت   یدر   فیشونف بل ه با یاتیار
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ارزش و    ی ااد  یهااتهوان حاا الرا فقط باه وانااتیح یدارهیا افرن سااار اا یتاا عاه

 گانیصااورت راتهوان ابزار کار و  وضااوتات کار که بهبه هایساار ا فیتهوان ابزار تولبه

  یبرا   یانساان یروین  چیکه از ه   ادا ی  -  کهفی   یابیشاود ارزی   ،یت   عتیتوساط تی

   هار آن استفاده نشود 

  واناتیبا کشات، ح واناتایاز ح یکشا ردانهف ان صاهعت  وشاتا قلس  جتمم بهره

خوکا   ونیلی   60از  شیب فقط در آلمان با کشااتار  کههف یکسااس   یاردیلیدرآ ف  

 اردیالی   ۴0تاا    یسااااالناه  ردش  اال   رغا اردک و یااز ونیلی   700 ااو و   ونیلی   5 3

 سیفران  سوپ  اردیلی   10حجم فروش بالغ بر  سیدر سوپ یحت   فیآیبه دست   وروی

  انهیوحش  طیالعاده   عموالً تحت شرادخارق   واناتیهاا حوحشباغها و رکیدر س  است 

ها شا ارا آن ،یدر ح  را انجام دههف  یبار شاقت  یشایشاونف تا اتما  نمای  ینگهفار

  ا ها شیدر آز ا  شاونف یتمفتاً ثروتمهفا کشاته    انیشا ارچ  ی هظور سار ر به  صارفاً

  واناتیکه صاهعت ح یکههفا در حالیو کار ر تمل   قیتحق تهوان  وضاوتاتها بهآن

 ،یا  فروشاااف ی  یبازتهوان اسااایابها را بهآن  حفا از  شیو ترورش ب فیبا تول  یخانگ

کا الً    یباشاف و رابطه  طیشارا ،یشااهف ا یاسات و هرکسا  انهیوحشاتهاک و وحشا  طیشارا

 طیشاارا  ،یچه ها درآن  ینفاشااته باشاافا ههگام  شاااهفه  سااتیزطیبا  ح یاگانهیب

  وتودات واتف احساااا  تجربه خواهف کرد  ،یرا با ا  یهمفل  یحفاقل نوت  ایسااابت

 ؟ باشد یست یمارکس دیبا پرستیبا گونه تیچرا ضد
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شافن  شااوکه  ایلس با  واناتیاز ح یکشاادادن به بهرهانیتعهف به تا  جهاینت   یتهوان  به

 شود یها آیاز  آن ی یفپولوویا  ری سترده و تحق  ا یدر  ق  واناتیح کشت،  ریت ثتحت

  یح یتوض  یدر تستجو یهمیستگ  یزهی م ، است با انگ یتعهف  ،یا چهحا   ،یدر ت 

  ی  هجر به ت  ل واناتیبا رنج ح  یهمفل  لوو آن آیاز شااود  یبرا یاسااتثمار و راه یبرا

  یشاافن در  یارزه برا فعا  یزهیشااود و انگی   واناتیانسااان و ح  ،یدر رابطه ب ینظر

 دهاف؟یل چگوناه خود را نشاااان  در تما  زهیانگ ،یا اا ا   زدیانگیرا بر  وانااتیح  ییرهاا

  میکه یرا بررس واناتیح  ببشییرهاتاری و تمل تهیش  یتئور  فیاتازه ده
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  رهایی و    واناتیحقوق ح  زبانِیتهیش  عاصار آلمان  ساادها  یتور خالصاه و تا حفبه

 ساتی ارکسا لساوقیاسات که ف ینظر -ی  اسایسا  انیتر   ی یتحت سالطه  واناتیح

از ساه   انیتر ،یا  کهف ی   یتوصا   ی یزی تاف ترساتی ونهآن را دضاف یزی ارکو  اپور

 شفه است: لیتش   یاصل ی  تس ف ر

 رایفرا ریچارد سایهگرا تیتر ساهت در بورژوایی اخالقی یفلسنفه •

  دیگران و سز ی،  هال   ریگانا  تام
  ری  ها فت برای آن شاااخ  یچهره که  الیبرال  حقوقی نقد •

 او به  اخیراً  دونالفساون ساو  و کیملی ا  ویل   انهف  نویساهف انی  اسات فرنسایون

  انفتیوسته
 به  ت ی که  الیبرال  سوسیال  پساساختارگرای ستیزیاقتدار •

 دیگران  و  دریافا  واک   وتریچا  بیر یات  هااراویا  دوناا  آدا زا  تی  کاارو   تف ر

  است
 

   انهف   نهادها و  هاسااز ان از  تعفادی در بورووایی  ترساتی ونهضاف  اخالقی  یفلسافه

  رفاه  و حیوانات حقوق   برای  ساایاساای  های ری طالیه که اساات  یالس(  PETA)  تیتا

  یاراپه   هااکمپی،  هااالبی هاادادخواسااات از اساااتفاده  با و  کههف ی  طر  را  حیوانات

   توسال  خصاوصای  نهادهای و  دولت  اکههف ان صارق به  ییرها و  کارشاهاسای ی شااوره

    شونف ی
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  ساتیزیاقتفار و  اخالق  فیلساوفان بی، سایاسای  و نظری  تلی  لییرا  حقوق   هتقفان

 سایاسایا  ینظریه  دو از ی   هر به  هاآن نزدی ی  و  تفسایر به  بساته   دههف ی  تشا یل

  ساترده توافق حفی  تا  همچهی،  ا ر ای،  شاونف   تمایل  دیگری  یا ای، به اسات  م ،

 واقم  در کاه  کهافبیاان  ی را حیواناات  رهاایی  و  حیواناات حقوق   حیوانااتا  رفااه تهیش  در

  کههف ی تالش آن به رسیفن برای که است  هففی حیوانات حقوق 

 خود  سایاسای  هاهر  لییرا   ساوسایا   ترساتیضاف ونه  - تسااسااختار را  ساتیزیاقتفار

 و( اتونو یساام)  راییخود بتار  از  الهام  با  تارلمانی  خار  چ  اشاا ا   در  ترتیسبه را

  دهف ی نشان آنارشیسم
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ترساش روبروسات که چرا رنج  ،یبا ا ییبورووا ترساتی ونهضاف  یاخالق  یفلسافه

  ی اختالفات  ،یتر: چرا چهقیتیارت دقبه  ایشاود  ی   یبا رنج انساان  تفاوت تلق  واناتیح

   کهف یاقفا ات را فراهم    یاخالق ی یها

کشات، و اساتفاده از  یبرا  شافهرفتهیتذ  تمو اً  هاتیتوت انیتر  ،یاساا  ا ،یبر ا

قاادر باه   وانااتیح  کاه،یتهوان  ثاا  اباه  -  دهافیقرار    قیدق  یابیارا  ورد ارز  وانااتیح

از نظر نوع  تفاوت و   واناتیرنج ح ه هینفارنفا ا یشاااهااخت  ییاساااتافال  نیوده و توانا

فاقف    واناتیتمام ح که،یبا اشااره به ا ،ایهمچه   رهیاز رنج انساان اسات و ی  ترتیاهمکم

  ی( به رهیو ی  یها )از هر ساهتمام انساان  ،یو همچه ساتهفاین یشاهاخت  یها هارت

  یرا در اسااتفال  برا   یرا نفارنفا تهاقسااات درون یشااهاخت   یانجام وها  ییانفازه توانا

  یدر درون  جموته  یحت  ،ایتالوه بر ا   ساازدیآشا ار    واناتیکشات، و اساتفاده از ح

تام   یرنج انساان  یاز   میتوانی   یسابتقفر  تفاوت اسات که بهاشا ا  رنج آن  ایانساان

ترففاران    ایتهاقسااات ،یچه  یجهیدر نت   میتام صااحیت که یوانیدر  بالفت با رنج ح

 زیتما  جادیا  یبرا  ی وته لیدل چی عتقفنف که ه ترسااتی ونهضااف  یاخالق  یفلساافه

ترسااهف که یها  روا آن،یااز  وتود نفارد   وانیرنج انسااان و ح ،یتوته بقابل  یاخالق

  کاه،یا  لیادلهاا: باهتااسااا  آن  در تمال وتود دارد؟  یزیتماا  ،یوتود چه  ،یچرا باا ا

بر  ی یه  یفپولوویفرض ا  یعهیقرار داردا    ترساااتیتحت نفوا  ونه یبشااار یتا عه
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  ایتی تهسا شیتیع  ای  یاسات که درسات  انهف نژادترسات ،یبحث ا انساان  ی ونه یبرتر

فاقف   ،یو بهابرا ساتهفین هیتوتکهف که قابلی  ،ییرا تع یههجار ی رزها  ترساتی ونه

تهوان  که به  اترساتی ونه هگرایدر توضا تیق نظر سا اسات   یو اساا  واقع  هیتا  چیه

 هی شااب  و تل یها ونه  ینگرش  ورضااانه در تهت  هافم اتسااا  ایصااس  تع  ید

  است  واناتیح هیتل ش یدتیع لیشودا دلی   یتعر  گر ید یها ونه  یاتسا

  ی با ادتاها  ترساتی ونه  یفپولوویاسات که ا  ،یا یاخالق یفلسافه  ،ی حاسا، چه

  ییبورووا ترستی ونهضف یاخالق  یحا ا فلسفه  ،یبا ا شود یدفاع خود روبرو  رقابلیی 

  واناتیدهف که چرا حینم  یتوضن   قایتور دقبه  دارد:  یخود  شا الت  تعفدیخودبه

بل ه   شاونف؛یواقم   یها  وضاوع  صارق اقتصاادچرا آن  رنفای یقرار    یکشا ورد بهره

و تحت   افتهی تی شاروت ها  و انساان واناتیدهف که چگونه رفتار  تفاوت با حی   حیتوضا

تهوان  به  ،ایبهابرا   هم اسات   زیتما  ی ،یا تههان شافه اسات   یکهون  یاتتمات   طیشارا

  هیاکافام شااا ال از تف ر توت   فیاباه  اا بگو  توانافی   ییبورووا  یاخالق  ی ثاا ا فلسااافاه

  واناتیو چرا در  ورد ح شنوندینمها کشااته ها در کشااتار اهکه چرا انسااان  کهفی 

و   اء هشاا یدرباره  اساااساای  زیچچیتوانف هیحا ا نم ،یبا ا   رودینم  نیاز بکشااتار 

تهوان  ترا هم کشاتار اه را بهتور  شاب به  ایاراپه دهفا   واناتیح  یکشاتمل رد بهره

به چه  هظور در آن کشاته    واناتیح که،یدهف و هم ا  حیتوضا شافهیتجارت صاهعت  ی

و  یانتزات   یها و تمل ردهاف اهیها را به اتما ا دترساش ،یتمام ا  در توضا  شاونف ی 

  دهف  ی  لیتقل  شااونفایواقم    یدارهیساار ا یکه کا الً تفا از تمل رد تا عه یفرد

  یفپولوو یا وضاااوع آن ا  اسااات:  یبیرتااریی   یاخالق  یفلسااافاه  ،یچه  ،ایتالوه بر ا

  یاز لحاظ تار صرفاً  انیتر ،یا در ز ان حاضر است   یبوروواز یتا عه  یانهترست ونه

توانف  ینفرت  حیوان تالقه  هف اساااتا و رنه به  -به تاری  روابط انساااان   یفپولوویا

  فیبه  ا بگو ترستی ونه یفپولوویا  شیفایو ت  یاتتمات   خاستگاهدر  ورد  یزیچ
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دهف که   حیکهف تا توضاایاو  تالش    یدر درته واناتیحقوق ح  لییرالی یهینظر

تهوان  ها بهچرا با آن ساتهفایبرخوردار ن  یهاا از حقوق  فنبرخالق انساان واناتایچرا ح

تاسا  آن اسااسااً     های دارای حقوق قانونیساووهتهوان  شاود نه بهیرفتار    )ابژه( اشایاء
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  یتعر  ملا یتهوان  ااقاانون باه  در  وانااتیح  رای( اسااات: ز یا)توتولوو  اناهیا وهماان

 ییتهوان داراباه یاز نظر ههجاار  وانناتیحاساااتافال ا از آنجاا کاه    ،یا  رویت   شاااوناف ی 

ها  هجر به  ونه  ،ی هافم ب یهر ونه تسااااد تف ،یشاااونفا بهابرای  ،ییتع  یانسننان

  یراه را برا   مل یتهوان  ابه واناتیح تیوضااع شااود ی   یرانسااانی وتودات ی   یناکا 

  ی تلم  - یاسایسا  خوانشبر اساا    کهف یآ اده    واناتیاز ح  افتهینسااز ا یکشابهره

 ثیت  شاابه حقوق بشار   ای  ی هف  یفقفان حقوق اسااسا  یهجی ربوتها  شا ل در نت

تعصاااس   یبر اساااا    یکه قانون فعل  رنفی ی  جهینت  هینظر  ،یترففاران ا اسااات 

 یبه همان روشا  قاًیدق  دانفایارتح    واناتیحرا نسایت به   هاانسناناسات که   یاخالق

  یه ینظر  ،یبهابرا داشااتهف  یبرتر  اهیساا  یهانساایت به برده فتوسااتانیسااف  یکه ز ان

  یاز تعر  یرا ناشاا  های دارای حقوق قانونیسااووهتهوان  به واناتیح  یتفم تلق یحقوق

  دانفی 

  ا یو     ءایداشاا  یاز نظر حقوق  واناتیکه ح  ییقسااا تیواقع ،یا روزه از اتتیار نقف ا

با    کاساته نشافه اسات   یزیشاونفا چی حساوب    یحقوق  ای  یقیدا وا   اشاباص حق

  حی را توضاا  واناتیاز ح  یکشاانه بهره یحقوق  یحا ا واضااح اساات که ههجارها ،یا

 لیادل  ،یباه ا  وانااتیح  اناف آن بوده  جاادیتاا ال ا  احقوق   یهیانظر  ایاهاا  و ناه آن  دههافی 

ها را  حقوقفانان آن  ای فته اساات  ،یکه قانون چه سااتهفین  یخصااوصاا  مل ی ا صاارفاً

  رایاسااات ز بهیادی  ی( قانونفیابزار تول  )بر  یخصاااوصااا تی ال   کههف یفرض    ،یچه

ا یتیقاات  ی یاارزه  یدر ت  و  یاادلاه اسااات   فیاتول  ییِروابط بورووا  یحقوق  انِیاقاانونا ب

  اریادر اخت  یفیاباه ابزار تول  ژهیورا باه  وانااتیو ح  یتور کلرا باه  عاتیحااکم تی  یتیقاه

آن   ریو بر کاربرد فرا   ،یرا ت   ی راتیساالسااله  ،یچه یخود تهز  دادها از نظر حقوق

 وانیحاسات که با    یقانون یا ر  انسنان یا روز برا لایدل ،یبه هم  کرده اسات  حیتصار

خود    ییخصااالات بورووا  لیادلباه  یحقوق  یههجاارهاا  خود رفتاار کهاف   ییتهوان داراباه

  ترستی ونه لیدلفقط بها نه دههفیرا   واناتیاستثمار ح یاتازه

ا ریم  یتل  زین  وانااتیتردازان حقوق حهیاوتود دارد کاه نظر  یحاا ا  وارد  ،یباا 

 وتود در  واضام خودا به تمرکز    یانهترسات ونه هفانه و ضافقانون یهایساازساردر م

نقف   یقطع  یتور خاصا از تمله دساتاوردهابه  انف کم  کرده یلیتحل  ف اهیتوته بر د
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 وضااوع اساات که چگونه وضاام  وتود   ،یکردن ابرتسااته  انهترساات ونهضااف یحقوق

ز اان را فراهم و چگوناه هم  وانااتیثرتر از حؤ   یاقتصااااد  یکشاااا  اان بهره  یحقوق

که ای،  گراید  انیابه ب -  کهافی  جیترو را  ی فن  یتا عاه  ازیا ورد ن  یاسااایاسااا  رشیتذ

  تی ا ه واناتایاز اساتثمار و ساتم ح  یریتلو  یتابه  واناتیرفاه ح  وتودِ  واقعاً  قانونِ

   کهف ی  ،یرا ت  آن

تابم توهمات  واناتیحقوق ح  یهیآن اسااات که نظر تریاصااال  یابیحا ا ارز ،یبا ا

ارتیا  اقتصااااد    واناتیتردازان حقوق حهینظر دولت و قانون اسااات  یدرباره ییبورووا

قطم   گرید  یآن را از ساو یدولت و فرم حقوق ییساو و شا ل بورووا یاز   یدارهیسار ا

 غیتیل ی ترق اسااتیساا  ی ثیت برا چارچوب  رتمِ  یتهوان  ورد دوم را به یو حت

  یتهوان ابزار ففرا  به ،ی طمئهاًا در حف ا  انا اساتفاده از  ؤساساات و قوان  کههف ی 

  واناتیح  لیتیف  یحا ا تقاضا ،یبا ا  شروع است  یا ر ایوانی یارزه با صهعت ح یبرا

 ،یا اسات  انهی راآر ان  یخواساته  یحقوق  شاابها  دارای  اشاباص   ایبه شاهرونفان 

هاا دولت و قانون نه انسااان  انیدر   یحتصااادق اساات که    یطیدر شاارا  ژهیوا ر به

   هستهف  یو همیستگ یبرابر ایآزاد یکههفه یبل ه تسع  اکههفه،یتسم
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  یفلسافه   یوهیبه همان شا یاًیاز قفرت تقر  انهترسات ونهضاف  -نقف تسااسااختار را  

  ا یرا راد  وانیح  -روابط انساان   یاخالق  یرودا ا ا  الحظهی  شیت  ییبورووا  یاخالق

تهوان  به وانیح ،یکه چگونه ا  کهفیترسش را  طر    ،یاساساً ا انیتر ،یا  کهف ی 

تور  فاوم  ساختار به  ،یشفه و  عتقف است که ا یبه تهان  عرف یساختار اتتمات   ی

و  یعیو  وارد  ربو  به تلوم تی  ینگارروزنا ه  ای  یادب  ایانتشارات  ذهی   ثالً  قیاز تر

  انیاتر  ،یا  شاااود ی   فیادکاارت تاا کاانات باازتول  قیتراز کتااب  قاف  از    -  یاتتماات 

  :اسات  عتیاز تا عه و تی  دو انه یحاصال سااخت اترساتی عتقف اسات که  ونه صافا ی

 انسنان  یم [( درباره  - اتینوبل ادب یزهیتا  ی]برنفه یتزپبزر   )کو  ید فتمان یرب

ا   وانیحو   بر  ا  ،ایتالوه  ا رچاه تماام  ی   فیاتا ک  انیاتر  ،یترفافاران  کاه  کههاف 

ا ا ارادهخردا تلم  -انف  بوده فی ف یتمفن بشار شارفتیت  یبرا  ینوت که به یاتیخصاوصا

باا آن    عنتیتب  شاااونافا ا اا ترقِینسااایات داده    جنامعنهباه    -   اانهاف آنو    تیاتقالن
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سار  ذاشاته تشاتشافه و    ،یگزیتا هفیفرآ ،یشاود که توساط ای شاب     ییزهایچ

 رایتفساا ،یتیق ا   رهیافسااون و ی   ایریتذهیجان  هاازشیانگ  اتی عهو -شاافه اساات  

ها  انساان  :کهفی  فایادا ه ت   وانیانساان و ح انیدرون رابطه    یاسااخت دو انه  ،یچه

شاونفا که در ی   ریتعی لیتحلوهیقادر به تجز یو اشاباصا یتهوان افراد  عقو ا  هطقبه

که توسااط  عتی ربو  به تی  عقو ریی   یتهوان  وتوداتبه واناتیباالتر از ح  یا رتیه

 ،یبر ا  یاساااتافال   یته  شاااوناف قرار دارناف یخود کهتر     جاانااتیو ه  هاازشیانگ

  حیتوض یاز قفرت برا انهترست ونهضف  -تساساختار را   و اسا  نقف  هیتا  ایانگاردو انه

 تی حرو   ،یو همچه  یبر دو  یاستا کهتر  اول  واناتیها بر حانسان  یاسیس  یسلطه

    یاز د وکراس  یدو 

 یهاساتیهیبا فم یتفاوت چهفانترسات  ونهضاف  -تسااسااختار را   ردیدر تملا رو

و نژادترساتانه را    انهی راتینفاردا که اقفا ات تهسا یو  بالفان نژادترسات  زیساتاقتفار

وتود   یی راتیتهساا  ف اهاید ،یتیق ا   دههفیقرار    ی شااابه  ورد بررساا  یشاا لبه

  ری  حافظت تعی از هفیو ن جاناتیه ریت ثو تحت  یتاتف  یتهوان  وتودبه  زن  رایدارد ز

و قادر به   یقو  یاهه  یو دخونسارد ا دارا  یتقالن ی وتود مردکه    یدر حال  شاودای 

از   یریتعی جادیخودا ا  ینوبهبه اینژادترسات  یشاهیر  از خود سااخته شافه اسات  تیحما

در  قابل  لل   یتهوان بفوبه شافهریتحق  و  ذاهسِ  مردمتهوان  ثا   اساتا به  ی رید

    یبرتر یرب

  ی انگاردادن دو انهنشااان ی عهااز قفرت به  انهترساات ونهنقف ضااف بودنِ ا یراد

  یسلطه   یبرا  یتهوان ابزاربه  یانگاردو انه ،یا  تر  اترستی ونه  یفپولووی ستقر در ا

به  یارزه با    نسایت  شاتریب تیاهم  تهوانتحت یفپولوویا  ی هیو رد  یارزه تل  یاسایسا

با همان  سااتیاتونو   انترساات ونهضااف لایدل  ،یبه هم اساات   گرید یهایفپولوویا

  ی ها سامی  ان ریو ساا  یزیسات راهمجهس اینژادترسات ایی راتیکه با تهسا  یاتتقاد

  کههفا یاسات  بالفت   ییبورووا  ییرها  یکه ناقش هر نوع وتفه تی حرو   یِاتتمات 

 -  سنتم  یکپارچ ی  ردیاسات که رو لیدل ،یبه هم  هساتهف  واناتی بال  اساتثمار ح

 کامل  ییرها  ای(  یف یته)درهم  یتینترسنکشننالیاتهوان  آن به  یکه در شاا ل فعل

(total liberation)   حیوب است  اریها بسآن ،یدر ب  -شود یشهاخته  
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  حی صاح  زیساتاقتفار ترساتی ونهاز  شااهفات ضاف یاریبسا  ایلیتحل صارفاً  یاز تهیه

صارق از  فتمان  سالط در  ورد روابط  یفاتیها توصااسات که آن  ،ی شا ل ا هساتهف 

 که،یدر  ورد ا  یحیتوضا  چیهیدههفا بیاشا ا  ساتم اراپه   ریو ساا  وانیح -انساان 

یالس   ونه،ی ورد نقف ا شا ل اساتا و چرا  فتمانِ ،یبه ا وانیح -انساان  یچرا رابطه

  انگاری دو انه  سارشات  توانف ی  ساتیزاقتفار  -تسااسااختار را  ترساتی ونهضاف اسات 

  چگونه  کهرا   ای،  یعهی کهفا آشا ار بورووازی  ایفپولووی  در  را  حیوان و انساان  یدرباره

  حاضاار  شااونف ی برده  نام که  هایی فتمان  در  تف ر از ایفپولووی   شاا ل  ی   تهوانبه

  توضااایحی  هیچ   کهف تعیی، را  ایفپولووی ای،  تمل رد  یا  هشااا    توانفنمی  ا ا اسااات؛

  ایجااد   را  حیوان  و  انسننان  ایافپولوویا   انگااریدو ااناه چیزیچاه  دقیقااً  کاهای،  در ورد

  انترساات ونهضااف که ز ان  هر  دهفنمی اراپه اسااتا آن  یواسااطه  چیزیچه و  کرده

 دلیلا ای،  به  شاود ی  وشاوش هاآن تحلیل  کههفا ی اشااره ن ته ای، به  ساتیزاقتفار

  باقی   آلیساتیایفه همها از  بیش  وا  صاوری  کا الً  نهایت در  تفیفارشاهاساانها  تریانی ای،

 روی رد:  ای،  بر  تالوه   انگاارد ی  تااری    وتور  را(  یلط)  صااارق  تف رِ  زیرا   اانافا ی

  تیفایش  و سااتم  بتل  انواع بی،  کیفی   تقابل ارتیا   ی ساائله  اسنتم  یکپارچ ی

 فقط تریان ای،  نهایتا  در    یرد ی اشاتیاه  هاآن ههجاری  - سایاسای  ارزیابی  با  را  هاآن

  فتمان  از  ترساتی ونه  روای،از :اسات  تفسایر(   ویانههمان) تولووی ات  الگوهای به  قادر

  تهوانبه  هساتهف  تابو  تمفتاً  تاریبی  اتریالیساتی  هاینظریه   شاود ی  ناشای  رایانه ونه

  ایفپولووی  و تولیف بورووایی روابط بی، کارکردی  و  درونی همیسااتگی ی ساائله   ثا ا

  ایشایوه  تهوانبه داریسار ایه  آیا که  شاود ی  رفته  اشاتیاه  سائله ای،  با  نژادترساتانها

   برت س  یا  -  اسات  بفتر تری هم ی سائله  یا  نژادترساتی از ههجاری لحاظبه ساتم از

  شود ی رد آن تحلیلوتجزیه برای  تالش حاضر حا  در  بهابرای،ا
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 روایت  هم  و  اترساتی ونهضاف  اخالقی یفلسافه  هم: که  بپذیریم  توانیم ی بهابرای،

  توضایح هیچ لییرا  حقوقی  نقف  همچهی،  و  ساتیزااقتفار ترساتی ونهضاف آنا تررادی ا 

 هااآن   دهافنمی  اراپاه  آن  ایافپولووی ی  کتماان  و  حیواناات  از  کشااایبهره  برای   فیافی

  همسانی  دههفا  شر   تفصیلبه  را  حقوقی ههجارهای و  ترستی ونه  ایفپولووی توانهف ی
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 کههف تعیی،  یافتهسااختار   شاابهِ  ههجارهای  و هاایفپولووی  ساایر  با را هاآن اشاتراکات  و

 وتود  با   کههف  برتسااته قوانی، و هاایفپولووی  ای، در  را  درونی  تهاقسااات  همچهی،  و

  یاا   حیواناات   ورد  در  ایافپولوویا   تف ر  چگوناه  کاه  بگویهاف   اا  باه  توانهافنمی  هااآن  اای،

 داریسااار اایاه  یتاا عاه  در  چرا  و  آ اف  تافیاف  تهاان  در  دارایی  تهوانباه  هااآن  تاایگااه

 حا  در که را ایصاهعتی و فهاورانه  کا الً شا ل  دقیقاً  حیوانات از  کشایبهره بورووایی

 نفمبه  چراا  که  کههفنمی کم    ا به  هاآن: خالصااه  توربه    رفت خودبه  دارد حاضاار

  قرار  کشااایبهره   ورد  داریسااار اایاه  یتاا عاه  در  حیواناات  چگوناه  دقیقااً  و کسااایچاه

     یرنف ی

 سااه هر  :دارد دنیا به  ساایاساای تمل برای فوری تواقس نظری  کمیودهای  چهی،

 اساا ا ای، بر   دارنف ساروکار انهترسات ونه  اساتفال   درونی  تمل رد  با   هحصاراً روی رد

 - اساات  انهترساات ونه  درک و فهم  یها نتیجهاز نظر آن  حیوانات از کشاایبهره  نوع هر

  یدرته  در نیزا  شاود ی  انجام  حیوانات  رهایی   هظوربه که  سایاسای  تمل رد هاآن برای

 دوساتانا  یحلقه  اسات حقوقی  ههجارهای  و  اخالقی رفتار   هاساسا تف ر  ی سائله او 

  ی فته  تیق  -  آن   رانالبی و  حیوانات  آز ایش  البراتوار  وشتا  یکههفهتولیف  قصابا

 کهاار  حیواناات  رهاایی  برای  را  خود  یاناهترساااتا وناه  تف ر  باایاف  همگی   افار ا  هااآن

 اتتماتی  آ اهی به  ربو  ای ساائله  چیز هر از  بیش ایهجا در  اتتماتی تمل   بگذارنف

 و حیوانات  از  کشاایبهره  اساات آن یتفا انه افراد  تمام  هایآ اهی  جموع که اساات

  ی سائله   حالت بهتری، در و  شاهاختیا عرفت  افلسافی  ی سائله  ی  به حیوانات  رهایی

 انترست ونهضف  و  حقوق   تردازاننظریه اخالقیا  فیلسوفان   یابف ی  تقلیل  نظری  حقوقی

 سااود  حیوانات از  کشاایبهره از که  کسااانی  که  دههف ی  توضاایح  واقعاً نه  سااتیزاقتفار

 ای، دلیل نه  و دارنف  کشایبهره ای،  فعلی اشا ا    انف اری به  شافیفی یتالقه  برنف ی

  دههف ی توضیح را  تالقه
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در    کهافنقش خود را ایفاا  ی  سااامیاسااات کاه  اارکسااا  ییهماان تاا  قااًیدق  هجاایا

و   عاتیتی  یهاهیراا در ز   یو آ ااه وتود ی اارکس و انگلس رابطاه  اهیااول  یهاانوشاااتاه
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 ،ی ارکس و انگلس ا   دههفی ورد بحث قرار    واناتیها و حانسااان ،یتا عه و همچه

 یبیاز نظر تار  یاز شاهاخت و آ اه یکههف که چگونه اشا ا  خاصایترساش را  طر   

   یانجی  وضااوع تهصاار   گرایبه تیارت د  - تا عه ارتیا  دارد  یدهساااز ان یبا نحوه

در  یکار اتتمات  قیها از ترها آشا ارا سااده بود: انساانتاسا  آن   یو آ اه  یهسات ،یب

و   خود  یخودا آ ااه  یوتود  ااد  قی ربوتاها از تر  یبیتاار  یفیا هااسااایاات خااص تول

کار   ،یا  کههف ی  فیتول  اکهف رییتو  فیتوانف و بای   یآ اه ،یکه ارا   یطیشارا ،یهمچه

و هم تمل رد  عتیکه هم تی  -از قیل  وتود   طِیفعا  شااارا رییتو  -اسااات    یاتتمات 

 ،یاز ا  کهف ی   جادیدرک هر دو ا  یرا برا  ههیحا  ز   ،یدهف و در ت یتا عه را ش ل  

 ،یب  یفرضااا  یانگااردو ااناه  یزیچکاه چاه  میهیبی  فیا: بااهافی ویروا  اارکس و انگلس  

تهوان  در آن باه  یزیچکهافا چاهی   جاادیرا ا  عاتیتاا عاه و تی  ،یب  ایوتود و آ ااه

را   عتیهاا تا عه و تیانساااان  ،یب  یدرون  یرابطه  یزیچ ذاردا چهی  ریواساااطه ت ث

 ،ایبهابرا خود   یبیاست در ش ل خاص تار یکار اتتمات   زیچ ،یو ا  -دهف  ی  لیتش 

در اه،   یساااد به گرید  یاز سااو عتیو تی واناتیسااو و ح  یتا عه از  ،یتساااد ب

کار   یاز سااز انفه  یبیخاص تار  شا ل  یتهوان  به یدارهیسار ا  شاود:ینم جادی ردم ا

  ای دارهیاسااار اا  فیاتول  هافیدر فرآ  کهاف:ی   جاادیتهااقش را داپمااً از نو ا  ،یا  ایاتتماات 

 لیتیف  یکشااابهره  یصااارق برا  هیمِ  یکلمه به   یواقع ی عهابه عتیو تی  واناتیح

 شونف ی 

  م ساایالی اتر  یتهی بر  روشاای عتیانسااانا تا عه و تی  ،یرابطه ب ی ازدرک  چهی،

را اساا   یاتتمات   یهسات رایاساتا ز  یسنتیالیماتر  ف اهید   ی ،یا اسات   یبیتار

  ریی تو  رقابلیرا ثابت و ی  یهسات رایاساتا ز  یخیتارآن   سامِیالیو  اتر  دانف؛ی   یآ اه

توساااط خود    یتور اتتماات کهاف کاه باهیدرک    یتهوان وتودرا باه  داناف بل اه آنینم

وتود دارد که  ارکس و انگلس   زین یبیرتاریی   سمیالی اتر  ی  شود ی  فیها تولانسان

سااده   یترح ی عهابه  یوتود و آ اه  انیارتیا    شافت از آن  یرا سااختهف خود را به

کهاف:  ی   فیاتور کاه انگلس تا کهماان  ساااتاین  (یهساااتی)دتر   یتیر  یرابطاه   یااز  

 ی یارزه یاسایاشا ا  سا  -  ییاساا  اساتا ا ا توا ل  بتل  روبها یاقتصااد تیدوضاع

حاکم تس از    یشافه توساط تیقه میتهظ یقانون اسااسا  یعهیآنا   یا فهایو ت   یتیقات
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در اه،   ی یارزات واقع  ،یاشا ا  قانون و بازتاب تمام ا  رهایو ی  روز هفانهاینیرد ت   ی

  ی ها ف اهید ایو حقوق  یفلسااف  ایاساایساا یهاهینظر  یعهیدر آنا   کههف انشااارکت 

در رونف  زیتوا ل ن ،یتمام ا  -ی تز  یهاساتمیو  ساترش  وارد  شاابه به سا  ی ذهی

 یادیها را تا حف زاز  وارد شا ل آن  یاریاساتا که در بسا  ر ذاریت ث یبی یارزات تار

( …)  انیاتاایاز اتفااقاات ب  یانیوه  انیاتوا ال و در    ،یدر تعاا ال تماام ا  کهاف ی   ،ییتع

 کهف  ی طر    ا ری نا زیرتهوان خود را به یرونف اقتصاد  تنهای در که است
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  الواا و    میداده و  ورد نقاف قرار ده حیرا توضااا  واناتیاز ح  یکشااابهره میا ر ببواه

  سام یالیبه ابزار  اتر  فیبا  مایآن برخورد که تی شاروت  یفقط با الگوها که،ینه ا  مایکه

    میات ا که  یبیتار

در   انگلس  و  برا  ،یتراز  هم  ی ی ااارکس  خود    یدئولوژین اکااارا    ،یا  ی تون 

 یرونیو ب  یدرون عتیسارکوب تی ام با  بهدههف که چگونه بشار  امینشاان    ایآلمان

آن را آ وختهف و   ادیو انق عتیها اساتفاده از تیرا ادا ه دادنفا چگونه آن عتیکار با تی

 ،یبر اساااا  ا  کردناف   جاادیو تاا عاه را ا  عاتیتی  ،یهاا تفااوت بچگوناه خود انساااان

خود از    یدرون عتیتی و  یخارت  عتیتسالط بر تی  یریاد یها با  انساان الیتحلوهیتجز

ها  کههف که انساااانی   فی ارکس و انگلس ت ک  کردنف   یو اهل فیکارا خود را تول قیتر

کاار    قیحاا ا از تر  ،یباا ا  خواههاف  ااناف   یبااق  زین  ،یو چه  -اناف  بوده  وانیدر اصااال ح

 -ی  ت اا ال اتتماات   قیو از تر  میو توز  فیاتول  یاتتماات   یتوساااعاه  قیاز تر  ایاتتماات 

قو   ارکس  به  کردنف   فایت  ی از نظر درتهتفاوت  واناتیح ریها با سااخودا انساان  یبیتار

که دوسااات   یگرید  زیهر چ  ای ذهس    ایآ اه قیتوان از تریو انگلس: دانساااان را  

 یشتی ع لیوسا  فی حش شروع به تولها خودشان بهآن  داد    یتشب  واناتیاز ح  فیدار

 ی یزیکه  شااارو  به سااااز ان ف  یاکههفا  رحلهی  زی تما واناتیخودا خود را از ح

خود    ی اد  یزنف  می ساتقریتور ی خود به شاتی ع لیوساا  فیها با تولانساان ها بود آن

 ییکه دتوانا کردیحا ا به اه،  ارکس و انگلس خطور نم ،یدر ت   کههف  ی   فیرا تول

 قرار دههف   فیرا  ورد ترد  با تر  قیلیشفه و یزیربرنا ه یروشتمل به  یبرا  واناتیح
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انگلس در  هماان اقافا اات    ساااافاینوی   عنتیتب  کین الکتین دتور کاه  تماام  دا اا 

 یها را بر روآن یهر ز نتوانسااته اساات  هر اراده  واناتیح یهمه یشاافهیزیربرنا ه

 یعیتی  یازهاایان  فیاکاه باا  عاتایهااا  وتودات تیرو انساااان،یااز  بگاذارد    یبااق  ،یز 

نافارناف بل اه از    یتفااوت نوت  وانااتیرا برآورده کههافا باا ح  رهیو ی   یفنیا اانهاف یاذاا آشاااا 

 - یاسایسا  یِتمل اتتمات   یجهیاختالق در درته نت ،ینظر درته  تفاوت هساتهف و ا

 ها است خود آن یاقتصاد
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  ی ت ا ل   ریو سا   یتار  حیتوضا یرا برا یفی ف  ردیرو  یبیتار  سامیالی اتر  ،ایبهابرا

از تمفن هساتهف که در آن   یهفیها حاصال فراآن  کهف:یفراهم    وانیح  -روابط انساان 

  وانااتیتفااوت باا ح   وتاس آناباهتافا شااافه و    عاتیاز تی  یهاا باا کاار اتتماات انساااان

ا  یانسااااانریی   ترساااتی وناها برخالق ضاااافتهوان  ثاا باه  اناف کرده  جاادیرا خود 

ها و انسااان ،یب  یانگاردو انه قادر اسااتتهها نه  یبیتار  ساامیالیاا  اتر رساااختارتسااا

توانف کار  ی  ،ایتالوه بر ا   دهفی   زین حیکهاف بل اه آن را توضااا  یرا توصااا واناتیح

داپماً در   یانگاردو انه ،یآن ا قیکهف که از تر  ییشاهاساا  یتهوان تهصاررا به  یاتتمات 

از     یافپولوویاا  یهااکاه برداشااات  افاتیاتوان دریرو    ،یاز ا  شاااود ی   فیاتمال باازتول

  ی  اد  یواقع  ادیبه  ی  یبل ه تا آنجا که دارا ساتهفین لیتب یهاصارفاً سااخته  واناتیح

  واناتیدر  ورد ح  انهترستتف ر  ونه سایترت ،یبه ا هم هستهف  یقیهستهف در واقم حق

 یزی ارکو  اپور آن اسات   یفپولوویبل ه بازتاب ا ساتاین  واناتیز حا  یکشااساا  بهره

  ه یها را فرو اآن رایز میکهینم  یکشاابهره واناتیبرد: د ا از ح  ی وضااوع ت  ،یبه قلس ا

 ،یا ا از ا    میکهی  یکشها بهرهاز آن  رایز میدانی   هیرا فرو ا  واناتیبل ه ح  مایدانی 

رابطه در آن سااز ان  ،یرا که ا  یبیاشا ا  خاص تار  فی ا باشاود که  ی   جهینت زیا ر ن

وتود نفارد که   عام یِکار اتتمات   چی ذشااتها ه  ها،یاز ا   میاسااتا  شااب  که  افتهی

سااختار   خاصِ  یهادر شا ل یفقط کار اتتمات   شاهیبیردا بل ه هم  شیرونف تمفن را ت 

 وتود دارد   یبیتار
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که  سااتین  یدارهیساار ا یکهون  یتا عه یاقتصاااد  -ی  اساایفقط روابط ساا ،یا

شاونفا بل ه یروبرو    گری فیبا    آ یزخصاو ت  یشا لآورد که بهیرا به وتود    یتیقات

ها از  هافم  بال  آن  یتیقاتا که ناشاا ،یتساااد ب  چهی، بوده اساات زین  یروابط قیل

 سنتیکمون  فسنتیماناساا ا در  ،یبر ا   انفه اسات   یباق  یاساتا تا ا روز  وتور تار

 است   ی یارزات تیقات   یتار  ایتاکهون تمام توا مِ   یآ فه است: دتار

 یکار اتتمات   ی عاصاارا ساااز انفه یدارهیساار ا  - ییبورووا  یتیقات یدر تا عه

 -بازار  قیکار از تر یروین  یسااز انفه اساتوار اسات:  یاتتمات   یاسااسااً بر دو رابطه

با   فیداران در رونف تولهی: کار ران و سار ایو روابط تیقات -کاال اسات   یکار   یروین

حصاو     یالزم برا یهیسار ا  ای) فیداران صااحس ابزار تولهیسار ا  شاونف یروبرو    گری فی

  یفار یاکاار را خر  یرویکاارا  وضاااوتاات کاار و ن  یهاا ابزارهااآن  ،یآن( هساااتهافا بهاابرا

فروش نفارنف   یتز آن برا  یگرید  زیکه چ  یکار ران  زدکههف ) ورد آخر توسااط  ی 

 حصاو  دوباره شا ل کاال را    کههف ی ساتقر   فیها را در رونف تول( و آنشاودیترضاه  

سااودا که   ،یحا ا ا  ،یبا ا  شااود یکسااس سااود فروخته   یکه برا  ردی یبه خود  

تهها با    افتف ینمفرو از آسامان هاًیا ت اسات یدارهیسار ا فیو هفق تول  لیانیاشات آن دل

 عاد  دساتمزد    یکه ارزشا یاها فراتر از نقطهآن  :فیآیدسات  ه اساتثمار کار ران ب

کههاف کاه ناه در ی   فیاتول  یهاا  اازادآن  سیاترت  ،ی  باه اکههافیاناف کاار  کرده  فیاخود تول

 ارکس در تلف ساااوم کتاب  اسااات   دارانهیسااار ا اریها بل ه در اختخود آن  اریاخت

در  قابل کل تیقه    یواقع فرا اساون یتا عه  یداران دهیسار ا  سافینوی   هیسنرما

 کههف یکار ر  بها  

هم اسااتثمار ر وتود دارد و    یدارهیساار ا یدر تا عه ه هیبا توته به ا  ،ایبهابرا

در    کهفی  یکشابهره واناتیکه از ح  ساتیانساان ن  ی ونه  کلِ ،یشافها اهم اساتثمار

دنیاا   هاافم و تحات به زیقیال از هر چ یو کار ران  زد  واناتیاز ح  یکشاااتوضا بهره

از    یکشااو بهره  واناتیاز ح  یکشااالیتها بهره   ردی یحاکم صااورت    یتیقه  تیهفا

کاه   لیادل  ،یلزو ااً فقط باه ا  ی تفااوت هساااتهاف و دو   یفیاز نظر ک  یکاار ران  زد

کهف   ایجاد نمیها با آن  یهمیساتگ  شاونفیواقم    یکشاساتم و بهره  ورد  زین  واناتیح



 وانات یح  ییو رها  سمی ارکس  یتز درباره  18 430 

  یدار هیسار ا فیا ا  هاسایات تول  کشاهف یرا   واناتیها حدر کشاتار اهحتی کار ران 

حاکم و  یتیقه ،یب  ،یکار را بل ه همچه  یو تیقه  دارانهیسار ا  ،یتهها به تسااد بنه

 یصاهعت  یافتهیسااز ان یکشا ورد او  بهره  دارد   یبساتگ  واناتیح ،یو همچه عتیتی

تور که   اساا ا همان ،یبر ا   بردیاز آن    ههگفتیو ساود   دهفیرا انجام    واناتیاز ح

و تو    یخصاوصا  تی ال   یکه تحت سالطه عتیتصاور از تی  ،یدا  سافاینوی ارکس  

الیته شااا ل   ،یا اساات   عتیتی  یو خوارکردن تمل  یواقع  ریتحق  شااودایحاصاال  

  واناتیتهها کار ران بل ه حترساش که چرا نه ،یتاسا  به ا یبرا شاود ی   زین  واناتیح

در  یهی ع  یفیبا فرض تفاوت ک  -  رنفی ی ورد اساتثمار قرار    یدارهیتحت سار ا زین

کار   یشا ل سااز انفه ،یدر ا واناتیکه ح  یو کارکرد  تی وقع  فیبا  -انجام آن  یوهیشا

را  ورد   وانیخاص اساتثمار ح  یانهدارهیرو شا ل سار ا،یاو از  کههفیکساس    یاتتمات 

 قرار داد  یبررس
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  یتهوان  شابصاه به  یدارهیسار ا یکه برا  یبالفاصاله در روابط اتتمات   واناتیح

و فروش   فیارا در باازار خر  یزیچچیهاا هآن  -کههاف  یافراد فعاا  اساااتا شااارکات نم

کاار خود را در   یرویهاا نآن  یوقت  فروشاااهاف:یکاار خود را نمنیروی    یکههافا حتینم

اساااا ا   ،یبر ا   کههافینم  افاتیادر  یآن  زد یدر ازا  کههافی صااارق    فیاتول  هافیفرآ

از    یکشابهره  ساتهفیکار ر ن  یاز تیقه یکههف و ببشاینم فیتول  یارزش اضااف  واناتیح

  طاابقات دارد:  کهافی   یتوصااا عتیاز تی  یکشاااتهوان بهرهها با آنچاه  ارکس بهآن

داران  هیدارنفا سار ا اریکه در اخت یو قفرت اقتصااد ییبورووا  تی وتس حقوق  ال به

ی  نظریه   یدر  عها  یکشاابهره ،یا  برنف یسااود   عتیو تی  واناتی برب با ح رفتاراز 

ارزش    فیاحاا   اارکس  فهوم اساااتثماار را باه تول  ،یباا ا   ساااتین  ارزش  یتهی بر کاار

که  زیکه برد ان ن  ردی ینم  جهیو او  طمئهاً از  شاااهفات نت  کهف ی حفود نم  یاضاااف

   رنفی یکههف  ورد استثمار قرار نمینم فیتول یارزش اضاف

 انهف    قاًی قاو ت کههفا دق  افتهیصااورت ساااز انتوانهف بهینم واناتیاز آنجا که ح

ابزار کاار ) اانهاف    یعهی  گاانایرا  در دساااتر ِ  فِیاتهوان ابزار تولباه  یعی واد تی  ریساااا

( و  وضاوتات کار )چرما  وشت رهی وشات و ی  رایتبم  رغا شا فیتول یبرا  ییها،ی اشا
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ایلس  وارد   یکار ران  زد   رنفی یاسااتفاده قرار   رد(  ورهیو ی  شااتریب  یفرآور یبرا

 یارزش اضااف  فیتول هایها تحت کهتر  سار اآن  دههف یرا در تمل انجام    زیآ خشاونت

و   یشاا افانجام زنفه ،یشااا ل کشاات، و دوشااش و همچه  واناتیرا که در صااهعت ح

 فیتول  واناتیکه توساااط ح ی حصاااوالت  کههف ی   یاساااتا تمل  لیقی ،یاز ا  ی وارد

  ی  ورد تردازش بعف یا توسااط کار ران  زدخودشااان آن کاالها هسااتهف  ایشااونف  ی 

تهها به ساود نه فیرو تول،یااز  شاونف یتهوان کاال فروخته  به  تیو در نها  رنفی یقرار  

  عاتیتور خااص و تیباه وانااتیازح  یکشااابل اه باه بهره  ایاز کاار ران  زد  یکشااابهره

از    یکشاا هظور به حفاکثر رسااانفن سااود حاصاال از بهرهبه  دارد   یبسااتگ  یتور کلبه

شاا ل  ،یبه  ؤثرتر فیتول  هفیرا در فرآ  واناتیدر تالشااهف تا ح  دارانهیساار ا واناتایح

  شانا یهایژ یها از واست: تفاکردن آن  ی عه ،یبه ا  ،ی ؤثر همچه  م ، ادیام کههف 

 ها در احسا  رنج آن تیاز تمله قابل
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  ی ساااتیالی اتر ترساااتی ونهضاااف   یکه تهها   فیآیبر   ،ی وارد چه  ،یاز تمام ا

 یاسااتا که با بررساا  وانیح  -تا م روابط انسااان  لیو تحل حیقادر به توضاا  یبیتار

سااو و    یاز   هیساار ا  ،یو ساالطه ب  یتهوان روابط اسااتثمارترا ا روز خود را بهقیدق

 ترساااتی ونهضاااف   ی   دهفی   شاااانن گرید یاز ساااو  عتیو تی  واناتیح  اایترولتار

 یتیقات  یو نقف تا عه لیتحل یرا برا یفیتف  یانفازهاچشاام  یبیتار  یسااتیالی اتر

 ریتذسیدر آن آس  یدارهیکه نظم سر ا کهفی  ییرا شهاسا  ییهاو حوزه  جادیا  ییبورووا

    ردیهفق قرار   فیاز استثمار با واناتیح  ییرها یاست و برا

تور خودکار به واناتی رفت که ح  جهینت توانینم  یاسایاقتصااد سادر واقما از نقف  

حا ا  یارزه با   ،یبا ا  شااونف یآزاد    یسااتیکمون  ای  یسااتیالیسااوساا یتا عه   یدر 

اسات که  ردم  ،یا یالزم برا  یهاشار شیاز آن از ت   تیو سالس  ال   هیسار ا تیحاکم

  کرد! میرا آزاد خواه واناتی:  ا حرنفیبگ میتصم یتور تمعبتوانهف به

بر   حااکم  یبااشاااف و همراه آن کهتر  تیقاه  فاریاتاا  هیاسااار اا یکاه رابطاه  یتاا ز اان

  زی چو همه عتیتی  هیا سار اادا ه یابف  شاود و انتباب ابزار آنی  فیچه تولآن  یچگونگ
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  ا یاتواناف خود را از آن رهاا  یفرد نم  قیتر  ،یدهاف کاه از ایقرار    ییزارا در روناف ارزش

  کهف  یستاد یدر برابر آن ا
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 ذشاته از   ساتین  یفیتف  زیآنچه تاکهون  فته شاف چ  شاتریب  هااساتی ارکسا یبرا

 یهالیتحل یاصال راههما  ایاسایاز اقتصااد سا  یو نقف  ارکسا یبیتار  سامیالی اتر  ها،یا

و  انفاختهخود را باال    یهاتوانهف شاانهیها  آن ،یبهابرا  هاسات آن  یاسایو سا  یاقتصااد

  را  اتیاکهون توسااال به اخالق  فای: خس  توته شااافهفیبگو واناتیح  خواهانیبه آزاد

ا ر  ،یا  یبرا  یخوب  لیها دالو آن   فیرا آیاز که  یدارهیسار ا  هی توق  و با  ا  یارزه تل

 خواههف داشت!

اساتا  یتف  یبیتار  سامیالیدر  ورد  اتر  ی: ا ر کسامیکهیحا ا  ا ف ر   ،یبا ا

تر از همها  هم  دارنف  ی   شااترکیتهها تارنه واناتیها و حاتتراق کهف که انسااان  فیبا

ها ساود دارنف که از آن  ی ساانیا دشام، ساتم و اساتثمارشافهتحت  واناتِیتیقات و ح

 - زیها را نکه هلم و سااتم بر آن  یدر حال اها اساات ساائو  اسااتثمار آنبرد و  ی 

  ف یبا هاساتی ارکسا  ،ایتالوه بر ا  حاکم   ی: تیقهدهفیسااز ان    -اشا ا   بتل  به

  یوان یح  فیاتول  یکهون  زانی   ای یو اکولوو  ی برب اتتماات   راتیتا ث  لیادلبافانهاف کاه باه

  شودی   یاتتمات  شرفتیاست و  انم ت   یر هطقیی   واقعاً

14 

دهف که در  ورد یاتازه را نم ،ی ولف تهها به  ا ا  یروهاین  یتوسااعه  یسااطح فعل

و  وضاوع   میشایهفیاتما  شافه ب واناتیبر ح  یاتتمات  یشا لکه به  یفصال رنجوحل

کرب،   ی اذرا باه ردتاا  ینگااه   می طر  که  ییرهاا  یهاا را در  یاارزه برا هجاانافن آن

اتباا  یضارورت فور  ایعیآن از  هابم تی  یهیروی صارق ب  ایاز صاهعت  وشات   یناشا

؟باشد پرستیگونهضد د یبا سمیچرا مارکس  
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تهاقش    کهف یبرتساته   زیرا ن  واناتیبا ح یدر تعا الت اتتمات  یساتی ارکسا ی وضاع

 یها ونه  یاسات که اصال بقا  فهیرسا  یاسایا روز به  ق  عتیو تی یدارهیسار ا ،یب

  ی توتهدر آن سااهم قابل  یصااهعت  یوانیح  فیکه تول  یزیچ  -  کهفی   فیرا تهف  یانسااان

  دارد 

اساااتا بل اه    یرضاااروریی   یهیتههاا از نظر ت ناه  وانااتیاز ح  یکشاااا روزها بهره

  ی حف و روزافزون  هابعازشیباتث  صارق ب ،یا اسات  شارفتیو ساف راه ت  ی هطقریی 

 فیشاونف تز در تولیاساتفاده نم  یاهفاق  عهادار  یشاود که برای   ای انهف آب و ساو

از    یناشا یطی حساتیز یهاسیآسا   ی هطق میتوز چی رغا بفون هو تبم ری وشاتا شا

 یآب در حا  حاضار تا حف یآلود   ای  ی حصاولکشات ت   ایباران یهاتهگل  یتاکسااز

را  وشاات   فیتول  توانفیهرکس  عتقف باشااف که    ،ایبهابرا  انف بر شاات شاافهقابلریی 

 هتقل کهفا  رفتار تصاور    یساتیالیکار ساوساوسااز  یآن را به   یحت  ای  نادیفه بگیرد

 هیسار ا  یالب  یهااسات که  روه  یی واد یذا یصاهعت فیاز تول  یلوحانه و ر انتسااده

از نظر   فاریاتاا  یفیاصاااهعات یاذا و  وشااات باه تول  لیادر  قاابالا تیاف  کههاف ی   غیتیل

تا به  یساتیالیساوسا  یخواساته  ی  ایاتتمات  یشافهیزیرو ، و برنا ه ایطی حساتیز

   خواهف بود 

 یتمفن بشار   یدر تار  یساهم  هم واناتی شاهور اسات که اساتفاده و  صارق ح

تههاا   ولاف ا روز ناه  یروهاایکهاف: نیا ح م بر تافاوم آن تاا باه ا روز نم،یباا وتود ا  دارد 

 فی جفد  هاسایات تول  یبل ه بازسااز  ساازنفای   ریتذرا ا  ان  واناتیبا رنج ح  یهمفرد

 قاله  ،یحاضار در ا  یهاتور که تز و همان  کههف ی   یاساا   م ، و ضارور ،یرا بر ا

   کار نفارنف  ،یتفم انجام ا یبرا ی هطق لیدل  چیه  هاستی ارکس  کهفایاثیات  

  ر یتذرا ا  ان  یبیت ا ل تار  شرفتهیت   یِدارهیسر ا یفهاور لیکه تتانس تیواقع ،یا

 زی سترده را ن سیا  ان تبر لیتتانس ،یرا تههان سازد که ا تیواقع ،یا  فیکهفا نیای 

و   انگارینادیفه  ایءوار یحا  شااا  ،یو در ت   ییشاااا ل ا  ان رها ،یا  کهف:یفراهم  

 برب    یروهاینه ن  گری ولف  فرن ببواههف د  یروهایا ر ن اساات   یکا ل زنف   ینابود

 تقابل دارنف   یا ر تالقه ،یکه در ا  یو رفاه باشاهفا کساان شارفتیت  یبرا  یبل ه ابزار

دههافا    رییرا تو  ی هااسااایاات اتتماات   فیاهاا بااآن  خود را  تحاف کههاف   یروهااین  فیاباا
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برای  از افرادا بل ه در توض    ی هافم  عفود ی ولف نه برا  یروهاین  گریکه د  یشااا لبه

:  میی ویاسااات کاه    لیادل  ،یباه هم  و اتماا  شاااوناف   افتاهیا هاافم تموم توساااعاه  

و   یانقالب یترووه   ی  یدر  یارزه برا  فیبا  واناتیح  خواهانیو آزاد هاساااتی ارکسااا

  تحف شونف   - عتیو تی واناتیهاا حانسان  ییرها  -واقعاً  تمفنانه  
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 عتقفنف که نه   یبیتار  یهاسااتیالی اتر   ایاز تار یسااتیآلفهیبرخالق تصااورات ا

 ،یبر ا  ی یاارزه  یته  ،یا  بشااار هساااتهاف    ی وتور تاار  یهااا بل اه  یاارزات تیقااتفهیاا

در تساااد با    ریناتذیتور آشاات هافم تیقات که به  یاساات که در توا م تیقات تیواقع

توانف صاارفاً تههان یخصااو ت   ،یا  - شااودیهر ز ساااز ار نم  رنفی یقرار    گری فی

قانون    استاسی ذهسا    ایفپولوویا  یهاسمیبه تیارت بهترا با اساتفاده از   ان  ایشاودا  

در  ا ر ،یاز ا  هانیاتم یبرا تا حف ا  انحاکم    یتیقه  و  وارد  شاابه سارکوب  ردد 

 یالس  یهافهیتهوان اخود به  یهافهیا لیا  ثالً با تحمتالش است

و   فیاتول  هافیدر فرآ  یو کاار ران  زد  وانااتیح  یتور کاه در کاارکردهاا  هماان

  یدر  یاارزه باا تیقاه  وانااتیوتود داردا نقش ح  یفیک  یهااهاا تفااوتاز آن  یکشااابهره

دفاع از خود   یبرا  توانهفی  یکار ران  زد   تفاوت اساات   یبا کار ران  زد زیحاکم ن

 یتا عه  یدر  ورد   ایو   یزیراتتصااابات و تظاهرات برنا ه  یکههفا برا  یدهساااز ان

 یاتتمات  طیشارا  توانهفیها  آن واناتایدر تسااد با ح زایاز هر چ  شیب  آزاد ف ر کههف 

  جهیو در نتکرده    لیاتحلوهیاانافا تجزسااالطاه و اساااتثماار قرار  رفتاهآن تحات  دررا کاه  

  یتیقه  لایدل  ،یبه هم  ام دههف خود انج  ییرها  یدهسااز ان یبرا  یاقفا ات  شابصا

توانهف  وضااوتات  یفقط    واناتیخود باشااف  در  قابلا ح  یتا ل آزاد  توانفیکار ر  

 باشهف   ییرها

تفاوت   ،ی عموالً ا یساهت  یهاساتیشاودا  ارکسای  واناتیح  ییبحث از رها  یوقت

 چیکه ه  کههفیها اسااتفال   نآ   کشااهفتیش  ی واناتیو ح  یکار ران  زد انیرا  

   ی ساتماتیسا یاتتمات  لیتحل   یتوانف از  ینم واناتیح  ییرها یبرا  یبیضارورت تار

  یی رسافا اسااسااً رهایآن    ینوبت به اترا  یدرسات اسات: وقت ،یا اساتهیا  شاود 

بالفاصاله از    توانیضارورت آن را نم  -اسات   یاقتصااد  -ی  اسای وضاوع سا   ی  واناتیح
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تفاوت   ی زد یداربا  ورد لوو بردهوضااعیت  با ای، حا   بفساات آورد  هیساار ا لیتحل

را    ،ییاز تا  افتهیسااز ان  یتیقات ی یارزه  ایبیضارورت تار  یتهوان به نفارد   یچهفان

 ی وضاوع که  یارزه  ،یفهم انه از   رفت و    جهینت هیروابط سار ا لیتوان از تحلی ه ن

رخ خواهاف داد کاه   یصاااورت  ا ر تههاا در  ،یا  اسااات    یتاار  ی حرکاه  یروین  یتیقاات

  رنفیآن بگ یبه اترا میتصم  یاسیاز نظر س یکار ران  زد

ها  آن   کههفینم لیرا تحل فی فرن تول یوهیشاا  صاارفاً  یانقالب  یهاسااتی ارکساا

 اتایبر اساا  تجرب  هیخود به سار ا ادی قابله با انق یرا برا یاسایسا میتصام ،یهمچه

 –  سااافینوی ارکس    تور کهو آن  - یدارهیاخود از اساااتثماار سااار ا  یهاا آ اهرنج

از تا عه   یشا ل باالتر  یواقع یهیتا  توانفی  ییتههاکه به  ی اد  طیشاان از دشارادانش

  لی که در آن رشااف کا ل و آزاد هر فرد اصاال حاکم را تشاا  یارا شاا ل دهفا تا عه

    کههفیخواهف داد  اتباا  

 یکشاااباه رنج و بهره  دادنانیاتاا  ی)در تماام  وارد( برا  ییرهاا  ردیهرکس کاه بپاذ

که برای آن  –  یفپولوویا لیدل   یاز    ریی  -نفارد    یلیاساااتا دل  یضااارور  یاتتمات 

تهوان روابط به هیروابط ساار ا  لیتحلوهیتجز  شااونف  یتالش  سااتثه ،یاز ا  واناتیح

 یدارهیساود سار ا فیکه تول  دهفیا روز نشاان   یاساتثمار و سالطه در تا عه ی رکز

  واناتیاز ح  یکشابر بهره  ،یبل ه همچه ساتاین یبر اساتثمار کار ران  زد یصارفاً  یته

تا عه و   ،یکه در آن تعا ل ب ایدارهیسر ا فیتول ( اساتوار است یتور کلبه  عتی)و تی

 یز ان  هابم اصالاساتا هم افتهی هظور به حفاکثر رساانفن ساود سااز ان  به عتیتی

  ر یناتذسازش  یا یارزه  ،یبهابرا  برد: دخاک و کار ر  ) ارکس( ی   ،یتمام ثروت را از ب

 باشف  عتیو تی اتوانیح  ییرها یشا ل  یارزه برا  فیرابطه با ،یبردن ا ،یاز ب یبرا

16 
وتود نفارد   یلیدل  چیبجهگفا ه  ییرها ی رفت برا میتصاام یکساا  یوقت  ،ایبهابرا

  واناتیحا  ح  ،یدر ت   ایدادن به رنج اتتمات خاتمه  یبرا  ریاتباا تمام تفاب  ریمیکه تل

 زین سمیدر کمون یحت ،یا  هاستی ارکس یبرخ  یهفق کهار بگذارد )به  فته ،یرا از ا

و  یاز کار ران  زد  یکشادر بهره  یفیک  یهاتمام تفاوت  ریمیدر واقما تل وتود دارد( 
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 -را دارنف   رنجاحسااا    تیقابل  سااانیتور به  واناتیها و هم ح: هم انسااانواناتیح

 ،یواضااح و  طلق ب زیتما  جادیا   ردیتور  فاوم اشاا ا   بتل  به خود بگا ر به یحت

کااب خواهف   ی تهاقش و  حصااو  آ اه  یدرک  تایقابل ،یدر  ورد ا  وانیانسااان و ح

  ی بیتاار  -ی  اتتماات   یشااا لریم اختالفاات  ربو  باه درتاه کاه باهیکاه تل  یزیبودا چ

   انفه است   یها باقهمچهان وته  شترک آن  افتهایتوسعه 

تمام بحث  ربو  به رنجا   ه هیبا  فت، ا ساتی ارکسا یاز رفقا  یاریبسا  اایهجدر ا

  یدار هیسار اضاف  اساتیو اساا  سا  هیتوانف تایاسات و اخالق نم  انهی رااخالق  ی وضاع

  توانی ذشااتها نم ،یاز ا   کههفیا ر  بالفت   ،یرا فراهم کهفا با ا  یتیقات  یآ اهانه

  یاا ر باا    ،ی یاارزه کردا بل اه ا  یباا بوروواز  یدرخواسااات همافرد  ایا  یباا همافل

 شاب    تی شاب  از وضاع لیبر تحل یآ اهانه  یته یاسایخط سا  یو    یدهسااز ان

ها دو اشاتیاه  رت س صاورتا آن ،یدر ا یدرسات اساتا ا ا حت ،یو ا   شاودی م ،  

رنج دارنف و وتود   یِبیتار  یسااتیالی اتر تیاز اهم  یها برآورد اشااتیاه: آنشااونفی 

  رنفی یتیاه  اش ییبورووا  یی رااخالق را با اخالق   یهیت 

 اسااتین یسااتیآلفهیا  ی قوله  ی  میسااینویآن    یدرباره تا،یکه  ا در ا یرنج

  ا ی  ی انهف رنج دلیاختگ  یدرد و رنج ،یا  اسات   یبیتار  یساتیالی اتر  ی قوله   یبل ه 

آن   یفیاسات که لزو اً در سااز ان تا عها در روابط تول یبل ه رنج  ساتایدرد دنفان ن

  یاراده برا   برود  ،یتور بالقوه از بو به  ابفیکاهش    فیو با  توانفی  ،یداردا و بهابرا  شهیر

اسات    یتیقات یو همیساتگ   یارزه  یاسااسا  یبَرنفهشیت  یروین  یکار   ،یا  قیانجام دق

رنج در    رفت،فهیناد اسات   یبیتار  سامیالی اتر ی راز تلوه  ریناتذییتفا یببشا ،یا  -

  میکه یآن را نف انی هم از به یاست که تهصر  ی عه ،یبه ا یستی ارکس یهینظر

از اخالق اساتا   یناشا یزشایدر ابتفا انگ  ی ارکسا ی عها ،یبه بهتر  اساتیسا یحت

( و ی) زد یداراز برده  یناشا رنجِ  مایتور که نشاان داد  سااده کها همان  لیدل ،یبه هم

  اساات   یدارهیبردن ساار ا  ،یاز ب یا  انات برا  یتسااتجو یکههفهلیاسااتثمارا تسااه

  یدار هیسار ا  ااتیِ   شاابه  واردو   سامیالیاساتثمارا ساتما ا پر فیا ر که تول  ،یدرک ا

  ما یبریشاااود که  ا در آن رنج  ی  یطیشااارا  جادی: باتث اگریبه تیارت د  ایاساااتا 

  ی اساتیاساا ا سا ،یو نقف و بر ا لیکه تا عه را تحل  داردیها را بر آن  ساتی ارکسا

    هفکهاتباا   یانقالب
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  ی اخالق یزهیانگ  یتوساط  زین  هاساتی:  ارکسامیریبگ  جهینت  میتوانیرو   ،یاز ا

  ،ی و همچه یاساایساا  تیاقفام به فعال  یبرا یری میتصاام  یکه برا  شااونفای   تیهفا

شاونف  ی توق  نم  تا،یها در احا  آن ،یبا ا اسات   یضارور یاسایسا  یهاامیت  غیتیل

رنج را به   یبرده و تجربه  یت   یهمفل  یو اقتصااااد  یاسااایسااا  یهاتیبل ه به  حفود

 سایترت  ،یبف   کههفی   لیاز تا عه تیف  یبیتار یسااتیالی اتر لیتحل   یآیاز  ینقطه

رنج  یتمع  یتهها از تجربهخود نه  یدهسااااز ان یرا برا  یاسااایها ضااارورت ساااآن

  ا یدر ساااختار اتتمات   یکار ران  زد یهیت   تیاسااتثمارشااف انا بل ه از درک  وقع

 ،یاز ا  ،ییاز تا  یتیقات ی یارزه یاز ا  انات برا  یکفام   ه هیو ا  -آورنف  یدسات  هب

   شود ی   یا ر ناش

   وناه،یا  یانقالب  اتیااخالقدرک از    اسااات:  یی رااخالق و اخالق   ،یتفااوت ب  ،یا

آن تساادها قرار    یو باز انفه  یتیقات  یتساادها یکه ورا  یانساان  واقعاً اسات که داخالق 

 یتیقات  یتهها تساادهااسات که نه ریسا  یاتتمات  یدر آن  رحله  داشاته باشافا صارفاً

   نیز فرا وش شفه باشف  )انگلس(   یتاد  یتسادها در زنف  ،یبل ه ا  شتها  حو

17 

کار ران از  حصاو  کارشاانا از   یگانگییلیه نشاودا ب  یکه بر تسااد تیقات  یتا ز ان

در صاااهعات    تاابرتاا خواهاف بود   زین  عاتیو از تی  فیاتول  یخودشاااانا از روناف اتتماات 

در   توانهفی  یباشااف چرا که کار ران  زد  فیشااف  اریبساا  فیبا  یگانگیب ،یچه ایوانیح

ها را  احسااا  رنج را دارنفا آن  تیکه قابل یرسااانفن به  وتودات  سیبا آساا فیرونف تول

در اساااتثماار    هاا را ب شاااهاف آن  کاه  ا عها  ،یتردازش کههافا باه ا  یصاااورت صاااهعتباه

با   یاشاتراک اسااسا   یکه   میدهیرا از دسات    یآ اه ،یا واناتایدارانه از حهیسار ا

احسااا  زتر و تذابا و   ییبا توانا میهساات  یبفن  یدارا  زی ا ن که،ی: امیدار  واناتیح

  ی درون  عتیسااارکوب تی بودن اسااات وانیح  ی عهابودن بهانساااان  تیدر نها که،یا

  یداراناه هیااز روش سااار اا  یاجاهیشااار  اسااات و هم نت   یاز اان هم  هاا همانساااان

  یکار اتتمات   یدهساز ان

18 
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خشام و    :میبرسا  جهینت ،یبه ا  فیبا  مایری ی وارد را در نظر   ،یکه تمام ا  یههگا 

 یساتی ارکسا لیکه  ا را به سامت تحل  یدارهیسار ا  یگری ا در برابر وحشا  تیتصایان

در   واناتیح  خواهانیاسات که آزاد  یهمان احسااسا  دهفایتا عه و  قاو ت ساوق  

ها دشام، انساان - هیسار ا  - واناتیدشام، ح   کههفیتجربه   واناتی واتهه با رنج ح

 ،یا  فیفرد با ایدارهی بال  سار ا   یتهوان  به ساتای ارکسا  یتهوان  به اسات  زین

را   واناتیح  یهیت  تیکهف و  وقع  لیخود تیف  یرا به ساوخت زنف  یهمیساتگ یزهیانگ

هاا باه آن  آن  کاه،یا  یعهیدرک و باه آن ااتاان کهافا    یدارهیاسااار اا  فیاتول  هافیدر فرآ

به   سیآساا  یثروت خود را به بها  کمحا  یتعلق دارنف که تیقه  یافهید وتودات سااتم

  یآزاد   ی یاارزه برا  وانااتایح  ییرهاا  یبرا  یتیقاات  ی یاارزه   کهافیآناان انیااشااات  

 است   ایترولتار

از افراد فعنال در جنبش    یانجمن وانناتیح  ییو رهنا  سننمیمنارکسنن   یاتحناد برا

 است.  ستیو چپ کمون  واناتیح  ییرها

برا  یمولر اعضننا  دین ویبرنهولند و د  نیسننتیکر  ننگ، یورد  لین دان  ی اتحناد 

از    یاسنن یانجمن سنن  کیاتحاد   نیهسننتند. ا واناتیح  ییو رها سننمیمارکسنن 

اسنت.    سیاسنت که مرکز آن آلمان و سنوئ  واناتیح  ییمختلف رها  یهاگروه

 سننم یمارکسنن  یهادهیا ینقد و بحث درباره  ق، یاز تحق تیمنظور حمااتحاد به

  دین جند   یکردیو کمنک بنه رو وانناتیح  ییرهنا  یهنا بر مبنارزه براآن  ریتنأث  لین دلبنه

و  سننمیمارکسنن   یتز درباره 18اتحاد  نیشننکل گرفت. ا یجنبش عمل  یبرا

  اوتدر   یسن یان ل یمنتشنر کرد. ترجمه 2017  هیرا در اول ژانو  واناتیح  رهایی

 شد. منتشر  2018
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  26شااهیه  در نشااساات روز سااه  حمایت از خانوادهقانون توانی تمعیت و د

به صاورت آز ایشای برای  رسایف و قرار شاف     جلس شاورای اساال یبه تصاویس  اسافهف اه  

ای از ساازوکارهای  اترا شاود  ای، قانون با دکتریهی  هساجم  جموته ساا  هفت فت  

قیاد شااان و ان هظور ساالس اختیار زنان بر بفن رایانه را بهانساایاتی شاافیف و ساابت

های بعف از  ساااتیزانه در ساااا های زنی تفیفی در اترای تر های زنانها  رحلهت،

کهم به ات ای  یانی نظری بر رفته از آثار انقالب اساات  در یادداشاات تاری تالش  ی

هایی از ای، دسات را واشا افی کهم و نشاان دهم که بفن زنانه فوکو و دلوز  هطق تر 

توانف کالیفی باشف برای  قاو ت  تر از آن  یرزی بل ه  همونه تهها بستری برای قفرت

 هایی از ای، دست در برابر سیاست

  2ا  کاربساات لذتبا تهوان د  1 تاری  ساا سااوالیتهددر تلف دوم   یشاال فوکو 

هاای تجویزی  داناف کاه دساااتگااه ی  ییهااهاا و آ وزهای از ارزشداخالق  را  جموتاه

هایی همانهف خانواده )در ی ی از  کههف؛ دسااتگاهها توصاایه  ید و  روهافرا ونا ون به  

ها و و      اه ای، ارزش  نهادهای  ذهییکهف(ا نهادهای آ وزشایا هایی که ایفا  ینقش

ای  شاود و  اه به شایوهقواتف در قالس دکتریهی  هساجم و آ وزشای صاریح ترضاه  ی

   را دارد  هف  ای نظام جموته تر ش لکم  ردد که هتقل  ی و ییر ستقیم  تراکهفه

که وتود دارد   اساات  رفتاری   تفاوت ازی اخالقی کهفا قاتفهفوکو تصااریح  ی

بف   ردد  به  «ی اخالقیسنوژهدبه   تا هفی را تی کهف  بایساتی  سایر نظام  «خودد

ی تاری  اخالقا باز شات به تاری  رفتارها ضارورت دارد چرا که دیگر کالم برای  طالعه

ها تا چه  یزان با قواتف  های افراد یا  روهتوان دریافت که کهشی رفتارها  یبا  طالعه

 خوانی دارد  های  بتل  همشفه توسط قفرتترضه

هایی که به ههور دانش  -1 :ی سااازنفه دارد یل سااه  حور اساااساا  افوکو  باوربه 

های قفرتی که به سازوکارهای س سوالیته سا ان  نظام -2  ؛دههفسا ساوالیته ارتاع  ی

های ساا سااوالیته  تهوان سااووه ساایرهایی که تی آن افراد خود را به-3  ؛ ودههف ی

 شهاسهف   باز ی

 
1. The History of Sexuality 
2. The Use of Pleasure 
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کهیم( ای، سااه  حور اساااساای را ی، نام توافق  ا)ا ر بر ساار  ایراندر تاری   یل 

 تفاوت اسات  فوکو از   کلبهی یرب ی حیاتی با تاری  سا ساوالیتهدارد ا ا در دو نقطه

برای  یااد  ی   هاای خودت هیا دو      فهون زیسااات،دای، دو نقطاه باا تهوان   کهاف  

ی یرب آ فه اسات با آنچه که در سا ساوالیته وضاوع تر شافن  قصاود به قیا   روشا،

 م   ترداز ی

 رایی و همیساااتری با  تهسفوکو در تلف دوم تاری  سااا ساااوالیته به نهیِ هم

به تیچیف ی ای،  فهوم  عترق  اروتیساام در ابتفای فصاال  وی   کهف ردان اشاااره  یاَ

کیف دارد نیایساتی تمایزهای تهسایتی  فرنیته را در شاهاخت بساتر تاریبی   اسات و ت

  جنةدی ا ردساتیزی و نهی  ح م آنا  رساالهای،  فهوم  الک بفانیم  در  قابل ای، 

ی  ذکر را  با تزپیات  را در دساات داریم که ابژه  «الولدان فی الحسنان من الغلمان

آیوشای و  یل به  ردان  فصال ساب،  کشاف و از همزییاشاهاختی یهی به تصاویر  ی

  ویف    ی

  یبفانیف که سااووه ابتفا بایف    شااایف بپرساایف ای، توضاایحات چه اهمیتی دارد؟

تری، یابف که ی ی از  همساا سااوالیته بودن با سااازوکارهای انساایاتی سااا ان  ی

  اسااات  در ثاانی نی تمعیات و حماایات از خاانوادهقاانون توادآن  کهونی  هاای  نموناه

توانهف سهف  ح می برای   یالولدان فی الحسان من الغلمان   جنةهایی  انهف  رساله

 ا    رونفهاباشاف و از خود بپرسایم کفام   هارفتارها و  رایشنسایی  نشاان دادن  شاود ی  

 را به چهی، ترحی کشانفه است؟

های  ی ی دیگر از  هابم اساااساای فارساای در باب ترسااش  الفیه و شاالفیهد

اساات  ای، کتاب که در قرن تهجم هجری نگاشااته شاافه؛    ورزی و ساا سااوالیته   یل

ای های  بتل  از آداب  عاشاقهکشاف و در بابل آداب تماع را به تصاویر  ییفصاتبه

به  حرکت درآیف  دخو  صاورت نگیرد  آنچه کهه ویف که دتا شاهوت زن بساب،  ی

توان ن ات بسایاری  کیف بر انزا  همز ان اسات   ی  شاود توضاو  در ای، کتاب دیفه  ی

  ی ورزی بر دو تاره یل یدهف نحوهالهسااا یافت که نشااان  یرا در  جموته آثار لذات

ای که فوکو در دخاساتگاه هر هوتی  خود  به آن اشااره اختیار و اتیار نیسات  دو تاره

https://shenasname.ir/laws/7640-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://shenasname.ir/laws/7640-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://shenasname.ir/laws/7640-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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حق و ی   شابصاه  یهوم یربی ساووه را شا ل دادنف و دو تاره ویف د فکهف و  ی ی

   1  دادنف اختیار و اتیار را به آن ا  یباتل و دو تاره

  یبرد و دوتارهدتم ی،   ی  یاختیار و اتیار  ا را به سااامت کلیفواوه  یدوتاره

کهف   تهساای را ضااروری  ی  ی ثل  برای هر ونه رابطه حق و باتل دشاار  تولیف

  یتوانهف به رابطه هها در چارچوب زناشااویی و الیته باروری اساات که افراد  یدرواقم ت

 تهسی  حق شونف   

دتوانی  قانونتوان  طر  کرد ا ا اکهون بایف بپرساایم های بساایاری  یترسااش

 برد؟  تمعیت و حمایت از خانواده   ا را به کجا  ی

 ر  طلق سا ساوالیته  کهف که زناشاویی تصااحسفوکو در اراده به دانسات، ادتا  ی

اتااق خوابورزی اتفااق  یهاای  یالبود  تههاا تاایی کاه تلوه هاای زن و افتااد در 

کردنف   آیوشای را  هجر به تولیف ثل فرض  یشاوهرهای  شاروتی بود که هر  ونه هم

تاریبی  ا    یشااف و الیته دساازاوار  جازات   تجربهناباروری ی  ا ر نابههجار تلقی  ی

چه که در تصار وی توریایی رخ دادا  تفاوت اسات  تاریبی که  ا را به ای، وضاو  با آنبه

دانساتا  کشاانف با تاریبی که تولیف ثل را تهها تلت برقراری رابطه تهسای  یتر   ی

  تفاوت است  

توان در ای، تر   شااهفه کرد دتقییح تجردزیساتی  اسات  تجردی آنچه که  ی

شاااود  فوکو در روری و تولیاف ثال  هجر نمیکاه باه تشااا یال خاانواده و در نهاایات باا

دهاف کاه وانویاه توضااایح  ی  1۴ فتاارهاای دباایاف از تاا عاه دفااع کرد  در تااری   در 

ها توانهف بههجارساازی را رقم بزنهف و الیته تمام ای، بههجارساازیها  یچگونه انسایا 

ه را بساایار    اشاااره دارنف   ا با تریانی  واتهیم که قرار اساات ترصاانظریبه دافقی  

قفم    هابههجارسااازیدتر از آنچه که تاکهون بودا ب هف و ای، تهگهاها در  ساایر تهه

 دارد   بر ی

توانسات ورزی  یدهف که ادبیات و زبان  یلسا ساوالیته  ا نشاان  ی  یتیشایهه

های شما  ایران ددختر  تر از تصورات ا روزی  ا باشف  براسا  ی ی از قصهبسیار فراخ

 اذارد و یاا  دختری کاه برای فرار از ازدوا  باا تافر سااار باه کوه و بیااباان  ی  نمافتوش 
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هاای فراوانی کاه خیر از  عااشاااقاه و تمااع باا حیواناات داردا همگی  واهی بر ح اایات

 همی، ادتا است  

را تیفیل  میل های فراوانی  واته بودیم که در تریانی تاریبی  ا با فراز و نشیس

 ورزی کرد های قفرتترصهبه ی ی از 

شااود که  ا به تیشاایهه ساا سااوالیته خود نگاه  ای بحرانی  ی ساائله در نقطه

فرههگی و   ها تیش در  یادی، سایاسایابیهیم که چهی، ترحی از ساا کهیم و  ی ی

هایی که به تیلیغ ساتیزی  آیاز شافه اسات  رساانهاتتماتی با دتجردساتیزی  و دزن

کههف   و قوانیهی که سااقط تهی، را برابر با قتل نفس  عرفی  ی  تردازنففرزنفآوری  ی

 دسیاست تهسی در ایران  فرن   توانم به کتابتری بفهم  یا ر ببواهم ارتاع دقیق

ها ورزیاثر وانت آفاری اشاره کهم که در فصل نهما  فصل به ای، تی  روابط و سیاست

هایی بود یران و تراق ی ی از دریچهکهف  آفاری اتتقاد دارد که تهه  یان ااشاااره  ی

های تهسای کم  کهف  وی های تفیف سایاساتکه توانسات به رویم در تثییت سایساتم

ا چارچوب اسااسای برای  1358ساا    صاوب  کهف که قانون اسااسای در ادا ه تصاریح  ی

شفت حاکمیت تفیفی را بها نهاد که ای، قوانی، فردیت و خود بتاری زن  فرن را به

های فرزنفآوریا  مهوتیت سااقط تهی،ا  کرد  ای، قوانی، به ساایاسااتتسااعی   ی

 ببشیفنف   تشویق ازدوا   وقت و نهادیهه کردن قیو یت  ردانه  شروتیت  ی

ای،   7های او  تا تهجم  اده   ته توته کهیم که تیصاارهنبایف به ای، برای  ثا ا  

جویان زن  جرد خصااوص دانشااوضااو  ترصااه را برای دانشااجویان  جرد بهبهقانون  

های  ها برای احفاث خوابگاهسااختمان  هااتر از ز ان حا  خواهف کرد  تما ی ز ی،تهه

شاونف و حتی صاهفوق رفاه دانشاجویی  وه  اسات که به تر   هلی اساتفاده  ی   ت

 هلی اقفام کهف     احفاث خوابگاه  ت

ورزی اسااات کاه در در چهی، ترحی بافن زنااناه تههاا بساااتری برای قافرت

نظارت   آیف  چهی، ترحی قطعاًتری، وضاعیت  م ، به انقیاد حاکمیت در یتیسایاان

 یری را در دساات خواهف داشاات که  قاو ت را برای تمام زنان و  ردان  بساایار همه

  تر خواهف کرد  سبت



 از خانواده    ت یو حما  تیتمع  یدقانون توان  هیتل 444 

بر اساا  نگاه دلوزا  یل بر اساا  قواتف اتتماتیا فرههگی و سایاسای همیشاه 

داری ا یا  را در دقلمروهای ر زتردازی  وارد  ایهدر حا  سارکوب شافن اسات و سار

یت و الیته قابل کهتر  باشااهفا باز هم در دقلمروهای ر ز شااایی  ؤکهف تا قابل ر ی

توان به انساان شایزوفرن ا یف داشات  ن ته آن اسات که در چهی،  بتصااتی بفن  ا   ی

یاساتی که نه به شاود  ساتیفیل به ی  بفن سایاسای برای تولیف نیروی کار و تهه  ی

توانف  رود  ا ا دلوز اتتقاد دارد  یل  یسامت کهتر  ا یا  بل ه سارکوب  طلق آن  ی

های زیری، فرههه و سایاسات حرکت کهف و به دنیا  فرصاتی برای خودنمایی در الیه

توانیم به چهی، ترحی  ا  ی یتانیه  آیا با اترایی شااافن همهباشااافو بیرون آ فن  

ادبیات  یهاها و تمام ترییونهمچهان ا یف داشاته باشایم؟ رساانه  قلمروهای ر ز شاایی

های تاری  سا ساوالیته  تری، ساهفها برای آ اهی به فراز و نشایسکه از  همرا  شافاهی  

رو خواهیم بود  ای، تر  و  تاری ی از سرکوب روبه یستانهف و  ا با دورهاز  ا  ی ااست

اتهیم ا  ان زنانگی را به تولیف ثل اتیاری  ها با آن  وکه ساااا    هفنظام  برخوردای، 

 دهف که حتی کهتر  آن در دستان زنان نیست  تقلیل  ی

بیهف تس الزم است که بفانیم  دلوز دزن شفن  را ببشی از هر  ونه دشفن   ی

 هایی که به انقیاد درنیا فه تریان دارد دزن شفن  همواره در همان الیه
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 باالی خندق خونین نابرادران 

 انداز خنده ریسه رفته

 1ناپذیر ما از رند پایان

  

بهفاشات تهانی و سااز ان تهانی کار و سااز ان تفو   سااز ان یهای تمعیتداده

ی بحران تهاانی الملال باار دیگر ای، واقعیات تل  را آشااا اار سااااخات کاه در ز ااناهبی،

و یر افراد باا داری  وتود نرخ  ر  یری ویرو  کرونااا تحات نظاام سااار اایاههماه

های آ اری دادهای  سااتقیم دارد   اتتماتی و تهساایت و نژاد و نوع کار رابطه  یتیقه

روزانه    یری ویرو  کرونا  دههف که تا قیل از همهنشاااان  ی  کار  المللیبی،سااااز ان 

سطح های شولی در  خاتر حوادث و بیماریهکار ر تان خود را بهفت هزار و ششصف   

  در بسایاری از  وارد  ای و صاهایم  ر یاری کهتهان در سایساتم سابت تولیف کارخانه

دههف  تالوه بر ای، از ز ان زا هساتهف از دسات  ی حیط زیسات و سارتان  یآالیهفه

کهونا شارایط کار در  راکز کار در ساراسار تهان از آنچه که تا ساترش ویرو  کرونا  

برای کار ران  هاتر و زنان کار ر   ویژهبهکار ر و   یدسات و تیقهبود برای  ردم تهی

کهونا کرونا تا بارتر شافه اسات  بها به  زارش سااز ان تهانی کار از شاروع وا یری ر 

انف   کار ر قربانی توارض اقتصادی و اتتماتی تانف ی کرونا شفه  چهارکار ر   تهجاز هر 

 یلیارد و ساه  3از  جموع  یلیارد و هفتصاف  یلیون نفر  2در حا  حاضار در  جموع 

 یلیون نیروی کار تهان دچار  شاا الت  ونا ون و کمرشاا ، و فقرا تهگفسااتی و 

های توزیم کاال  انهف  در ای، شارایط شارکت  1انف  شا الت روحی و روانی بیشاتر شافه

ها  های تولیف و توزیم  واد یذاییا ببش کشااورزی و کار ران کشتار اهآ ازونا شارکت

های شااولی باالیی  آ ار حوادث و بیماری  ونقل که  عموالًنی و حملو ببش ساااختما

در انف  آوری را در تاری  تهان داشااتهکه بیشااتری، سااودنف در ای، دوران در حالیدار

انف  بر اساااا  همی، بیشاااتری،  یزان قربانی ویرو  کرونا را نیز داشاااته  تی، حا 

 یلیون زن  شایل خود را در  65از نیروی کار شا ل  نفر  یلیون    300 زارش بیش از 

 
  ل تهمت، بر  هاز   از دفتر  هفم و  یال     هوچهر آتشی   شعر دت 1

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
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انف  در بساایاری از کشااورها در تایی که  زایای ت  ی،  سااطح تهان از دساات داده

از  ردم و نیروی کار در اتتماتی  هاسااس وتود نفارد و  وضااوع صاایانت و  راقیت 

زنان کار ر که قیل از  سترش ویرو    کار ح و تگران نیستا کار ران خصوصاًدستور

راهی حف  تان و کهونی در دوتری قرار داشاتهف در شارایط  ت فرودساتکرونا در  وقعی

 انف   ت  ی، نان در  انفه

هزار  17دهف که در ای، دوران سابت نشاان  ی الملل زارش سااز ان تفو بی، 

در   2انف دسات داده خف ات در انی تان خود را در ساطح تهان ازکار ر بهفاشاتی و  

ار کار ر خف ات بهفاشااتی و هز 1۴0از کشااور  ا نیز  طابق آ ار  هفر  در نشااریات 

 هزار نفر از آنها به سایس 80ی که در  راکز در انی  شاوو  کار هساتهف بیش از ترساتار

س و ایم، و نیود نافاشااات، تجهیزات حفااهات فردی  اانهاف  ااسااا  و روتوش  هااسااا

کرونا   یهاا  یتال به ویرو  کشااهفههای  هاسااس تهویه هوا در بیمارسااتانساایسااتم

ترساااتاار کاه   1۴0کهون بیش از  تاا وتود    یکااراناهتیق آ اارهاای  حاافظاهاناف   شااافه

بتال باه ویرو  کروناا در  حال کاار ااکثریات آناان زن هساااتهاف تاان خود را باه سااایاس  

 انف ازدست داده

اد  لی  قابله  ابیم که وزارت کار یا ستی یدری حوادث شولی  هاخیر  یاز  طالعه

ایران نفاده اساات  ا ا  ی ر  کار ران در  راکز کار  یکهون آ اری در ز یههبا کرونا تا

  کهیم   ی  کار ران را  شاااهفه هایی از  یزان آساایس زارشاز  یان خیرهای تراکهفه  

ولیافی زنجاانا تاا انتهاای هاای تهزار کاار ر شاااایال در واحاف  32از  یاان    برای نموناه

کار ر تان خود را در  3کار ر به کرونا  یتال شافنف و   600هزار  3   ذشاته اه ساا   دی

 انف   تا از دست دادهآن

در کار ر   791  ذشااتهتا آبان سااا    اساات که دیگر در اسااتان همفان  ینمونه

 (1399آبان   7  ایرناابه کرونا  یتال شفنف  )نفر نیرو  20واحفهای دارای بیش از 

دادی و تیمان اری  ببشاای قرارکه دنفر  2۴00در شااهرداری تهران نیز  حفود  

و یر ناشای از ای، بیماری در اختیار  انف و آ ار فوتی و  ر هساتهف  یتال به کرونا شافه

های ترتیس  زارش  همی،به  (1399بهم،  5ایلهاا  )  ساااز ان  فیریت بحران اساات 

ساااازیا  تعافی در  ورد کاار ران در واحافهاای تتروشااایمی و خودروساااازی قطعاه

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/covid19-health-worker-death-toll-rises-to-at-least-17000-as-organizations-call-for-rapid-vaccine-rollout/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/covid19-health-worker-death-toll-rises-to-at-least-17000-as-organizations-call-for-rapid-vaccine-rollout/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/covid19-health-worker-death-toll-rises-to-at-least-17000-as-organizations-call-for-rapid-vaccine-rollout/
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-3600-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/2103978
https://www.irna.ir/news/84091086/%DB%B7%DB%B9%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84091086/%DB%B7%DB%B9%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84091086/%DB%B7%DB%B9%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
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ونقل تمو ی و رانهف ان های تولیفی  واد یذایی و کار ران حملهاا شارکترساتوران

های  که نشاان از  ساترش ویرو  کرونا و نیود تروت ل  اسات  ای شافهاتوبو  رساانه

ی حفاهت فهی و ی ی ی اتساای کمیتهبه  فته  دارنف  بهفاشاتی و ایمهی در  راکز کار

کههفه از ساوی  فونیها دسات ش و  اسا  و  واد ضاف ت ددر اکثر کار اه  بهفاشات کار

 یرد و ای،  سائله ی ی از توا ل تشافیف کرونا در کل کارفر ایان به کار ران تعلق نمی

  خصوص در بی، کار ران است  کشور و به

قانون کار صاااحیان کار  وه  هسااتهف وسااایل   91  یدانیم که تیق  اده ی

خوانیم در هاا  یشحفااهات فردی و ایمهی را برای کاار ران تا  ی، کههاف  ا اا در  زار

های کوچ  که کار ران آن از شاامو  قانون کار خار  ها خصااوصاااً کار اهاکثر کار اه

کههفه از ساوی کارفر ایان به کار ران هساتهفا دسات ش و  اسا  و  واد ضاف تفونی

شاود  همی، ا ر باتث تشافیف  ساترش ویرو  کرونا در  یان کار ران و ساایر داده نمی

زیر خط فقر قرار دارد و   یالیاًکار ران دستمزد  در حالی است که    ردم شفه است  ای،

در   بها به  زارشاایبها را نفارنف   توان خریفن  واد ضااف تفونی و وسااایل ایمهی  ران

ی چهاار نفره  ی،  واد ضاااف تفونی برای یا  خاانواده  ی تاهزیهاه  1399شاااهریور ااه  

حافاقال درآ اف یا  کاار ر یا   یلیون و هزار تو اان اسااات در حاالی کاه    900حافاقال  

هزار تو اان 182باه یا  خاانواده چهاارنفرها   یااراناه ترداختی هزار تو اان و  یزان  800

چهارنفره بایف   یهکه ساارترساات ی  خانواد بگیریحفاقل  کار ربفی، ترتیسا اساات  

در  زارش     کههف ویرو  کرونا درصاف حقوق و یارانه  اهانه خود را صارق  قابله با۴5

ی ساااودآفریهی خوانیم کاه برخی از  افیران برای تلو یری از توق  چرخاهدیگری  ی

ت اذیاس و    یاان کاار ران  هاا و  حال کاار خود در  وتود ویرو  کروناا را در شااارکات

نمونها  فیر  تا ل دتتروشاایمی ارو یه   وتود کرونا را در ای،  برای   کههفکتمان  ی

که  فیر کل تعاون و رفاه اتتماتی اسااتان آاربایجان تتروشاایمی ت ذیس کرد تا ای،

کار ر ای،  جموته به کرونا را ت ییف   28ای به اساتانفاریا  ابتالی یربی با ارساا  نا ه

 ( 1399بهم،  5ایلهاا  )!  کرد

دولتی در هشاات  اهه سااا   ذشااته  یکارانهبه ای، ترتیس تیق آ ار  حافظه 

های سااارتت ویرو  کرونا در  راکز کار کشاااورا  زارشا یری تر( تالوه بر و1399)

را    بزر ی از نیروی کار آنانهای کوچ  که ببش  ربو  به حوادث شاااولی در کار اه

https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-186/462188-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
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های واقم در  هاتق آزاد تجاری که از قوانی،  دههف و در شارکتزنان کار ر تشا یل  ی

بهاف ایمهی در آنجاا  عااق هساااتهافا در  عاادنا صاااهعات ترفسااااد  قوانی، نیمکاار و  

شااهف    -ساازیا کشااورزیا صاهایم اوب فلزاتا نفت و تتروشایمی و  ازو ییره سااختمان

 هستیم    1398رشف چهار درصفی حوادث شولی نسیت به  فت  شابه در سا  

تعفاد   1399 اهه او  ساا   8ا در ی،  زارش سااز ان تزشا ی قانونیآخرتیق 

بایف توته کرد که  انف کار ر تان خود را به سایس حوادث شاولی ازدسات داده 1258

تیق  عمو  هر ساالها در ای، رقم  هتشار شافها تعفاد  ر  کار رانی که زیر توشاش 

هاای شاااولی  لات بیمااریقاانون کاار قرار نافارناف و همیهطور  ر  کاار رانی کاه باه ت 

های  دانیم تیق تژوهششااود!  یدههف  هظور نمیتفریج تان خود را از دساات  یبه

دهفا  هر  ر  که به سایس حوادث شاولی رخ  ی  یسااز ان تهانی کار هر سااله به ازا

هاای شاااولی تحات تهوان د ر  خاا وش  تاان کاار ر دیگر باه خااتر بیمااری  8تعافاد  

بر اساا  آ ار  هتشار شافه  وتودا از کل تلفات حوادث کار دههف   خود را از دسات  ی

نفر کار ر زن بودنف  ای، در حالی اسات که   23نفر  رد و  225در ای،  فت ی هزارو و 

( تعفاد  1398)  از آن  ساا  قیل  ی اههتعفاد  ر  کار ران  رد در حوادث کار هشات

نفر  زارش شااافه  6ی  و تعفاد  ر  زنان کار ر بر اثر حوادث شاااول 205ی  هزار و  

شافن زنان کار ر و اتما  تیعیش تهسایتی    تردساتاسات  به ای، ترتیس در تی تهی

و یر زنان کار ربه سایس شافن  ر   برابر  چهار ساترده در نهاد اساتیفادی کارا شااهف  

( در دوران وا یری کرونا در قایساه با  فت  شاابه 1399حوادث شاولی در ساا  تیش )

در ای، آ اردولتی  هتشارشافه  ربو  به  فتهی اسات ا در کشاور هساتیم   1398ساا   

حوادث شاااولیا رقم  ر  ترساااتاران زن که در  حل کار آلوده قربانی ویرو  کرونا  

فهف اه  اسا 20در    زارش نظام ترساتاری تهرانبراساا  ور نشافه اسات  انف  هظشافه

 ترستار براثر کرونا تان دادنف  110سا   ذشته تهها 

در ساااالروز تهاانی یااد اان قرباانیاان حوادث شاااولی کاه فعااالن کاار ری و   

های کار ری در بیش از صاف کشاور تهان در اتتراض به سایساتمی که تان اتحادیه

ی کلیاهباایسااات یاادآوری کرد تاا ز اانی کاه  آیهافا  ی یرد  رد هم  یکاار ران را  ی

های های  ساتقل ساراساری هساتهف و تشا لکارکهان و کار ران کشاور  ا فاقف تشا ل

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1022953-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1022953-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1022953-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF


 کرونا   یری همه  ی ر  زنان کار ر در ز انه  450 

بهفاشت و ایمهی کار ری در  راکز کار و در هر کارخانه و کار اه و بیمارستان زیر نظر 

هاای واقعی خود کاار ران و کاارکهاان وتود نافارناف کاه بر ایمهی کاار و اترای  تشااا ال

ت داشااته باشااهفا رونف تبریس زنف ی کار ران کاهش  قوانی، بهفاشاات و ایمهی نظار

ای  و هاای دزیرتلاهنبواهاف یاافات  همچهی، تاا ز اانی کاه شااااهاف  ساااترش کاار ااه

های ایمهی و بهفاشاتی در آفریهی که تروت لهای  ر دزیرز یهی  تههمی و کارخانه

واقم در شاهرساتان تردیس که   ساازی ی داسافهجکارخانهشاییه   -شاود آنها رتایت نمی

  - باتث  ر  چهار زن کار ر و دو کار ر  رد شاف 1۴00فروردی،  31در آتش ساوزی  

و زیاد همچهان شااهف  ساترش بیشاتر  ر  و  جرو  و بیمار شافن کار ران   با ت سا 

تری، ببش کاار ری باه سااایاس افزایش حوادث و ایکاار ران زن و حااشااایاه  ویژهباه

 های شولی خواهیم بود   بیماری

 

  

 

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1065453-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 شیرین کریمی

( ایرانی مورد MeToo#)همِ من#چرا در جنبش 
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  حس، نا جو   ینوع نسیتاً آر ان 452 

انواع آزارهای تهسی در تا عه چقفر  ،#تا ا روز تهیش   هم تیان کرده است 

فراوان است و هر   انی ) حلها خانها خیابانا  حل کارا دانشگاها  فرسها تارک و حتا  

توانف   انی بالقوه برای آزار ری باشف و هر شبصی )استاد دانشگاها  علما   سجف(  ی

 توانف آزار ری بالقوه باشف و الیتهههر هفا فا یل و حتا والفی،(  یهمسایها روشهف را  

های تجاوز و  تهمان به تجاوز  ه است  در  یان روایتثابت کرد  هم  بودنِ آنها رابالفعل

ی نوآور و ترترففاری که د تهم  به آزار و توانیم به  حس، نا جوا خوانهفهتهسیا  ی

دیگری توته کهیم  چراکه  ورد  حس، نا جو تالوه  ی  تجاوز تهسی شفه استا از زاویه

 کهف   ی تجاوز و آزار ریا  ساپل  هم دیگری را هم تر  و تصریح  یبر  سئله

نوازنفه و  نا جو خوانهفه  استا دهی سه  حس،  و  یتار  در تار  و  قطعه ساخته  ها 

  دردهای تا عه هایش ببشی از  های فعالیتش در ایران و خار  از ایران نیز در ترانه سا 

  1399  ی کارش توانسته است به شهرت و اتتیار برسف  سا را بازتاب داده و در حوزه

  صاحیه  در  1399کم تهج  ورد اتهام آزار تهسی تلیه او تر  شفا او در شهریور  دست

ا شایعه خوانف و رد کرد  ا ا وقتی اشباصی حقیقی ای، اتها ات ر  یفارس  یس  ی ب  یب   با

 ر دتجاوز و آزار   حس، نا جو شفنفا نا جو در ویفیویی که از خود  هتشر کرد روایت 

انف  شفه را قراپت کرد و در آن از کسانی که از سوی او دآزار  دیفه تهی ازتیش نوشته 

  تذرخواهی کرد  ا ا کمی بعف فایلی صوتی از  حس،  صمیمانها خالصانه و  تواضعانهد

که در آن با ادبیاتی کا الً  تفاوت از آنچه در فایل ویفیویی  فته بود    هتشر شفنا جو  

های  تهفی حمله کرد  حمله اوز تهسی  تهم کرده بودنف بهبه زنانی که او را به آزار و تج

نا جو به افشا ران و حا یان افشا ران ادا ه تیفا کرد  ا ا ترسش بسیاری از افرادا از 

دانهف ای،  تمله ترففارانِ  حس، نا جو و کسانی که دههر  را از دههر هف  تفا  ی

  فایکهینم  توته  گرانیدو آزار    تجاوزبه    و   فیتردازی  نا جو    به  همه، یا  چرااست که  

  یکار  اشی خصوص  ی به زنف   دههفی   حیو ترت  کههفی   ،یرا تحس  ههرش  هایلیخ

و    یی و تهم به دروغ  یتهس  ینفاشته باشهف  حتا زنان و  عترضان به آزارها و تجاوزها

  ،یخود  حس، نا جو هم هم یهااز ترسش ی ی  ازقسا شفنف یتیشبص تروربه   تهم

 یترسش  ،یهرچهف چه  ف؟ یتردازیدست تفرش نمبه  "هایرو "  قتلاست که دچرا به  

  ،یچه  تر   با  توانی    شودی  که تر     یا سئلههر    دراست و    ل یشفن از ردخار  

ب  ییهاترسش به  را  رانف  بردا  راههی سئله  تس  و  کرد  الیته    ا  یهم  تهیش    فعاالنو 

https://www.bbc.com/persian/iran-53961658
https://www.bbc.com/persian/iran-53961658
https://www.youtube.com/watch?v=u8nkkN0fhys
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
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و سا  ،# بشر    ریهم  تمام  واردفعاالن حقوق  قتل در تا  به  و  تجاوز  و  خود    یآزار 

  درنا جو    وردچرا    به  وارد  بتل  همچهان ادا ه دارد  ا ا   شانتوتهو    انفه ترداخت

 ؟ دارد تیاهمهم  ،#تهیش 

 یشتریب   یکردن تهمراه  یهر تهیش  یهااز هفق  ی یدارد و    یاهفاف  یهر تهیش

است که آن تهیش    ی درد  ا یاز  ردم از وتود  سئله    یشتریکردن شمار باز  ردم و آ اه

شهرت نا جو و    یواسطه    ورد نا جوا بهکهفیو  یارزه    شودیرفم آن فعا     یبرا

  یبرا  ی  ورد  هم  ا و توته بیشترِ  ردم به آن  ها هامات   ، یا  یها دربارهشفن رسانهفعا 

 هم است   ،#تهیش 

ی او و افرادی که او را  تهم به آزار ی  تهیها  ورد نا جو  هم است زیرا رابطه از  

ی نابرابر زنان و  ردان در انف  یتهی بر همان داقتفار ی است که در رابطه تهسی کرده

ی  اا به  ردان آ ریت و تا لیتی برای تعرضا آزار و تجاوز داده است  ا ر تفر  تا عه

سا  تفرساالرانه و وابستگی  عیشت خانوار به او به ت دیریهه داقتفار ش را از  هاسیا

 راتس ساز انی را تایگاهی برای  دست آورده و هم ار  رد تایگاه برترش در سلسله 

ی  ثابهی ههری و از شهرتش بهتعرض و آزار به زنان یافتها نا جو هم از توان و قریحه

توان نان بهره برده است  تس از ای، تهیه  یابزاری برای اِتما  اقتفار و به تیم آن آزار ز

 انف   فت داستان همان داستان همیشگی استا بازیگران  تفاوت

نا جو  هم    ای دیگرا که نگارنفه در ای، نوشتار بر آن تمرکز داردا  وردا ا از تهیه

ا ر  تهم تس از افشا س وت    هم استا  ها تس از افشاشفنِ تجاوزاو  است چون رفتار  

شف  ی او و شاکیانش  حفود  یتفریج رسیف ی به اتها ش به ترونفهد احتماالً بهکر ی

های  شف  ا ا نا جو س وت ن ردا حاشا کرد و بحثو توته تمو ی به سایر اخیار ترت  ی

کرد   تر   را  افشا ریرفتارها   دیگری  از  تس  نا جو  صریحا    اترت رار  های 

حرق او و  ی است و  اشفهشب  شهاخته   نا جو   است  زیبرانگ لت  و    زیبرانگت یحساس

او ت  رفتار  به  ت  یترمیوس   یحرق  عترضان  را تحت    دهفا یقرار    ریث  از  باتیان 

انفا اثر ذاری و رسانفن صفای  دنیا  آنهای اتتماتی بهیعهی همان چیزی که تهیش

که در ای، خود به  وش شمار بیشتری از  ردم به ا یف توییر  ادتای نگارنفه ای، است 
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   یآر ان  نسیتاً  نوعد  به  و( نزدی   Ideal Type  )یآر ان   نوعدنا جو به     حس،وقایم  

   ایرانی تیفیل شفه است هم  ،#تهیش  در

تهفاشت به لحاظ نظری  شها  آلمانیا  یتور که  اکس وبرا تا عهآر انی آن  انواعِ 

انف که ا رچه تیهاً در واقعیت وتود نفارنف ا ا تژوهشگران  هایی برخاسته از واقعیت تفیفه

سازنف  دنوع  های دقیق آنها را خار  از اتزای  ربو  به آنها  ی هظور انجام  قایسهبه

قعیت تیهی نیستا بل ه چیزی است که تژوهشگران به کم  آن  وته واهیچآر انی  به

ی  یا کلیشه   اههی  توانف قالستوانهف توهرِ واقعیت را بشهاسهف  الیته نوع آر انی  ی ی

روا نیایف واقعیت  که راه تحلیل را باز کههفا راه را بیهفد  ازای،شود و به تای آن  اههی

توان از نوع آر انی برای فهم واقعیت تیهی  لی  یتیهی را به نوع آر انی تقلیل دادا و

واوه بار  عهایی  ثیتِ  برخالق  آر انیا  نوع  برد   ای،بهره  در  دآر انی ا  تا  عهایی  ی 

توانف  هفی و   ثیت نفارد و در کل نوع آر انی الزم نیست  ثیت یا صحیح باشفا  ی

 حتا به لحاظ اخالقی ناتسهف باشف  

نقف آن آر انیا واکاوی و  به نوع  انتقادی  برای آیازِ   توته  راهی در خورِ  الحظه 

هم ی  شب  است:  حس،   ،#آر انی  ا در تهیش    نسیتاًتوییر است  ایه  نوع  

شفه  ارتاع قابل میاز آنچه انتظار دار شیرفتار و  فتارش ب اکه با کردار اینا جو  نمونه

و آزار ری استا چون کسانی که    تجاوز تهم به    چونست  آر انی ا  نسیتاًنوع    او  است 

را او  تایواقعی  یصاشبا   انف کرده  افشا   آزار و تجاوز  قانون وسط استا    و   لیوک  انف و 

دستگاه قسایی آن س والر است  )وتود  که    ی است تعلق به کشور  قانونی که از قسا

قانون در  سئله   وکیل و  آزارتهسی فافم  دارد ( برای هر دو ترق    ی  اهمیت   بسیار 

  ی ادیشمار ز  یتس تا   شهور استچون    نا جو برای ای، تهیش نوع نسیتاً آر انی است

ها  شود توته کهشگران و رسانهو توتهِ بیشترِ  ردم به او باتث  ی  وسط است  ردماز  

رد آزاردیفه  واقم ا ر فردی  مهام به دیگری تجاوز کهف و فهم بیشتر به او تلس شود؛ به

روایتش را برای دیگران بیان کهف  عموالً ای،  سئله  اهی به همفلی با آزاردیفها  اهی  

شفن خودِ آزاردیفه و در بیشتر  وارد به فرا وشی  هتهی و  اتتهایی و حتا  تهمبه بی

ای باشف توته بیشتری به  سئله شفهشود  ا ا وقتی آزار ر فرد شهاختهترونفه بسته  ی

و در نتیجه به توییر شرایط ا یفوار   ی تمع  خِردشفن  توان به فعا شود و  ی یتلس  
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به  سئله  را  بیشتری  توته  نا جو  رو  ورد  ای،  از  و  شفا  تهسی  تجاوز  اتتماتیِ  ی 

 آزار ری برانگیبته است  

 فتار    او در کال شا در نهایتا همان چون همچهی، نوع نا جو نسیتاً آر انی است

حاشا    کهفاا تحقیر  یکهفی   فی تهف  : کهفی   فیرا بازتول   راستیزهسو همج  زیستزن 

 راهراسی سوار شود و از ای، راه ترففارانش را بسیج کوشف بر  و  همجهسکهفا  ی ی

را روش،  ی تاری ی  نا جو وتوه  رفتارها و  فتارهای  ای،  های  سازد که تهیشکهف  

چهف سفه است به دنیا  بیانا تصریح و تلس و  یارزان تلیه خشونت و سرکوب  برابری 

کهف  کهف تصریح  یکهفا وقتی تهفیف  یاثیات وتودِ آنهف  نا جو ای،  وارد را تصریح  ی

کهف که تهس ای، نوع تهفیف چیست  نا جو  که تجاوز با تهفیف همراه است و تصریح  ی

کهفا    اضافه یارزات زنان     یتار  به  یبر   هم  توانفیچون     نوتی نسیتاً آر انی است

خود   وی  یادر  اتر یتل  اتتمات   اتِینوع واقع  ،یا   یوتوه تار  ببش زیادی از  چراکه

 دهف   به ش لی آش ار نشان  یرا 

 
 2021مه  22های محسن نامجو در تاریخ توییت 

که زنان او تالوه بر ای،کهفا    رییتو  ف یاست که با  همان  کهفیآنچه نا جو آش ار  

کهفا خیرنگاری را که  زارش خیری از ای، آزاردیفه را تهفیف و دتوت به س وت  ی

دارما  : د ، دست از سر شب ِ شما برنمیکهف تهفیف  یوقایم تهیه کرده است هم  

ی تاری  نفاری  در تهفیف نا جو تیارت دکم  کم نقطهی به خاک نشست، باشا  آ اده

https://www.youtube.com/watch?v=2McDH2pXyxI
https://www.youtube.com/watch?v=2McDH2pXyxI
https://www.youtube.com/watch?v=2McDH2pXyxI
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را  ینقطه  نفاری   تاری   در  ی  تاری ی  نقا   خیرنگار  آن  نا جو  تعییر  به  بیهیما 

واقما کاری که نا جو با رفتار  اش دارد و نا جو قصف دارد آنها را روش، کهف  ا اا بهزنف ی

ای،  اترا  ی نقا   و  فتارش در کل  ای، است که  هاا تهفیفهاا  تاری ِ سرکوب کهف 

 برنف   ها از آن رنج  یهاست انسانکهف که قرنتجاوزها و آزارهای کههی را روش،  ی

  باالیی بلهف   یا تارنا یف    ،ینشیرب  فاحشگان  تهیشهم را د ،#نا جو تهیش  

دو انهتشت   و  زنان  شرق یربدفاحشه نا یفن  تیارت    ا است  سازی  از  سر دنا جو 
خصوص در  یان ایا بهتوالنی و برانگیزنفه   یتار  و  کهف یاستفاده     هایرو   یفهیبر

تیارتِ  شیعیانا برد  تشت  است؛ نا جو     است   فه یسر  ساختارِ  وتود  تصریح همان 

  به   را  آنچهزای ای، ساختار و  دهف و نقا  آسیسساختاری که آزارتهسی در آن رخ  ی

 ورد نا جو  هم است چون با اشاره به نام     دهفی نشان  دارد به  ا    ازین  یاساس  یرییتو

 ی  ا عهبه ت  حمله  نوع  ،یتشت ا  یبلهف   یو تار  کهفیحمله    ها ،یبه لزب  زنی لزبی،

LGBTQ  کهف  یان فعاالن حقوق زنان اختالق بیف هف و آنان را به   او تالش  یاست

بی و  دآدمدباسواد  و  زییا   و  دزشت  آدمسواد ا  و  تقسیم  یحسابی  کهف   ناحسابی  

ای را در ساختارِ  ردساالر و ساختاری که آزارتهسی در آن  نا جو وتوه ناتیفا و تیچیفه

سازد  نوع نسیتاً آر انی نا جوا اقتفار برخاسته از  وقعیت دهف روش،  ی یراحتی رخ  به

ستیزیا همجهس  زن  تفرقه برترا  و  به  ثابه راستیزی  زن  به  نگاه  قفرت  و  ی انفازی 

 کهف  ی تهسیِ صرق را آش ارا تصریح  یابژه

های آش ار و  ها ا در ههر او نیز الی ا  تفا بییهیم  ههر او  توانیم ازرا  ینا جو  ی سئله 

زنی که تل    تا حاال تههان ای، نگاه تهسیتی بوده است؛  ثالً وقتی در آوازی خوانف د

  و  باشه    هوم؟  خون وریکه تل ر  ی زنبا    ری ور ببونه دیفی؟    دانشای ال ی    تا حاال

  ابزار بازتولیف  توانف ونه  یی دروشهف ری  چه که ترانه   داد   نشانا  ی حسار!شلی  خهفه

نابرابر به زن باشف؛ به بیانی دیگرا در تا عه ای که نا جو آن را در آوازش نشان نگاهِ 

زنان ی در یرو  دهف  خوانفن  فلسفه  ادای  بحثشهف ر  و  ددانشآورنف  آنها  های  های 

ز او  نظر  از  دیگر  تای  در  و  است  که  ال ی   راه  ،#نانی  را  ایران  انف  انفاخته هم 

   ترض  تواضم  کما   با   فایبیبش  ولی نا جو دخواههفدانهف چه  یانف و نمیسردر مد

برابرنفساز     ساتت   دی  کهف ی زنانی     اهششدبا    کشیفنش  از  هر کفام   زنف یِ 

https://soundcloud.com/aveh78/mohsen-namjoo-alaki
https://soundcloud.com/aveh78/mohsen-namjoo-alaki
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
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انف و آن زنان خیر کههف و به رفتار و  فتار او  عترضاست که او را به آزار  تهم  ی

 انفازنف    را از کار  ی چه کسی نفارنف که ددارنف 

ها  خوانف  هم در ایران را دنیردِ زا یی ،#تهش    اشفایل صوتی حس، نا جو در 

ی افشا ر ارسا  کرد نوشت: دصف سا   که برای ی ی از از زنانِ آزاردیفه  ایمیلیو در  

تا ی   اه دیگه فرا وش  ای، حرکت شما  اسم  ، است که آن باالست و  ای،  دیگر 

آنچه  تمام  هفا یعهی  کتلیه آن فعالیت  ی  هم ،#تهیش    هرآنچهنا جو  شفه    ورد  

ای، تهیش آزار )تهسیا کال یا رفتاریا روانی(  حسوب  ی آنچه  شودا یعهی تمام 

  ی آن و  یارزه با آن و رفم آن به تا خاسته است در خود داردا سازی دربارهبرای آ اه

  نسیتِ  اترای  حس، نا جو با ای، تهیش توری  ذاردیچشم  ا    یتلو  همه را

  قاً یحاال بگو  ، دق  : دای،  وی و ای،  یفانافی وی   ترای او به  ااست که انگار  ا

 !  خواهمیرا نم ها،یهم

  ر ی یت   از  ردم که اصالً  یاریبس  ا مینا جو را دوست داشت  یقی وس  ی ا روزبرخی از  

تس از  ا خواههف    یی هادوست دارنف و آدم   وسیقی نا جو را  ستهفیها نیافشا ر  ،یا

برای   ا ا   خواههف کرد  لینا جو را دوست خواههف داشت و آن را تحل  یقیآ ف که  وس

از  ا که دیفیه )از تمله حقوق زنان و کودکانا قو یتآن  روه  ها و  ی حقوق بشر 

تا به  در ای، نا جو  هم است چون او ورد  ها و تیروان  ذاهس  بتل ( داریم تهسیت 

کهف  انیِ  تجاوزان و بازیگرانِ فرادست در ساختاری که راحت تجاوز  ینوع نسیتاً آر 

ترا سری ی سادهزبانبا    راهم   ،# ساپل تهیش    بسیاری از  نا جوتیفیل شفه است   

  ش یت   ی که کم  اشیتذرخواه  ل یدر فا  نا جو  کهف تر بیان  یلرزشتر و صفایی بینتر  

  ، یا  با  د   و  تان  با   ،ر شف  فت: د هتش  اش به زنان  عترضحمله  یِصوت  لیاز فا

با ای، حرکت همراه شفه است ا ا    ی تا حفایه  او  ا   بود  خواهم  همراه  زنان  حرکت

با آن  بال     هم ،#  تهیش  ههرآنچ  آر انی است که  نسیتاً نوتی    همراهیِ او در تایگاه 

 را در خود دارد   کهفیرفم آن  یارزه   یاست و برا

 تر:  برای آ اهی بیش

  وش کهیف  ایهجافایل صوتی  حس، نا جو را در  •

 بییهیف   ایهجاسی فارسی را در بیبی  زارش •

https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.youtube.com/watch?v=sld670ddLag
https://www.youtube.com/watch?v=u8nkkN0fhys
https://www.youtube.com/watch?v=u8nkkN0fhys
https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8
https://www.bbc.com/persian/iran-53958476
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 بییهیف    ایهجاو  ایهجاایهترنشها  را در های ایران زارش •

 بشهویف   ایهجا توانیف در ال ی   حس، نا جو را  یی دترانه •

 

https://www.youtube.com/watch?v=2McDH2pXyxI
https://www.youtube.com/watch?v=sld670ddLag
https://soundcloud.com/aveh78/mohsen-namjoo-alaki
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به این پاندمی بار دی ر  بلکه آن چیزی که قرنطینه و  ،  نیست  کرونا مشکل  »

ایستاده  همچنان با اقتدار سرپاکه مردساالری  این است   کشدرخ ما می

 «است

تهانی خشونت  کروناا  شفنبا  حقوق   و  زنان  تلیه  انفجار  به  شفت    هجوم  آنان 

  قربانی   زنان را   که  سیستمی  برابر   قابله در   بهابرای،ا دیگر ز ان    است  تری  رفتهبیش

  ا هیتا   حورافاتعه    ردساالری   است  در   فرا رسیفه   یردنادیفه  یو حقوق آنان را  

آنان بفون هیچ حمایتی به    و رفته    دست  از  زنان  تحصیالت  استقال  و  اقتصادیا  توان

را با    زنان   آزادی  بحران کروناا   شونف ص   قفم ] قابله با تانف ی[ رانفه و قربانی  ی

شاهف    کهم که ف ر  ی  ا ای، وضعیت  ی برده است  با  شاهفهبه قهقرا  چه بیشتر  شفت هر

  هستیم  حورفاتعه تهش در  سترش  ردساالری ینوت 

 طر     را    حورداری فاتعه سر ایهداصطال     که   بود  کسی  اولی،  1کالی، ناپو ی  

دست ه تفابیری در خصوص ب  های ایجاد شفهاداری در بحران ای،  عها که سر ایهبه  داکر

های  ا  ان چهی، سودآوری   شرایط تادی  در   کهف که ی تحمیل  آوردن سودهای تظیم 

 حور[  داری فاتعهسر ایه]    مل  و   وازی  رونف  ی    حورفاتعه   ردساالری   را نفارد

 بحران   ی   از  خودی  سلطه  و   کهتر    جفد  برقراری  برای   ردان  که  تایی   استا

  از    ردساالری  تهانا  سراسر  در   هفکهنقش  ی  زنان را  حقوق   تتسربه  و   استفادهسوء 

ای،  سئله از  بگیرد  بازتس را خود قفرت تا  است کرده را استفاده  نهایت  ویرو  کرونا

افزایش خطر  ترفیا دیگر باتث شفه است تا    سوی  از  و  زنانا  برای  خشونت  و  باتث 

   شونف تمل  وارد زنان ر  حافظت اصطال و به  کههفهتهوان کهتر  به  ردان

وفعاال  با   صاحیه  صرق  وقت   ها  اه  ای،  قاله  تفوی،برای   های  رهیران تش ل  ن 

  چگونگی   رونف  است تا  شفه   ههف  و تا  فرانسه  تا  کهیا  از  تهانا   سراسر  نهاد در فنی و  ردم

 ورد تحلیل قرار  یرد  نتایج    ا هاهای خود آناسا   تاس ا برکرونا بر زنف ی زنان  ت ثیر

تا ل  تهج  بر  کشورها  ای،  تما ی  در  ت کیف   اساسی   شترک  یان   ردساالری    دارد: 

دههف   ی  دست  و ا  ان تحصیل را از  استقال   اقتصادیا  توان  زنان ایمهیا   ا حوربحران 

    شونف بفون هیچ حمایتی به ص   قفم ] قابله با تانف ی[ رانفه و قربانی  ی و آنان

 
1. Naomi Klein 
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از  برای    ایانفازهتا ،   چراکه شهیفن ؛   ردد هستم    ردساالرید  یواوهاستفاده 

  که،  و نیز افرادی هستهف که آن را  فهو ی  است کههفهسردر م ایای، واوه برای تفه

ا ا    اام تا اصطالحی تفیفتر و  عاصرتر را برای آن تصور ب همدانهف   ، سعی کرده ی

و چگونه توصیفات   ا دهیمزبان را توییر  ی  ام که  ا چگونه در  ذر ز ان  رتیاً توته شفه

 ثا  به    تهوانبه  کهیم   روز و  فرن  یبه  اهای تفیف هظور انطیاق با وحشتخود را به 

ایم  خود استفاده کرده  زنف ی   شری   توسط  زن  زدنکت   تهاویهی که برای تمل   یهمه

کهیف کلمه    ابتفا   توته  و سپس  شتموضرب ای،  به    بود  بعفترها  خانگیا  به خشونت 

روابط صمیمیا   خشونت نمونه  و   در  تمل  ی کا الً در  ای،  تهوان  تروریسم     ت خر  به 

و   فاهیم[  ]دن  تالو  بار  شقت  کار  انجام   تیاتی درحا   توییر یافته است   ا   1صمیمانه 

هستیما   ای،درروشهگری  تا که  توض  کهیم  تالش  خود  بایف  درک  از   را    ردساالران 

  به ای،    ،  بهابرای،ا   تعمیق بیبشهف  ای ز ی، استسیستمی که در حا  نابودی کره

 . انم ی  قیف   ردساالری[یعهی  ] کلمه

زنان    ایما بوده  زنان   تلیه  خشونت  انفجار   شاهف  کروناا  ویرانگر  دوران  ای،  در چه 

هویت  (تهسی سو هم)2تهفر سیس که  دیگرانی  چه  دارنفو  تفیف  تهسی  ای،      های  در 

  ها یلیون  برای   اهش هجه   نوتی   به  را  دوران قرنطیهها تروریسم صمیمانها فسای خانه

الی، هو  داده  همز ان که قرنطیهه تهان را به سمت فسای آن   است کرده   تیفیل زن

هستیم     3 یرانهانتقام  ویفیوهای تورنشاهف سترش به نمایش  ذاشته شفن     ا   ااست

تاتفی برای به اشتراک   تهفیف شرکای   دیجیتالیا   تهسی  یاستفادهءسودر  ت، ای،  

به ببش  رکزی خشونت    اقربانیان  رضایت   بفون  و ویفیوهای تهسی  تصاویر    ذاشت،

   خانگی تیفیل شفه است 

 بیماری  از  وحشت  اقتصادیا   ناا هی  حصور شفن در فسای خانها    -قرنطیهه    شرایط

 ،تعیی   ده استکرسوءاستفاده  هیا    برای  بستری  -   شروبات ال لی  ازحف  بیش  و  صرق

 در  ست کهای،   آسان نیست؛ ا ا واقعیت  است  تر بل  هاآ فتی ای،   ی  ازکفام  کهای،

 
1 Intimate terrorism 

2 Cisgender 

3 Revenge porn 
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  همسرا  که  دانهفخود را  حق  یهمچهان  دارنف و     رد تمایل  هزاران  ا ههوز2021  سا 

  دولتی   هیچ  هاهراً  کههفا و   وشتمضرب   و  کهتر ا ش هجه  را  خود  فرزنفان  و  دختر  دوست

 قرنطیهه ف ر ن رده بود    آ فتیاز  تهیه به ای، خود یبرنا ه در

   ر    از  تر   که  انفشفه   فقود  ترو   در  دختر  و  زن   صفها  قرنطیههااتما     ز ان  از

 زن   309  و  دختر  606  اکرده   زارشکه الجزیره    رسمی  ارقام  اسا   بر   دارد  وتود  هاآن 

تهانا   سراسر   فار  در  تعطیلی    انفشفه  ناتفیف  2020سا   ووپ،   30تا   ار   16  از

    است داده افزایش را خشونت انواع بروز احتما 

 کرده است   اتالم  آ ری ا  1زنای با  حارم   و  ی تهسیتجاوزا سوءاستفاده لی    یشی ه 

  از ترق قربانیان  در دوران قرنطیهه با  یزانی از تقاضای دریافت حمایت و کم که  

که  روبهتهسی    تجاوز بوده  چرا  ودهب  سابقهبی  سا   ذشته  26در تو   رو   که است  

حتی  و  تعرض هستهف افراد ی استفادهسوء  عرض و در  حصور شفه ر خانهد کودکان

ی  بر تایه   نفارنف  را  خود  دوستان  یا   علمان   زارش ای، وضعیت به  ا  ان و تواناییدیگر  

« لی  خشونت  تلیه»  یشماره  رایگان با  تما فعا  ایتالیاییا      2ریزیتلی  لوپیزا   زارش
3 

   زی ا  در   است  داشتهدرصفی    73افزایشی     2020  آوریل  16  تا   ار   ی م  از

 تو    در  را  هاباالتری، آ ار دریافت ای، تما   اضطراریا  های تصفیان تاس  به تما 

  هستهف  های ا ،خانه   تقاضی  که  زنانی  تعفاد  انف  همچهی،دهکراتالم    کشور  ای،  تاری 

ای،   .است  شفه  برابر  چهار بحرانی   اًدقیق  هادولت   از  بسیاری  اکهبفتر  و  در  تری، 

  بهکه    انفداده  کاهش  راهای ا ،  خانهها و  خوابگاه  یبودته   تری، ز ان  م ،اضروری 

 بشر  حقوق   باندیفه  صادق باشف   زارشگران  اروتا  سراسر  دروضعیت    ای،  رسف ی  نظر

  آسیایی  اا سیاه هاتر  زنان  دسترسی  کروناا تفم  بحران  که  انف انگلستان اتالم کرده  در

کههف   ی  کار ها  تمعیت  ای،   با  که   هایی ساز ان   است  کرده   تشفیف   را  خف ات   به  اقلیت   و

داشته کهاتالن  با   ش الت  به  تایفار  نابرابری  انف  رابطه  در    یابی دست  بیشتری 

های تیرانی در شرایط بهفاشت و دریافت حمایت  آ وزشا   انهف   خف اتی   بهییرحسوری  

 شفه است   هجرها  روهبحرانی برای ای، 

 
1 Rape Abuse and Incest National Network 

2 Luisa Rizzitelli 

3 National anti-violence 

https://www.rainn.org/
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  تا   کرونا  تانف ی  شیوع  ابتفای  از  زنان بت     شول   یلیون  5  از  بیش   اآ ری ا  در

  و   فیزی ی  حسور  نیاز هف   زنان  کارهای  از  بسیاری  زیرا   است  رفته  بی،  از  2020  نوا یر

  -در انی    راکز  کودکانا  از   راقیت  هاافروشگاه  هاارستوران  انهف    -است     ردم  ارتیا  با

 توانستهف  که  خود را از دست دادنف  افردای  شول  کسانی بودنف که  اولی،  از  در نتیجه زنان

خودا     وقعیت شولی که بها به    بودنف    قفم کارکهان ص   ایلس  کههفا   حف   را  خود  شول

 از   ٪7۴  و  بیمارستان  کارکهان  از  ٪77  حفود رفته بودنف   تفی قرار    خطر عرض    در

دلیل فقفان ایجاد  راکز و افراد  دههف با وتود ای، به ی  تش یلزنان    را   فرسه  کارکهان

 کار   به  باز شت  به  ای، زنان قادر  از  بسیاری  ادر دوران کرونا  کودکان  از  ترستاری  در

ت ثیریداشت، فرزنف هیچ   انفنیوده  خود    ردانزنف ی و کار    بر شرایط  را   اه چهی، 

بسیار   اکهون  و  باال بود  ویرو  کرونا نیز  از  قیل  التی،  و  سیاه   زنان  بی اری  نرخ   نفارد

 .است شفه تروخیم

  از   ی ی   1اشمیهَ   شیهم   شفه است  تروخیم  تهان  نقا   سایر  در  زنان   برای  اوضاع

  کهف ی اشاره  یزنان  درصفی  5 39آور  آ ار سرسامبه    در ههفا   زنان  یبرتسته  فعاالن

  در خانه  کارد:   ویف یشمی  هَانف   داده  دست  از  را  خود  کار   2020سا   آوریل  که تا 

ا   حو شفه   کا الً   زنان  شبصی  فسایتهها  استا چرا که نه  ترهزیهه بوده  بسیار  زنان  برای

 سال تا  اضطراری  شرایط  ایتالیاا  در    است  شفه  برابر  سهنیز  شان  حجم کاری  بل ه

  حا   در   زنان   که  کهف ی  خاتر نشان   است  ریزیتلیا  وتود را تشفیف کرده    هاینابرابری

  روروبه   تریثیات و  تزلز  بی  قراردادهای  و  تری،یتا  حقوق   تراکم  درصف اشتوا   با  حاضر

  اولی،   زنان   شونف ی  استبفام  شرکتی   طمئ،   شایل  در  نفرتبه  و  هستهف

  هاینابرابرید:   ویف ی  ریزیتلی   برنف ی  رنج  بحران  اثرات   دیف انی هستهف که ازآسیس 

بسیار    استا  داشته  وتود  قیالً   که  تهسیتی  و   نژادی  اتتماتیا   ااقتصادی اکهون 

کرونا   ویرو   خود  به  نسیت  تر فتتوالنی  تواقیی  یقی،که به است    چشمگیرتر شفه

    خواههف داشت

 
1 Shabnam Hashmi 



  ردساالری فاتعه  حور  464 

  با  ها آن انسانی ا ی ابعاد حقوق تم  یرنفا  قرار بیشتری  الی  فشار  تحت  زنان وقتی 

  1کار   و  س س  قاچاق   اکرونا  ناشی از  اقتصادی  بحران   با   شود ی  ایما بیشتری ت   شفت

در  سیقه   خود  یخانهاتاره   ترداخت  برای  که  توانی  زنان   است  افزایش  در حا   بار دیگر

تحت  هستهفا که  فرایهفی  تهسید  تهواندر  تعمه ی  شهاخته  2  اخاای  ی  شودا 

 شونف    ی  وتران

   راقیت ترسی را که زنان برای    و  اضطراب  خستگیا   آ یز نیست ا رکه  یزانایراق 

خود داشته ز ان آزادی برای    و  استراحت  وقتکه  ای،  شونفا بفون تحمل  ی  خانواده  از

   ر    حا   در  افراد  و  نیاز هفان  بیمارانا  از  زنانبفانیم     تهوناز    ینا حسوسباشهفا فرم  

  ی، فعالاز    3اکهف؟ کوالنی هالتجوکو ی   راقیت  آنها خود    از   کسیچها ا    کههفا  ی  یت راق

اسواتیهیدر    بر   سهگیهی   راقیتی  بار  که  اتتماتی  ههجارهاید:   ویف  ی  ۴اتادشاهی 

 تحت  را  آنها   روانی  و  تسمی  تور  حتمل سال تبه   ذاردا ی  دختران  و   زنان  دوش

تفم  همچهی،  ساختارها  ای،    دهف ی  قرار  فشار به   آ وزشا   به  دسترسی هجر 

  دشواز زنان  ی تشتییانی   هابم سلس  نیز  وتس  و  عیشتی هایآسیس 

تبمی، اسا   تانف ی   باا  یونس و  بر  کردن  از    کروناا  فروکش    یلیون   11بیش 

بسیار    آ ار   5 االال  کها صهفوق ولو ای،  برنگردنف   فرسه به م ، است    آ وز دختردانش

   لل   ساز ان  از  6ا نگ وکا- ال یو  فو زیل  کهف بیهی  یتیش  را  - یلیون  20-  باالتری

  زنان ز ان اتال  ای، ساز ان از که  ویف  ی 7ابرای برابری تهسیتی و توانمهفی زنان

 است؛   یارزه کرده  دختران  تحصیل  تاکهون برای  1995  سا   در  ت ،  در   لل  ساز ان

به  فرسه وتود   آنها  آ وزانی که احتما  تفم بر شتدانش  درصف بیشترد:   ویف  ی  او

دختران را  که   ی  اههار  وی  همچهی،   دههف   ی  تش یل  دارد  در دکهف  هرچهف  ا 

 
1. Sex- and labour-trafficking 

2. Sextortion 
3. Colani Hlatjwako 
4. Kingdom of Eswatini 

5. Malala Fund 
6. Phumzile Mlambo-Ngcuka Phumzile Mlambo-Ngcuka 

7. UN Women 
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ا ا    العاده فوق   وضیعتی  که همچهان در  آنچه که بسیار اهمیت داشت ای، بودنیودیم 

  فرسه   در  ترییهای توالنسا   بودیم دختران را برایبودیم و توانسته    تیشرفت  حا 

تحصیل دختران  ترکبرای  یزان  تبمیهیآ ار ای، آ فها داریما ا ا با وضعیت تیشنگه

 ی  ورد تری، و بارزتری،  سئلهتفیاست   ای، تفیفه  ویرانگر سا  بسیاردر تو  ی 

تما ی ش ست  تهز توته در  یان  و  قرار    دختران   است ذشته    های ی  سا ها  با 

در   آ  تحصیل  فرایهف رفت،  حقوق به     وزشاو  و  درواق   ی  خود  حق  و  تی  شونف 

همچهی،دست بود   خواههف  خود  به  طالیات    از    راقیت  و  اشتوا   ا  ان  هاآن   یابی 

تهوان شان  یسر نشودا بهبه تحصیل برای  که دسترسیا ا ز انی   دارنف  را  خود  یخانواده

افزایش کهرونف  شمار  یبهفردی   و    شونفا  ی  خانواده اقتصادی  نظام   به  فشار باتث 

 .دهفقرار  ی زودههگام در  سیر ازدوا ی، دختران را اکثریت یالس اهمی، شرایط 

   دارد  1زنان   تهاسلی  دستگاه  سازیناق برای    ایویژه  هایآ ف تیآ فه  وضعیت تیش

شود و در نتیجه ای، خود  انعی برای ختهه سازی آنان  یدختران باتث آ اهآ وزش  

  توانهف  ی  تحصیل کههفا چراکه  شاندختران   که  تذیرنف ی  تفران  اوقات  ایلسخواهف بود   

شونف  آورنان  تحصیل  تریق  از ا ر    خانواده  باشفا    نفاشته  وتود  آ وزشی  هیچ   ا ا 

  شیربها  ازایبه  توانهف ی  دختران  که  توریبه  شودا ی   رفته  ازسر  سهتی   هایروش

  دستگاه   سازی قابله با ناق   هیئت  رپیس  2ا تاریو  ا هس  که  تورهمان   شونف  فروخته

  خانه  به  را   ا  دختران  و  کرد  تعطیل  را   ا    فار   کروناد :   ویف ی  کهیا  زنان   تهاسلی

  شونف  طلم نیست  ها  تحمل  یو کسی از آنچه که ای، دختران در خانه   باز ردانف

دهیفا    آ وزش  را  دختر  ی   شما  ا ر  که  دانیم  ی   اد دارد که  همچهی، وی اههار  ی

  شرایط کهونی ایجاد شفه  ت سفانه  و  افتف نمی  زنان اتفاق   تهاسلی   دستگاه   سازیناق 

  واقعیت است  در تهت  قابل ای،

با   در   ،   تانف ی کروناا   ابتفایی   های  اه  در نزدی     در   ترستاران  وضعیت  ارتیا  

ترستاران با   ،    هستهف  زن  هاآن  بیشتر  که  مبود  آ ری ا   و   تری،بزر   3ااتحاد  لی 

 
1. Female genital mutilation (FGM) 
2 Agnes Pareyio 

3 National Nurses United 

https://www.theguardian.com/society/female-genital-mutilation
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   قفم ص   در  شایل   ترستاران  از  بسیاری  با   و   کردم   کار  ترستاران  یاتحادیه  تری،رادی ا 

در  اه   کردم   صاحیه درآنان  در    فرسااو تاقت  ساتته   12  هایشیفت  هایی  توالیا 

  تهها ز انی  کردنفکار  یو روانی تا سرحف  ر   روحی  زای  و آسیس  دههفه آزار  فساهای

 شبصی داشتهفا همان ز ان بسیار   حافظتی  تجهیزات  را که ا  ان اتتراض به کمیود

   عرض   در  بیشتر  را   ای، به خودی خودا آنان  کها  بود  ی یذاییکوتاه استراحت وتفه

  کردن  کرد که حیسبه اه، کسی خطور نمی  که  به همان  یزانی   داد ی  قرار  آسیس

است  ورد  که  هاییخانه  در  کودکان  و  زنان  چه  به   یرنف  قرار  استفادهسوء    م ، 

 بفون  و    سری  بسیار   حیطی  به  ترستاران  اتزام  که  کرد نمی  ف رنیز    کسی    عهاستا 

  هایبیمارستان  از  بعسی  در   باشفتوانف   ی  چگونه   هاسس تجهیزات حفاهتی شبصی

  توشیفنف  ی  زباله  هایکیسه ) ان(ا  استریل بیمارستانی  لیا   تایبه  ترستاران  اآ ری ا

تالیم بیماری کرونا    ا ر  حتی  آنها   کردنف ی  استفاده   صرق   باری   های اس   از  بارها  و

   بمانهف  خود کار   حل در شفنف  ی  جیور داشتهفا

  انفاخته بودنفا  خطر  به  را  خود  تان   ا  نجات  برای  که  ی برخورد با ترستارانینحوه

بایف در نظر داشت که تالوه بر ترستاریا   ا ا    دههفه بودحر تی ت انبی  و  خشونت  نوتی

  حا   در   که  انیار  کار ران  دارد  از  برای زنان وتود   نیز   شایل خطرناک دیگر  از  بسیاری

تا   حمل   و   بهفیبسته  هستهف  صهایم ریفاری  در   که   زنانی   کاالها  و    کار    وشت  ها 

ا حتی در ز ان بیماریا  هم   جاورت  بفون داشت، فسای  هاسس کاریا در  و   کههف  ی

    هستهف کار به  جیور

  آ ری ا   در  1 انعا ید  های رستوران   کار ران  در خصوصدههفه  ت ان  تحوالت  از  ی ی

که    اساتت  هر  در(  تونف  50 1)  دالر  13 2است:      باورییرقابلآنان    دستمزد  که  است

رستوران    است   انفه  ثابت   ذشته  سا   22  در  همچهان ای،  نهدر  بسیار    کار  تههاها 

است  نیز   یافته  کاهش یری برای زنان شایل  ترز چشمبه  انعام   بل ه   استا   حفود شفه 

  به ای،  عها که  روا  یافته استا 2   اس ورا  اایت  و آزارد نام به تحقیر تفیفی اکهون

 
1 Tipped 

2 Maskular harassment 



 

 
 

 یعیراد شف  ی تا ل  وایش  یانسلر(   ترتمه   وی)ا  یو 467

اسا    بر  بتوانهف  تا  بردارنف  را  خود   اس   هاتیشبف ت  دارنف که  اصرار   رد   شتریان

 ی آنانا به ای، زنان انعام دههف   قیولیت چهره

  برای ای،  روه زنان کا الً   آ ری ازنان کار ر  زرته در  از  های قانونی  حمایت   افو 

  کهف بیان  یصهعتی    ی فیر اترایی ی   زرته   1ا    یلی ترویهو سوسفا حسو  است

افزایش یافته اسبر  که چگونه فشار دای، زنان در  عرض  ت؛  روی کار ران زن  زرته 

سوء آفاتا  دفم  سموم  با  استر   ر ایی   یاستفاده سمو یت  و    هستهف   تهسی 

   یرد   یهای دولتی صورت ساز ان قتری از ترنظارت کم دلیل کروناکه بهدرحالی

با  یحثه وات  در  را   تهاق    ی ایفه  دو   بحران کروناا :  است  کرده   زنان آش ار  ه 

ا  نوع انسانو بقای    زنف ی  هایتما ی تهیه   زنان درحسور    که  است  ای،   ورد  اولی،

و  است    نقش   قابل  آسانی بهبسیار    حق و حقوق آنان  که ای،  و دوم    ستحیاتی و ضروری

ی آن را در  ریشه ای است که  ردساالری  ا ا ای، همان دو انهشود    ینادیفه  رفته  

است  تاروتود   آش ارفقط  کرونا  بحران  و    تا عه  سترانفه  را  ا ر   آن  ا ا  است   کرده 

   شود رفمادا ه دهیما ای، تهاقش بایف  حیاتانسانی به  یتهوان  ونه ببواهیم به

 عسل اصلی در ایهجاا بحران کرونا    د کهکرنشان  یت بیشترا بایف خاترشفاف  برای

ای، است    کشفبه رخ  ا  یدیگر  ای، تانف ی باربل ه آن چیزی که قرنطیهه و  ا  نیست

باکه  ردساالری   سرتاهمچهان  خاسایستاده    اقتفار  و  شرایط    در  را  ودت   بحرانی هر 

  ویرو    ی    تهها  انهف   و   است  نرفته  بی،  از   اه هیچ  کرد  چراکه واقعاً  خواهفبازسازی  

   شت بازخواهف انتقام برای  ساتف خودا  شرایط به رسیفن با نشفهدر ان

   ردساالری  که  ز انی   تا   ن هف و   توییر  فرههه  که   ز انی   تا   که  است  ای،  واقعیت

  کروناا   از  آ فن  بیرون  با   عیوب تیوسته ادا ه خواهف یافت    یه ای، چرخ  نشودا  ک،ریشه 

نیاز هف    یم   ا زنف ی که  ترباوری رادی ا   و با  قاتم و خشمگی،  شجاعا   تسورا  بایف 

ی زنان  ترقی و نیز  همه  به   ا   هستیم   فنی فعا   هایتهیش   ایجادا ادا ه و  سترش

ش ست، و از بی، بردن ساختار  درهم  برای  داریما   نیاز  قفرت هستهف  زنانی که در تایگاه  

که   تا  ا پریالیسم  از  ست؛ هاستم   و  هاهلم  دیگر  از  بسیاری  یریشه    ردساالری 

 
1 Mily Treviño-Sauceda 
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ناا ،  تا   1هراسیترنس  از  انژادترستی و    در   تهانی   ابت ار  ی   بهز ی،ا    کردن  بفنام 

 .داریم نیاز آن از تربزر   یا  ارشا  ی  انهف تر ترح  قیا 

ااتان او   وضم  وتود  ]به  تمو ی  قفم  آ وزش    [وخا ت     اهیت   ورد  درو 

و     جا م   فاوما  رسانیا اهی   قهقرا رسانفه است ا را به    فهمی است که ردساالری و  

به دیگر     ردساالرین دهف چگونه  نشاکه    های تژوهشیبرنا هو    و وهای تمو ی  فت

تس ی، ضربات روحی    به هجر  توانف  نیز  ی هجر شفه است  ههر  ستم    و   هلم  اش ا 

استهیا   قابل   کهف  کم   افراد  به بهیودی  و  انفوها تصیانیت شود  ترخاشگریا  یما  روانیا

  خود ا تهاع  ی ذشته   به   ترداخت،  از  و   ی تاریبی نفارد حافظه  که   فرههگی   که  است

   ذهیی   و   اتتماتی   راکز   دسازتذیر  یرا ا  ان  ها و سوءاستفاده  ها ت رار فالکت  اکهف  ی

همفلی    و  دادن وش  ههر   ا   کهار بیایهف  ترو اهای خود  با  تا  کههف ی  کم   اتسا  به

 خصوصی  تلسات  در  و  تمو ی   جا م  در  تذرخواهی  و  تیران   کهیمتمری،  ی   را  کردن

 سزایی دارد اهمیت به تذرخواهی ههر یاد یری   شود ی انجام

در ی  برساخت تاریبی  : دنوشت  1986  سا   در  فمیهیستا  ینویسهفه  لرنرا   ردا

تاری  ردساالری  سیستم نیزتایانبهابرای،    و  دارد  آیاز  ا ی    نظر  به   داشت  خواهف  ی 

نیست     ردان  و  زنان  نیازهای وی  تاس   دیگرو     استشفه    تی    تقرییاً  آن  ز ان  رسف ی

خود حیات بر      نژادترستی  و   راتسسلسله   ریانظا ی  با  آن  رفم  ییرقابل  ارتیا نیز  

 قرار داده است     تهفیف ورد  را ز ی، یکرهروی 

دارد فقط   ردساالری تمام قفرتی که    دوران تور که  ؛ هماناست  داستان  ی   با 

   یتهی کهیم که  تصور را دیگری سیستم توانیم یآیا  اشودتساتانف ی دارد  شوده  ی

 ارتیا توانیم   ی  آیا  ؟نیاشف  اشوا  و تسبیر  استعمارا  سلطها   راتسا خشونتاسلسله   بر

  یکره  خود  تبریسبا    آنان  سرکوب  و  رسانفنآسیس   اافو  ارزش زنان  بی،   ] ستقیم[

شف  چه  ی  کردیم؟همفیگر زنف ی  ی  خویشاونفان   انهف  شف ا رچه  ی  بیهیم؟  را  ز ی،

هر شب    با  تعا ل  ی ونه بها ر  داستان  ای  شفن  برای  شوده  او  که  انگار  کردیم 

 و  سلطه  استثمارا  تای  به  ا ر  شف  ی  چهانسانیت تایگاهی حیاتی و ارزشمهف دارد؟  

  برای که کردیم  ی تراحی را تهانی بحرانا  واقم در دختران و زنان  به رسانفنآسیس 

 
1 Transphobia 
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   وش  ها آن  به حمایت  الی کهفا  ها آن  به دهفا  آ وزش  را  هاآن  باشفا قاپل  ارزش  ها آن 

 دهف؟  زنف ی قرار  حور را  ها آن کهف و  راقیت ها آن از دادها
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 مقدمه 

شماری از  هتقفان  انف  تهها انگشتشفهدانیم که کودکان وارد ساحت بازار  ا روزه  ی

اقتصاد  دستر   از  که  است  و   انی  ز ان  دکودکی   که  باورنف  ای،  بر  کماکان 

نبورده تابرتاست  دقیقاً همی،  سئله اا یعهی  داری به دور  انفه و  هزه و دستسر ایه

شی ه  ای، شی ه ای سر ایه کودک درونِ  به  ا   اداری و کودکِ  تعلق  روزه  است که 

تایی که  تا آن  تالوهاها و  یاحث تمو ی را برانگیبته است  به حجم وسیعی از تژوهش

کودکی سر  بر  آنبحث  استا  تهانی   دشما   بررسی های  تمام  دقتِ  با  چه  عموالً 

 ثابه  و  شارکت کودکان به  ؛1کههفه  صرقاشود چیزی نیست  گر همجواری شرکت ی

 [1] بروزرنه آن قربانیان یا تفسیرکههف ان ز

شونفها  شفت تهانیهای کودکان با ی  بازارِ به درست است که تمرکز بر  واتهه 

ارزنفه را در اختیار ان قرار  ی از تجربیات  ا ا ای، تمرکز در تی، حا ا  تیفی  دهفا 

کودکیچشم درخصوص  سر ایهانفاز  حفودی  رویمان  یهای  تیش   شایف   دارانه 

حتا اساساًا نظا ی  تش ل از  هاسیات  یادالتی نیست  ای، بازار   داری صرفاًا یاسر ایه

تذیری هماره به بازار دیگری است که درون بازار کاالها  حیات خود را  فیون دستر 

به هر    [2]استثمار است و خف ات  صرفی وتود دارد: بازار نیروی کاری که بالقوه قابل

دار وسط ب شیم و چه  سر ایه  کههف ان صرقتهوان  تقفیرا چه تمیقاً تای کودکان را به

نمی تهانیا  شما   در  حتا  کودکانا  اتفاق  به  قریس  اکثریت  تقفیر ن شیما  از  توانهف 

بگریزنف:   تحلیلی  کار رانِ قفرشان  هفقِ  ا ر  سر ایه   آتیِ  و  فهم  کهونی   ان 

های  بهاستا در ای، صورتا برای چهی، تحلیلی بایف تجر  2دارانه  های سر ایهدکودکی

ریم  دارانه را نیز توضیح بفهیما چرا کها بهسر ایه  تولیفیِیابی  هاسیات  کودکان و تهت

ی فرههه کاالییا ببشی از زنف ی  کم به همان انفازههواهر  وتودا ای،  وارد نیز دست 

 ی کودکان هستهف   روز ره

ی دارانه دقیقاً چه هستهف؟ و چگونه تای کودکان به  یانه هاسیات تولیفی سر ایه

ی های  ارکسیستی  تفاو   هاسیات تولیفی را در  سترهشود؟ تحلیلها کشیفه  یآن 

 
1 . corporate-consumerist nexus 

2 . capitalist childhoods 
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تعری   ی )یعهی  هاسیات  ستقیم   حفودی  کار  از  حل  برآ فه  کههف:  هاسیات 

ا یا به  کار ردارانه  و انِ  هاسیات تولیفیِ سر ایهسواکار سر ایه(  بر ای، اسا ا کودک

کودکا هستهف  با ای، حا ا از سوی دیگرا ی  روی رد فمیهیستی به  اتعییری کار ر

کهف اا  تری از ای،  فهوم تلس  یدا هه بازتولیف اتتماتی توته  ا را به تعری  فراخ

شود که کار ران را تعریفی که بها بر آنا  هاسیات تولیف شا ل آن قییل  هاسیاتی  ی

کهف  هر چهف در یریِ  ستقیم کودکان با تولیفِ ارزشِ ف و حف   یبرای سر ایه تولی

دهفا ا ا ای، تمام  اترا نیست  کودکان دارانه ببش  همی از داستان را ش ل  یسر ایه

بازتولیف  به نهادهای  و  فرایهفها  در  همچهی،  ستقیماً  آتیا  و  کهونی  کار ران   ثابه 

سهیم آناتتماتی  نبست  اانف   کودکان  )نژادیبژهکها  تولیف ثلیِ  کارِ  شفها  های 

زنانهتهسیتی  آنشفهشفها  ا ا  هستهف   دیگران  که  ی(  هستهف  تا النی  همچهی،  ها 

توانهف و  هایی که  یکههف اا یعهی سووهدار تیفیل  یهای سر ایهخودشان را به سووه

تو  ز انا  خواههف هم نیروی کارشان را در قیا  دریافت دستمزد بفروشهف و هم در   ی

 سئولیت روزافزونِ بازتولیف اتتماتی خودشان )و احتماالً سایر افراد( را بر تهفه بگیرنف   

تردیف فسا و ز انی است که در آن چهی، داری بیهرچه باشفا کودکی در نظام سر ایه

 شود   تحولی شروع  ی

کودکی   تییی،  فروکاست ثابه هفق یا  قصودِ کودکیا به  عهای تر  ای،  فتا به

نیست که در   ای،  تیشههاد  ،  تیارت دیگرا  به  نیست   آن  به کارکردهای سیستمیِ 

ها را انگارانها آنای  ستقیماً کارکردی یا ساده ان از کودکی و کودکانا به شیوهتییی، 

بیهگاریم    تولیف ثلی  و  تولیفی  کار  نیروی  برای  سر ایه  به  طالیات  تاسبی  صرفاً 

چهان در  در قابلا  به که  بسیار  تهاقسی  یان  ادا ه  تیونف  دادا  خواهم  شر   تفصیل 

ی سر ایها  وقفههاا از ی  سوا و توسعه و بسط بیبازتولیف اتتماتی کودکان و کودکی

به ای، همها  با  دارد   تای فشارم که  تف  یاز سوی دیگرا وتود  ن ته  ای،  بر  خواهم 

کهف که  هطیق با آنا کودکان و   یای را تعیی،  دارانه ز یهه  هاسیات تولیفی سر ایه

بازتولیف  یکودکی و  تولیف  دقیق  [3]شونف ها  بیان  بازتولیف به  سیستمیِ  الزا ات  ترا 

کهف  ا رچه کودکان و  های تیشِ رو وضم  یهای خاصی را بر ا  انسر ایه  حفودیت

دارانه ها از حیث تاریبیا تورافیایی و اتتماتیا درون و  یان توا م سر ایه کودکی

هاا در همه تا[  طالیات بهیادی،ِ سر ایه برای ی   انفا ]ا ا فارغ از ای، تفاوت تفاوت
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ی نیروی کار فشارهای زیادی را برای تیفایی و برقراری نوع خاصی  هیم تجفیفشونفه

شفه(  های بودنِ )بیگانهببش(ا و شیوهها )ی انسیا شفه(ا کهشها )ی خصوصیاز ش ل

های دیگرِ کودکی  ی ش ل زور  انم بسط و توسعهکوشف بهف و همز ان  یکه اِتما   ی

 [  ۴]زدوده تذیرا تیعیششود: اَش ا  همگانیا نا تق، و انعطاق

ها و کارکردها نیستا  با ای، اوصاقا تمرکز اصلی  ، در ای،  ت،ا روی  حفودیت

شیوه بر  کودکیبل ه  و  کودکان  خاللشان  از  که  است  و یا  تواها  یهایی  چالش  نهف 

داریا و از ای، رو همچهی، در برابر  ی بفیلی را در برابر بازتولیف اتتماتیِ سر ایه زیهه 

دارانها  طر  کههف  ی  روی رد فمیهیستی به بازتولیف اتتماتیا  تولیف ارزش سر ایه

ورزدا  داری ت کیف   هفر  در بازتولیف سیستمیِ سر ایه  تعارضات کوشف تا بر  خاصه  ی

آیازد  ای، روی رد به ای از  فهوم کار  ییافتهرا ای، روی رد کارش را با تعری  بسطزی

آفری،ِ کار یالس هستهفا  های ارزش سازد که ا رچه در حا  حاضر ش ل ا خاترنشان  ی

توانف وتود داشته داری بفون اَش ا  دیگرِ کار وتود نفارد اا درواقما نمیا ا سر ایه

فشارد که ای، کارهاا و نیز نهادها و  رد  ذکور بر ای، ن ته تای  یباشف  همچهی، روی 

ای با ی فیگر هماههه  ببشهفا به  ونهها تفاوم  یکه آن فرایهفهای بازتولیف اتتماتی

برای  شفه کار  نیروی  تولیف  و  انسانی  نیاز  برآوردن  سیستمی  یان  تعارض  که  انف 

 [ 5]داری را تشت سر  ذارنف سر ایه

همها بررسی در یری کودکان در ای، قسیها به بسط و  سترش ای، چارچوب   با ای،

وا یتحلیلی  ی را  اتتماتی  بازتولیف  بر  فمیهیسم  تمرکز  ا ر  ای،  به  انجا ف   تا  دارد 

 شونف: شر  دو واقعیتی بپردازد که کمتر به ترسش کشیفه  ی

ای، آ که کودکان زنف یال (  را تحت کهتر   ستقیم سر ایه  کههفا  یاز نمیشان 

بفن اه،بل ها  و  آنها  سوبژکتیویته های  بایف  طابق  سر ایهها  آ وزش  های  دارانه 

 و   [6]بییهف؛

دارانها  های سر ایهشان به سووهکه خود کودکان در تحو  اتتماتیِ خاصب( ای،

  شارکت دارنف   

ی را برای های  ، بر ای، باورم که ی  روی رد فمیهیستی به بازتولیف اتتماتی راه

واقعیت ای،  به  رویمان  یترداخت،  تیش  با  ها  کلهجاررفت،  تریق  از  هم  آن   ذاردا 
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)که    های خاص دکار  کودکان؛ که  هظور  ، از آنا نوتی فعالیت انسانیِ تملیویژ ی

شود( است که  چهان که در ادا ه توضیح خواهم داد شا ل بازی و کارا هر دوا  یآن 

ها و خودهایشان را توییر بفههف  در  ونف تا از ای، تریق تهانشکودکان در یرشان  ی

ترسش  م ،  یای، ای،  تر   فرایهف  فیریتِ  تا  در  دکار ا  ای،  چگونه  که  شود 

شود  خوانش  ا از داری  تجلی  یتعارضاتِ  وتود در بازتولیف اتتماتیِ نظام سر ایه

ترداخت ا ا ای، است که کودکان و  ای،  سئله اا که در صفحات آتی بفان خواهیم 

شونفه با  دارانه داپماً بی، برقراری ی  ارتیا  بازیگوشانه و د ر ونهای سر ایهکودکی

ابزاری  حالت  و  انتزاتیتهانا  و  بف   1ترتر  برای  که  کار ران بیگانگیا  به  شفنشان 

رفتسر ایه در  استا  الزا ی  رفتداری  ای،  روز رهوآ فنف   زنف ی  سراسر  در    ی وآ ف 

تا  حل کار و  فرسه و فروشگاه اا تاری و ساری است   از خانه  رفته  کودکان اا 

دارانها نیایف صرفاً  های سر ایهسازیها و سووهبهابرای،ا برای هر بحثی در  ورد کودکی

بپردازیما  به کهش تجربیاتشان در  قام کار ر  و یا  بازارهای  صرفی  در  های کودکان 

های کودکان چگونه  یل  ها و اه،نیز کلهجار برویم که بفنبل ه بایف با ای،  وضوع  

کههفا یعهی  ناتذیر سر ایه برای دستیابی به نیروی کار استثمارتذیر را تجربه  یسیری 

   ورزنفچگونه با آن  بالفت  یشونف و چگونه تسلیم آن  ی

 طر    ، با ت کیف بر ای، تسلیم و  بالفتا تیییهی را از فعالیت تمو ی کودکان  

 ثابه قربانی یا  ماشتها بر ویژ ی  ی کودک بهتای ترسیم سووهخواهم کرد که در آن به

 کهم   هایشان با تهان ت کیف  یها یا کهشتراتی یِ تا لیت آن

 کار

به کودکان  که  نیست  دست تردیفی  کار ر  ستقیماً  نظام   ثابه  بازتولیف  انفرکار 

همانسر ایه هستهف   بهداری  که  ارکس  نبست  تور  تلف  تانزدهم  فصل  در  تفصیل 

داریِ صهعتی کودکان را از سهی، تایی، به درون سیستم دهفا سر ایهشر   ی  سرمایه

د ههگفتی به تیس زده است  ا روزها صف و  ها نیز سوخودش کشیفه و از قِیَل کار آن

ی  ارکسا به تور قطم نیروی کارِ  عمو  در کشورهای تهجاه سا  تس از ای،  فته

 
1 . disembodied 
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بیشتر او   ترصه  ْتهان  از  کودکان  خرو   همها  ای،  با  هستهفا  بالغ  نه  افراد  کار  ی 

داده   سرتت تحقق یافته است و نه به تور کا ل  در سراسر قرن نوزدهم هشفارهایی به

ها و  عادن  وسالی که در کارخانهس،شف در خصوص رنج و  حهت کودکانِ بسیار کم ی

کردنف  با ای،  فروشی و تادویی  یهای شهر دست شوو  به کار بودنف و یا در خیابان

باقی  انفنف    ثابت بازارهای کار  همها کودکان در تو  قرن بیستم نیز همچهان تای 

های  م ، در آ ری ای شمالی  شمار نمونهدستی از بیی دمهاتازه دهیف به دو نمون

سا    در  کهیم:  بیست  1911اشاره  آنویعهی  از  تس  سا   اونتاریو تهج  که  جلس 

های زیر چهارده سا  برای کار در  های زیر دوازده سا  و دختربچه اتیرکردن تسربچه 

از وضم قوانی، دیگری که کار  ها را ییرقانونی اتالم کردا و تقرییاً دو دهه تس  کارخانه

سوم  توسط  ها و  شایل خیابانی را  حفود کردا باز هم ی فروشیکودکان در خرده

ت  ی،  ی از  حل دستمزد کودکان    [ 7]شف درآ ف خانواده در شهر صهعتی همیلتون 

تا وضم شفه  همان سا  در ایاالت  تحفها در ی ی از  هاتقی که قوانی،  شابهی در آن 

داد  های  هاتر هلهفی نشان  یهای حاصل از ی  تژوهش بر روی خانوادهافتهبودا ی

که تی  ریم آنبه [ 8]انف درصف از درآ ف خانواده سهیم ۴6که کودکان در ت  ی، بیش از  

ها به دستمزد کودکان کاسته شفا  قرن بعف در آ ری ای شمالی از ات ای اکثر خانواده

از   هرروزها ا کار کودکان به تور کا ل  واقعیتِ  به  ا روزه کار کودکان  ی بی، نرفت  

ویژها ا ا نه  هحصراًا کودکانِ کار ران  هاتر اا بف  شفه  زنف یِ ی   روه اقلیت اا به

به چشم  ینشانه[  9]است  آیهفه  در  کودکان  کار  کا ل  از  حو  انفکی  به  های  خوردا 

ایالت از شهرهای کانادایی و  آ ریتوری که در برخی  اخیرا   اییا تی سا های  های 

وسا  در شماری  س،ترِ کار کودکانِ کمهای توالنیها کاهش یافته و ساتت حفودیت

سا ان خطرآفری، نیافتهاز  و  ساختمانتری،  و  کشاورزی  تمله  از  صهایما  سازیا تری، 

 [  10]است   جاز اتالم شفه

شورهای شما  تهانی  داری از کار کودکان در ککه سر ایهبا ای، همها به ریم آن

ا ا بهچشم یالسِ  توشی ن ردها  اکثریت  ا روزه  را در حاشیه قرار داده است   نوتی آن 

ها در ساتات تس از  فرسه کودکانْ دیگر ببشی از نیروی کار  عمو  نیستهف  ا اا آن

کههف  به  عهای دقیق کلمه اا و برخالق قرن  و در ایام تابستان  شایلی را اختیار  ی
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سهه  رفته تا تور و سیفبافیا به  هما که در آنا سودآوریِ هر چیزا از  عفن زیا نوزد

اا توانان ا روزه تا حف    [11]توانایی کارفر ایان در استثمار کار کودکان بستگی داشت

آیهفا الیته ا ر اصالً ای به حساب  یی انیاشت حاشیه دارانهزیادی برای الگوهای سر ایه

تایِ تالوها  شارکت کودکان در بقای خانواده کاهش یافته است  بهبه حساب بیایهف  به

تمفه یا ببش  تمام  آندادنِ  به سرترستان خانوادها  چهان که در  ذشته ی دستمزد 

 رسوم بودا کودکانِ شایلِ ا روزی تمایل دارنف دستمزدهایشان را خر  خودشان کههف  

 یری برداشتی از  ای، الگوها به ش ل [ 21]انفاز نمایهف دیفا آن را تسیا در صورت صال 

که همچهی، انجا فا حا  آنتاافتاده  ی ثابه ا ری قابل ایماض و تیشکار کودکان به

دا ،  ی باور  ای،  سر ایهبه  تهانِ  که کودکِ  بیشتر  صرقزنف  تا  داری  است  کههفه 

عیار و قاتفه  تولیفکههفه  درواقما قسیه فقط ای، نیست که کودکِ ییرتولیفکههفه ی   

دهف   کار قرار  ی  در تساد بااستا بل ه همی، تعری  از کودک و کودکیا کودکان را  

به  ونه  1 ید شوله  )و  تهانی  شما   کشورهای  در  تیقات کودکان  در  فزایهفه  ای 

کردن  شفن( کارکردن نیستا بل ه بازی توسط کشورهای تهوب تهانیِ در حا ِ  فرن

 رفت، است  و  فرسه

ی  کهفا بر نحوهایِ کار و بازی که ای، ح مت تا ه تلویحاً به آن اشاره  ییز ریشهتما

ها را ش ل داده  ی تژوهش در  ورد آنانفیشیفن در  ورد کودکان سایه اف هفها و شیوه

در بررسیِ کودکی ییرکار ر سر ایهاکههفههای د صرقاست   ثالً   2دار ا ی  کودکِ 

ک  نفرتاً  و  بررسی  ی فروض  رفته  کودک  بر  ار  بایف  صورتا  عموالً  ای،  در  شود  

های ناهمگون کودکانِ تهان او  و تهان سوم ت کیف کردا و ای، آیرونیِ تر ایه  تجربه 

 را  درواقم  هو  است اکار  و د صرقاازهای د عاقرا  تذکر شف که وتود کودکی

اکثریتِ تهان  استثمار کار کودکانِ  از هوشمهفانه  [13]به  ای،  فارغ  آیرونی فوقا  بودن 

ترِ   شاهفه  یتهی است بر تمایز  یان کار و بازی؛ تمایزی که درواقم با بررسی دقیق

 رایف  تس از بررسی ترا به سستی  یدا هه  شارکت کودکان در بازتولیف اتتماتیِ فراخ

 
1. job  
2 . nonlaboring child 
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شارکت را تمو اً  ی  شارکت کودکانا به ای، بحث بازخواهم  شتا زیرا ای،   سئله 

 توان فهم کرد  ی کودکان  یتردازیِ  اهیت سوبژکتیویته در ارتیا  با نظریه

 داری شدنی سرمایهبودن و سوژه  1داری ی سرمایهسوژه 

ی هم  طالعات فرههگیِ کودکان و هم  طالعات کارا  شارکت کودکان در ترصه 

زا و  وایر با تالپق کودکان  سای بالقوه آسیکههف و آن را تفیفهتمو ی را بررسی  ی

ا ر ترسشا ی ای،  بینگارنف   احتماالً  بورنج و  تا چه  تاس  بر یهایی  انگیزد: کودکان 

ای،  وقعیت  در  یا  یانفازه  هستهف  تا ل  آیا  اها  باشهف؟  تا ل  آن توانهف  را بایف  ها 

ای، ثابه  شارکتبه یا  کهیما  فهم  بااراده  و  توانا  آنکههف انی  شرایط که  قربانیان  ها 

های  در  ورد سووه  تردازی ها اا و نظریهتیرا ونشان هستهف؟ دقیقاً همی، نوع ترسش

 ی دانشگاهی انجا یف   کودکی اا بود که به آیاز  طالعات کودکی در قالس ی  رشته

دهه کودک    1970ی  در  حقوق  و  فافعان  تژوهشگران  از  چهف  تهی  که  بود 

شفت ت ثیرتذیر را به چالش   ثابه  وتوداتی  هفعل و بهان بههای سهتی از کودک برداشت 

ها  ها ت کیف کردنف  استفال  آنتذیری ااتی آنکشیفنف و در توضا بر خالقیت و انعطاق

های نهادهای اتتماتی دانستا کسانی که ارزش ای، بود که کودکان را نیایف صرفاً ابژه

ها  ای درخور آن توان به  ونهتور  ی هشود که چو سعادتشان با ای،  ح  سهجیفه  ی

تای دکار ر  یا را سر و سا ان داد تا به بزر ساالنِ تولیف ر آتی بف  شونف  کودکان به

های  ها و قفرتهای فعالی هستهف که حقوقا  سئولیتسووه  2تیشرفت ااروبهادافراد 

به چالش ب شهف و رد  هایی را  ها و کهشتوانهف ایفهخاص خودشان را دارنف؛ آنان  ی

شفه به دست بزر ساالنا  کههف که در  قام اتسای تحت انقیادِ ی  تهانِ ساز انفهی

انف تا کودکان را  ها در تالشانف  بهابرای،ا  ثالًا در حالی که بازاریابها را به ارث بردهآن 

ق دههفا  بهیاد سواهای بازار رایی و سایر ارزشتر از هر ز ان دیگری به  صرقتمیق

بازارشها  ناقالهای  به  به ش لی روزافزون  یعهی کسانی که بف   ی  3کودکان  شونفا 

 
1 . capitalist subject 

2. persons-in-progress  
3. market-savvy  
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ی کلیفی  ها  قاو ت کههف  ن تههای بازر انی را ر ز شایی و در برابر آنتوانهف تیام ی

هایی است که در  ی اتتماتیا وقوق به ای،  وضوع و خلق  حیطبرای سیاست و نظریه 

های  عهادار کودکان به رسمیت شهاخته شونفا فهم  َردنفا و  ارکتها صفاها و  شآن 

  ورد توته قرار  یرنف  

درباره تفیف  تارادایمِ  سوبژکتیویته ای،  بهی  کودکان  هم  ی  و  شف  سرتت  سلط 

چارچوبی را برای انجام کارهای تجربی فراهم آوردا هم حمایت از حق  شارکت کودکان  

داد قرار  برای  ثا ا  عاهفهرا در دستورکار خود  به سا      ا 1989ی حقوق کودکان 

تالوه بر حق  صونیت و ت  ی،  ایحتا ا  شتمل بر حقوق  شارکت کودکان هم بود   

ا و  باتهف کرد که تهان را    1992در همان حا ا  جمم تمو ی ساز ان  لل در سا   

های صفا  القو یا اا ای، تارادایم همچهی، باتث شف ب  [1۴]ا کودکان توییر دهف براینه  

قفرتیِ اتتماتیِ نسیی آنان  بیش از حف  عمو ِ آن برآورد شود و بی  ْو تا لیت کودکان

دهه تا  کهف   تلوه  نوشته1990ی  ناچیز  به  با  ا  و  واتهه  رفتار  از  هتقفانا  ی ی  ی 

به از تهس سووه کودکان  توانمهفا کهشگری  اتتماتیِ  ی خودبهیاد   ثابه ی  کهشگر 

[  15]ی  تعارق بف  شفه بود شهاسانهشلییرا ا به ی  ددستور اخالقی  و نیز روی رد رو

که با  تذیر کهار  ذاشته شفه بود؛ فقط هم برای آنی کودک  هفعل و آسیس ف  اولیه

یافته درباب سوبژکتیویتها تایگزی،  فلی دیگرا  فلی به همان انفازه راکف و شیئیت

  [16]شود 

ای،  ف  دوی  هر  رد  با  نظریها روزها  دهاا  تویاتری  سوبژکتیویته تردازیِ  ی رباب 

تای  دانان  ذکور بهی تورافیای کودکان سر برآورده است  تورافیکودکانا از حوزه

به  چه کودکان در  قام کهشگران اتتماتی  صِرقِ ارزیابیِ ت ثیر کودکان بر تهان اا آن
نیز  یآورنف  دست  ی ای،  سئله  به  کودکان  اا  که  های  با  حیط   چگونهتردازنف 

هایشانا که به لحاظ  ای از تژوهشها در  جموته  آنکههفارتیا  برقرار  ی  تیرا ونشان

ا بر  اهیت  تویر و  تجسف ای، روابط  است و از حیث تجربی تر ایه  نظری تیزبیهانه

دههف که کودکان از خال  دخل و تصرق فیزی ی و تبیلی در  ت کیف ورزیفه و نشان  ی

هایی  هیعث از احساسات و تاتفها  از خال  روش  کههف و نیزفساهایی که اشوالشان  ی

بازیگوشانه است که   ردنف  ای، ی  شیوهبه شهاخت ای، فساها ناپل  ی ی بودنِ ااتاً 

سا  آن هم دبه وقت بازی  قابل  شاهفه نیستا بل ه  وس،الیته فقط در کودکان کم
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 ذران زنف ی   1ا های یوتیاکارتتری است که در خیابانهمچهی، ویژ ی کودکان بزر 

  3کههفا در هووا ساز انفهی  ی  2های خف ات اتتماتی را در چوال ویستا کههفا ترووه ی

صرق نظر    [17]کههف برنفا یا در  ههت، راه خانه تا  فرسه را  ز  یها را به چرا  ی له

که آن تعا الت کودکان با تهان )ای،   کیفیتافزایی دیگریا ههگام بررسی  از هر بصیرت 

چگونه فهمیفه  یتعا الت  چگونه  و  از انف؟  و  تفاوت  بفیل  فهمِ  ای،  شونف؟(ا 

کهف  با چهی، کاریا  سوبژکتیویتها تمایز قاتم و ان ارناتذیر  یان کار و بازی را  بتل  ی

ر نظریه  ا  فلسفهای،  قلس  به  فمیهیستیِ ا  و  سترش  به بسط  نیز  و  ی  ارکسیستی 

 بَرَد  ی بازتولیف اتتماتی  یهای  ارکسیستی درخصوص  سئله انگارهتیش

 کار و بازی 

تهان شاهفه با  کودکان  تعا الت  دقیق  بهی  نیست   هیچشان  چیز تفیفی  وته 

هاا   جذوب کودکانا باالخ  بفن آنهای  فیفی است  ی بورووایی  فتدرواقما تا عه

تا تایان  [  18]نگاریا خود  واهی است بر ای،  فتا شفه است؛ تاری ِ ت س و فیلم و چهره

ی چارلز داروی، سر برآورده بودنفا  اا که با  قاله  ۴ی نوزدهما دتماشا رانِ کودک سفه

ساسیِ فرزنفانش  ببشا خالقانه و احهای  سرتها و کهشای که او در آنا وست قاله

شهاسیِ  شف ی را به قطعات ی  تلم نوی،ا یعهی روانرا توصی  کرده بود اا ای،  جذوب

 رفته در ای، حوزها کوشیفنف تا  رایش  نبستی، کارهای صورت[  19]رشف بف  ساختهف   

دقت ثیت و ضیط  ای احساسی و تبیلیا را بهکودکان به  راوده با تهانا خاصه  راوده

ه آن  روانکههفا  توسط  شیوهم  که  ویگوتس ی  لو  و  تیاوه  وان  همچون  ی  شهاسانی 

کردنف  هرچهف ای، دانشمهفان ای دبازیگوشانه  توصی   یی زیست، را شیوه کودکانه

شان را بر روی کودکان و خردساالن بوروواییِ اروتایی  بیش از صف سا  تیش  طالعات

های  ها از همان ایام به بعفا در فرهههنفرضِ بهیادی،ِ کار آانجام دادنفا ا ا ای، تیش

 
1  Yogyakarta ی تاوا واقم در انفونزی  ما شهری در تزیره 

2  Chula Vista  ا شهری در کالیفرنیا  م 

3  aHow ای کوهستانی در ترکیه  م ناحیها 
4. child-watchers  
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روان سایر  شف   تثییت  ز ان  تو   در  و  انسان بتل   و  شهاسانا  شهاسانا  ورخان 

ها  توته در ش ل ریم تهوع فرههگیِ قابلدانان بر سر ای، ن ته توافق دارنف کها بهتورافی

ی کودکان بازی واقم همهکه بهو اهفاق بازیا  واه  ح می وتود دارد  یهی بر ای،

 [  20 ]کههف  ی

وار یِ حاصل از تذابیت و  یرایی کودکان را  بیاییف فعالً ترسش آش ار در  ورد بت

هایی  هم در  ی دقیقا سرن خواهم بگویم که کل ای،  شاهفهبه کهاری بگذاریم   ی

فرضِ تمام تاری  بشری است:  زتم  ارکسا تیشدهف کها به ورد آن چیزی به  ا  ی

  1چه تمو اً کار یا زحمتدهف اا آنای که تهان را توییر  یالیت تملی و آ اهانهفع

های  شان در خصوص سوبژکتیویته تردازی های فوق )و نظریهشر [  12]شود نا یفه  ی

کههف  همچون کار رانا تعا ل کودک با تهان ت کیف  ی  2( بر  اهیت دتراتی  کودکانه

ا ا آتیرا ون خود را توییر  ی  هایکههف ان نیز  حیطبازی ها ای، کار را به ندههفا 

ببش دههف که همز ان هم تبیلی و هم حسیا و ایلس نیز لذتهایی انجام  یشیوه 

همی، ااتِ بازی را چهی، وص    3و یا با هفق خلق چیز بهتری است  تو ا  ههری س

 کهف:   ی

 و به نحوی کردن تما اًبازیا آز ایشگاهِ ا ر  م ، است  بازی

ها و درون واقعیتی  راهزدن در کوره تردازانه تیارت است از  امخیا 

ش اق تهان  دیگر ونا  یان  ای،  هرچهف  روز ره   زنف ی  های 

وتا یرا  های دستها و  سئولیتروز رها یعهی تهانی  ملو از روا 

کهفا ا ا ایماوهای آن به کماکان در  قابل دیف ان  ا قف تلم  ی

تج قفرت  یترز  از  تهی  بازیییی  شیوه شونف   به  ای کههف ان 

ها   یرنف و آنهایی را از زنف ی روز ره بر یها و ایفه زیهشی ابژه

ی  ها همچون کودکانی خودرأیا تیچ و  هرهکههف  آنرا  علق  ی

 
1 . labor 
2. praxic  

3  Thomas S. Henricks شهاسی  های  طالعاتی او تا عهشها  و استاد دانشگاه ایلون  ی ی از حوزه تا عها

 بازی و ورزش است  م  
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 الهفا یا  هایشان  یکههفا آن را روی بفن واقعیت را از هم باز  ی

 [22]دههف به آن سو یلتش  ی در ترض اتاق از ای، سو

ی  توان در  طالعهببش تهان را  یای، توصی  ههری س از توییر خالقانه و  سرت

کردا  طالعه نیز  شاهفه  ویگوتس ی  که چوب  وردیِ  شهور  کودکی  را دستیی  ای 

کهف و با آن دورتادورِ   ذارد و به اسس تیفیلش  یدارد و آن را  یان تاهایش  یبر ی

 رفته کهف  ای، قسیه همچهی، در  شاهفات صورت ی  د ِ سیر دسوارکاری   ی اتاق 

دارتر هم صادق است؛  ثالً کودکانی که کهتر  فساهای تمو یِ  سا واز کودکان س،

کههف  تا آن  ها را داز نو ترسیم  ی یرنف و حفو رزهای آنشفه را در دست  یتثییت 

نیازهای خودشان وفق دهه با  را  فاصلهفساها  از  فا ]برای  ثا [  را  تا  فرسه  ی خانه 

کههف   وتا  یزدن با دوستانشان دسترونف یا   انی را برای ترسهخم  یو سیری ترتیچ
 ی بودن در تهان که برای بزر ساالن هم یریس است و هم  ی دکودکانهای، شیوه  [23]

انعطاققریسا شیوه است  و سیا   چهانای  و  وتذیر  نویسهف: ددر   ی  1رنوکه کورتی 

کردنا و در  کردن و تملبهفیی سرهمی کهش و فعالیت و ت ثیر ذاریا در  یانه یانه

ی فعل و انفعاالت تاتفیا تف و تهفها و  واسطهی  کالما از خال ِ شفنا کودکان به

اا    ها و فساها نهاا بفهاا   انی شونفی فعاالنه در  عیت ابژهواسطه تبیالتشانا نیز به

سازنف اا حرکت و  ها را د ر ون  یدر حالی که همز ان چیستیا ساختار و ش ل آن

ای فعالیتی سراسر دووتهی است: ال سه  کردنخلقها  در ای، نمونه[  2۴]کههف    توییر  ی

توانف داشته باشفا ای، دو وته است ی دیگری  یکه بازی چه سویه و ف ری  فارغ از ای،

هایی که از  هایشان را توییر دههفا آن هم به شیوهدهف تهان ی  که به کودکان اتازه 

 یابهف   ی بروز و ش وفایی  یهای تفیف اتازههاا  عانی و ا  انخال  آن 

تا تمایز  یان کار و بازی همچهی،ا به ای، ن ته نیز توته کهیف که چگونه در ای،

شونفا  ت و تمرکز( ساخته  ی ونه )با نیاهایی کارها به شیوهشود  تهان وشوش  ی

از احسا  )هم بفنی و هم تاتفی( و تبیل  ْهای  تقابلا ا ای، کهش انف  ای،  لیریز 

خوداشیوه  از  نوتی  آن  به  بودنا  بیگانهتعی،ی  که  ببشیِ  دارد  شیاهت  نشفه 

دههف   ببشی و آزادی را بفان نسیت  یتحقق اهایی همچون خودها ویژ ی ارکسیست

 
1. Curti and Moreno 
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کهف و تعا الت انسما ی و تبیل را به همراه  ای، شیوه تمام حوا  را در یر  ی[  25]

آورد تا تهانی  ادی و اتتماتی بیافریهف که در آنا ا یا  و تا  ردِ هم  ی حیط ی 

برآورده  ی بشری  و  نیازهای  تملی  انسانیِ  فعالیت  همان  ای،  دیگرا  بیان  به  شونف  

از آن   1844فلسفی    های اقتصادی و نوشتهدست ای است که  ارکس در  آ اهانه

در تهانی که در آن  ردم بفون  زاحمتا    [26]کهف تهوان  وتور  حرک تا عه یاد  یبه

 رفته یابهفا دکارِ  ]صورت هایشان دست  یبه ا  انات و آزادی الزم برای بسط بالقو ی

خویشت،  تولیفِ  ب ان هم  ی ان و تهانبرای[  اشف و هم کاری  توانف کاری احساسی 

ببش  توانف دبازیگوشانه  و نیز آش ارا لذتتبیلی  ای، بفان  عهاست که چهی، کاری  ی

باشف  دبازی   ترادق با دتفریح  است؛ در ای،  عهاا فعالیتی که فاقف تهصر تفریح اا 

توان بازی به حساب ترا حس و حا  خوب اا باشف را دیگر نمییا شایف به تعییر درست 

ببش  تاییِ لذت ویف که سر ایه ای، تابها اا  ارکس )و نیز تجربه( به  ا  ی [72]آورد 

خواهف که به  توانف تاب بیاورد  سر ایه کار رانی  یدر تو  تیوستار کار بازی را نمی

فقط از  حصوالت کارشانا بل ه همچهی، از ی فیگرا  شفه باشهفا کسانی که نهابزار بف   

انف  سر ایه به کار رانی نیاز دارد که  هایشان بیگانه شفهسانیتها و حِنیز از حساسیت 

بالقو یخواههف و  ی ی نیازها و  وسیمتوانهف  انقیاد ی   های زیستیِ  را تحت  ترشان 

   [28]شفت کارکردی با تهان و دیگرانا قرار دههف و به 1زدودهی شهوت رابطه 

ها وابسته است  داری بفانه سر ایهک  از ای، روا کودکان اا یعهی همان کار ران آتی

برای سر ایه را  بزر ساالنا حاضر  آورنف: آنداری به وتود  یاا  ش لی  برخالق  هاا 

ی  لزو ات آنا از بازی دست ب شهف  ای،  نیستهف در انتهای تیوستار کار بازی و همه

رار دارنف   ق  داری به  عهای آن نیست که ادتا کهیم کودکان اساساً در تساد با سر ایه

ی بودن است؛ بودنی که با  نشفه ویم که بازی ی  حالت تما اً بیگانهتالوها  ، نمیبه

تا  اتازه دهیف در ای، دارانه توییرش ل نفاده و  حفود نشفه است های سر ایهواقعیت

را توضیح دهم که  ها و  قولهفرضا  ان تیشانفکی توییر  سیر بفهم و تاحف هایی 

 انف   ها بها شفهبر آن استفال   ،
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 ونه باشفا به ای،  عها که  خواه استا و بایف هم ای،داری ی  نظام تما یتسر ایه

خصوصی و  سر ایهسلس  ال یت  که  ا وا   همهداری  فروض  یسازی  بر  ی  یردا 

فعالیتفعالیت از  اتم  تملیا  و  آ اهانه  انسانیِ  ت ثیر  های  کاریا  و  بازیگوشانه  های 

کهف )به  داری تمایزی قاتم  یان کار و بازی برقرار  ی  با ای، همها سر ایه ذارد ی

از ای، تمایز ایجاد  ی کهف(  کار ران و  ای،  عها که ی   هطق قوی را در تشتییانی 

ها و  هایی بازی کههف که آن ز ان ها و   انشونف فقط در ز انکار ران آتی تشویق  ی

به کار  ان )ازتمله  ها  ارزش کردن  بازتولیف اکار  به  کار  ربو   آنا  از  بیش  و  آفری، 

توان تاری ِ تی ار تیقاتی را تاری  نزاع بر  اتتماتی( اختصاص نیافته باشهف  درواقما  ی

سر تفایی کار و بازی یا کار و فرایت دانست  کودکی اا تا تایی که ز ان و   انی  

ی  دررفته است اا تیا ف و فراورده  سر ایه قسر   ستقیمِی  است که در آنا کار از سلطه

تایی که برای کودکانا خاصه در شما  تهانیا ای،  از آن[  29]تانیی ای،  هازتات است 

ها  توتهی بگیرنفا آنی قابلی  ستقیم کار سر ایه فاصلها  ان فراهم شفه که از رابطه

کار  یرنف کها در توانهف هرفیت ی به  بیاز ایهف و  را  ت ثیراتی  ای،ا    ها و  شرایطی تز 

 انف   انفا بل ه درواقم سرکوب شفهتهها تسعی  شفه یا در  سیر دیگری انفاخته شفهنه

ی نوتی  کههفهداریا  هع سای، بفان  عهاست که تمایز  یان کار و بازی در سر ایه

 قرر و  اهوی  یان ای، دو ش ل از فعالیت نیست  بل ها  ی ازتیششفهتعارض قطیی

ی حسانی  فاخله  سرکوبِوقفه برای شود: ی ی تالش بیاز دو چیز ناشی  یای، تمایز 

ی اصلیِ بازی است؛  ای که  شبصهو تبیلیا یعهی انسما یا در تهان اا همان  فاخله

شفه   شفه و ابزاری دهی فعالیت به سمت کار یا زحمتِ بیگانهو دیگری تالش برای تهت 

به  یانجیِ  هطق یرد )که همگیهای فراوانی به خود  یای، تالش ش ل های  شان 

خواهانها نژادترستانها و نیز  هطق ستیزانها د رتهسنشی،ا  علو   ستعمرهااستعماری 

ها  توان به  صادیق  تعفدی از ای، ش لشونف(   یتهسیتیِ خاصِ آن اتتماع  حقق  ی

ار )چیزهایی از قییل  های ک های انسیاتی در  حلها و سیاستاشاره کردا  ثالً فعالیت

وری از تمله  ی[ بهرهدههفههای ]افزایششفه و سهمیهریزی های استراحت برنا هز ان

ساتته 2۴که تی روزهای هفته  های همراه  یان  فیران اترایی برای ای، توزیم تلف، 

 هظور های ضفبارداری در بی، زنان کار ر کارخانه بهدر دستر  باشهفا یا توزیم قرص
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ت، از  یزان ترک خف ت زنان در دوران حا لگی و شیردهی( و در  فار  )از تمله کاس

حیسکههفهقواتف  هم نیز  و  راهروها  در  دویفن  دانشی  دلیل  کردن  به  آ وزان 

ت الی انجام بهنفادن  ش لتالوهشان(ا  تلمیِ  و  اتتماتی  ههجارهای  به  ی  دههفه 

حف   1تفرو ادرانگیا  و  قتربیتا  )از  بایفهاالصحه  حرفهییل  و  ونیایفهای  ای 

انف(  تفرو ادرانگیا که بر استانفاردهای بهفاشتیا رشفِ ترورشیا و تمایالت تهسی حاکم

 یری آن نیروی ی ای، قییل تمهیفات به ش لو چیزهای فراوانی از ای، دست  همه

و  احساسیا ف ری    2ببشیِتحقق اتوانف خودخواهف و  یکههف که  یکاری کم   ی

های  ی کهشتوض برآنهف تا  ستره اش را به فرا وشی سپارد  تمهیفات  ذکور در فیزی ی

با تهان را به تولیفِ ارزش برای سر ایه  حفود سازنفا و در خصوص کارِ بازتولیف    انسانی

 هاسس برای استثمارشفن را تولیف کههف  ای، سرکوب اا که   3اتتماتی نیز نیروی کارِ

دهف که کار ر هم از ابزارهای تولیف بیگانه است به ای، دلیل رخ  ی ی نبستادر وهله

)خالق و حساسش(    ۴خودِ کهف اا شا ل بیگانگی کار ر از  و هم از  حصولی که تولیف  ی

 شود   هم  ی

ها را از ای، تاری  شونف  کودکیا آنی تاریبی  تولف نمیکودکانا بیرون از ای، برهه

شان  حصوالت  دارد  در  قابلا کودکیا کودکانا و فعالیت انسانیِ تملینمیدر ا ان نگه  

تویهف  با ای، همها  تاری  نیز  شارکت  ی  5رَویِاها در تیشتور که آنانفا همانتاری 

هر چهف بازیِ کودکان در  عرض همان شرایطی )اتم از ز انی و فسایی( قرار دارد که  

سازنفا ا ا بازی  ستقیماً در  عرض و ضروری کار بف   ی  کار انتزاتی را به فرم یالس

فرایهفِ  هتزع تولیف  یآن  را  اضافی  ارزش  که  کودکیسازی  نفارد   قرار  های  کهفا 

تا عهدارانه سر ایه ی   درون  که  تایی  تا  تهانیا  سر ایهی شما   توان دارانه  یی 

به کهاری  ذاشته شفه نا یرده  از فرایهف  را کردا  ای،تصورش  ها توا عی هستهف  انف؛ 

ریشه یوته  تمیقاً  ایفپولوویِ  در  صحه ور  کودکی  ااتاً  قف   تییعتِ  بر  که  داری 
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حر تی  بازار  صون نگه  الظاهر( کودکان را از دبی ذاردا همان تایگاهی که )تلی ی

فاصله ی همی،  دقیقاً  رابطهدارد   از  و   انی  ز انی  )و   یریِ  کار سر ایه  ی  ستقیم 

قاتفه از  ز یههبهابرای،  است که  انتزاتی(  ز ان  و  ی  ابعاد )خالقانه  بالهف ی سایر  ساز 

   [30] شود احساسی( فعالیت انسانی  ی

نیاز داردا فرایهفهای    1دارانه به سرکوب و بیگانگی دخود هرچهف  هاسیات سر ایه

تهوان کارِ  به  کار انسما ی اا کارهای تحت نظارت  ستقیم کارفر اا و نیز کارهایی که 

ترداخت انجام  یخانگیِ  دستنشفه  اا  برای شونف  بیشتری  تتانسیل  از  کم 

 یری از لذایذ حسی و خیالی( برخوردارنف   عموالً  ببشی )یعهی توان بهرهتحققاخود 

یابف )و الیته تا همی، حف هم  جا  بروز  های  حفودی نمود  یای، تتانسیل به شیوه

سازی را تصور کهیف که به دلیل حل ی  اشی،کار ران ی  کارخانه دارد(  برای نمونها  

تیش خود  ی ش ل  به  خط  ونتاو  در  وقتآ فه  که  زنفان  کار هفان  یا  های  بالهفا 

کش  یاستراحت  را  کارتشان  تا  به  بازیدههف  کار رانا  ای،  کههف   تمام  را  شان 

انسما یشیوه  کارهای  اهای  ونا ونا  با  را  تهاسس  فردینگیزهشان  ش ل  های  شان 

ترشان ی کارشان برای سر ایها ببشی از خودهای تر ایهدههف و در همان ههگا ه ی

های فسایی و ز انیِ  تایی که در برابر  حفودیتها تا آنببشهف  آنرا نیز تحقق  ی

به ارزش  قاو ت  یوسیله قررشفه  قانونِ  خودشان  یی  بیگانگی  از  کاههف   کههفا 

که یرور کار رانِ حا  آن  حا  خوب استاوی نگهیانانا اوقات خوش و حسه خواست

رضایت اشی، از  ناشی  یسازی  نهایی  بابت  حصو ِ  هیوزشان  ارسوال  حتیا   2شود  

داریِ نولییرالیستیا یعهی  سر ایه  3 ف ِ ا ویف احتما  بسیاری وتود دارد که سووه ی

نشفه   تهوان دشولی بیگانهکم برخی اوقاتا بهدستکار ر دخالق  یا ددانا ا شولش راا  

 یتجربه کهفا شولی که ایجادکههفه

سرچشمه  کار ی   برای  انگیزه  ایجاد رِ  نیز  نابا  رضایتِ  ی 

ی اقتصادیِ صِرق برای توان آن را به انگیزهای که نمیاست؛ انگیزه
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2. Ursula Huws 
3. model subject  
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چه برای کار ر  هم است  حتوای کار  ا رار  عاش فروکاست  آن

 ال یت  عهوی( استا که حتا تس از فروشِ آن کار  م ، است )یا  

   [ 31]تجربه شود   1 عهیا داز آنِ خود  ی  ثابه چیزیا بهکماکان به

و ا ا در  ورد کار انسما یِ تربیت کودکان و تسمی، بقای خود یا اتسای خانوادها  

توییر آههه دهف     های فردیها و دلیستگیتوانف با همی، نوع از لذتای، کار نیز  ی

خوردن با قاشق به ی  نوباوها تاره و قسمتی از بازتولیف ش  تالش برای آ وزشِ یذابی

ز ان از خال   کار  ای،  است   کار  ای، هفینیروی  ) ثالً  وتفهها  برای  یذایی  که  های 

ها با روزِ کاری هماههه شونف(  شود و سعیِ یالس بر ای، است که وتفهریزی  یبرنا ه

ها یذایش را  های شبصی یا  هفکودکدارانه )کودک تمو اً در خانهفساهای سر ایهو  

شفت  توانف ی  فعالیت به یرد  ا ا تالوه بر ای،ا یذاخوردن  یکهف( ش ل  یصَرق  ی

تالش از  حفی  تا  آن  لذتِ  که  باشف  ناشی  یبازیگوشانه  ترستار  و  شود   های کودک 

تر سروکار دارنفا و احتماالً کودکان را با  فاهیم  ر همچهی،  علمانی که با کودکان بز

کههفا ایلس از ای، کار و از احسا  دتمل  شان بر  ترِ ریاضیات و تلوم آشها  یانتزاتی

آنی  ان شاق  یرور  ی  2لحظات  احسا   کودکان  بازتولیفکههفهدر  ی  کههف   شایل 

ی سلس  ال یت قرار انه داراتتماتی یعهی ترستاری و  علمی در  عرض شرایط سر ایه

دارنفا و ای، ا ر خود تابم فرایهفهای تولیف ارزش است  با ای، همها دفرایهف بازتولیف  

ی سر ایه برای نیروی کارِ آیهفه  ی  طالیهوسیلهانجا فا فقط بهها  یکه به خلق انسان

نمی  آههه  تعیی، توییر  ترزی  به  همچهی،ا  بل ه  بهدهفا  ا یاواسطه کههفها  و ی    

فیزیولووی ِ  ای تمایالت و نیازهای روانیواسطه نیازهای فردیِ ترستار و  علما و نیز به

تر باشف  توانف بازیگوشانه یرد  به  عهای دقیق کلمها ای، فرایهفا هم  یکودک ش ل  ی

 تر بیگانه   و هم کم

تولیف  سلط  کهف که کار انتزاتی بر  دارانه تسمی،  یبهابرای،ا قانون ارزشِ سر ایه

توانف کار انسما ی را به تور کا ل از آنِ خود سازد  ای،  باشفا ا ا کار انتزاتی هر ز نمی

ها  ی کار اا خاستگاه کار انتزاتی درون کار انسما یا و زیست همز انِ آن  اهیت دو انه

 
1 . owned 

2. aha! moments 
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  داری و تلت  ستعفبودن ی  رکزی تساد درونیِ سر ایههسته   1اا به باور دیویف    نالی 

آن برای درافتادن به بحران است  کار به بفن زنفه الصاق شفه است و بایف هم چهی،  

ای وابسته است که  هطق های انسما یها و   انباشفا بفنی که بازتولیفش به ز ان

بَرَد   ها را از بی، هم  یحا  آنببشف ا ا با ای،ها را ضرورت  یدارانه آن بازتولیف سر ایه

ساختهش از هر سازی آنا و به تهیتانیه بر کارا به ابزاریبه تسلط همه  دتمایل سر ایه

ی وابستگی آن به کار زنفه و انسما ی اا کارِ  ش لی از تجسف و سوبژکتیویتها با  سئله 

به بیان دیگرا بفنا و    [32]شود   هف اا  واته  یخودآ اها  تف رانها  تجسفا احسا 

برآ فه از آنا حتا ههگا ی که تحت تسلط بهابرای، فعالیت انسانیِ تملی   و انسما یِ 

 ویف: کار انسما ی   ی  2تور که تان هالوویرونف  همانانتزاع قرار دارنفا از آن فراتر  ی 

 [33]ی انتزاع قرار دارد دارانه فرایهفهای سر ایه  ورای  و ا  در تساد ا  دروناا همز ان اا  

بفن که  تایی  تا  ای،ا  بر  فعالیت  افزون  بر  انسما یا  کارِ  در یر  یا  بازی  های  شوو ِ 

 انف ار  تهها بهیانی برای نقف درونشان کهتر  داشته باشهفا نهانسانیِ تملی و آ اهانه

آورنفا بل ه همچهی، بفیلی را برای آن ش ل از بودنی که بازتولیف  داری فراهم  یسر ایه

 نههف   بر آن استوار استا تیش  یداری سر ایه

بهابرای،ا ای، به  عهای آن است که بازی ش لی از کار انسما ی )بازتولیف اتتماتی(  

انتزاتی انسما یِ  کار  به ش ل  نسیت  بسیاریا  تهات  از  کها  و دستمزدی  است  شفه 

واهم کهف آزادتر )انفکی بعف به ای، واوه بازخ)یعهی کار( که  ستقیماً تولیفِ ارزش  ی

 شت( است  بازی همچهی، نسیت به ش ل کار انسما یِ کا الً ییردستمزدی که برای  

تذیرد ) ثالً کارهای خانه( آزادتر است  ای، آزادیِ بازتولیف اتتماتی کار ران صورت  ی

با فاصله ارتیا  وثیقی دارد  از ی  ای که فساها و ز انی نسیی بیشتر  راا  بازی  های 

ر اا یعهی تاهایی که قواتف  ربو  به تولیفِ ارزش صراحتاً کار  های کاترقا از  حل

ها  سازدا و از ترق دیگرا از   انببشهف اا  جزا  یانتزاتی را بر کار انسما ی برتری  ی

های  ربو   ها و ز انای از کار بازتولیف اتتماتی  هرچهف   انهای ببش تمفهو ز ان

ی قانون ارزش نیستهف اا یعهی  ستقیماً تحت سلطه به کارِ بازتولیف اتتماتی  ستقیماً  

 
1. David McNally 
2. John Holloway 
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انتزاتی انتظام نیافتهآفریهیِ کارای  هطق فرایهفهای تصرق و ارزش وسیله به انف  ز انِ 

 [ 3۴]انف دارانه توییر آههه دادهز ان سر ایهااا ا ا تمیقاً با ای، نظم

شفه از فعالیت تملیِ  ترابزاریتر و کمی نسیی به ایجاد ی  ش ل  ستردهای، فاصله

کههف انا رها از نظم  ستقیم بازار و با سا انفهی ز ان  انجا ف  بازیانسانی و آ اهانه  ی

هایی که قرار است بقای بازارِ کار را تسمی،  و   ان به تریقی  تفاوت از آن فعالیت

اتتماتی( بازتولیف  و  تولیف  )یعهی  دکار ران   کار  ازا  شفیفتر  و  ازا  بیش    کههفا 

آ اهانه و تملی را به کار  تتانسیل های خالقانه و احساسیِ  وتود در فعالیت انسانیِ 

 یرنف  ا ا ای، بازی تا ز انی که خودش با خلق نیروی کارِ اکهون و آیهفه همیسته   ی

باقی  ی اتتماتی  بازتولیف  خف ت  در  فعالیتی  کماکان  ای،    [35] انف باشفا  در  فقط 

کهفا است  ها و فساهایی که بازار حقهه  ی رفت، از ز ان لهصورتا یعهی به شر ِ فاص

ی نیازها و ا یا  خودِ )باز(تولیفکههف ان ش ل  وسیله کههف ان بیشتر به که فعالیت بازی

به ی تا  بهوسیله یرد  ای، همان چیزی است که  بازار   نهی  و  ا ر  زتم  ارکس در  ی 

است    گروندریسه،   الزا ی  آزادی  به  نیل  دکهش    نویسفارکس  یبرای  ی  

وقوع  یرهایی به  ز انی  ضرورت ببش   نمود صِرقِ  بیرونیا  داهفاق  های  تیونفد که 

به و  نیاشهفا  بیرونی  آن تییعیِ  افراد  خود  که  شونف  انگاشته  اهفافی  وضم   ثابه  را  ها 

از ای، رو آزادی ببشیا تعی،تحقق ا ثابه خودانف اا یعهی بهکرده ببشی به سووها و 

اش کار بازی  )یا شایف به تیشههاد  ،ا کهش  [36]اش  شبصاً کار است اقعیا که کهشو

بایست در  ورد تمایزهای تیشههادیِ  ،  توان و  یاست(  چیزهای بسیار بیشتری  ی

نحوه که  آنیم  نیاز هف  خاصها  ا  کرد؛  ش لبیان  ز انی  و   هفی یریِ  انتزاتی  های 

های بازتولیف اتتماتی را با دقت بیشتری بررسی کهیم   انسما ی در بازی و سایر فعالیت

ی  ی حاپز اهمیت برای اهفاق ای، نوشتار آن است که بازی ی   زیهه با ای، همها ن ته

ی بفیل استا چالش و  قاو تی بالقوه را تایی که ی   زیههبفیل را برای اا و از آن

ی قانون ارزش تحمیل  وسیله یا که بهببشیِ کار انسما سازی و انسیا در برابر اا ابزاری 

نهف  بهابرای،ا تمایالت بازیگوشانه و تراتی  کودکان داپماً در برابر شفه استا تیش  ی

زنی تویای  کههف  چانهدارانه ایستاد ی  یسازیِ سر ایهاتتماتیِ سووهانیروهای سیاسی

کهف  تماتی کم   یهای بازتولیف ات یری آن دسته از   انکودکان همچهی، به ش ل

 ها کودکان هم سووه هستهف و هم ابژه   ی آنواسطه که به
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 آمیز بازتولید اجتماعی: مدارس و پیوستار کار/بازی  های منازعهمکان

اتتماتی  ی بازتولیف  به  فمیهیستی  شیءروی رد  سوبژکتیویته توانف  های  شف یِ 

اهفش هستیما به چالش ب شفا  های رایج از تا لیتِ کودک شکودکان راا که در برداشت

دارانها و لذا  تور کودکیِ سر ایهو در تی، حا  نیز بر ای، ن ته انگشت  ذارد که چه

ایفا  یسووه  نقشی کلیفی  کار  نیروی  بازتولیف  برای  کودکانا  از  سازیِ  کار  ای،  کهف  

و تویا در    زنفهبود یِ  ای از شب   ثابه تهیه تردازی در باب نیروی کار بهخال  نظریه 

بَرد که قوای فرد  شود  ای، یعهیا روی رد فمیهیستی از یاد نمیانجام  ی  1داری سر ایه

ها و نیازهایی که بازتولیف زنف ی  کردن در خف ت سر ایها از آن دست بالقو یبرای کار

ببشفا  جزا نیست  ]درواقم[ زنف ی درونِ و از  ها را ضرورت  یدر  قام ی  کل آن

ای شود  بهابرای، اا و ای، ن تهقِ افراد انسما ی و چهفبُعفی زیسته و بازتولیف  یتری

از کودکیِ سر ایه   و نیز دارانه  است بسیار حیاتی برای بسط و  سترش فهمی تر ایه 

در تعارض با سایر    2های کارک،ا ی سر ایه برای سووه داری اا  طالیهفهم خودِ سر ایه

بازتابعاد ش ل )ابعادی که  یتوری زنف ی بهولیفکههفهدههفه و  توان کلی قرار دارد 

دانست(  ای، تعارض و کشم ش در ادوار  ونا ونِ   3ها را ایجاد ر دزنف ی خوب آن 

زنف یِ اکثر قریس به اتفاق افراد وتود دارد  با ای، همها کشم ش  ذکور باالخ  در  

که کودکان کم استا چرا  به  دوران کودکی  شهود  ت،  تر   طالیات  ستقیم سر ایه 

شونف  درواقما در شما  تهانیا  تر هم با ای، دست  طالیات ساز ار  یدههف و کم ی

از ای، قییل  طالیات در  کودکی چهان برساخته شفه که کودکان دست کم تا حفی 

 [ 37]انف ا ان

 یری سووه تاسبی درخور بفهیما ضروری ی ش لا ر ببواهیم به ترسش از نحوه

بررسیا در  فرایهفهای  ست  که  باشیم  داشته  ااتان  ن ته  ای،  به  فردا  روی  بر   ان 

تا عهش ل و  سیاسی  فرایهفهایی صرفاً  سووه  بر   یری  تالوه  بل ه  نیستهفا  شهاختی 

روانای، و  فیزیولووی   فرایهفهای  ش لهاا  در  هم  سهیمشهاختی  سووه  انف    یری 

 
1 . living, capitalist personhood 

2 . laboring subjects 

3 . good life 
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فرا در  دولت  که  ثالً  حالی  در  سووهبهابرای،ا  که  یهف  است  قهاری  نیروی  سازیِ  ا 

شفن از  فرسها هاا تیمهای خاصی از بودن در تهان )خوابیفن بر نیم ت تارک شیوه 

و  هم  ی را  حفود  تمو ی (  دنظم  در  ت انهاخال   و کهفا  فیزیولووی   های 

 دیگران(  ِداشت، ورزیفن و دوستکردنا تشقشهاختی )تیگیری لذاتا ترخاشگری روان 

شیوهه که  هستهف  سوبژکتیویته م  یا  بودن  بفیلِ  ترییس  یهای  را  بفیل  کههف   های 

کههفا  ی قفرتمهف آیاز  یی ی  خودشیفتگیِ اولیهکودکانا که زنف ی را تحت سلطه

آ وزنف که با آن  فتگو و شونف و  یتر  یای تفریجی وارد تهان بزر   ونه   فقط به

دههفه به سووها در  شهاختیِ ش لی فیزیولووی  و روان  راوده کههف  درنتیجها فرایهفها

شفت دخیل و ت ثیر ذارنف  با نظر به ای،  فتاا قصف دارم در ببش زنف یِ کودکان به

از   ان ی ی  بر  بیهفازم  اتمالی(  )بسیار  نگاهی  ای،  قاله  بازتولیف  تایانیِ  اصلی  های 

توانف  شفه در باال  یفاز ترسیمانهای آ وزشی  به باور  ،ا چشماتتماتیا یعهی   ان

تا  اهیت  هازته کهف  یاری  را  بهآ یز   ان ا  آ وزشی  از   انهای  ی ی  های   ثابه 

 بازتولیف اتتماتی را بهتر بفهمیم   

هم   و  خصوصی  تحصیالت  هم  تحصیالتا  که  بود  تفیف   دتهان  استقرار  با 

ی وتود نهاد  لی ،ا فقط در قرن  تحصیالت تمو ی )با ت  ی،  الی  حلی(ا تا به ترصه

های آ ری ا که یالیاً  توتهی از کودکان )در برخی ایالتنوزدهم بود که ببش نسیتاً قابل

و خانواده استقرار سفیفها  به  ههای  رف حل  نزدی   بودنفا چیزی  در    50تر  درصف( 

ای،نام کردنف  به فار  تمو ی ثیت بر  از  ریم وتود شواهف کافی  یهی  که بسیاری 

ترتیح  یخانواده بههای کار ری  را  کودکانشان  به  دادنف  به کارخانها  تای فرستادن 

ا تا چه تایه  ه فرسه بفرستهفا ا ا ای، تصمیم تا حف زیادی به ای، بستگی داشت که آن 

تهوان کار ر کشاورز یا ترستار ها بهآن  شان یا کار ییردستمزدی به دستمزدهای کودکان

تا سا   نیاز داشتهف  لذا با آن انتاریو احتما   فرسه   1850که  ثالً  رفت، کودکان  در 

انفازه تیشهی احتما ِ  فرسهصهعتگران به همان  وران و کودکان سایر  رفت،ِ کودکان 

رفت، تالوها ای،  سئله ] فرسه ها ثابت نیود  بهنویسی آنهای  رفه بودا ا ا نامدهخانوا

های بعف به تور قابل توتهی کاهش یافتا و ای،  صادق  کودکانِ صهعتگران[ در سا 

که   انیزه ز انی  با  خانوادهبود  اقتصادا  عاش  شولترشفن  و  کرد  تهفیف  را  های  ها 

های  ها  زیههتود آورد که کودکان برای کارکردن در آنو ی تفیفی بهدییر اهرانه
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همچهی،ا فشار اقتصادی بر فشار قانونی تیشی  رفتا به توری   [ 38]کا الً  هاسیی بودنف 

در کانادا و ایاالت    1870ی  رفت، که در دههشفنِ  فرسهکه قوانی،  ربو  به اتیاری 

ههف ان در  فار  داشتهف  تهها  کنام تحفه تصویس شفنفا ت ثیر انفکی بر شمار ثیت

دهه اقتصادی  رکود  از  تمرکزیابی  ا تی  رحله1890ی  تس  و  ترکیس  از  ی تفیفی 

نا هانی  هاترت افزایش  تا آستانهسر ایه و  ادا ه داشتا ها که  او   ی تهه تهانی 

ی کار کودکان در صهعت هستیم  ای، ا ر اا  شاهف کاهش تفریجی و نا وزون  طالیه

ی  شفهی تثییتی قوانی، در خصوص تحصیالت اتیاری و قاتفهضم  ستردهبه همراه و

ها  نامای کجفار و  ریز بر  یزان ثیت  ونه] مهوتیت[ یییت از  فرسه اا کماکان فقط به

ها به ی  ههجار بف   رفت، برای ایلس بچه بود که  فرسه   1920ی  افزود  تهها در دهه

نسیتاًشفا دوره تایفارِ خانوادهای که در آنا رفاهِ   هارت  و  ای کار رِ دکمهای تیقه  

آنادبی به  صرق هارت   کودکان  کار  از  حاصل  دستمزدهای  از  تا  داد  اتازه  نظر  ها 

 [ 39]کههف 

رفت، و کههف یِ دوتانیه  یان  فرسهی تقویت با ای، همها تا حف زیادی ی  رابطه

نمی که  است  آش ار  و  داردا  وتود  کودکان  را   فرسه  توانکار  تملی     ستقیماًرفت، 

آیهفه بسط و  سترش یافته  دانست که در خف ت نیاز سر ایه به تفارک نیروی کارِ 

ی  فار  از خال  وضم  الیاتا و نیز  است  درواقما کارفر ایان تمو اً با ت  ی، بودته

سی  ی سیاکها ارادهورزیفنف  حا  آن بالفت  ی  1با قانون تحصیالت اتیاری کودکان

ها اا اساساً از  برای ت سیس  فار  اا و تس از آن واداشت، کودکان به حسور در آن

سیاسی و  صلحان  از ااتتماتات  ذهیی  زیادی  تعفاد  و  سرچشمه  رفت  اتتماتی 

ریم  های تیقات کار ر نیز از آن حمایت کردنف )هرچهف با تردیفهای بسیار(  بهخانواده

های  ونا ونا با ی فیگر  ون هر  روه و نیز در  یان  روههای  وتود در درکه انگیزهآن 

 تفاوت استا ا ا دو  فتمان اصلی در سراسر ای، قرن روا  داشته است: ی ی  فتمان  

 [۴0]ها ببشی به آنحمایت از کودکانا و دیگری  فتمان انسیا 

  ی حمایت از کودکان و اصال  آن که تحلیل حاضر نشان خواهف دادا خطابهچهان 

ای  تر است که کودکان  وتودات بسیار ویژهیافتهی ای، احسا ِ تمو یتدههفهنشان

 
1. compulsory-attendance legislation 
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ای نسیت  ی بوروواا شیفتگیِ ر انتی  فزایهفههستهف  در قرن نوزدهما در  یان تیقه

افزایشی از کودکانِ  بهبه کودکان و کودکی سر برآوردا یقیهاً به ای، دلیل که برای شمار رو

که  تیقه  برای ی  توسط  الزم  ز ان  و  فسا  بودنفا  شفه  رها  کارکردن  ضرورت  از 

ها اشاره شف  های دکودکانه ی بودن در تهان اا که در باال بفان ذاشت، شیوهنمایشبه

های  تقابلِ کودکان  تجییی آشهای کهشترزاا  هیا  ردیف  درواقما ویژ یِ یریس ا ا به

ی بازیا به انواتی  به توری که  طالعهزنفا با تهان است که به ای، شیفتگی دا ،  ی

های بازیگوشانه  هتهی شف که  حاف  و  ُیلّغ کودکی  های اتتماتی ذاری از سیاست

  1830ی  در دهه  1ها )که تا حفودی  لهم از  طالعات فردریش فروبلبودنف:  هفکودک

انگلیسیا    2ی بازی آلمانیِ در  ورد کودکی و د ؤسسه  او بودنف( در  هاتق آ وزشیِ 

اتسای شورای   ْکه  صلحانآ ری ایی و اروتایی سر برآوردنفا و ای، همز ان بود با ای،

هاا  رشف خیابانبهشهر را  تقاتف کردنف که برای  حافظت از کودکان در برابر خطرات رو

بازی شهری کههف  آش ار است که در حسور کودکان در  م به ساخت ز ی،اقفا های 

هایی  ی نوههورِ  بت  به خودشانا چیزی وتود داشت که برای آنفساهای کودکانه

ی آن را در اختیار داشتهفا هم کهج اوانه بود و هم  که ز ان و  هابم کافی برای  طالعه

شیوه الهام به  چیزی  ربو   اا  بازببش  آنیگوشانهی  بودنِ  ای،  ی  که  تهان  در  ها 

 یافته برای صیانتا  سترش و حمایت از آن سوق داد   بزر ساالن را به تالش ساز ان

به کودکان اا همچون هر فتیش دیگری اا   ای، حا ا همی، شیفتگی نسیت  با 

شفه از سوی کودکانا آفری، شف  تیوستار کار بازیِ به نمایش  ذاشتهشفت اضطراب به

ر چهف  م ، است بسیار ستودنی باشفا ا ا از دیف آن دسته از دانشمهفانا  صلحان ه

ی کار ر که  ی  توسطیا و نیز از  هظر آن  روه از اتسای تیقه و سیاستگذاران تیقه 

بایست  هار  کردنفا چیزی بود که  یاز فرا یرشفنِ رفت،ِ کودکان به  فرسه حمایت  ی

 ویف: دکودکی که  کتابش با  وضوع کودک سیهمایی  یدر   3و کهتر  شود  وی ی لییو

 
1  1852)-Friedrich Frobel (1782  بهیانگذاران نظریه ا آ وزش  از  بهیان  او  آلمان بود   آ وزش  فرن در  ی 

های  هحصر به فردی دارنف  فروبل واضم  فهوم  هف کودک   فرن را بر ای، اصل نهاد که کودکان نیازها و توانمهفی 

 بود   

2tute  German Play Instiهای اولیه وضم کرد  نهادنِ  هفکودکا اصطالحی که فروبل برای نام 
3. Vicky Lebeau  
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او که تاسفار چیزی  بال  است کهفا همدر برابر  طالیات زنف یِ فرههگی  قاو ت  ی

ی بودنِ خا وشا ا ا همچهان ترتس و  توانف تماشاچی را به وضم روحی و شیوه     ی

او ادا ه  تابا تفولیت و سا  دهف: د جاورت با   یهای آیازی، کودکی ترتاب کهف   

شهاختیم ا ا ایه   انا فسا و ز انی که سابق بر ای، آن را  یی  ”دیگری“ در درون 

که  ی است  کودک  ی   یریس[  ]آشهای  ای،  ناآشهاستا  سر برایمان  تشت  بایست 

  [ ۴1]وقفه بایف با آن  راوده کهیم   ذاشته و فرا وش شود     لی ،ا  ا همچهان و بی

های  ا دبفن1توته  ار اریت شیلفری یی و تبیل )یا بها به تعییر تالس تود ازادِ  لذت

استقراریافته  2کههفه درزدار  نشت نظم  برای  است  تهفیفی  بازتولیف کودکان(  ی 

آن اا  اصال اتتماتی  و  تمو ی  که  فتمان  و  چهان  ولگرد   دکودکان  تلسِ  تظاهر 

تهفیف  یدبی اره چشم  به  را  خیابانی  اردو اهز ی،  [۴2] نگرد های   بازیا  های  های 

رفت، همگی دراه ارهایی  هستهف  های توانانِ تحت نظارتا و  فرسهتابستانیا ساز ان

به  ای،  از کودکانی که  فته  یبرای  ای،  یانا آن دسته  شود  اصطال  د سئله   در 

، تری،  کودکان هستهف )بسته به ز یهه و شرایط  وتودا ایتوتری،  و د هحرق دلذت

ی کار ر را نیز شا ل  توانف دخترانا سیاهانا بو یانا فقرا و تیقه روه از کودکان  ی

ترِ کهتر  وسبت زنهف(ا اَش ا  سفتها دا ،  یتری، هرا  شودا همانان که به تظیم

انگیزنف که  های دیگری از انسیا  را بر یاتتماتی از قییل دارالت دیسا زنفانا و ش ل

آن واسطه به بازیها  ی  فرصت  از  لذتکودکان  و  ای،  تویی  حروم  یکردن  با  شونف  

از دکودکی ا  های صورتهمها تمفتاً تالش و حمایت  ترورشا  حافظت  برای   رفته 

ترِ بودن در  های بازیگوشانههایی هستهف برای ساز انفهی و کهتر  شیوههمز ان تالش

هم دحفاهت   تعییریا  به  است   کودکان  به  که  بت   تور همز ان  تهان  به  واره 

 ثابه ی  تیقه  م ، داران به ببشی  هم هست  کارفر ایان شبصی و سر ایهدانسیا 

وران  هایی نیاشهفا ا ا بسیاری از  ردم اا از تیشهاست  ستقیماً به دنیا  چهی، سیاست

با  تیقه  زیادی  حف  تا  تیشتر  که  دییر اهر   و  د اهر   کار ران  تا  ی  توسط  رفته 

انف اا با  وشت و  ها را درونی کردهانف و آندارانه انطیاق یافتههای سر ایهیته سوبژکتیو

 
1. Margrit Shildrick  
2 . leaky bodies 
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های خالقانه   ویژ ی ِهایشان( که سرکوبدانهف )هر چهف نه همیشه با قلسشان  یتوست

لذت آن تویانهو  است   ضروری  تایه  چه  تا  زنف ی  خوب  یی  بازتولیف  ها  که  دانهف 

خود  هو  است ینوبهدستمزد بستگی داردا که ای، نیز بهشان به توانایی کسس  زنف ی

 دارانه  های سر ایهشفن به سوبژکتیویته به یاد یری راه و روشِ تیفیل

 فار  )همچون تمام نهادهای بازتولیف اتتماتی دیگر( برای ضیط و ربطِ همی، 

انف   رفتهتویی ش ل  های ناشی از ای، لذتتویی کودکان و نگرانیکشم ش  یان لذت

ی نبست ای، کار را از خال  تهییه بفنی کودکانِ دبفرفتار  و کهتر    فار  در وهله

انجام  یکودکان  فرسه تادی  [۴3]دادنف  ریز  با  تفیفها روزه  رفت،ِ ی  فرسهترشفن 

ی اتیار قانونی( تمو اً  تشتوانه  یرانه )الیته به تر سبت اتیاریا اِتما  نوتی انسیا ِ کم

تحلیل ت  یکفای از  بسیاری  در  قسیه  ای،  درخشان صورتکهف   در  ورد های   رفته 

ها  وفور و با دقتا  ستهف شفه است  با ای، حا ا ایلسِ ای، تحلیلرَویا به ی  فرسهتفیفه

آنبه فرض  تای  را  سلّم  آن  دههفا  قرار  تردیف  و  ش   را  ورد  انسیا   به  نیاز  که 

کههف که چرا خاصه کودکان به  عموالً از ای، سؤا  نمی ها   یرنف  به بیان دیگرا آن ی

 وضوع    اش را به خود  رفته استا و ای،انسیا  نیاز دارنفا چرا انسیا  اَش ا  کهونی

های بفیلِ بودن تای  شفها بر شیوههای اتما واقم در  بالفت با تهییه که کودکان به

ارتیا ِ   ی خصوص  در  را  چیزی  چه  است  با   یان  فرسهفشرنفا  م ،  رفت، 

آور نیاشفا آن هم با نظر  داری به  ا نشان دهف؟ شایف ای،  وضوع چهفان تعجسسر ایه

بازیگوش و  به سلطۀ ایفپولوویِ رشف و ترورش کودک که ت کیف  ی کهف  ذار کودکِ 

ناتذیر  با ای، همها  لجیاز به شبصیتی تاقل و  هارشفه ا ری است تییعی و اتتهاب

تا لیت  بَردا آنبودن ای، دتیشرفت  را زیر سؤا   ییعیوقتی کسی تی  اه ]نقش[ 

انسیاتیِ  فرسه ایجاد  اهیت  و  برانگیبت،  در  آش ارتر  یکودکان  اا  رفت،  شود 

 نمایف  های انسیاتی نیز رخ  یترِ ای، کهشچهان که هفقِ اصلیهم

مِ  اترا نیست   ساخت، کودکان است  ا ا ای، تما رفت، اساساً  هسیطهفقِ  فرسه

داری قرار نفارنفا  فار  )و سایر  تایی که کودکان  ستقیماً تحت نفوا سر ایهاز آن 

توانهف  رتیاً ز ان و فسایی فراهم کههف اا و چهی، نیز نهادهای بازتولیف اتتماتی(  ی

ت انه ی به  ترداخت،  برای  اا  روان کههف  و  فیزیولووی   آنهای  کودکان   ها  شهاختی 

کههف که قصه بگویهفا نقاشی ب شهفا آواز ببوانهفا ورزش کههفا  را تشویق  ی  کودکان
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هایی  عطوق به لذتا تاتفها  و برای حل  ش الت با ی فیگر هم اری کههف؛ فعالیت

ها زنف ی احساسی و خیالی کودکان   رایی  به  عهای دقیق کلمها آنتسمانیتا و تمم

ای که نفرتاً در تهانِ کار شاهفش  هم به شیوهکههفا آن  را تحری  و از آن  حافظت  ی

ها فعاالنه هستیما الیته ا ر اصالً به چهی، چیزی  جا  بروز داده شود  ای، یعهی آن

دههف )در حالی که  هایی تایگزی، را ترورش  یهای بفیلِ بودن و سوبژکتیویته شیوه 

همی،همز ان  ی روشکوشهف  به  را  بها  کههف(   سرکوب  دیگر  والفی،ِ  ههایی  واقما 

اصال تیقه  و  کار ر  تیقه ی  نوزدهم  فرسهتلیان  قرن  اواخر  را  ی  توسطِ  رفت، 

هایی که برای تحصیل ریم سایر  حرکتهفاشتهف اا بهتایگزیهی برای کار کودکان  ی

به  تصور در  ورد  فار   ای،  آن ثابه   انکودکانشان وتود داشت   ها  هایی که در 

ای آن را تشویق کردا کماکان به  ر کار بازی حمایت و یا حتا تا انفازهتوان از تیوستا ی

تهیش  هفکودک باقی  انف   خود  کودکان قوت  برای  را  شرایط  همی،  نیز  ها 

همچون  اریا  ونتهسا وس،کم و  صلحانی  کردا  فراهم  و    1سوریاتر  دیویی  تان 

که  سئله کودکدیگرانی  تحصیل  دهه  2 حور ای  در  کردنفا    1930ی  را   طر  

تر نیز ترییس و هایی را فراهم آوردنف تا ای، تیوستار درخصوص کودکان بزر ا  ان

های آ وزشیِ رسمی در ایلس کشورهای  توان اصالحات تاری در برنا هحف  شود   ی

ای، را  که کودکان  یشما  تهانی  بر سر حف و حفودی  نزاع  فهمیف:  و   ونه  توانهف 

از ای، فساهای بازتولیف اتتماتی ترییس شونف تا بفی، تریقا  بایست به استف ی اده 

های  ی بودن را کش  کههف  برای نمونها شاهفیم که در سا شفههای ییرابزاری شیوه 

تای آ وزش التی،ا دستورزبانا  های آ وزش همگانی تمو اً بهآیازی، قرن بیستما نظام

تجسمی و ورزش روی آوردنف     و ریاضی  حشا به دروسی همچون  وسیقیا ههرهای

دتژوهش آ وزشِ  بر  ت کیف  از  فار ا  بسیاری  روزها در  ای،  ا  ان  اهمچهی،  بهیاد  

 
1    1952) -Maria Montessori (1870ذاری  ا  ربی و  صلحِ آ وزشیِ ایتالیایی که تالش فراوانی برای تایه 

ها در  کودکان انجام داد و به همی، سیس با فشار ح و ت فاشیستیا سا آ وزش  یتهی بر آزادی و خالقیت در  

 تیعیف به سر برد  م  
2 . child-centered learning 
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تر با تهان را برای کودکان فراهم  تر و بازیگوشانهترا خالقانهبرقراری ارتیاتی کهج اوانه

 آورده است  

هایی برای   تالشالیته قصف نفارم بگویم که ابت ارهایی از ای، دستا در تی، حا

حفوحصر کودکی به سمت اهفاق دتولیفی  نیستهف اا حا   های بیدادنِ انروی سوق 

شونف یا لذت  ها  هتفم  یی سان از آنی کودکان بهکه همهاست اا یا ای،  که چهی،آن 

ه  راا ک  1های آ وزشیِ کارا  انهف تالوها ای، ابت ارها هر ز به تور کا ل برنا هبرنف  به ی

کههف یا حتا  های استانفاردا از  یفان به در نمیوار و آز ون انف بر یاد یری توتی یتهی

تحت را  نمیآن  قرار  هم  آنالشعاع  از  درواقما  اتتماتیِ  دههف   که  هاسیات  تایی 

به وتود  یسر ایه را  و  دارانه ساحتی  اتتماتی  حقق  بازتولیف  آنا  آورد که در د ِ 

ی انسانی به دست  ها و نیازهای  ستردهفودِ ش وفایی تتانسیلشودا حف و ح م ،  ی

رو است  ا ا های واقعی روبهکودکان  هفرد و نهادهای بازتولیف اتتماتیا با  حفودیت

توان درون  فار  و نهادهای دیگری  هر دو دیها یسمِ  ذکور را  یتاست که  ن ته ای،
ک دلیل  ای،  به  دقیقاً  اا  بود  ای، دست شاهف  نمیاز  کار  اتتماتیِ  بازتولیف  از ه  توانف 

نیز به ای، دلیل که تمو اً ای، فرصت برای  بازتولیف اتتماتی زنف ی  تمایز باشف و 
دارانه ها فراهم شفه تا از اتیارهای فسایی و   انیِ تولیف ارزشِ سر ایه کودکان و کودکی

آنفاصله که  حا   تی،  )در  بگیرنف  بیشتری  ضروی  شرو   از  ی ی  بازتولیف  ها  ری 
تر  های تبیلیبهابرای،ا کودکان خودشان داپماً  یان سوبژکتیویته داری هستهف(   سر ایه

ها در ای، فرایهفا  آ فنف  آنوها در رفتترا و سرکوب یا رد ای، سوبژکتیویته و احساسی

ای که بسیاری از بزر ساالن آن را ی بفیلِ بودنا شیوه شایهف بر شیوهای  یدریچه 

بایست آن را تا  داشت و حتا برایش تهگیف   یابهفا چیزی که  یچیزی ارزشمهف  ی

  قفرتِ ی  رویم آ وزشیِ انسیاتی نیستهف در ترتو ای، نورا کودکان صرفاً قربانیانِ بی

آن توضا  ترقدر  از  ی ی  شیوه  2های  ذاکره ها  با  که  بازیگوشانههستهف  شان  های 

 ْ هایی که ا روزه برای بازتولیف نیروی کارهفا همان نظامدههای  فرسه را ش ل  ینظام

نقش ای،  حا ا  ای،  با  تعارضحیاتی هستهف   تمیقاً  چهانآفریهی  زیراا  استا  که آ یز 

 
1 . work-like 

2 . negotiators 
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دههفا نیروی کار ی  دچیز  نیست  ی بفیلِ بودنشان به  ا نشان  یکودکان با شیوه

بازیگ  ْنیروی کار بالقوه  انسما ی و  افرادِ  با  استعفادِ  ا یالشانا  نیازها و  وشی است که 

 اتیار سر ایه برای  تمایزکردن بازی و کار در تساد قرار دارد   

 گیری نتیجه

ترورشگاهتاس  اا  نا یرده  تساد  به  نهادی  خانوادههای  خصوصیا هاا  فار ا  ی 

زدایی از کودکان  رایش دارنف  ا ا  ساخت، و قفرترفته به  هسیطهمها اا رویزنفان

از آن  در کار تحت کهتر   ستقیم سر ایه به  تی، حا ا  تایی که بازتولیف اتتماتیِ 

 شایهف  ی بفیلِ بودن  یای را بر شیوه تایی که کودکان دریچهتیونفدا و از آن وقوع نمی

شیوه حف   اا  برای  همواره  درواقم  ا ا  دارنفا  یاد  به  را  آن  بزر ساالن  که  ای 

ی  توان  فت نوتی ت انهکههف اا  یشان سرکوبش  یدارانههای سر ایهسوبژکتیویته 

ای که فسا و ز انِ  دارانه هم در تش یل نهادهای  ذکور دخیل استا ت انهییرسر ایه

الهامالزم برای اتابت نیازهای  ستردۀ انسانی را فراهم  ی ببش استعفادهای  کهف و 

توان ادتا  ها  ی  و خانوادهی انسانی است  به بیان دیگرا خصوصاً در  ورد  فاربالقوه

آن که  آنکرد  نیستهف   کار  نیروی  بازتولیفکههف ان  صرفاً  ای،ا  ها  بر  تالوه  ها 

هایی  بازتولیفکههف ان زنف ی هم هستهف  به  عهای دقیق کلمها خانواده و  فرسه   ان

 سازی هاا و بفی، واسطه هم بر فرایهف سووهببشیهستهف برای نزاع بر سر انواع تعی،

شان نقش دارنفا   ذارنف  افزون بر ای،ا خودِ کودکان نیز در بازتولیف اتتماتیت ثیر  ی

ترا از ی  سوا و تر و بازیگوشانههای  ستردههم ههگا ی که داپماً  یان سوبژکتیویته 

آن ان ار  و  نوسانسرکوب  در  دیگر  سوی  از  بازتولیف  ها  برای  که  ههگا ی  هم  و  انفا 

به  سو خودشان  سر ایهوه تهوان  تقال  یهای  رفتدارانه  ای،  هیچوکههف   در  آ ف   اه 

توانف هم رفم شود  با ای، حا ا تشبی  آن شود  درواقما نمیداری رفم نمیسر ایه

کودکی و  کودکان  فهم  اهیت  سر ایهبرای  تهان  های  کودکانِ  دیفنِ  و  دارانه 

کههف ان اا تهانشان بسیار حاپز  فقط  صرق ثابه تولیفکههف انِ اا و نهداری بهسر ایه

نه ای،  هما  تشبی ِ  است   )شیاهمیت  تا لیت  به  و  نشفهءتهها  ارزش  کودکان  ی( 
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تر در  های بزر های رسیفن به آزادیببشفا بل ه همچهی، ا  اناتتیار بیشتری  ی

 دهف   های در رفته بر سر توییر تهان را به  ا نشان  ینزاع 
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 یالدی تیروز شفا ا ا ای، تیروزی بفون   1918کمپی، حق رأی زنان در سا   

ی  دست نیا ف  ای، تستار دربارهتروا بهبی  1های صفها سافْرِتتِفشانی یارزات و تان

  امیلی وایلدینگ دیویسونی ی از آن زنان است: 

نویسهفه ات یهسون  برخیزیف!ی  دایان  خارق درباره  زنان  زنف ی  زنی  العادهی  ی 

ی  ر ش شهاخته شفه استا ا یلی دیویسون در نوشته است که بیشتر به خاتر شیوه

 های اسس تادشاه کشته شف   زیر سُم 1913دربی سا  

نوا یر   دیویسون   1906در  ا یلی 

اتحادیه زنان  تسو  اتتماتی  ی سیاسی و 

(WSPUشف  وقتی سی )  وچهار ساله بود

سِر  در  قام  علم سرخانه فرزنفِ  ی چهار 

لیلَهف نمایهفه-فرانسیس  لییرا   باراتا  ی 

کُرنْوا ا  تالی  کالنتر  و  تورکوی  شهر 

ی   شوو  به کار شف  تا ز انی که رابطه 

اتحادیه با  اتتماتی  ا یلی  و  سیاسی  ی 

ای،  برای  کار  به  بود  نشفه  تفّی  زنان 

ادا ه دادا هجفه  اه بعف از کارش  خانواده  

استعفا داد و در  قام ی   یارز به کمپی، 

  لحق شف    

دست زود  خیلی  انفرکارِ ا یلی 
 شف   ی سافرتتتویانه تظاهرات ستیزه

 
از ریشه التی، سوفراووم  Suffragette  سافرِتت )1  )sufragium    رای یا دترففار حق  به  عهی دحق رای  

خصوص در بریتانیای کییر اتالق ی نوزدهم بهآیف  اصطالحی است که به اتسای تهیش زنان اواخر سفه زنان   ی

کردنف  های اتتراضیِ روسی بودنف  ثالً از اتتصاب یذا برای احقاق حقوق خود استفاده  یشود که تحت ت ثیر روش ی

ی اتتماتی و سیاسی زنان  تویان در بریتانیای کییر است که تسو اتحادیهمو اً شا ل ستیزه ی سافرتت تکلمه

 شود تور  شب  به زنان فعا  در تهیش حق رأی اتالق  یانف ا ا بهبوده 

  کالد در او. یلیالتحصفارغ  لباس با یلیام یپرتره 

 هال ویه سنت کالد و( یفعل یهالوو  الیرو) یهالوو

 .بود کرده  لیتحص آکسفورد

https://www.bloomsbury.com/uk/rise-up-women-9781408844045/
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رنگی در دست  رفت و  ترچم سه  1ا دورا  ارسْفِن1909 ار     30در بعفازههر  

ای از زنان شفا ا یلی هم  یان آنان بودا آنها راهی  جلس  ونه نفرهتلودار هیئت بیست 

 القات کههفا  رچه آس وییت قیالً به درخواست   2توام شفنف تا با هربرت آس وییت

دی و  ی سازهای با القات تواب  هفی داده بود  ای، زنان با همراهی ی   روه نوازنفه

رسیفنفا ا ا دورا  ارسفنا که    3با خوانفن دسرود  ارسییز  به ورودی سهت استفان

از   افتاد و تصای چترش سانتی  152قفش کمتر  تلیس  یر   تر بودا  یان سه اسس 

های ایمهی  ها زد و کالهها چترش را به سر ی ی از تلیسش سته شف  ی ی از سافرتت

 بود   ها از سرشان افتادهی تلیسبقیه 

به تلیس دستگیر و به ی  تا سه  اه حیس  ده زن به ترم راه بهفان و تعرض 

کرد؛ ا ا آخری،   ح وم شفنف  ای، اولی، بار بود که ا یلی دیویسون زنفان را تجربه  ی

  بار نیود 

 
 به نمایش درآ ف    1909دنمایهفه نپذیرفت: شهر فرنه سیاسی  در نمایشگاه زنان در  ی 

ها که در ورودی  جلس توام از نگاه آس وییت و لویف تور ِ   روهی از سافرتتنمایش 

  انف زده  بفی نگاه داشته شفهوحشت

 
1. Dora Marsden 
2. Herbert Asquith 

ورود3 داردا  تفا انه  ورودی  سه  انگلیس  تارلمان  ساختمان  یا  وست  یهستر  کاخ  استفان  بصوص     سهت  ی 

 بازدیفکههف ان  عمولی است 
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شان ای، شفن  قاو ت کردنف  خواسته ی دستگیری تا زنفانیها از لحظهسافرتت
های تهایی  بود که با آنها همچون زنفانیان سیاسی رفتار شودا از تای  رفت، در سلو  

توشیفنف و با سرترستان و نگهیانان زنفان تهه و زدنفا لیا  زنفان را نمیباز  ی  سر
رحمانه به آنها به  خوردنف و  قا ات زنفان با یذاخورانفنِ بیکردنف  یذا نمیتف   ی
 دادنف  های یذا  واکهش نشان  یداتتصاب

آ وست   دوم  که  1909در  دیویسونا  ترونفه ا یلی  دناشایدر  زنفانش   1ست ی 

وزیر کشورا نا ه نوشتا    2توصی  شفه استا از زنفان هالووی برای هربرت  ِلفْستونا

او را دبهدهف  ا یلی  یا یلی در آن نا ه رفتارش را توضیح  ی اتیار  داخل نویسف 

ای را ش ست تا انفکی هوا وارد سلو   سلولی انفاختهفا او در آن سلو  هففه قاب شیشه 

تر  هتقل شف ا ا باز هم توانست هفت  های ضبیمشود  بعف به سلو  دیگری با شیشه

ای را بش هف و دستش را هم بریف  آنها ا یلی را برههه کردنف و تیراه،  شاد  شیشه  قاب

زنفان تهش کردنف؛ وقتی تزش  سعی کرد قلس ا یلی را د عایهه  کهف ا یلی  قاو ت  

 کرد و به سلو   جازات  هتقل شف  

ریزی ا ا قاتم!  ا یلی  او به  لفستون نوشت: دانقالب  ا انقالبی است بفون خون 

دآ اده دیگران  و  رنجیمنوشت:  ،  آ ادهی  باشف  الزم  ا ر  خواستار ا  ا ا  ی  ر یما 

 تفالتیم! 

 
   191۴رفتار با زنفانیان سیاسیا زیر نظر ی  دولت لییرا ا  

  191۴ی فوریه  6ا تمعه دِ سافرجتی تر  تلف روزنا ه

 
1. bad 
2. Herbert Gladstone 
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 لحق شف  او در  ها زنفانی سافرتت که رسماً در اتتصاب یذا بودنف  ا یلی به ده

ی سیاسی و اتتماتی زنان تهیه کرده  ای که برای اتحادیه نوشتههای دستی ی از نسبه 

درباره روشهی  صورت بود  زارش  اتتراضاتِ  سافرتت ی  سوی  از  در   رفته  که  هایی 

شف نوشته زور به آنها یذا خورانفه  یهای انفرادی  حیو  بودنف و در آنجا بهسلو  

ی تفیفِ  ح و یت شش  اهه در  تقرییاً در اواخر دوره  1912ووپ،    22است  در روز  

ی ها و تور سیمی خار ِ سلولش از تیقه زنفان هالوویا ا یلی خودش را از باالی نرده

 ی تایی، افتاد  دوم ترت کرد و ک  تل ان تیقه

هایشان حصر کرده بودنفا  اوایل همان روز او و سایر زنفانیان خودشان را در سلو  

از همه ترق صفای ضربهد حاصره ها و  هاا بلوکهای اهرمی  هظمی ش ل  رفت    

کردنف   ها را باز  یدرهای سلو   رسیفا نجارها با تمام قفرتهای آههی به  وش  ی یله

نزاع صفاهای  با  صهفلی   حاصره  شفا  همراه  یذاخورانفن انسانی  ]برای  ش هجه  های 

ز ان  ی قربانیان همشفههای سرکوبها و نالهو  ریهشف  اتیاری[ به تلو هل داده  ی

دادن رسیف   ا یلی تصمیم  رفت برای تایانبا سایر صفاهای دهشتهاک به  وش  ی

 آور  دست بزنف  ی شهیم  به داتتراضی  ر به ای، دش هجه 

ا یلی خودش را از تل ان بیرونی بیمارستان زنفان به تایی، ترت کردا او نوشت  
تمام قفرت روی سرم فرود آ فم   ا یلی بیهوش شفا ا ا روز بعف  سئوالن زنفان دبا  

 زور به او یذا خورانفنف  ی بیهی بهاز راه لوله 
اش  ده روز تیش از تایان  ح و یتِ شش  اهه  1912ووپ،    28ا یلی دیویسون در  

ا دو زخم در وضعیتی که حفود دوازده کیلو رم وزن از دست داده بودا خسته و ویران ب

 اشا آزاد  شف  چهل و نُه بار به زور به او یذا خورانفه بودنف  بر روی تمجمه 

ستیزه تهجره تویانه ا یلی  یارزات  ش ست،  با  را  آتشاش  صهفوق هاا  های  زدن 
تستی و تالش برای حمله به لویف تور  ادا ه داد  با وتودی که ا یلی  فام از اهفاق  

ی سیاسی و اتتماتی زنان  د هر ز از سوی اتحادیهکرها حمایت  یتهیش سافرتت
ی کرد در  جلهدههفه استبفام نشف و تمام  قاالتی که ارسا   یدر  قام ی  ساز ان
 شف  سافرتت  هتشر نمی
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  1910شونف  سا  زنفانیان سافرتت برای روه در هایف تارک آ اده  ی

 لتحصیلی دانشگاه آ فه است اا یلی دیویسون نفر دوم از سمت راست با لیا  فارغ

 
ی دبهای  هتشر شف   قاله 1دیلی ِاس چدر  1913 ه   28ی ا یلی در آخری،  قاله

دآ ازونِ دارد   آخرالز انی  زبانی  همهکما   2آزادی   که  است  کسی  ففا یافته  را  چیز 

کهف    تا  رواریفِ آزادی ]رأی[ را برای تهس خود به دست آورد  برخی از  رواریفهای   ی

فروشهف     رواریفهای دوستیا  آوردن آزادی آنها را  یدستُتربرکتی که زنان برای به

ل شفه است اشاره  تشق و حتی خود زنف ی هستهف   ا یلی به درنج  بوفی  که  تحم

کهفا از دست دادنِ ددوستان قفیمی و تفیفی که تما ی آنها ی ی ی ی به برزخ  ی

 
1. The Daily Sketch 

ها زنان تهگجویی بودنف که هیچ  ردی را به ی آ ازونی آ ازون از اساتیر زن یونان باستان است و قییله  اسطوره 2

 دادنف تمم خود راه نمی
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آتشکوره به سوی هولوکاستی شعله  ی  ورا 

کشیفه  ی آزادی  برای  او  هالمانه  شونف   

خرسهفی   با  ایثار   دواتسی،  تا  نوشت 

 تردازم دباالتری، قیمت را برای آزادی   ی

بود که در روز دربی در   تذیرفته  ا یلی 

ی سافرتت و فستیوا  در خیابان بازار ساالنه

کهفا ا ا ی   اِ پریس رو زِ کهزیهگتون کم   

از   ان  تصمیم  رفت  دربی  از  قیل  شس 

کیتی  اریون  با  و  کهف  دیفن  و    1تش، 

درباره در  سیر دیگران  اتتراض  دا  ان  ی 

صحیت  به   سابقه   دهاهراً  ا ا  کردا  هایی 

تصمیم نهایی نرسیفنف   وقتی زنان به سوی  

به فستیوا   راه    ان  در  افتادنف  راه 

وان  جسمه  را دیفنف  ی  که سربرهههْ  دارک 

شمشیرش را به سوی آسمان باال  رفته بود  

ی  شهور  ی  جسمه آخری، تمله تایهروی 

دارک نوشته شفه بود: دبجهه و خفاونف  وان 

 تیروزی را ارزانی خواهف کرد  

با توفان و رتفوبرق تیش  1913ووپ،    ۴روز چهارشهیه   بیهی  هوا شرتی همراه 

از خان ا یلی  بود  آن روز صیح  لَمیِتا تادههشفه  آلیس  ری، در خیابان    133ی  ی 

وی توریا   ایستگاه  ترا وای  به  را  تا خود  رفت  اُوا   به سمت  تیاده  و  کالفِم خار  شف 

برسانفا در آنجا ی  بلیت بر شت برای اتسوم داون خریف  تیش از بیرون آ فن آلیس 

و سفیف و بهفش  خواست ب هف  طلم کرد  او ی  ترچم سه رنه سیز  را از کاری که  ی

را در داخل کُتش سهجاق کردا کلیفشا ی  کی  چر ی کوچ  حاوی سه شلیهه و  

تهی و ی  دفترچه یادداشت را برداشت   هشت تهس و سه فارثیهها هشت تمیر نیم

 
1. Kitty Marion 

دارک در تش، و بازار تابستانی اتحادیۀ   جسمۀ وان 

نمایش   1913سیاسی و اتتماتی زنان که در سا  

 داده شف 

پستالی بود که پس از تشییع جنازۀ  این کارت

 امیلی منتشر شد. 
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ی    و  شف  وارد  سیر  سابقه  داد   تا  آستیهش  داخل  را  دیگر  سافرتت  ترچم  ی  

 فهرست دورلیههِ  سابقات اتسوم خریف   

 ایل و نیمی    فرسای ی ای که  سیر تاقت یلی به سوی تاتههام کُرنر رفتا نقطه ا

از  سابقه تی شفه بود و تیور از آن هم برای اسس و هم برای سوار  ستلزم دقت زیاد  

تری، رویفاد در انگلستانِ دوران ادوارد بود  ایهجا در ساتت سه بعفازههرا  بود  ای، بزر 

تا تادشاه و  ل ه و خفمی هرم دیفار  ییهرأ  هرم اتتماتی با  شان به وحشمکرد  

ی افزودنف که هم تذیرای قفرتمهفان بود هم تذیرای تیقه  راسمی ش وه و تال   ی

 کار ر   

ها  یان فشار تمعیت ایستاده بود  به  حش شروع  سابقه شانزده  ا یلی نزدی  نرده

از اولی، شیس ا از باالرفت،  تانزده شیس حفود  اسس و سوار تا تیش   تر )سه   600ز 

 1۴00فرالنه(  ستقیم تاختهف  آنمرا اسس تادشاه شروع خوبی داشت  آنمر در  سیر  

فرالنه( در ی  سرازیری   5 تری )  1000 ترِ  یفانْ )هفت فرالنه( در  سافتی حفود  

های تیشرو به سمت   انی که  چرخیف از  روه تقس  انف  اسسکه به سمت چ   ی

تازانفنفا آب دهان  تاختهف  اسیان و  ردان همچون برق و باد  یهتظر بود  یا یلی  

های  شادشفه که به دنیا   آور تمعیت و چشمریزان و هیاهوی سر یجه بود و ترق 

تریفنف و  زدنفا از تا  یشان را فریاد  یچرخیفنف  همه در ی  آن نام اسسها  یاسس 

اسکردنف  دستهآنها را تشویق  ی یان تقییا از تمله آنمر نزدی  شفنف  ا یلی با  ی 

های سفیفرنه رد شف و تاری   آستی، کتش ور رفتا نا هان با حرکتی تهف از زیر نرده

 را رقم زد  

تا   رفت  و  برافراشت  قاتعانه  را  سیز  و  سفیف  و  بهفش  رنه  سه  ترچم  دیویسون 

ل و به رفتار با خانم  اتتراضش را به تفم تیشرفت  یارزات برای حق رأی زنان به تور ک

ی  تفالتی سهگفالنهبه تور خاص نشان دهف  او با هفق قراردادن آنمر بی  1هِرست تان ْ

هایش را باالی  دولت را نسیت به زنان به تادشاه تر  تهجم  وشزد کرد  ا یلی دست

 
1. Mrs Pankhurst 
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ایستاد و سعی کرد افسار اسس را بگیرد    1روی سوارکارا برتی تونزسرش برد و روبه

 کشیف زیر  رفته شف  لی در حالی که تیغ بلهفی  یا ی

های  ی سیهه با زن برخورد کردا زن  یان سُمدیلی  یرور  زارش داد: داسس از ناحیه 

اش  شفت آسیس دیف    و خون از دهان و بیهیدر حا  تاخت نقش بر ز ی، شف    به

 دیف    و سوارکارش سقو  کرد و سبت آسیس  تاری شف  آنمر کا الً  علق زد

توته به اتفاقی که افتاده بود  تماشا رانی که در سمت چ  ا یلی ایستاده بودنف بی

ای چرخیفنف تا  سابقه را دنیا  کههف ا ا تماشا رانِ سمت راست ا یلی  یهوتِ صحهه 

چشم تلوی  که  تونز  بودنف  سر  تشت  که  سوارکارانی  شف:  قیا ت  افتاد   اتفاق  شان 

کردنف از زنی که به تاختگاه تجاوز کرده دور  هف و تقال  ی فتتاختهف بفوبیراه  ی ی

شونف  آنمر با چهف زخم روی صورت و بفنش از تاخت، باز ایستادا هاهراً  وقم  علق  

 زدن صف ه نفیفه بود  

 
 1913ژوئن  9ی دیلی اسکچ، روزنامه

 اولی، زنی است که برای حق رأی زنان تان داد  تیتر ی :  ر  ا یلی دیویسونا زنی که اسس دربیِ تادشاه را  توق  کردا او 

 

 
1. Bertie Jones 
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ی سلطهتی و روز دربی بودنفا  های خانوادهسرتاسر قلمرو تادشاهی خواهانِ  زارش 

آسای  کرد  تصادمِ  ر برداری کار  یفیلم  به همی، دلیل آن روز در اتسوم چهف دوربی،

نقره ثیت شف  ا یلی  ها ضیط شف و تاری  بر روی بیست فوت نیترات  ا یلی در دوربی،

کردنف  صف   شهورتری، سافرتت و قهر انِ تمام زنانی شف که برای برابری  یارزه  ی

شود  نماهای  سا  است که حرکات  هقطمِ او بر روی فیلم برف ی سیاه و سفیف هاهر  ی

در نیو ارکت   های فردایِ روز دربی  هتشر شف فیلم او تیفیل به ت س شف و در روزنا ه

 نا یفنف؛ را دآن سافرتت بفاات   ی ا یلی

های سیز و سفیف و بهفش به دیوارهایش آویبته در هشتم ووپ، در اتاقی که ترچم
های  حاف  از دنیا  ای از سافرتتشفه بود ا یلی بر اثر تراحات وارده در  یان حلقه

 رفت   
بهتنا ه ترق  ادر  از  قرار  زدهای  تبتش  کهار  روی  یز  بر  ا یلی  داشت:  ی 

برای دنمی حتا  بزنی   دست  وحشتهاکی  کار  چهی،  به  بتوانی  تو  که  کهم  باور  توانم 

که  یحق  کردهوحقوقی  وقفش  را  روحت  و  قلس  تمام  که  دانم  کاری  ازایِ  در  و  ای 

توانم ا یفوار باشم که خفاونف  کهی هیچ چیزی به تو داده نشفه است  ایه  فقط  ی ی

تر برایت رقم ای بهتر و روش،به تو بر ردانف و آیهفهات را  لط  کهف تان و سال تی

نا ه دتا ویانا  ترق  از  کارت  تعفادی  آنجا  در  بزنف    حا یِ  جهونی  ترق  از  ای 

آ یزا ی ی از ترق د رد انگلیسی  که ا یف داشت  ی خصمتیمارستان بانْستِف و دو نا ه

تی که لیاقتِ زنف ی  ا یلی آنقفر دزتر  ب شف تا بمیرد: دبه نظر  ، تو شبصی هس

خواهف فرصت بیابی تا از  رسهگی بمیری یا آنقفر کت  ببوری نفاری    و  ، دلم  ی

 تا تان بفهی   

اتحادیه  8در   باش وه  برای ووپ،  راسم  شف   آیاز  زنان  سیاسی  و  اتتماتی  ی 

افتاده ا  فشانی نجییانهدتان  بر خاک  ادای دی، به دی  سلحشورِ  برای  ا یلی و  ی  

 رفیق دلیر  و د یارز   راسم تشییم بر زار شف   دی  
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 1913ژوئن  14مراسم تشییع پیکر امیلی وایلدینگ دیویسون، 

شود که روی آن تیام  یارزه نوشته شفه است: دبجهه و خفاونف تیروزی را تمعی حمل  یدر تصویر بیرقی دسته

 ارزانی خواهف کرد  

 
تری، دوستان ا یلی   حافظانی ویژها که از نزدی ا  1913ووپ،    1۴در روز شهیه  

هزار زن از  آه، وی توریا آوردنف  ششبودنفا تی رش را از اتسوم به سوی ایستگاه راه

تشییم تهازهتاده به سوی  راسم  باکیهگهام  کاخ  کلیسای  ی  در  دیویسون  ا یلی  ی 

دی تشت سر هر سهت تور  بلو زبری حرکت کردنف  ده  روه از نوازنف ان سازهای با 

 نواختهف کههف ان  ارشِ تزا  یدسته از  شایعت

دارک بر ت، کرده بود و سوار بر اسیی سفیف تابوت را همراهی لیا  وان  1السا هاووی 

کش که  ملو از  کرد و دو  روه از کسانی که در اتتصاب یذا بودنف تشت سر نعش ی

 رفتهف    های  ل بود راه  یحلقه 

 
1. Elsie Howey 
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ابریشم بهفش نوشته شفه دارک بر روی ترچمی وان تمله آخری،   هایی از تهس 

 بود: دبجهه و خفاونف تیروزی را ارزانی خواهف کرد    رکز لهفن از کار افتاد  

 
کههف ان  راسم تشییم دیویسون  شایعت   

 

*** 

بر زیفه از کتاب  ای،  قاله  اهمیت سافرتتای  زنف ی درخورِ  برخیزیف!    1ها زنان 
ی لهفن  هتشر شفه است  انتشارات سایت  وزهی دایان ات یهسون است که در وبنوشته 

بلو زبری کتاب ات یهسون را  هتشر کرده استا ای، کتاب بیو رافی تمعی از اتسای  

و است  از سا     تهیش سافرتت  زن که  از صف  بیش  زنف ی  در    191۴تا    1903بر 

 تابانف   تویانه شرکت داشتهف نور  ی یارزات ستیزه 

  هتشر شفه است: سایت  وزه لهفنوب ت، اصلی ای،  قاله در 

'That malignant Suffragette': remembering Emily Davison  
 

 
1. Rise Up, Women! The Remarkable Lives of the Suffragettes 

https://www.amazon.co.uk/Rise-Up-Women-Remarkable-Suffragettes/dp/1408844044
https://www.museumoflondon.org.uk/discover/malignant-suffragette-remembering-emily-wilding-davison
https://www.museumoflondon.org.uk/discover/malignant-suffragette-remembering-emily-wilding-davison
https://www.museumoflondon.org.uk/discover/malignant-suffragette-remembering-emily-wilding-davison
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ای ابراهیمی در نمایشگاه تفیف او ترتعفاد نیست و در  الریهای ثمیال ا یرنقاشی

ترداز ای در  یرزای شیرازی  ثمیال نظریهکوچ  ترضه شفه استا در زیرز ی، خانه

نقاشی نیز هست و نا ی که برای نمایشگاه خود انتباب کرده است چهان  ویاست که  

ی  ز انی که بیههفه در برابر تابلوی  دهف: تعلیق قرار  ی  ت ثیردیفن تابلوها را از قیل تحت  

ای بعف که روبروی تابلوی   ویف درست است: تعلیقا و دقیقه ی یرد با خود  قرار  ی

نام بودن تابلوها نیز به ت رار ای، تهوان   ویف: تعلیق  بیایستف با خود  یدیگری  ی

ر   علقِ در هوا را بتوان  عرق ای،  کهف  شایف از حیث نمادی، تابلوی دَتکلی کم   ی

علیقی بود که خطی کشیف فاصل  یان تلم  تابلوها دانست  زیرا دتر  نماد  همتری، ت

های  تفیف با همه توارض و تیا فهایش با تلم قفیم  حتی خوانفن ای، آز ایش در کتاب

کهف  ارسطو  فته بود ا ر چیزهای تاری  تلم یا فلسفه تلم آد ی را دچار اضطراب  ی

هف رسیف   سی  و سهگی، را از بلهفیی ترتاب کهی چیزهای سهگی، زودتر به ز ی، خواه

 الیله برای رد نظر ارسطو تسمی سهگی، و تری را از بر  تیزا به ز ی، ترتاب کرد و  

ارسطو چهان تقل سلیمی است     فتهسا  سیطره تلم ارسطویی تایان داد  ا ا    2000به  

آز ایش  الیله و سرآیاز تلم تفیف باخیرنف    نتیجهاکهون نیز که همه از  که حتی هم

آز ایش درست است؟ اضطراب ناشی از ای، آز ایش تایفار است و   ویهف واقعا ای،   ی

که تلم تفیف و تصر تفیف  انف ار باشهف تابرتا خواهف  انف  در ای،  هاهرا تا ز انی

روز ار تقل سلیم نیز تای تای  ح می یافته است  فیلسوفی  ثل ویتگهشتای، در قرن  

های زبانی  تفاوتی وتود دارد ازیهای زبانی استا ببیستم  فته است تلم ی ی از بازی

  تلم آن قفر  شترک و زبان  عیاری نیست که فروکاستتوان آنها را به هم  که نمی

های دیگر را به آن  ؤو  کرد تا درستی آنها را بتوان با آن سهجیف  در نتیجها بتوان زبان 

 رغ یا انار  بمتر  ثل تدر زنف ی روز ره اتمیهان داریم که َتر دیرتر از اتسام سهگی،

به ز ی، خواهف رسیف و در نتیجه نماد  همتری برای دتعلیق  است زیرا بیشتر در هوا 

دهف   ای حس شفیف تعلیقا تذکر دیگری نیز  یق انف  ا ا تابلوی دتر   ههای ال علق  ی

ا ر فلسفی و شاترانه بهگرنف آن دتر  بر فراز تایی  علق است که در ی  نگاه بیشتر  

توان انفیشه را تیشتر رانف و حتی  ه ر وتود  الریس تارکوفس ی است   یشییه سو

ای، تر شف  حتی وتود آن را  علق کرد و آن را آفریفه سوالریس ثمیال  تصور شف و  



 شهر صلس  518 

در نتیجه اضطراب را ا زیستانسیا  کرد  در نگاه دیگر ای، َتر  علق بر فراز شاتر آیلهف  

قربانیانِ نظم فاشیستی    هانشهاسروان  ه، دلهراس ورسیسی است الیته ا ر هفقا یافت

 باشف  

هفقِ او ا  تفسیر  دلهر  در  دوم  حالت  در  است  َتر  وتودِ  آن     ه انفیشه  از  ناشی 

شهاسی قربانیان  حتی ا ر  ناهر بر تیهیت  وقعیت است نه روان   ذاری خود ثمیالنام

باشفا  یروان  نظر  روانشهاسی  ف  تفاوتی  ذاشت  یان  توهری  شهاسبایست  ی 

سره به دنیای اههی احاله  ی  وقعیت تیهی را    کهشهاسی بورووایی  داستایوس ی با روان

 شها روانکهف  کافی است به اترافتان نگاه کهیفا حتما  توته حسور ای، همه   ی

است و آنان    استعفاد خواهیف شف که فسای حاکما آنان را قاتی زنف ی  رد ان کردهبی

ا زیرا که دست و تاشان به زنجیر  باشفف ر کههف تییعی است که چهی،    انفنیز یاد  رفته

تابلو   روبروی  کسی  وقتی  است   تجز  همی،  شر   تابلوها  ای،  است   شفه  بسته  تجز 

شود  فسای بورووایی که بیهف و  سطرب  یایستف ناهر تاتز وقایعی است که  ی ی

روانی  رد ان خواهف دانست     همگان را احاته کرده است ای، تابلوها را  یی، وضعیت

های  های احتمالی و توفانسوزیدههف  آتشدیگر تابلوها نیز به ای، تفسیر  یفان  ی

دانیم چیستهف و در بهتری، حالت آلود  ابرهایی که نمیآلود یا دودآلود یا  هتظیم خاک

نظر  ی به  بیشتر  که  راههایی  باریف   نبواههف  رحمتی  باران  تههم نیز  به  ختم    رسف 

کهف که آنها   علق در هواا ناهران را دچار ای،  مان  ی  ههای خش یفخواههف شف  بر 

شود یا بسته  ای که  علوم نیست باز  یانف  کرکرهزای ا راضی تمعیهای  ر ویرو 

 رغ ش سته یا های آخرالز انی تلمی تبیلی هالیوودی است   ثال تبمفسا شییه فیلم

انف درست  ثل   ذرد در هوا ایستادهدر انتهای راهی که از شهر  ی   ای کهقوارهانار بی

های  هاتمان ناشها   حتی در ای، تفسیر که بیشتر به احسا  خود ان اهمیت سفیهه 

ها به سیس  آیف که آیا ای، نقاشیشود تا به خود تابلوهاا ای، ترسش تیش  یداده  ی

هسته رپالیستی  است  آ فه  آن  از  ثمیال  که  ایفسهتی  از  رپا   نقاشی  یعهی    هف؟ 

واقعیدتعلیق   چیزهایی  روی  از  نقاشی  یا  فیلمانفا  واقعی  ثل  چیزهایی  های  انف  

رسهف ی ی به احتما  زیاد به  ای هالیوود  ای، دو تفسیر به دو نتیجه  تفاوت  یباسمه

تور که آخر همانانجا ف که دستای  ییشهاسروان تفسیر بورووایی دنیای اههی و به  

تا    ن خود باشفتمم و تور کردثمرش  بایست   ویهف  ی تبصصان ریز و درشتش  ی
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بورووایی  وتود ای، دوران  وفق شف  دیگری بتوان در رقابت بورووایی نا وتودا و تتی

فسیر   در تشود ربو   ی  به تفسیری انتقادی از ای، دوران و  تبصصان ریز و درشتش 

تیش  ی ترسش  ای،  چگونه  یدوم  که  باسمه آیف  چیزی  فیلمتوان  های  ای  ثل 

کشی نیافتاد  ههر ثمیال در  ای و کیچ هالیوودی را نقاشی کرد و به ابتذا  باسمهکلیشه 

 همی، نیافتادن نهفته است 

ثمیال ابراهیمی در نقاشی ایران تایگاه واالیی داشته است  ا ا نه شیفتگانی داشته 

تهجاه باز انفه از دهه چهل تعلق   یهنه آثار خوش فروشی  او  آثار ا یرابراهیمی به ده

لعهت    یهتری، دوردارد  درخشان  و حتی  است  فرا وش شفه  اکهون  ایران که  ههری 

آثار باقیمانفه از تش، ههر انف  ز انی    یهشود  شیفتگان ههر در ای، روز ارا شیفت ی

ها  حل تالقی ههر رفتهف و ایران به قو  تش، ههریی  یآ فنف و کسان که کسانی  ی

شف  ا روز  ای که در آن ز ان از فر  ت رار باتث تهوع  یدشرق و یرب  بود  کلیشه 

تهوع دیگری  سیس  شیفتگان  چیزهای  حساب  با  افتهف ان  تهوع  به  حساب  ا ا  انف  

باز شت به در اسیر  انف  در آن ز ان اهالی ادب و ههتفاست  شیفتگان همیشه شیفته 

های  های شیری، و فرهادی و نقاشیاز باال بودنفا شیفته انواع و اقسام  جسمه    خویش

های یزدی و کاشانیا فیلسوفان ای، باز شت دکتر سیف حسی، ای و  عماریخانهقهوه

نصر و احسان نراقی و هانری کرب، و به تور خالصه اترافیان فر  تهلوی بودنفا بقیه  

 ذاشتهف  زیرا شرکت در آن را حتی در  قام  ان را نیز به ای،  راسم نمیحتی تایش

 1دانستهف  تماشاچی ا ری اخالقی نمی

انف   فروشان ای، دورهتوانانی که تزء شیفتگان آن ز ان بودنفا هم اکهون تزو خوش 

آنان کار بلفنف   ثال در او  انقالب که ثمیال ا یرابراهیمی و اردشیر  حص   رد ی را 

 
ای از ههر هفان آوانگارد از قییل دیویف تودور و تان کیج و  ر  کانیهگام  در  ورد شرکت کردن یا ن ردن تفه    1

 و یانیس زاناکیس و  وردون  و ا  راتعه کهیف به  

Glluk, Robert (2007) The Shiraz Art Festival: Western Avant-Garde in 1970s Iran: 

Leonardo, Vol 4, no 1. pp. 20-28 

 فتهف ای  یشود  تفه رویم چون به  ر ی از  ا تذیرایی  ی ر است ا ا  یدانیم رویم سرکوب فتهف  یای  یتفه 

 رویم نمی  ر استحاال که فهمیفیم رویم سرکوب
*Adorno, Theodor (1992) Note To Literature, Vol.2, “On Dickens’ The Old Curiosity 

Shop”, pp. 171-177 
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های فوری و فوتی سابقا  نقاشی کردنف که خواهان آزادی و استقال  بودنفا تش، ههری 

کشیفنف و اکهون  آراستهفا ترتره افراد را  یچیزهای دیگر ای،  اوقم را به زیور ههر  ی

تهس  فروشهفا نوآ ف ان همکشهف و  یرنسانس را  ی  یه ه  حجیه دورترتره های نیم

سازنف که کافی است افراد  حترم تیقه  تاییهی فیلم  ی  یه تیر ردان تیق  یهآنانا دربار

شان را باز بگذارنف تا بیایهف و به زنانشان تجاوز کههف  شایف   توسط دو دقیقه در خانه

آیازی، نگاهی ب هیفا  عهای واقعی تعلیق    ی هشف  نه چهفان دیفه  یها ر به آن ترتر

 دستتان بیایف  یا  ل یا شمشیرا دست خودتان است 

کهف  ز انی که از کارتان تعلیق تعلیقا آ اهی ز انی روز ره را دست اری  ی -1

شویف زیرا نگران  شونفا از سویی دچار اضطراب  یشویف که ای، روزها خیلی ها  ی ی

دچار  ال ا زیرا تا اتالع ثانوی کاری نفاریف ب هیف  اضطراب و  ال   ایف از سویی  آیهفه

انف  آ اهی ز انی در زنف ی روز ره  تش ل  به هاهر  تفاوت انف ا ا درواقم درهم تهیفه

 ذران و درنه لرزان ز ان حا  و آیهفه در حا  آ فن است  خاتره ای،    یهاز  ذشت

آوریف و  هتظریف  تعلیقا   ذشته را به یاد  ی  کهف  اکهونسه ز ان را به ی فیگر وصل  ی

از هم  ی انتظار آیهفه را  انتظار بایف به  زنجیره  ذشته و حا  و   سلف   ذشته تیق 

شود  دانیف  هتهی خواهف شف یا نه  چه  یچیزی  هتهی شودا  هتها در حا  تعلیق نمی

خواهیف ز ان  ا ر نشود  اضطراب ناشی از همی، نفاست، است   ال  ت س آن است   ی

ز انی است     حا  ترکییید ذرد   شود  انگار نمیآیف و چسیهاک  یبگذرد ا ا کش  ی

ا ا نا هان  توته  یکه  شتاقانه به استقیا   حیوب  ی ار انجام  شویف فالن ک رویف 

کوشیف ای، توق   خواهیف که ز ان توق  کهف و  سطربانه  ینشفه است   شتاقانه  ی

 چهفان تو  ن شف 

ببشف   دوران  فرن ای، بازی ز انی درهم تهیفه شفن  ال  و اضطراب را شفت  ی

نویسِ تارق  سل  کوشیف دولتها را  تقاتف  بی تهت نیود که اَلفو  هاکسلی ر ان

کهف تا ددوایی  درست کههف که به بشر کم  کهف ای، باال و تایی، رفت، را تحمل کهف   

کهف  بی تهت نیست کهف  ساک،  یکاهف  آن را آرام  ی واد  بفر از شفت ز ان  ی

هف؛ و آنها که  کهکه  لل تهان سو ی یا  روه هایی که کار نفارنف  واد  بفر  صرق  ی

اکهون خواههف به آن شفت بیبشهف  همکار دارنف  واد  حرکا  ویا ز ان کم دارنف  ی

خواهان   بودنفا  کوکاپی،  حرک  همه  شتاق  دوران  عاصر  از  قیل  تا  که  آ ری ا  در 
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انف اهل  شوله دنیا  آنا و  انف زیرا بی اران فزایهفه دنیا  ای،هروپی،  بفر نیز شفه

فن سریا ا زیرا سریا  نیز  انهف  واد  بفر و  حرک آ اهی ز انی را  همه دنیا  دی

  و   کهفتذیر  یدادن به ز انا تحملبار را با شفتکهف  ز ان حا  کسالتدست اری  ی

انف که  کهف   ردم چهان دنیا  سریا کهف ا ا در تی، حا   عتاد نیز  یزدایی  ی ال 

یابهف که ز ان  عمولی  آرام در  ین اکهون آرام تملی دنیا  تمل  حاصل آن ه  ردم تها

شفن  خوردا به همی، سیس کار کردن در حا   هسوخ و حا   عمولی به هیچ دردی نمی

انگیز ها هیجاناست و تو   هفه درآوردن آنتروترونوری  فِ رایج ز انها و به قو  ا روزی 

س سی و ییر س سیا  و س سی  الیته در حا  حاضر  یرزاقاسمی نیز بر دو نوع است  

ای  تفاوت با ز ان دارنف  نقاشی از روز نبست ههر تعلیق بود ا ا نه  که هر کفام رابطه

کرد   به  عهای  فرن آن  نقاشی قیل از دنیای  فرن به قو  ترفا حا  را تاودانه  ی

  قفیسان و درباریان را نگاه کهیف  با آ فن دنیای  فرن ت اسی آنقفرها از ا  ان   یهترتر

کهف و خود ههر تعلیقی نقاشی ن است که سیهما  دیفن سیهما  ذار ز ان را تعلیق  ی

کاهف و در تی، حا  شفت کهف و  یکهف ز ان را تعلیق  یسیهما هر دو کار را  ی

 ببشف    ی

بی تهت نیست که ز ان سیهمایی فرا وشی ز ان زنف ی است  راز  حیوبیت سیهما 

رسف که فیلمی تعلیقی را تماشا  است و ز انی به او   ی  در همی، بازی تعلیق و  ذار

هایی هستهف که ز ان را کهف  ببشهف ا ا فیلمهای تعلیقی ز ان را شفت  یکهیف  فیلم

که  ،  ی ی آنجا  تا  بگذریما  تارکوفس ی  از  ساختکههف  بریست  افی  فیلم   ی هدانم 

شود  تعلیق  ت س ختم  ی  کهف و بهایستانف  از ت س شروع  یفاسییهفر ز ان را  ی

 ادام  کشف  ر ان افی بریست به همراه دو اثر  انف ار دیگر قرن نوزدهم  کهفا  ینمی
است که   ای تر آوازه هستهف  هر ی   ییّ، تشق زن  تعهفیسه  انه  آناکارنیهاو    بواری

بر یبه  ر   ی از س ون  بریست  افی  فیلم  به س ون  ر   هتهی  انجا ف   و  خیزد 

شود تا خفگی و  ر  آرام افی بریست را نشان دهف  آنچه در فیلم فاسییهفر تالس   ی

 توته استا تعلیق نیست؛ تیفیل تعلیق به  ر  است  

 ا قیل از آن ه سیهما تعلیق را از دست نقاشی بقاتف و آن را نه به حا  تاودانه  ا

بل ه به  ر  تیفیل کهفا تحو  بزر ی در ر ان رخ داده بود  تحولی که دی هز در ر ان  
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کشیفنف تا  داده بود  دی هز چهان استاد تعلیق بود که تماتت در نیویورک انتظار  ی

له رسیفه نرسیفه فریاد بزنهف و بپرسهف دحا  نل کوچولو  کشتی ها از انگلستان به اس 

دی هز است  آنچه برای  ،  هم    دکان سمساریچطور است   نل کوچولو قهر ان ر ان  

است نه خود ای، ر ان بل ه تفسیر تئودور آدورنو از آن است  ثمیال ا یرابراهیمی وارث  

کهف  تفربزر  صاحس  ای، سهت است   اترا ساده است نل با تفربزر ش زنف ی  ی

کهف ا ا تاشق  نل قمار  ی  ی ه ویف برای تا ی،  عاش و آیهفاست  او  ی  دکان سمساری

بفه ار  ی نیز هست   تو  قرض  قمار کردن  دنیل کوپلی   ووتشت شرور  از  و  شود 

شود دکان را به او بفهف و با نل  توانف آن را تس بفهف و روزی  جیور  یکهف  نمی ی

بی باز شت بگذارد  بی آن ه هففی داشته باشف  در راه با ای،  روه تئاتر و    قفم در راه 

شود ا ا آنان راه بی هفق خود را در  آن  روه تروس  باز و  جسمه  ردان آشها  ی

ههگفتی دارنف    یه یرنف   روهی از خویشاونفانا آنان را به ای، ا یف که سر ای تیش  ی

ای در کار نیست به آنان دانف سر ایهکه  یوتودی کههف که کوپلی  نیز با  تعقیس  ی

 یردا بعف  کهف  دست آخر نل  یتیونفد و سرسبتانه و سادیستی آنان را تعقیس  ی ی

کهف   ر  نل کوچولو در آیاز قرن نوزدهم دنیای از  ر  او تفربزر ش نیز فوت  ی

یف  آدم بادوایلف  فت    آنگلوساکسون را  ریانف ا ا در تایان قرن با چرخش دتوّ  اس ار

تا      ر  نل را ببوانف و از خهفه  هفجر نشود  یدلی از سهه داشته باشف که قطعه

هیس  هایی از قییل  فیلم  یهوایلف شایست  یهبسیار رنفان  یهدانم  فتآنجا که  ،  ی
بها بود    اهل فهون  یه کار ردانانی است که به توصی  یهساخت  زنهفدخترها فریاد نمی

اسفل  یه تیق به درک  را  تایی،  تیقات  و  برسانهف  اتال  ترش  به  را  السافلی،  توسط 

تایی، اتتماع است و  یتال به انواع و  یه ها  تجاوز تزو تیق بفرستهف  در ای، نوع فیلم

که    تفایی نادر از سیمی،اقسام ا راض روحی و تی  تصییا درست  ثل کار ر بی ار  

کوبف و دست ف ور تیقه  توسط  یادی  ق  یسرش را وحشیانه به ای، ترق و آن تر

ایجاد   برای  که  را  سوی   communicative actionآداب  بیبه  شفه  دراز  رد اش  ادبانه 

فیلم ی ای،  نشان  یکهف   و  ها  هیستری   و  تصیی  ادرزاد  تایی،  تیقات  که  دههف 

برای  ،   تجاوزنفا حتی ا ر  ثل فیلم بعفی آن آقا تیر ردی در حا   ر  باشهف   

سوزانهف و هم از سیلی آخر آن تالس توته است که افراد هم به حا  رو یها د   ی

ای قانم کههفه کل چیزهایی را که ترا   به شیوه شود  ای، فیلمفیلم دلشان خه   ی
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آ ری ای التی،  ی اهالی  اثیات  یدرباره  به  فیلم ویف  نوع  ای،  بورووایی رسانف   های 

شان روابط تیهی اتتماتی را به توا ل اههی و فردی  تماتی بودن برخالق ادتای دات

یا حیطه  حیوب بورووازیا حیطه روابط  شهاسروان کاههف و آنها را به حیطه  فرو  ی

ها را رها کهیف و به دنیای واقعی قفم بگذاریف  ا ر  ای، فیلم  دههف  االثهیهی هل  یبی،

آن تقاضای  فتگو برای حل  ساپل است  در ای، دنیا تمفنی وتود داشته باشفا او   

حل  ساپل    ی کار ر ایران تالس  فتگویی  عقو  و آزاد و برابر دربارهاکهونا تیقههم

خود و ایران بر سر  یز  ذاکره است  ا ا چشم و  وش و زبان بورووازی تای دیگری 

روان دنیا   استا  کردن  اتمیزه  دنیا   که  کس  آن  هر    کردن  ساپل شهاسیاست  

ی نیست بل ه  شهاسروانکم  رفت،  های  ، نه فقط دستحرقاتتماتی نیز هست   

دتوتی است برای در یر شفن با آن  آدورنو در ضفیت کا ل با اس ار وایلف  ه ر چهی، 

ی و  شهاسروان است  او دی هز را به سیس در نیفتادن به    دکان سمساریچیزی در  ورد  

تذیرد که دی هز آدورنو به شیوه ای تلویحی  ی  ستایف  اتتماتی  ی  یه انفن در حیط

ای داتتماتی  استا ا ا با  الحظاتیا زیرا لف  داتتماتی  به تههایی  یی،  نویسهفه

نتیج و نو یفی و  ر   آثار دی هز فقر  بورووایی قلمفاد    یهچیزی نیست  در  دنیای 

ا در روابط  یان  توان ردتاهای  هربانی و شفقت انسانی رشود  دنیایی که فقط  ی ی

تیشابوروواییا  ای، حیث دنیای دی هز  از  روابط داتتماتی    نه در  افراد سراغ  رفت 

است و فرد ههوز در آن به استقال  کا ل و شایف به انزوای کا ل نرسیفه است  ههوز 

کهف   قانون فرد به اترا درنیا فها همان قانونی که سرنوشت قهر انان فلوبر را تعیی،  ی

کههف و دست  ای که سهم خود را از دنیای بوروووایی تلس  یبه استقال  رسیفهافراد  

  در دنیای دی هز فرد  حمل تربیت احساساتشونف  ثل  یرنف یا  ففون  یآخر یا  ی

رانف و او در تستجوی توا ل خارتی است  سرنوشتی هلمانی و  یهم بر او ح م  ی

باروک هستهف تا ر ان    یهقطعات تراکهف  های دی هز ههوزتسالیی آسمانی است  قصه

ی از دنیای دی هز یایس است و تهاصر اههی  شهاسروانبورووایی کا ل به همی، سیس  

کهف  ههوز تیهیت در اههیت حل شان  یشونف که ر ان ترسیمتذب  عانی تیهی  ی

ری   تیلور ای، دیف اه دی هز است  ر انا باروک و الگو  دکان سمسارینشفه است  ر ان  

است   تش ل از اتزایی  سستها اتزایی از قییل خود دکان سمساری و تئاتر تروس ی  
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دهف  و تز آن  تصویری که دی هز از شهر صهعتی اولیه و دنیای بورووایی آن به دست  ی

کهفا راوی انفا در همی، فساست که نل ایثار  یتصاویری الگوری  همانهف فسای تههم

اتیار سرنوشتا    رسف وتود او الگوری  است به نظر  ید   ویف نل  ی  یهقصه دربار

ای زده است نا شودنی  دی هز فسایی را که نل و   عصیت تفربزر  و ایثار او راا  ره

   های بشریهزارتوی خانهدکهف:  کههف چهی، توصی   یتفربزر ش در آن حرکت  ی

  دی هز   رودخزد و تیش  یخیابان  ی  یه ویرانی و خودنابود ری از هر  وشدتایی که  

نا ف  کوپلی    ی    بزر راه  یهصاتقدشود  ای رد  یای را که از تادهدر تایی درش ه

دانف  توان تفت بورووای نل قربانی دانست  آدورنو نه نل را از تهس بشر  یرباخوار را  ی

کوپلی  برای سادیسم و    کهف که وسوسه ی ت کیفانف و آدورنو  نه کوپلی  را  هردو ایماو

ای استا او اراده آدم خواری شیطانی نیست چون او آزاد نیستا اسیر دنیای اسطوره

از کونلی  فرار  ی و کوپلی  بینفارد  نل  را تعقیس  یکهف  او  ا ا  وفق  رحمانه  کهف 

نبواهف شف زیرا  ر  نل از قیل  حتوم است  آدورنو سرنوشت ای، دو را سر ردان  یان  

تاری   یاسط و  آن  یوره  از  دو  ای،  که  را  شهری  دی هز  وص  دانف   چهی،   ریزنف 

از خیاباندکهف:   ی های شهر رخت بربسته بود و چیزی  اروا  تما ی چیزهای تادی 

بود  گر س ون ی  نگذاشته  که همرنه  ردهباقی  ی فیگر  انهفه    یهای  به  را  آنها 

   کرد  ی

ز انی  کردنف در بینی تهانی که آنان ترکش  یخصوصیت شیطادنویسف:  آدورنو  ی

آن نهفته بودا درست  ثل چرایی که تا صیح بسوزد ای،   ان تاری  را نبواهف شهاخت 

ت ه که  دارد ادام  ابفیت  هفی خود وتود  در  ای،   ان  از  یان      ت ه شود   آدورنو 

آنان از  دکهف:   ی  ف ت کیتوصیفات دی هز از شهر صهعتی ههگام فرار ای، دو بر ای، قطعه  

کثی   ذشتهف و به خیابان  ملو از تمعیت رسیفنف  در  یان همهمه و   یه  یان کوچ

شلویی آن و در زیر باران سیل آسا ایستادنف: بیگانه و  یهوت و  وشوش انگار ای، لحظه  

انف و در  ای از  یان  رد ان زنفه شفهرا از هزاران سا  قیل زنف ی کرده انف و با  عجزه

کهف که  یان دنیای بورووایی و   ی  ت کیفدی هز بر ارتیا  تمیقی      انفآنجا نهاده شفه

ایماو آن وتود دارد  دی هز  قایسه   یدنیای تروس های  کهف  یان چهرهای  ییعهی 

 وقر و  و  ی الیتویر  ی حا  و هوادها و ساکهان شهر: چهره های  و ی که   و ی  جسمه 

شف  رفتهف به سبتی  یزدنف و راه  یف که ا ر فقط حرق  یاتتها و چهان زنفه دارنبی
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فرار از دنیای بوروواییا رفت، از شهر به دنیای     تفاوتشان را با ساکهان شهر درک کرد

ا  شودن راه به سوی  ر  است  ایماو تروس  که نماد  ر  است و ایماو  یتروس 

اسطوره  دنیای  در  یان  که  صهعتی  اتتماتیشهر  و  به  -ای  است  سر ردان  تاریبی 

شود که نل  ایا ز انی  حقق  یرسهف  سمیولیسم  ر  اسطوره وحفتی بی  یانجی  ی

شود  دی هز ای، شهر را چهی، با شهر صهعتی در  قام تههم دنیای بورووایی روبرو  ی

های بلهف ی ی از  در هر ترق تا آنجا که چشم بتوانف بییهف دودکشدکهف:  وص   ی

 شایهف  از ش لی تیره و زشت که تجسم  تایان و ت راری را  یانفاز بیتس دیگری چشم

  کههف وریزنف و نور را خفه  یدهشت رویاهایی خفقان آورنف و تاتون دود را بیرون  ی

های  آدورنو تس از نقل وص  دی هز از سویه     کشهفایی را به  هف  ییهوای  الیبول

تردازد: بحران تهان  تاریبی آن نیز  ی-ای ای، تمفن به نقل وضعیت اتتماتیاسطوره 

ای را به  شان تفم اشتوا   نل در او  در انف ی و  رسهگی در خانهصهعتی و  همتری، 

کهف و بعف از شهیفن درخواست نل به بقچه  دی در را باز  یزنف   را یف ت ه ای نان  ی

    ، و تانصف نفر دیگر سه  اه تیش  تسف  ردهدکهف   ای افتاده روی ز ی، اشاره  ی

کهی   یرد  ف ر  یاز کار بیرون انفاخته شفیم  سو ی، و آخری، بچه  ، است که  ی

تاشف   واقعه است که نل از هم  یبعف از ای،     توانم کم  کهم  حتی لقمه نانی؟ههوز  ی

برد که دیگر واقعی نیستا در  دهف و به ده فه ای  یای او را نجات  ی علم  فرسه

 وادی  رد ان است  

رسف  نل ههوز به تور  طلق به دنیای  آدورنو با ن ته ای نا هتظر به تایان  ی  یه قال

ای رسیفن به ای، دنیا را با  بورووایی  فرن تعلق نفاشت و نتوانست  ذار دیال تی ی بر

 وفقیت تی کهف  او چهره ای تیشاسر ایه داری باقی  انف  آدورنو برای نشان دادن ای،  

شفنف:  ای که نل و تفربزر  از دکان خار   یکهف  در لحظه ن ته قولی از دی هز نقل  ی 

که او دوست داشت    - بی ارزش و بی استفاده -چیزهای بسیار کوچ ی وتود داشت  د

 ی هافزایف از آنجا که نل نتوانست از قلمرو ابژآدورنو  ی    مراه بیردا ا ا نا م ، بوده

اش کرد   بورووای او را بلعیف و  ح وم به نابودی یهبورووایی چیزهایی بردارد قلمرو ابژ

به ر انتی  ا روز در قالس  هاییهفق آدورنو حمله  قالیی و شایف  ست که هر روز در 

نو  ی بزنهف و بیخواهکیشی  را دور  بورووایی  یا  هف تهان  آیوش تییعت   یانجی در 
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او صریح است   ی یا کا یونیتی به خوشیبتی برسهف  حرق  بایست همچون خانواده 

 ابراهیم از ای، آتش  ذشت  راه  یانیری وتود نفارد   

داری  الی و  های ثمیال ا یرابراهیمی روایت به تیروزی رسیفن سر ایهنقاشی -2

دبانه از آن استا تهانی که اسطوره ؤش ست  فتیان ههری و ییرههری ا  ان  ذار  

تاری  تهیفهو  را رقم زدهاش چهان درهم  آد یان  و سرنوشت  تفم  انف  یا  انف که وتود 

آرای  هص   ای حیاتی بف  شفه است  ههر هف بوروواا دده بزموتودِ تعلیق به  سئله 

 ثیت و  هفی رو   یهآدم بایف تهیدی  حتوم است:  ای، دنیا    خوب و بفِدهای  سویه 

هر دو بییهه و در ای، دنیای خاکستری که همه از نظر اخالقی یبفه خوب، یبفه بفا  

ای، ههر دروغ      خودش رو داره  یهباها  انروی  ثیت بفرستها الیته هر کسی سلیق

  ویف   ی

راه برای تیور وتود دارد در دنا ر در دنیای دی هز  نفارد   هایی  یای ثمیال وتود 

بسته   یههم ههوز  یراهها  دی هز  ا ر  نفارد   وتود  ترانسانفانسی  تهاصر  انف   توانست 

   کوپلی د الی    یهنل را در برابر تروتوتای  سر ای   ایثاردو     تفولیت دو      عصو یتد

سر ای ثمیال  دنیای  در  کهفا  تلم  بفروشی    یهرباخوار  و  بساز  قالس  در  هفر هف   الی 

 ستوالت همه تا را بلعیفه است   اترا از حف اضطراب روانشهاختی یا ا زیستانسیا   

ها ت،  یا به قو  هایف ری  ذشته است که بتوان با ای، فوت و آن ف، آنها را تال  کرد 

فارد  حتی در شهر ثمیال از حیث تیهی هیچ تای تهی وتود ن  هایت سپرد به  لَسِ،

 توانف راهی ز ی، شود  زیرا در ابفیت  هفی خود  علق است   دتر  نمی

در و    و  کرکره  وازه   کهفثمیال ا یر ابراهیمی از تهاصری بسیار آشها استفاده  ی

ایهجا  ر  و شاخه و درخت و ابر و  ه و ترنفه و  اه  فاری انسانهایی که  بدستگیره و  

   انف  ز یهه  سلط  رسف که ای، تهاصر بر از تابلوها به نظر  یدر برخی      انفو آنجا تراکهفه

 انف  کشیفن ای، تهاصر بوده استا ا ا ایهها به ریم بارز بودنشان تهاصر ثانویا  نگار هفقا

که به ریم  و هزارتوهای  مشفه    ی تودرتوآنچه اهمیت دارد شهر است  ساختمانها

ا رازی ترفانی در  ا انتهایش را بشهاسی ت توانی ی چشم به هم زدنی هزارتو بودنشان در

از تجز شما نمی ا ا ای، شهاخت از صلییت آنها و  نام و  های بیبر   کاهف  کار نیست 

 ذاری به چیزهایی بی نام  هایی  اه با نام و نشان که با ت هی  فاصلهنشان و ساختمان

که در     صهوعای، تهاصر تییعی و     ویی انف نف که تر از هستهف یابف  شفه  یو نشان 
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ای بفوی   هظرهبه    و   انف ای  تجسف شفهسانحه  بر اثربایست نماد فرههه باشهف   ی  هاهر

   حرکتی و بی تهیشینف بیاهانف و سهه شفانف  اسطوره و تاری  در هم تهیفهتیفیل شفه

لز انی و سای  های آخرافیلم  نقاشی  نیستهف «واقعید  چیزهاینقاشی    نقاشی های ثمیال

 ه ر  و کرکره و کالغ و درخت که همب  اتم از   ویی ای، تهاصر آشها.هالیوودنف  فای

  انفا ای باسمه ف به هیچ وته واقعیتی نفارنف  فی ش، ان م از آن شهر  ا هستهفحتم داری

از  تهران ثمیال    شهرآورنف   تر را در  یانف که دارنف ادای چیزهای قالبیچیزهای قالبی

توان نقاشی از  چگونه  ی   هالیوودی کپی برداری شفه است  آخرالز انی  هایروی کیچ

ای  هم در ادبیات رتوع  ای را توضیح داد؟ ایهجاست که بایف به واقعهروی چیزی باسمه 

های بازاری است  ا ا بوواری در نوتوانی ر ان  سهه بهای ر ان  فرن  واریو ادام ب   کرد

   شود ی  شیفته زرق و برق و فراز و فرود و تشق و دلفاد ی قهر انان آن وانف وخرا  ی

خود   ف انخوانف همه  یتذ  و بازاری ی    ا بواریهایی که اِکهف که ر ان ی  ت کیف  ربفلو

نویسف که کپی و باسمه   فرن تمام و کما  را  یبزر   اولی، ر ان    .کهففلوبر چه  ی

م از او  تا آخر کپی سرنوشت ه   ااِ  قهر ان آن  بازاری است و سرنوشتهای  همی، ر ان

های  فیلم  هایکیچ  ههای ثمیال کپی و باسمهاست  وقتی  فتم نقاشیقهر انان آن ر ان

ها   هظورم ت  ل فلوبری در همان اتزا و ترکیس  .هالیوودی است  هظورم همی، بود

که    ی آخرالز انی و سای فایرهای دوزاایهجا فیلم  انجا ر انهای دوزاری تاشقانهآ  .بود

رانف  ایم  فلوبر سرنوشت اِ ا بوواری را تا انتهای  حتوم آن  یبه تله افتاده  ها  ا درون آن

ها  ها و خانهدر چهف نقاشی که شس است نورهای خیابان  و ثمیال سرنوشت شهر تهران را 

نجات  نیستهفانوار  نمیانی تههمهاسوخت، هیزم   رانوا  اببش  را  راهی  آنها  نمایانهف  ف  

های  ترچم با  در ی ی که هاهراً تلی است  رسف  به نظر  یچون اساساً راهی باقی نمانفه

سوزانی که از   هشودا ا ا باری برافراشته بر آن راهی وتود دارد که به تایی ختم  ی

تل شروع  ی ختم  باتل  ینقطه  را  توهم  ای،  بشودا  بر   کهف   نیستهف  ویی  ر ها 

ساختمان   انف ویرو  خالی  یان  را  فساهای  خاک  دها  یا     نفابسته   بارانبی  ابر  یاود 

نفارنف  تاندرخ با  یاهان  صهوتی  داد   همان    تفاوتی  نشان  فلوبر  نگاه  تورکه  از  بعف 

توانی  طمئ، شوی که آن تر  علق نیست   ح م به همان تا چسییفه است    متف  ی

تعلیقی وتود نفارد  انتظار برای فروافتادن او قالبی است  ا یفی نیست  آن َتر نه  ثل  
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باال  ی به  ارسطو  اثیری  تهاصر  تایی،  ی ثل  به  نه  فسا  رود  به  و  ح م  آیف  سفت 

ابفی با شیء  چسییفه است   ت  هفی صلس آن حقیقی است  فسایی تهی  یان شیء 

 انف   دیگر وتود نفاردا چیزها به هم چسییفه

تعلیق بلعیفه شفه است و به همراه آن انتظار   تافیزی  تای خود را به سایهس  

های  اناری ایستاده است؛ درست  ثل سفیهه   ا در فسا شهرفی ش، داده است  در انتهای  

تاراتان  برای دانار  یش و ضع   و  انقالب بعف از دیفن فیلمای افسایی  تفه های 

کهف  در تابلویی  افتادنف بفون ایه ه بفانهف چرا؟ ثمیال ای، اسطوره ر انتی  را تبریس  ی

 رغ به ی فیگر به   رغ و تبمای تای انار ایستاده است  تیفیل   رغ ش ستهدیگر تبم

 ا ای، ی ی ش سته است  ویی ا  ان تحو  را از  استا ا  هر حا  شر  د ر ونی و تولف

شود نه خرابا فقط هست  دونالف نه د ر ون  یدست دادها درست  ثل همیر ر   

هست سر ایای،  همراه  به  سارتر  تعییر  به  صلس  شهر    یهبود ی  سازنفه  که   الی 

بان  تا  دی هز  کوپیل   از  تا فنف   چیزهای  ورش ست ثمیالست  تا  های  ا ا  ناتذیر 

توان ردتای سرنوشت آد یان دی هز و ثمیال را تی  فعلی  ی  یه  وزاستبوان ورش ست 

توان تشت تهجره دیفا آنان  های تابلوهای ثمیال را  ی رفت: نل و  ا  ی ی دو تا از آدم

های  کههفا  ویی صورت نفارنف  بر حتی چهف نفرشان که به توفان  هجمف نگاه  ی

شاخه سر  ثمیال  ختابلوهای  فقط  انف   یش یفهها  نیستهفا  ا ا  باشهف  شیطانی  توانهف 

کودکان سریا   کارتون  ابرهای  درست  ثل  ابرها  از  برخی  انف   تسر شجاع   هخش یفه 

شونف   ها تشت شیشه ها دیفه  یانفا خاصه در تابلویی که آدمباسمه  یههستهف  باسم

آدم تزای،  به  نمیدیفه  ها  کاری  حفاکثشفن  روزها  ای،  بوروواها کههف   که  کاری  ر 

توانهف ب ههف دیفه شفن است  او  آرزوی بورووازی آنترترونوریا همی، دیفه شفن   ی

دوم باشف بر ههری تا ل کهف که    یه است  ههر انتقادی  اهی  جیور است ههر  رتی

ا او  ههر   هتقفبورووازی ساخته است تا دنیایش را  شروتیت ببشف  ایهجاست که ههر  

 خالق است   

اثر نهفته نیست بل ه در کهش ههری نهفته است  توانایی      عهاید یف در ایهجا در  ا

ا زیرا که سهگیهی شهر صلس اوا ههوز بر دوش کار رانی  اش وفادار استدوران  ذشتهرد  

 کشهف آیهف و بار شهر را به دوش  یهای شهر باال  یاست که از زیرز ی، 
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آیاز    1بار هستیاوا یعهی   هم  های کونفرا در ایران از آخری، ر ان ر ان  یه ترتم

 فرنیستی  است و  ت ثر از خوانش تست  2شود  اثری که  فهوم  حوری آن دکیچ   ی

در   او  است   تفیفارشهاسی  و سهت  فرههگی(  ر ان  )چرخش  و  ههر  هوسرلی   فاهیم 

اخالقی برای   - رایانهای نسیینتیجه هایف ری را بفون تمایز  وش افانه درهم آ یبته و  

بر حقیقت یگانها و دنیای دو ونه و  نویسف: ددنیای  یتهی   یرد   یرسالت ر ان  ی

از  اد هرکفام  ر انا  توتالیتر    ی کا الً  تفاوت  یهنسیی  حقیقت  است   شفه  سرشته 

ا آنچه  ،  توانف بکهف و بهابرای، هر ز نمیهای نسییتا تردیف و ترسش را نفی  ی قوله 

ر ان   ی )کونفراا  درو   درآیف    آشتی  در  از  نتیجه   3( 55:  1398نا ما  درنهایت  و 

سیس ای، ناهمبوانی وضعیتی توا م توتالیترا  ر  ر ان روی خواهف داد    یردا به ی

 کهف  چون ر ان در توا م توتالیترا دفتح هستی  نمی

 ، وتودا  فهو ی هایف ری  های  مان شاق افق  یه ثاب فهوم دفتح هستی  به

به  که  نیماست  فرههگی  چرخش  تریان  در  بر   یهنحوی  توانست  قرن  ذشتها  دوم 

روش نوتی  هی ت  در  را  دیال تی   دواقعیت   و  فهوم  اف هفه  سایه  انتقادی  شهاسی 

تاریبیبه اات  نوتی  حمل  در    - تهوان  کهف   فرا وشی  حتی  و  ابهام  دچار  اتتماتی 

ها یا حتی درستی یا نادرستی  ای نظری بر سر  فاهیم ای، سهت یاحثهتا  قصود  ای،

هرچهف ای، ا ر در تایگاه خویش ضروری است و بایف در   -کار یری  فاهیم نیستبه

نحوی بر که بفانیم کونفرا به چه ا ا برای آن  - سیر آن تالش کرد و آن را توضیح داد

 باب ضروری بود  فاقه در ای،  فنظر ای، نوشتار اثر  ذاشتا انفکی یه س ل

هستیکونفرا   به  بار  دکیچ   به  تهانی  راست  و  چ   سیاست  تعییر  با  تایان  را 

انتقادی و    -سیاسی  یهای،  فهوما هر ونه  فاخل  یه واسطبرد  نا فته نمانف که به ی

  کهف  واسطها چهی، تعییر  ی رایانه و بیصورتی کلیهمچهی، سیاسی از تایی، را نیز به

 
 تورا تهران: نشر قطرهی ترویز همایون ا ترتمهبار هستی( 1398  کونفراا  یالن )1

بفسلیقگی نیست  نگرش کیچ و ههر کیچ  ا دکیچ چیزی به تز اثری ساده و ناشی از  بار هستی  به تعییر کونفرا در  2

ی ( به کیچا تیارتست از نیاز نگریست، به خویشت، در آیههkitschmensch هش )وتود دارنف  نیاز انسان کیچ

 (261:  1398ی خویش در ای، آیهه   )کونفراا دروغ زییاکههفه و بازشهاخت، خشهودانه و شاد انه

 تورا تهران: نشر قطرهی ترویز همایون مها ترتهنر رمان( 1398  کونفراا  یالن )3
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اقتصادی در ایران   - همز ان همراه است با توییرات سیاسیوبیش  کمای، اثرا    یه ترتم

 های بازار آزاد را  یا دتعفیل ساختاری   که  وسوم است به دسیاست 

و سیطر به کونفرا  تا ه  یهاقیا  تهانی  ادبیات  بر فسای  از  آن  ایران  در  تسهف 

تسهف  یافت،  فهوم بازار در ایرانا  وتی از دادبیات تا هسویی و همچهی،  حوریت 

تذیر است  از خال  همی، تحوالت تا ت  لایرانی را ش ل داد که در ای،تیقه  توسطی  

تا ه دادبیات  در  که  را  راهی  و  کونفرا  اثر ذاری  اهمیت  که   شایف  ف   یتسهاست 

ای های ای، تحو  در برساخت سووه دادن ر ه شود  درواقم  قصودا نشانضروری  ی

  انی( داستان    -تردازی و کرونوتوپ )تیوستار ز انیآن شبصیت   یه است که تشتوان 

 های دیگر و تیا فهای آن است آن به رسانه یهتسهف و اشات در ر ان تا ه

1 

ادبیات تا ههگاه ترتمان و ب  یه تیگیری  صران انتشاراتی در بازار  تسهف و  های 

نشانتعفاد چاپ کونفرا  آثار  و    یهدههفهای چشمگیر  آثار  نوع  ای،  به  تمو ی  اقیا  

ها  سایتفسای داستانی آن است  هرچه  ا در سطح تحلیل آثار کونفرا در  قاالتا وب

و  فهو ی کونفرا یا تحلیل    و نوشتارهای بعساً انتقادی به ت کیف بر وتوه انتقادیا فلسفی

شهاسی در  های توتالیتر و  یاحث  عرفتسیاسی آثار او و انتقادات او از  فرنیته یا رویم

خوریما در  یان نویسهف ان ادبی و خوانهف ان تام  باب حقیقت ]توتالیتر  یگانه[ بر ی

 با تصویری دیگری از ای، نویسهفه روبروییم 

نحوی بوده استا اتالتات دقیقی در  ری دوم به چهدر باب ایه ه ای، ت ثیر ذا  

 یری نوتی ادبیات ش ل بررسی  تا از تریق    انفتالش کرده   اندست نیست؛ ا ا نگارنف

تسهف از آثار  های کونفرایی یا خوانش نویسهف ان تا هتسهف ایرانی  ت ثر از ارزش تا ه

 حور به ای، های سلیریتیشواصطال  تاکهای بهها و برنا هاو و نیز همچهی، سریا 

نزدی  فسای  اثر ذاری  و  آثار  از  ت ثیرتذیری  با  که  نویسهف ان  دست  ای،  شود   تر 

  80  یها در دهخورشیفی  70  یهو خصوصاً از ده  60  یهدوم ده  یهکونفراییا از نیم

با برتسته  از ب،به او  شهرت رسیفنفا کسانی بودنف که  های   ایهکردن وته خاصی 
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نویسی او نیز بودا به  باتیان   هطقی  یانی نظری ر ان  یه ه از قسا نتیجکونفرایی ک

 تسهف و    دست یافتهف ای در بازار یا ر ان بازاری  سر ر ی  تا ه سترده

تسهفی که تمیقاً  ورد استقیا  قرار  رفتهفا  های تا هها و ر اننبستی، داستان 

خمار  ر ان   داستان  137۴)با فاد  و  حا  سیفتوادی  فتانه  بیو  (  را  خفا  روی  اه 
(  صطفی  ستور بود که آیازی بر ای، وانر خاص در ادبیات داستانی و  شبصاً 1379)

تور کلی فسای ادبیات داستانی و ر ان در تسبیر ها ب1380  یهر ان بود  با ورود به ده

 ،    ی هترنف  هایر انتری، آثار ای، دورانا  هایی از ترخوانهفهای، وانر قرار  رفت  نمونه
( و  1380)کهم  ها را  ، خا وش  یچراغ( فرییا وفی؛  138۴)رویای تیت  ( و  1381)

تیرزاد؛  1383)کهیم  تادت  ی زویا  سراب  (  ناهی1383)شس  تژواک؛  (  تیانوف   کافه 

 ( از فرهاد تعفری و    هستهف   1386)

  55و تا چاپ    1انف روز نوشته شفه  27ای، وانر که برخی در تو     یهآثار  سترد

نیستهف  ا ا نویسی در حف آثار خود کونفرا  لحاظ سطح داستانانفا ایلس بههم رسیفه

ورود او به صهعت فرههه ایرانی از سویی و دخالت   یه  هما اثرتذیری ای، وانر و نحو

است   ی آن  فسای  تولیف  و  سووه  برساخت  سوودر  که  کونفراا  ر ان  یهدانیم  های 

بهسووه  و  زخمی  تاصیا  استای  دکاف ایی   خویش  ت کیف  ی  -تعییر  کهیم  الیته 

  ای، سووه که یمبا خوانش کونفرا از کاف ا  وافق نیست   اتعییر خود کونفرا ا زیرا  دبه 

درونی تهان  نوتی شبصیت  با  خویش  خویش  جادالت  درون  در  یعهی  استا  شفه 

کهف  چهف ونگی و تولیفونی  چهفصفایی  های داستان را حل  یاتراق و دیگر شبصیت

انیوهی از   یه رایانبرخالق تعییر باختیهی از ای،  فاهیما در تههایی نسیی  2ا کونفرایی

 
1

ی آلمانی نیز به  و حتی در ترتمهروز نوشته شفه است  27( فتانه حا  سیفتوادی در 137۴)با فاد خمار ر ان    

 هزار نسبه در چهف نوبت انتشار رسیفه است  10 فروش

کفام از صفاها نیایف تهها  صفاها نیایف  سلط باشفا هیچی  از  ویف: دهیچباب  یدر ای،ی ر ان درباره   کونفرا در 2

همراهی به به کههفه تهوان  صفاها  دیگر  حیث ی  از  دوحفت  با  را  خویش  تولیفونی  فنظر  کونفرا  شود    برده  کار 

هم نزدی  کهف و به تعییر  دهفا  رزهای تستار و ر ان و بالع س را بهکهف که به او اتازه  ی سمون  ت میل  ی

نام  یخوی به سی  ر ان   را دکهار هم  ذاشت، فساهای  تفاوت ش دتستاری اختصاصاً  نهف و درنهایت ر ان 

را دهری   ای،  دانسته و  با  136تا    118:  1398دانف )کونفراا  نویس   یتری، ههر ر ان احساسی و تاتفی   او    )

کهف که در ادا ه  هایش خلق  یفسای ر ان ی تولیفونی تمالً نوتی ی فستی را در  های یادشفه احیای  ؤل  و ویژ ی

 ی تیا فهایش بحث خواهیم کرد درباره 
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رخ  یشبصیت  از  هظر  طلقدهف کها  و همذات  یه رایانه تز   یهتهفاراننویسهفه 

نی که بیرونی است روها برقرار کرد  ای، نسیت نه دتوان نسیتی  یان آن خوانهفها نمی

کونفرایی است: تههاییا    یهسوو  یه  یری وته  شبص و ای، بیرونی بودنا  یهای ش ل

 ار  کبودن و همز ان هفونیستی  و فرا وش و زخمی تاصی

های کونفرا تمو اً فسای  ها و داستان  انی ر ان  -از ترق دیگرا تیوستار ز انی

تعی،  را  بهتذیر  یخصوصی  روش، کهف   شبصیت تیارت  بهترا  کونفرایی  لحاظ  های 

شونف و الیته ای، خانه نه  وقعیت خاتره هم  واته  ی ز انی ایلس در خانه با -فسایی 

) فتگو( زبان  شترک  )تشب   )تاری (ا  هویت  )اوها  و  بل ه 1(123:  1387یابی(  ا 

یابف  ای  یو ترو است  خانه در فسای داستانی کونفراییا خصلتی تاده  س س وقعیت  

 یهها فقط در لحظزنف  آنخواهف دیگری را نگهفارد و او سر باز  یکه همواره ی ی  ی

شبصیت کهش  و  باهمهف  زیردستی  و  سروری  و  خاتماع  لحظات  در  نها  ها 

یعهی شبصیت  است   بهسادو ازوخیستی  و  آزار دیفه  کهار هما همز ان  در  نحوی ها 

نابرابر و بیمار ون ها بهدههف و باهم بودن آندیگری را آزار  ی دلیل همی،  وقعیت 

درحالی بیاست   ییربیمار ونا  احیاناً  و  انسانی  همیود ی  وضعیت  در  ی ی  که  ش  

 شود    ی 2زدایی شفه یا نا  ان،  عهاا خانه   اندیگری را رها خواهف کرد  به ای

بار هستی  در    3تو ا با ترزاا تو ا با سابیها یا سابیها با فرانز   یه به رابطبرای  ثا ا  

نوازا در همان  القات نبستا با روزنا  کلیمای ترو پت  ۴ا والس خفاحافظی بهگریف  یا در  

خواهف به هرنحوی از دست شودا ا ا کلیما  یکهف و روزنا از او حا له  یرابطه برقرار  ی

او خالص شفه و او را راضی به سقط تهی، کهف  در ای، فسای داستانیا ی ی در تی  

 
ی  هوچهر فرهو هفا تهران:  ا ترتمهشناسی سوپرمدرنیتهها: درآمدی بر انسان نامکان(  1387  اوها  ارک )1

 ( 5های فرههگی )شهرشهاسی  دفتر تژوهش

2. Non- place  

3
نحوی  وازی هم در حا  زنف ی هستهف و از خال  تراکسیس   ای، ر انا ح ایت زنف ی چهف شبصیت است که به 

هم ربط تیفا  شان بهی فرانز استا در تی، ت هل ای، دو  رد استا زنف ی ی تو ا و هم  عشوقهسابیها که هم  عشوقه

کهف درنهایت از  استا تالش  یبار هستی  هوان  ی دیگری از همی، تناتذیر هستی که ترتمه کهف  سی ی تحمل ی

 تریق درهم آ یبت، تسادهای به قو  خویش وتودی به خوانهفه بفهمانف که تهان وارد وضعیتی کیچ شفه است 

 ی فروغ توریاوریا تهران: انتشارات روشهگران و  طالعات زنان ا ترتمهوالس خداحافظی(  1386  کونفراا  یالن )۴
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شبصی خود را    یهتوانف خاندیگری است یا از شبصیتی دیگر  ریزان است  کلیما نمی

صورت بیمار ونی او را دوست تحمل کهفا چون با کا لیا همسرش سبهی نفارد؛ ا ا به

 ویفا تس از هر رابطه کهف؛ ا ا  یدرتی با زنان دیگر  عاشقه و تماع  یدارد  او تی

روایت    کهف؛ ا ا کا لیا را بیشتر دوست دارد  کا لیا به او  ش وک است و او را تعقیس  ی

یابف  نحوی سا ان  یراوی )کونفرا( استا به  -ل ؤ   یه داستان که بسیار تحت سیطر

صورتی  ذارد روابط تهسی تههان کلیما برای او آش ار شود و درنهایت روزنا بهکه نمی

هم به اتمام   یرد؛ ا ا داستان با وصا  کلیما و کا لیا و لیبهف آن دو بهییرانسانی  ی

 رسف    ی

ر ان  فسای تییعیای،  رابطهاا  نوتی  از  دفاع  و  خودخواهانها    یهسازی  انسانی 

دانف   انه و از قسا استالیهی است  فسایی که کونفراا خود را  هتقف اصلی آن  یی وت 

ای، استالیهیسما   یهکهف  ریشتردازی کونفرایی از آن دفاع  یا ا کرونوتوپ و شبصیت 

های کونفرا است  ویژ ی هترو لیسی ا ز انی  استان بودن روایت د در ییر هترو لیسی 

ها تیپی  شفه و صفا های اتتماتی در شبصیت یابف که قشرها و الیهتحقق و تعی،  ی

  برای  ثا ا بقا  بتوانف تی  بقا   1(39۴: 1387داشته باشهف )رتوع کهیف به باختی،ا 

های کونفرایی        ا ا در ر اندار صفای تیپ  ای، زن باشف ورا بازنمایی کهف یا زن خانه

یابهف   های اتتماتی تعی، نمیای وتود نفاردا قشرها و تی  راتس اتتماتیهیچ سلسله 

باز  ها را همچون ی  شطرنج تهوان راوی وتود دارد و  ابقی شبصیت بل ه ی  ابرصفاا به 

 سازد و الی آخر   یالمعارق   بافف؛  اه دایره ویف؛  اه فلسفه  یچیهف   اه داستان  ی ی

و  شبصیت  شفه  توتالیترا  هفعل  وضعیت  ی   همچون  فسایی  چهی،  در  ها 

 انهف  بفون هترو لیسیاا چهف ونگی یا چهفصفایی  م ، نیست  بفون آن  س وت  ی

ها   فتگو  م ، نیست  بفون آن  ا با فسایی استانفاردشفه  واته هستیم که شبصیت

هایی خواههف شف که تاصیا  و از قسا تیفیل به سووه رونف در تهان درونی خود فرو  ی

زخمی و  دربارتهها  او  درست   یهانف   استالیهیستی  فسای  بر  حاکم  فرا وشی  و  خهفه 

دارد؛    2ای  فته شفا با استالیهیسم  هفورشا همفلی  ویف؛ ا ا خود او نیز به رویه ی

 
 ی رویا تورآارا تهران: نشر نی ا ترتمهی رمانای: جستاری دربارهتخیل مکالمه( 1387یل )  باختی،ا  یبای1

2. sympathy 
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ه کرونوتوپ خانه در آثار کهمان شفه است  درنهایت آنتیارت دیگرا با  تجاوز ای،به

کهف  درواقم  ها را خصوصی  یکونفراا با آن تعی، خاص که  فته شفا فسای داستان

ها و ا ر خصوصیا تهاصر تعی،   رایی بیمار ون شبصیت ا ر تهسیا درون  یه انسه 

 خانه در ر ان کونفرایی هستهف  

2 

دم با  از  کونفرا  خاص  نوع  ای،  تئوری   و ودستگاهی  روایی  کرونوتوپ 

ویژ یشبصیت  ای،  ا ا  را خلق کرد   تییعی سووهتردازی  به وضعیت  تیفیل  های  ها 

یلیهای تا هداستان وانرا  ای،  نویسهف ان زن در  ایران شف   چشمگیری   یهتسهف در 

شفه  و وته یالس  شود ای، وانر را وانری دزنانهنحوی که  ینسیت به  ردان داشتهف؛ به

انر  ذکورا زنانگی توأم با برساختی  ونویسی  نا یف   هتهی در ایلس تولیفات  هآن را دزنان

از ی  کیهه  استقال  زنانها  توزانه  بوده و در آن  از زن  از سوی دیگرا  زیردستانه  سو و 

کیهه برای  انتقامتوششی  و  که  یتهیتوزی  است  از  ردان  برتسته تویی  شفن  بر 

آثار ای، وانر چهی، نیستا برای  ثا  فسای ر ان    یه خیانت است  الیته هم  یه ایب،

و  هفعالنه  کیهه  1باز شت زیردستانه  ا ا  نیست؛  اتوزانه  نوستالژی   آن و  در  و  ست 

 وفایی  ردان )تسران و همسرش( هست   شبصیت زنا همواره  هتظر بی

ر ان از  دست  آن  کیههدر  شبصیت   یه توزانهای  وانرا  داستانا ای،  زن  های 

هاهر  ستقل یا در تستجوی استقال ا ا ا تاصی و زخمی هستهف که بعساً  ی بههاسووه 

 ردساالری و توتالیتاریسم    ی هنمایهف  یه ثابدست به خیانتی برای انتقام از شوهر به

ای،حاکم  ی از  تهسی زنهف   نیت  یا  تمل  و  آن  ت،  به  زن  ی   انتقام  ایلس  رو 

ای، نوع هفونیسم سادو ازوخیستی ی ی از   آن حواله شفه است  درواقم  یه خیانت اران

یا راوی و  ادر راوی  2رویای تیتهای ای، وانر است؛  ثالً شیوا در تری، ویژ یبرتسته 

 
 ا تهران: نیلوفر بازگشت ( 1397  ترقیا  لی )1

 ا تهران:  رکزرویای تبت( 138۴  وفیا فرییا )2
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ت داستان روای یه ای ت کیف بر خیانتا ب،  ضروری است  فته شود که  1 ،  یهترنف در 

بر آن بههف  اضطراب و انتظار خیانت همواره تزپی از حالت   استا نه نا ی که نگارنف ان

شبصیت داستانروانی  بههای  است   زنان  روش،هاا  شبصاً  از  تیارت  ی ی  ای،  ترا 

 هاست های  حوری خود داستان  ایهب،

نام  دختری به   یههای تاشقانه و زیردستان( کل داستانا دلهره1385)  2همبونهدر  

ای  رفه است که نحوی داستان روایت زنف ی تیقهیلفا در رخفادی تشقی است و به

تاشقان  یهتری،  س ل هم دنیای  ی   خانواد ی  خصوصی   یهآن  و حف   یراث  شفه 

ر انس همچون  نیز  درنهایت  تاشقاناست   و  یههای  تهشقرون  از  تس  های  سطایی 

 ذرد و با  چیز به خوبی و خوشی  یتشق  تقابلا همه  یهتفاهم دربارء تعفد حو  سو

ابفی  ی خوشیبتی  بوی  که  تایان  یوصالی  به  نیز  دهفا  وانر  ای،  کرونوتوپ  رسف  

اتتماتینوتی فسای خصوصی است که در آن رنه   یهبازنمایانهف از هستی    - وبویی 

تام نیسسیاسی  شبصیت  یهت   س لتر  و  ساپلی  اصلی  خصوصی  ا ر  داستان  های 

تاشقانه روان  -تمفتاً  و  همهشهاسیتهسی  است   ویی  و زده  انتباب  به  چیز  هو  

ر انتی ا ییر   یهتاشقان یهتذیرش دو ترق رابطه است و هیچ  انعی بر سر ی  رابط

 های یلفا و شهاب نیست بازیها و لجسوتفاهم

شفن از سوی نا زدش  ردستیز خاتر ترکتیرزادا بهکهیم   ی  تادتشیری، در  

رود   اش در  ردی ناتی ازبی،  یشود و با باز شت او تمام احساسات  ردستیزانه  ی

شود که  ای، ویژ ی در همی، داستان برای آرزو نیز صادق است  او تاشق سهرابی  ی

ی است  آرزو در برابر  ادر و  ا رایانه و حا ی دارد و اسطورههای  هجیبیشتر ویژ ی

آورا تفی و حا ی؛ شبصیت تیپی   ردانه در های  ردانه )فعا ا نانفرزنفش با ویژ ی

او اساساً قرار بودها تسر  تولف شود؛ ا ا در برابر سهراب   -شودها( تصویر  یای، داستان 

در داستان   خواه و رام است  احساسات ضف ردانگی او نیز با ههور سهراب هفعلا حمایت

ها  ها در ای، ر انآن است که شبصیت  یهدههفرود  ای، نشانو ازدوا  آنهاا ازبی،  ی

که فسای  شبصی هستهف  ضم، آن   ( ود)  های حا   واقم خودآیی، نیستهف؛ بل ه تیرو به

 
 ا تهران:  رکزی منپرنده( 1381  وفیا فرییا )1

 ا تهران: ترسمان همخونه( 1386  ریاحیا  ریم )2
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دار نیست؛ بل ه  زن بهگاه  یه ها هترو لیسی  نیستا یعهی برای  ثا  آرزو نمونر ان

توانف  هاست که  یتور کلیا وص  حاالت درونی و ا ور خصوصی شبصیتداستان به

 ای ایجاد نشود  دارا تزش  یا  ههف  و    را تای آن نهاد و  س لهی  زن خانه

یافته استا دتشیمانی  و    یه ایب، اهمیت  ای، فسای داستانی  دیگری که در 

با  رایش    یهنمونیای تیتا  ؤر یف در  دسرخورد ی  است  تاو تیپی   رد روشهف ر 

کردها ا ا حراق است  او ی  چ  تشیمان یا  چ ا یعهی کمونیستی است  او تحصیل 

کهف  او از تمری که خر   زنفا ا رونهی و سرزنش  یتواب است و اکهون فقط حرق  ی

زنف ی آر ان در صفد ساخت،  تس  است   کردها سرخورده  انقالبی  برآ فه    های   رفه 

دانف و درنهایت ر ان  توته چیزدان  یتسهفدا چون خود را همه است  شیوا او را نمی

زنف  تاویف  شان دلیسته که تملگراست و حرق نمیشویم او به صادق همرزم قفیمی ی

  -های  هفه و قلمیهنماد تصور از روشهف ری در دوران تس از انقالب است که حرق 

ا اسلمیه  ی تمل  حافظه  زنف؛  اصطال   در  است   توتالیتر  و  هفونیست  کارا 

تسهفا ی  تی   سیس ای، کهش است که در ادبیات تا هدروشهف ربازی  تعریفی تام به

دیفی  کل  است   و    یهشبصیتی  روابط  و  خصوصی  ا ور  تساانقالبیا  روشهف ر  ای، 

 های شبصی فسای خانه است چالش

ای، ر انشبصیت  از کهشهای  آر ان یارزه  هایهاا  سیاسی    یه رایانتویانه و 

و   57ورزی و  قاو تا خصوصاً  شارکت در انقالب  خویش و سرسپرد ی به سیاست 

تصر انقالبی    یه رایاناصطال  آر انخواههف دوران بهانف و  یدوران تس از آنا تشیمان

اواخر    ۴0  یهده احسا  سرخورد ی د  خورشیفی  60تا  لذا  فرا وش کههفا  ارنف   را 

های  دو تهس و در یری  یهبفیل ای، تشیمانیا وضعیتی است که در آن  ساپل تاشقان

  حا ها ایلس وارد نوتی   حوری است  آن  یهخانواد ی و زنف ی شبصی  س لدرون

احسا   ی و  شفه  ش ستر انتی   نسلی  ولعی  کههف  با  بایف  که  هستهف  خورده 

خواهی  اه زنف ی شبصی بپردازنف و آر انتهسیا رف  یهناتذیر به روابط تاشقانسیری 

شان در  قطم ز انی خاصی  ربو  به  ذشته تههان و تاری  زنف ی  یهها الیبرای آن 

م با نوتی  أها در تی فرا وشی هستهف و ایلس  صّر به باز شت به تهانی تواست  آن 

ا در  باز شتسیما در  هاهر تارفانها از نوع اوشوییا هستهف   اهتشق تهسی و زنف ی به
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آ ری ا )آیهفها تیشرفت و    یهتهان برزخی  یان  یه ثاب تی  قصفی برای ترک اروتا به

دیگران  با  و  همسایگی  آشهاییا  )صمیمتا  ایران  و  تههایی(  و  را  یربت  دو ی  بودن(ا 

کهف  هرچهف فرزنفانش او را رها کرده و همسرش نیز او را بفون اتالع ترک  انتباب  ی

 رنگی در ایران ازدوا  کرده است   کرده و با زنی ف

ت در ای،  میهاست که خیانت تیفیل به  وضوتی تراه  ایههمی، ب،  یه در نتیج

های  رد  های  تهوع تشقی که ایلس ببشی از تراکسیس شبصیت شود  تجربه وانر  ی

شفن باشهف   هاست و در تهس آنا زنانی هستهف که همواره بایف  هتظر ترکداستان

وانرا تشق تهسیا تشیمانیا سرخورد ی و    تور کلیبه ای،  ا ر خصوصی در  تهاصر 

زدایی از ا ر روز ره است؛ زیرا شرایطی  هطقی آنا سیاست  یهخیانت است که نتیج

 سازد   انف را تههان  یای و ازخودبیگانه شفهها در آن ارهکه انسان

ز ر انا فقط  های تهسی در ای، وانر اا ر خصوصی  شبصی و تاشقانه  یه سیطر

های تلویزیونی و ایهترنتی  های دیگر از تمله شی هدر قالس ای، رسانه نمانف و به رسانه

ای با تبش  های  اهوارهای هم اشاته یافت  الیته شی ه رسمی داخلیا خانگی و  اهواره

ایا های تاشقانه که توأم با نمایش تر زروزیور سی  زنف ی تیقات  رفه ترکیه سریا 

های داخلی   تحفه و آ ری ای التی، استا در ای، ز یهه تیشگام بودنف  شی ه  ایاالت

های  دلیل فیلترهای  بتل  دیرتر به ای، تر ه تیوستهف؛ ا ا وانر تفیف سریا رسمی به 

های تفیفی برداشته ایهترنتی که حا ی آن ببش خصوصی استا در ای،  سیر  ام

سریا  تاشقانها  است:  آقازادها  چون  برنا ههایی  یا  و     همگهاه  های   مهوتها 

شوهایی چون دورهمیا همرفیقا خهفوانها ا شو و       اصطال  تاک حور یا بهسلیریتی

 حور هستهف که اهمیت ها همز ان در حا  برساخت، نوتی الگوی زنف ی  وفقیتای،

تییعی  ی را  شبصی  برای  ثا   هما ر  بهکهف   و  ترهیجانتری،  و اصطال     تری، 

برنا ه  سلیریتی-از  همان  1دورهمی برانگیزتری، ترسش  هران  فیری در  چالش های 

 ای، است که دتا حاال تاشق شفی؟     

حا  در تی فرا وشی  ش ههفه که تاصی و تههاست و در تی،  یه برساخت ای، سوو

تور خالصه و فرههگی که به  یهتویی استا در ای،  ستراز تریق ترفان تفیف و لذت

 
1. https://tvnasim.ir/program/ 29089 

https://tvnasim.ir/program/29089
https://tvnasim.ir/program/29089
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ترا   یان آ فا نسیتی درونی با تحوالتی دیگر دارد  به تیارت روش،فشرده از آن سب، به

یز هستهف  ای، دو وته باهم  سیاسی ن  -ای، رخفادها بیان فرههگی تحوالتی اقتصادی 

نسیتی دیال تی ی دارنف و  سترش ی ی  هو  به  سترش دیگری است و هردوی ای، 

کههف  الیته ای، نسیت  یرنف و آن را بازتولیف  یتحوالت حو  همی، سووه ش ل  ی

 تلّی نیست 

تردازی زنانه تر درک کرد که نگاهی به شبصیتتوان دقیقای، تحو  را ز انی  ی

و   ا    سووشونزری در    چشمهایشاهای تیش بیانفازیم  فرنگیس در  های دههر ر اند

تردازی  های سوبژکتیو خودا نمود شبصیتهای خود و کشم شبا تمام ازخود ذشتگی

سیاسی یا  شارکت در ا ر    یه رایی و  قاو ت و  یارززن در دورانی هستهف که آر ان 

ها ت،  ها حتی درون افق و الزا ات ای، آر اننسیاسی ارزش  حوری آن بود  برخی از آ

تهوان نهایت آزادی و  قاو ت که  اه  دادن را نه بهدادنف و ای، ت،تهسی  ی  یه به رابط

فرنگیس در  شفن  یزنفانی برای  ثا   آر انچشمهایش  دانستهف   استاد  بباتر  های 

شفن  ا نه رهایی که دزنفانیشود و ای، ازدوا  ر اکان حاضر به ازدوا  با تیمسار آرام  ی

کار برد  برای  ثا ا استاد  توان در باب  ردان نیز بهدانف  الیته ای، تحو  را  یت،   ی

شود که تشیمان با تاویف تایگزی،  یچشمهایش   رای ر ان  حرق و آر ان اکان کم

شود  یتاشق شهاب   همبونهیا در  قابلا یلفا به ای، سیس در  1 خواهی استاز آر ان

که شبصیتی  ورور و  تعصس و در تی، حا  با دلی  هربان در زنف ی خصوصی است 

ای است که یرق زنف ی  آ  زنانگینویسی ر انتی ا ایفهوانر زنانهدر  و ای، تی   رد  

 خصوصی است  

هستهف که همبونه  یا یلفا در  رویای تیت  آ  زن در ای، وانر فروغ در  تی  ایفه

یاتردازی تاشقانه است؛ آرایش  ؤتذیریا انفعا  و رهاا هرافتا تشق ننمادهای زنانه در آ

 
1
ها زنان  ستقلا  قیف  انف که شبصیت آنهایی تلویزیونی چون نر سا یلفاا وارش و    نیز ساخته شفه الیته سریا     

سازنف که تصویر حفاهت از خانه  انفازی تاچری را بر یها چشمکیچ ایفپولووی قالس هستهف  آنو  ؤ ، تیپی  و  

که زنان واقعیا  وضوع  چیز خانواده است  و ای، بسیار شییه شعار تاچر در دوران قفرت است  درحالیاست: دهمه

ناتذیرا راس  و خودساخته  دههف که خلل ایش  ی ها و    هستهفا ای، وانر زنانی را نمهاا تجاوزهاا نابرابری انواع خشونت

انف  وتود ای، زن بف نیست؛ ا ا تیفیل آن به تی  قالس و  ایرانی قرار داده   -هستهف و آن را نمود فمیهیسم اسال ی

 ی حا  حاضرا در تقابل با تهاقسات انسما ی زن واقعی است ی زنانگی در تا عهالگوی قساوت درباره 
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 رد خویش هستهف  در  قابلا شیوا   -کههف یا  هتظر کهشی تاشقانه از ترق قهر ان ی

ای، ایفه  1ا کهیمتادت  ییا آرزو در  رویای تیت  در   از  آ  زنانه دورنفا آنگاه که  چون 

ا همچون  رد وص  هستهف  خصوصی خانواده  یه حا ی دیگرانا  شبصاً حار  هست

حمایت ی آنهایهفا  تاشق  که  برابر  ردی  در  ا ا  و  هفعل  یشونفا  یا  خواه  شونف 

  2  شونفاصطال  ابژه  یبه

ها اشاره شفا راوی هایی که به آناکر ای، ن ته ضروری است که در تمام داستان

 را بوده و حفیث  ها درونتهمچون فسای ر ان کونفرایی دانای  طلق است و شبصی

 یرد و هرکفام در تهان درونی خود وقایم  ها  فتگو ش ل نمیکههف   یان آننفس  ی

ها  راوی بر فسای داستان از آن  یهکهف و خوانهفه از تریق سیطررا برای خود  عها  ی

تایانآ اه  ی الیته  اهی درنهایت  نیز  یشود   در    شود   ثالًبهفی داستان  عما ون 

تاشقانه داردا یعهی راوی داستان    یهنمایف که صادق با شعله رابطچهی،  ییای تیتا  ؤر

انف و  شود که او و شیوا تاشق و  عشوق و خواهر شیوا؛ ا ا در تایان داستان  علوم  ی

شود   حور راوی است  صفای قالس هم  ترتی شیوا برای راوی حل  ی عمای حوا 

 فارنف  راوی است   ابقی صفایی ن 

شفه و  ا شبصی ویانهتا نیزا همچون فسای ر ان کونفراییا  هاسیات ت در ای،

قفرت روایت  طلق   یهچیز تحت سیطرصفای راویا همه  یخصوصی است و با سلطه

به بهاوستا  که  به  راحتی  ینحوی  کهف   حقهه  داستان  روایت  به  را  چیزی  هر  توانف 

دهف و  اه کشش داستانا  رو  واتهه باهم را نمیها ا  ان صفا داشت، و از ای،شبصیت 

نتیج از س وت  تقابل شبصیت  یهفقط  ناشی  تعقیسنوتی سوتفاهم  یا   ریزهای  ها 

توان در کمتر  را  یتریچهر  یا  با فاد خمار    همبونهاالمثل داستان   اتراتویانه است  فی

  500ها  اه تا  شود آن های روایی  وتس  یصفحه بهویسف؛ ا ا همی، ویژ ی  100از  

به  ای،صفحه  الیته  بیهجا هف   تا هتو   ر ان  باب  در  بیشتر  نه  ها  استا  ایرانی  تسهف 

 
 ا تهران:  رکز کنیمعادت می( 1399  تیرزادا زویا )1

دهف که باوتود وارد بودن حوری را  حور قرار  یسه و ز ستان بلهفا  ( در  1382تور )در همی، دوران تارسی    2

کشیفن وضعیت سیاسی حاکم و همچهی، نقف  ردساالری  توان  فت که در به ترسشنقف به ببش تایانی آنا  ی

 شته است های  ؤثری برداشفه  امنهادیهه 
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ها به سریا  نیز هستهف   های  هم تیفیل ای، داستانها ت هی های کونفرا  ای،ر ان

قسمت    ۴0قسمت؛ د    2۴کشف؛ همگهاه  قسمت تو   ی  90برهمی، اسا ا ستایش  

 قسمت به تایان رسانف    12تا  10توان حفاکثر در ا را  یهو   ؛ ا ا ایلس آن

شود و  ها تصویر زنف ی شبصی تیقات  رفه شما  تهران تیلیغ  یدر تمام ای،

تسر و دختری است که ی  تای آن وضعیت اقتصادی  هاسیی    یهتاشقان  یه  س له رابط

ا ا به همبونه یلفا در   یرد   نحوی  حل لط  و ترحم شبصیت  رفه قرار  ینفارد؛ 
قرار  ی رضا  لط  حا   در سریا    ورد  ن یسا  یا  و  د    یرد  فریس  باوتود  درنهایت 

شود و ای، به تقفیس تجمل و تذابیت زنف ی  تجاوزا درنهایت توسط رستا ببشیفه  ی

از به ترسش  ها و فیلمها هافزایف  در ای، قصهشبصی انسان  رفه  ی ها هیچ خیری 

تیقات نیست و انگار فاقف ز ان و   انی  شب  هستهف  تو  ویی  کشیفن زنف ی ای،  

های  شود  ایلس ر اناصالً ایرانی با تمام  ساپل و  صاپس آن وتود نفارد و  تعی، نمی

خانگی یا  ی  شی ه  یههای تاشقانهای سریا تسهفا تشتوانه و الگوی تولیف فیلها هتا ه

 ه دچار فقر قصه و در نتیجه فیلمها ه هستهف روست کایهترنتی هستهف  از ای،های  شی ه 

3 

  یه فرنیستی در تهان که اثر خویش را در دههرحا  چرخش فرههگی تستبه

همراه   ا شفا به  یهتا ع  یه بر ایران  ذاشت و وارد فسای آکاد ی  و روشهف ران  1370

تحوالت  تسهفا نوتی نسیت دیال تی ی با  و سیهمای تا ه   سترش وانر ر انا سریا 

سیاسی آن    -سیاسی همی، دوران دارنف و بیان فرههگی تحوالت اقتصادی  -اقتصادی

توانف ای، نسیت دیال تی ی  خوبی  یبه  -نه   ان  -د هطق   یه ثاباست   فهوم بازار به

 یرد  بازار نیاز هف ای، سووه   ذکور ش ل  ی  یهش ههف  یهکهف که حو  سوورا  تجلی  

کهف  ضم، ایه ه ای، سووه    ایاحتی آن را وارد فرآیهف ارزش  یادله راست تا بتوانف به

شهاسف و ا ور خویش را براسا  فرآیهف آن ساز انفهی کرده و  عها  نیز فقط بازار را  ی

 ببشف   ی

قسمی  یادل صرفاً  و  یهبازار  ترضه  دارای  هطقی   انتزاتی  بل ه  نیست؛  تقاضا 

خاص خود   یه بر  ردش و سودآفریهی است که در فرآیهف خویشا همز ان سوو یتهی
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فسای کشم ش ا ور   یه ثابرا تولیف کرده و توسط تولیف فسای آن )زنف ی روز ره به

الگوی خاص زنف ی نیز ش ل  و  هاسیات خصوصی( تولیف و بازتولیف  ی شود و بایف 

 دهف  

کاالیی  یه یجنت فرآیهفا  )چه  ای،  اتتماتی  استانفاردسازی  هاسیات  و  سازی 

تمو ی و چه خصوصی( است  ای، سووه برای آن ه سازوکار  عهادهی به تهان خویش  

بازار  هطیق سازدا بایف هرچه کم تر به  هاسیات ییربازاری وصل بوده یا  را با  هطق 

تیق اصل سودآفریهیا دبازسازی  شود  ف تا  که بایف  هاسیات آن را به بازار وصل کهای،

سووه فقط  که  ساخته  فراهم  صهعت  ف  هاس ی  عهاببش  تمام  برای  ثا ا  که  ای 

براسا  آن سا انفهی کهفا  ی را  با فشارهای تسمی دتراحی توانف   هاسیات خود 

هی  آن را دوام بیاورد  ای، صهعت نسیت دیادآوری  و دفرا وشی  را  یتو روانی    1بفن 

کهف و  کههفا تهظیم  یهاا فصو  و    تعیی،  یهایی که کارشهاسان  ف برای سا بر تم

روزبودن ا درون تقویم  بر اصل دتا اتالع ثانوی به   ذشته را  یتهی  یهتاراتزای ت ه

تسهف ایرانی  های کونفرایی و تا ههای ر انرسف که شبصیت نظر  یسازد  بهخود باز ی

 ای،  هطق باشف    یهتا بازنمود سوو انفساخته شفه

تا ه ادبیات  و  کونفرایی  ر ان  فسای  سریا در  و  ایرانی  برنا هتسهف  و  های  ها 

داری یا  هطق نظام اقتصاد تهانی و تهاقسات  شو و   ا ا ر کلیا یعهی اقتصاد سر ایهتاک

حاکمیت  درون و  دولت  توتالیتاریسم  است   شفه  رها  ترسش  بفون  آنا   انف ار 

ها را ان ار کرد؛ ا ا ا ر کلی یا تهتی  توان آن تر است که الیته نمی ردساالرانه  اه تررنه

تر به  بازار  ای،  هاسیات  یاکه  تهاقسات  کسیس  و  است  شفه  نادیفه  رفته  دهفا 

 دهف  انسما ی نسیت ا ری کلی و تزیی را  حل نقف قرار نمی

سو دانش دیف که در آنا از ی  صورت تاریبی در رونفیتوان به ای، تفیفه را  ی

کهف و از سوی دیگرا نوتی  عرفت   فرنا در برابر هر ونه ا ر کلیا ایستاد ی  یتست

 رایانه که  ءهای خرد و تزها و کهشتلمی اقتصادی و حتی اتتماتی با تقفیس شی ه

ضر داری بازار آزاد را را تذیرفته استا  وضم انتقادی حابودن  هاسیات سر ایهتییعی

تز و  کلی  ا ر  دیال تی   تس  یپدر  را  ای،  هطق ی  ایل  دیگرا  تیارت  به  زنف  
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تز عرفت و  کلی  ا ر  نسیت  ای،پشهاختیا  تمام  است   شفه  نادیفه  رفته  در  ی  ها 

سوو ای،  آن  یهبرساخت  و  هستهف  ت ثیر ذار  آن  فسای  و  تیشخاص  را  فرض  ها 

 رفت،  انف  تس ای، نادیفهار داده تابولیسم خویش که همان  تابولیسم بازار استا قر

 وته تصادفی نیوده است   هیچبه

ها( با  ها یا بیههف ان سریا تهفاری  باتیان )خوانهف ان ر انهمفلی و همذات

اصلی در ای،    یهها شفه است  ا ا  س لها  وتس اقیا  فراوان به آن داستان و شبصیت 

هاهر تییعیا در  به  یهسی  زنف ی و تجربتذیر نیست  ای،  شهاختی توضیحسطح روان 

های  بتل  تیلیغ شفه است و   یانجی  در ایران به  خورشیفی  90و    80های  تو  دهه

تا عه قالس  نهاد  به  تیفیل  بهدرنهایت  است   اشباص شفه  بازار تذیری  دیگرا  تیارت 

سووه به تا  کهف  تولیف  الگویی  توانسته  خودا  ایفپولووی   سازوبر   آن همراه  درون  ها 

کاالیی زنف ی  الگوی  الگوا همان  ای،  استانفار  تربیت شونف   آن  و  است که در  دشفه 

ودستگاه بایف آن را به کههف  ا ا ای، دمهای  بتل  آن را درونی  یها به ش لسووه 

تقلیل خانواد ی  و  شبصی  روانسطح  ساپل  را  آن  و  دهف  و  اش  کهف  شهاختی 

مهمدی ری آن   های  وضعیتا  ر انای،  همی،  در  که  هستهف  سریا هایی  یا  هاا  ها 

خورد ان ای، که ش ست تعی، ای، الگو هستهف  دریغ از آن  و   شوهاا  یلوان هستهفتاک

واقم ای، وضعیتا وضعیتی  ها هستهف  بهتر از  وفق ترزی چشمگیر فراوانالگو همواره به 

 کهف  های خود را تولیف  یتراوی  است که خود سووه 
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ی  هطق نهوشاااتاه ا اا  لهی، تیش از ای،  فتاه بود کاه دا رچاه  اارکس اثری دربااره

توان  فت ا رچه  ارکس  را برتای  ذاشااات ا به همی، قیا   ی   "کاتیتا " هطق 

 ی ههر نهوشتها ا ا ههر د رونفریسه  را برتای  ذاشته است   نام فلسفهاثری به

ی ههرِ ی  فاهیم بفیعی دربارهی د رونفریساه  دربردارنفههای تایانی  قف هساطر

ی آن با تصار  فرن اسات   هافشاه برسار  فهوم ههر نزد  ارکسا  تصار باساتان و  قایساه

تهوان ورود به ی حاضار را بایف صارفاً بهکماکان با شافت تمام درتریان اسات  نوشاته

ی ههرِ   ارکس  الزم ن تاسابی قطعی به دفلسافهچهی،  یحثی تعییر کرد و نه همچو

یادآوری اساات که  ارکس تردازش  شااب  به ای،  یحث را از د رونفریسااه  به به

دکاتیتا   انتقا  نفادا که خودِ ای،  وضااوع نیاز هف ی  بررساای تفا انه اساات  تس  

 که ابتفا به  فتار خودِ  ارکس رتوع کهیم  تر آنشایسته

های  عیهی با ت ا ل  اخته شافه اسات که شا وفایی ههر در دوره( ای، ا ری شاه1د)

تا همچهی، با  یانی  ادی و اساتبوان بهفی سااز ان آنا تهاسایی تام اتتماعا و از آن

تهوان نمونها یونانیان در  قایساه با تصار  فرنا و همچهی، شا ساپیر  حتی نفارد  به

های  شودا از آن تس ش ل ی نفساه شاروعدانساته اسات که به  حسای که تولیف ههرِ فی

توان  ساز تهانی آن را نمی عیهی از ههرا از تمله حماسها در ساحت کالسی  و دوران

ی  باازتولیاف کرد  یعهی صاااورِ  هم و  شااابصااای در قلمرو ههریا صااارفااً در  رحلاه 

 (110تذیرنف  )ص  ی ان شاق ههری ا  اننایافتهت ا ل

ی ی، تاا قافری تا  ال کرد  ی ما  قاف اهی  فتاار  اارکسا باایاف همتیش از ادا اه

رساف  ( و ال ا نمی2شاود ولی به )( شاروع  ی1هاهر ناتمام اسات چرا که با ) ارکس به

شاود  ساوما  ای به آن نمیی  یحث هیچ اشاارهدوما اشااره به شا ساپیر اسات که در ادا ه

که در   تهاساس رشاف اتتماتی و ههر اسات   هاهراً  ارکس در تالش اساتتسااد بی، تفم

بهفی  ادی اتتماع را روشا، ی نبسات برای خود رشاف نا وزون ههر و اساتبواندرته

ی او دشاواری  وضاوع صارفاً به دفر و  تام ای، تهاقساات  بساتگی دارد  کهف  به دیفه

 یرد که کههف   ساپس نتیجه  یدبه  حسای که  شاب  شاونفا شافافیت تیفا  ی

های  عی، ر یونانیان و حماساه با شا لددشاواری در فهم ای،  وضاوع نیسات که هه

انف  دشااواری در ای، اساات که آنها کماکان در  ا لذت ت ا ل اتتماتی تجی، شاافه
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نایافتهی  حساااوب  تهوان ی   عیار و الگویی دساااتنوتی بهانگیزنف و بهههری بر  ی

 شونف   ی

ا نیز رسااف  ا ا آیا برای  شاافه به نظر  یتس  ویا  ساائله برای خود  ارکس حل

کهف و ساپس چهی، اسات؟  ارکس تصار باساتان را ددوران کودکی انساان  خطاب  ی

 دهف:ادا ه  ی

شود  ا ا آیا او در لو   یتوانف دوباره تیفیل به کودک شود و رنه سادهدانسان نمی

ای  کوشاف که حقیقت آن را در  رحلهکهف؟ آیا نمیخا ی کودکانه احساا   سارت نمی

بیافریهف؟ آیا سااارشااات حقیقی هر تصاااری در تییعت کودکانش زنفه  تر از نو تالی

باز شاات نیسااتا ای قابلشااود؟ چرا نیایف تاری  کودکی نوع انسااانا که  رحلهنمی

ای تاودانی نفاشااته باشااف؟    برای  اا کشااش ههر آنها اشا تاابهزییاتری، شاا وفایی

ی که در آن روییفنف تساااد ی اتتمات ی ت وی، نایافتهخاتر ای، نیساات که با  رحلهبه

نااتاذیری باا شااارایط اتتمااتی تور تافاییدارد  بل اه دساااتااوردهاای آن اسااات کاه باه

تیونف    -و فقط در چهی، شارایطی ا  ان ههور داشاتهف    -ای که از آن روییفنف  ناتبته

 (111باز شت نیست   )ص خورده است؛ شرایطی که هر ز قابل

ا  اان احیای ههر کالسااای  ربو  به تفمبرای  اا تیچیاف ی بحاث  ارکس فقط  

ی تایگاه  های  تهوع آن نیساات چراکه تمرکز  ارکس در تی، حا   توتهدر شاا ل

داری اسات   ارکس در د رونفریساه   سار ایه-ههر در دوران  عاصار و نیز اتتماع تساا

بااز ی چهی،  یحثی  باه  ز یهاهدوبااره  بر  ولی  کلیاه  رددا  دت اا ال  ایجاابی  ی  ی 

های فی نفسااه انسااانی  و دحرکت  طلقِ شاافن  که از کوران نقفِ تهان توانمهفی

برداری ی  حفود شاا ل بورووایی  تردهتا از دتوسااته ذرد   ارکس در آن فرن  ی

دهف  او با بازنگری انفاز شا وفایی یهای سارشات انساانی را ترورش  یکهف و چشام ی

یا  ذهیی و ساایاساایا خودِ  های  لنظر از  حفودیتددیف اه که، که در آنا صاارق

کهف که ددر  قایساه با تهان  فرن که رساف ا ت کیف  یانساان هفق تولیف به نظر  ی

 (۴87-88تولیف را به هفق انسان  یف  کرده استا دیف اهی واالست   )ص  

هاا و نیروهاای  هااا لاذتهااا توانااییی  اارکسا هافقا دتاا عیات نیااز هافیباه دیافه 

ای تا م آفریفه شااافه باشاااف    ترورش  طلق زتریق  یادله ولف و ییره اسااات که ا

ایا قابل سااهجش نیساات    های انسااانی که با هیچ  عیار ازتیش  قفر شاافهتتانساایل



 

 
 

 تلی رها 547

 انفا بل ه در حا  حرکتِ  طلق شاافن بهابرای،ا انسااان دآنچه بوده اساات باقی نمی

 دهف:  است   سپس ادا ه  ی

ای، ترداختاه کردن   – تهااهر باا آن    و دوران تولیافی  –ددر اقتصااااد بورووایی  

یابیا همچون  شاودا ای، تیهیتسارشات انساانیا همچون تهی شافنی کا ل تفیفار  ی

ی اهفاق  حفود و ت  سااحتیا همچون قربانی  بیگانگی کا لا و ازهم  سایبت، کلیه

کردن یایتِ درخودِ انساانی به یایتی تما اً بیرونی اسات  برای همی، اسات که تهان 

نماایافا از ساااوی دیگرا در تماام  واردی کاه   ی بااساااتاان از ساااویی واالتر  یهکودکاانا

های  حفودی تساتجو  رددا واقعاً واالتر هم هسات  ای، ها و دادههاا شا لصاورتیهفی

کهفا یا  ارضااایی اساات بر  یهایی  حفود حا  آن ه ]تهان[  فرن رضااایتی ایجاد نمی

 تا(شود   )همانچون ارضایی  یتذ  تفیفار  ی

آور نیسات؟ د رونفریساه ا واقم شاگفتکران و ورفای نگرش  ارکس بهآیا شاعاع بی

ی وساایم دنقف اقتصاااد ساایاساای  تا که تر  کلی ترووهدکاتیتا   نیسااتا ا ا از آن

تلفی   6رود  الیته در تر    ارکس اسااتا از بساایاری تهات از دکاتیتا   فراتر  ی

ی ههر باشاف یافت  شاهاسای یا فلسافهییایی ورد نظر  ارکسا  جلفی که  هحصار به ز

 یری یافت؟ تس تی شاااود  تس ای،  یحاث تظیم چگونه به د رونفریساااه  راهنمی

 کهیم 

 1852سا  ) 10چارلز دیهاا سردبیر دنیویورک دیلی ترییون  که  ارکس به  فت 

ه بود نوشاتا از او درخواسات کردخاتر ا رار  عاشا برایش  قاله  ی(ا بعسااً به1862تا  

ی دزییاشاهاسای  بهویساف  هاهراً ی تفیف آ ری ا   طلیی دربارهکه برای ددانشاها ه

ریم ابراز نارضااایتی از  هجانفن چهی،  وضااوع وساایم و  همی در ی   ارکس تلی

نظر  یرد ولی نهاایتااً از نگاارش آن صااارقی کوتااها درخواسااات او را تافی  ی قاالاه

ا یعهی درسات در حی، نگارش 1857-58های کهف  با ای، وصا   ارکس بی، ساا  ی

برداری شاود  تالوه بر  طالعه و  زیفهد رونفریساه ا  شاوو  تژوهش در ای، ز یهه  ی

ی آلمانی ی دتلم زییایی  و دانشااها هاز  طالیی به زبان فرانسااوی و انگلیساای درباره

شهاسی ا  یاییبرداری از دزی(ا  ارکس شفیفاً در یر بررسی و  زیفه18۴0ووزق  ایرز )

ی هگلی نا فاری شود  ویشر نویسهفهاثر شش تلفی  عروق فردری  تئودور ویشر  ی
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ی ههر هگل را به وتهی دیال تی ی به کما  بود که بر اسااا  برخی روایاتا فلساافه

 1رسانفه است 

شاهاسای   ارکس بعسااً با وسااتت تور  لوکاچ و  ی ددفترهای زییاییآنچه درباره

2گر  زارش شافه اساتانویساهف ان دی
ی سااختمان کل کتابِ ویشارا نظر از  زیفهصارق 

ویژه بر نقش های یونان با تییعت و هسااتی بالفعلا بهی اسااطورهو نیز اهمیت رابطه

3دساووه  در به تعا ل رساانفن دتیهیت و اههیت  ت یه دارنف   یباپیل لیفشایتز
نیز  

( دقیقااً همی،  وضاااوع را  1933)ی ههرِ کاار   اارکس   نظیرش دفلسااافاهدر اثر بی

کهف  به  زارش اوا  ارکس  فتاوردی از شایلر را که در کتاب ویشار باز و برتساته  ی

کهف: دزییایی در آنِ واحف هم ی  ابژه اسات و هم وضاعیتی شافه اسات بازنویسای  ی

کهیما زنف ی  کهیما شا ل است و وقتی احساسش  یساوبژکتیو  وقتی آن را داوری  ی

 ی  است  تور همز ان هم حالت وتودی و هم فرآوردهیایی بهاست  زی

ی شااافیاف  اارکس باه ههر و  ان اار اسااات تالقاهباه هر حاا ا آنچاه ییر قاابال

شاهاسای اسات  چهی، کشاشای از ز ان نوتوانی او شاروع شافه بودا یعهی ز انی  زییایی

به که در وصاا  تهی و نیز تفرش یزلیاتی سااوزناک به قلم کشاایفه بود ولی  وفق 

ناام  یا  ر اان  باهتماام دیگری از تملاه ی آنهاا نگشااات  کاارهاای نیماهانتشاااار  جموتاه

تای  انفه اساات  هایی از ی  نمایشااها ه از   ارکس بهدتقرب و فلی س  و نیز ت ه

ی افالتونی تراحی کرده های ای، دوره همچهی، دیالو ی اساات که به شاایوهباز انفه

ی شاروع دساتگاه هگلی  ی تایانی دیالو   ،ا نقطهی خودشا دتملهبود  بها به  فته

شاهاسای  هگلا همچهی،  ساسات کا ل از ر انتیسام ی تمیق دزییاییبود   لذا  طالعه

 
 طلیی زیر تهوان    195۴تور  لوکاچ در سا     نویسهفه شبصاً دفترهای زییاشهاسی  ارکس را نبوانفه است   1

تا که اتالع دارم به انگلیسی یا فارسی ترتمه نشفه است   ت سفانه  دکار   ارکس و تئودور ویشر  نوشت که تا آن
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ی  را به همراه داشااات  تذب هگل به  عهی فراروی از تفایی و تعارض بی، دترصاااه 

 ی ادراک حسی  بود ضرورت  و دترصه

تمله برونو باپرا تسااتارهای بساایاری های توانا ازبه  زارش لیفشااسااتزا هگلی

تهوان ی  واکوب، خفاناباور  عرفی کههف   ارکس نیز  هتشاار کرده بودنف تا هگل را به

هاا شااارکات کرده و  سااائولیات دببش ههر  را باه تهافه  در نگاارش ی ی از ای، تزوه

را وق  آن کار کرد  ا ا در بهار آن را رها  18۴1-۴2داشاات  د ارکس تمام ز سااتان 

ی دربااره') سااایحیات و ههر( و    'ی  اذهاس و ههردربااره'د تاا دو  طلاس تافا ااناه  کر

توان از  انف ا ا اصااو  اصاالی آنها را  یبهویسااف  ای،  قاالت  فقود شاافه  'هار انتی 

هایی که خوانفه هایی که  ارکس روی کتابو نیز یادداشاات 18۴1-۴2نام  تزوات بی

ی دکتری   نا هتور اتمالی دتایانس به( لیفشاایتز سااپ33بود بازسااازی کرد   )ص  

 ویف دبساایاری از آنچه ایهها دربر های آن را بررساای کرده و  ی ارکس و یادداشاات

تر  هتهی هایی تمیقکه به برداشاتدارنفا از ان شاافات بعفی او حذق نشافنفا  و ای،

 (35شفنف   )ص

ونفریساااه  بازتاب  ها بعف در د ری  فاهیمی که ساااا توان ادتا کرد که نطفه ی

ی ههری به نفی ر انتیسام یافتهف دقیقاً در همی، دوره کاشاته شافنف  آنچه در ترصاه

انجاا یافا تف یا  آن در تیش و تس از انقالب فرانساااه بود  باا ساااقو  اشااارافیات و 

های قرن تا رشاف تعارضاات تفیف اتتماتیا ر انتی یابی بورووازی نوتاا و از آنقفرت

اش  ی اتتمااتی تلات وتودیکردناف کاه ز یهاهی تاافشااااری  ینوزدهمی بر  فااهیم

دساتان شاهریا تف ی  شارایط  خانمانی تهیداریا بیبرترق شافه بود  رشاف سار ایه

های اتتراضاای کار رانا شاارایط  اتتماتی تیهی و ابزار کار با کار ر و شااروع حرکت

 کا الً تفیفی را ایجاد کرده بود  

توانسات به لی تیشای، و اصاهافیِ صاهاتت دیگر نمیقو   ارکس: دسااز ان فئودابه

تقاضااهایی که همراه با  ساترش بازارهای تازه افزایش یافتا تاسا   ویف  تای آن را  

 انوفاکتور  رفت  قشار  توساط صاهعتیا اساتادان اصاهاق را از ترصاه بیرون رانف  تقسایم  

درون هر کار اه   کار  یان اصاااهاق  ونا ون برافتاد و تای خود را به تقسااایم کار در

هاای  کلی  تفااوت باا اهرام  صااار و آکافوکی او از نوتی باهداد    تجاایاس ههری آفریافه
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روم باساتان و کلیسااهای  وتی  اسات    بورووازی تزشا ا قاضایا روحانیا شااتر و 

 دانشمهف را به خاد ان اتیرشفه و  زد یر بف  کرد   )د انیفست (

   اذار بود  هگال باا اتالم د ر  ههر  ی تط  یای زییاایی هگالا نقطاهفلسااافاه

بفون ترداخت، بفیلا راه را برای  ارکس  شااوده بود   ارکس نیز در اسااا  با چهی،  

ی  عاصااار اسااات  وافق اسااات   ارکس  تعییری که بازتاب دانحطا  ههر  در تا عه

 ا با کمی تعفیالتا کماکان  18۴۴فلسافی  -های اقتصاادیتوانا حتی در ددساتهوشاته

هاای  تاا ز یهاهکهاف  ا اا در هماانی ههر  هع س  ینظری هگال را درباارهخااساااتگااه  

انفاز احیای ساارشاات کار آزاد انسااانی را ترورش فراروی از تا عه بورووایی و چشاام

دهف  هم دایفپولووی آلمانی  و هم د رونفریساه  به صاهعتگرانی قرون وساطایی و  ی

ها دتالقه به کار  شااب  و به آساایایی اشاااره دارنف که تذب کارشااان بودنف  در آن

  شاهفه است  ای ههری برخوردار است قابل هارتی که از درته

ی  های دیگر به واساطه در تصار دفتیشایسام کاالیی ا ههر نیز همانهف ساایر ترصاه

شاود   حفودا  شارو  و  هحصار  ی  –کار تسامی و کار ف ری   –تقسایم کار اتتماتی 

اقلیمی اسااات کاه از  آنچاه  اارکس در د اانیفسااات  دادبیاات تهاانی   ی ناا افا 

های ی بورووایی رها شااافه باشاااف  او در دنظریههای  لی و تیقاتی تا عه حفودیت

های  عیهی از  داری  عارض شاااخهکهف که دتولیف ساار ایهارزش اضااافی  ت کیف  ی

ا همچون ههر و شاااعرا اسااات  بافون فهم ای، ا را دچاار توهمی هاای روحاانیآفریافه

که شویم که لسیهه با زییایی کا ل قرن هجفهم فرانسه را به تمسبر  رفت: با ای، ی

ایما تس چرا در تی، ها تشات سار  ذاشاته ا در   انی  و ییرها تصار که، را فرساهه

 'ههریاد')هو ر(   'یلیادا'حا  نتوانیم شاااعری حماسااای بیافریهیم؟ در نتیجه به تای 

  ان شف! )ولتر( نصیس

ی د رونافریساااه  کاه باه دوران توان دوبااره باه تمالت تاایاانی  قاف اهاکهون  ی

تری، ت ا ل  ههری در تصار که، اشااره دارد باز شات  روشا، کودکی انساان و دزییا

های  بهفیی  ارکسا تا ز انی که در سااودای احیای همان صااورتاساات که به دیفه

ایم  ی بفیل بساتههری باساتان باشایما راه را بر زایش اشا ا  نوی، ههری در تا عهه

تر  به شا ل تیشای، نا م ، اسات  در تی، ای تالیبازتولیف چهی، ههری ددر ترصاه

کهف که تس از فراروی از تقساایم کار اتتماتی ای را  جساام  یحا   ارکس تا عه
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 اه دیگر سااز و ییره  نیاشاف  آن جسامهتور انحصااری نقاشا  تصار حاضارا ی  فرد به

دههفا  هایی که به همراه سااایر کارهایی که انجام  یدنقاش وتود نفارد؛ بل ه انسااان

 کههف   )ایفپولووی آلمانی (نقاشی هم  ی

ی فرد   حصاو  دتبیالت   ارکس  تانیهچهانچه احیاناً تصاور شاود دت ا ل همه

ویژه در قسامت دتقسایم  لف ی م دکاتیتا  ا بهیادآوری اسات که تتوان اساتا نیاز به

تر  آالت و صهعت بزر  ا حتی به وتهی شیواترا تبتهکار و  انوفاکتور  و نیز د اشی،

ی  فنی  ی تقسایم کار در فرآیهف کار و نیز در تا عهآ فهای کشاهفهترا تیتانیهو همه

می از سار ایه و تور  فاوم حجم تظیکهف  سارشات خودِ صاهعت بزر  بهرا ترسایم  ی

تا تحرکا تهوع و کهف و از آنی دیگر تولیف ترتاب  یکار را از ای، شااااخه به شااااخه

ی  دارانه ساازد  ا ا ای، رونف در شا ل سار ایهی کار را ضاروری  یسایالیت همه تانیه

کهف    اش بازتولیف  یخودا تقساایم کار قفیمی را با تمام خصااوصاایات تجیس و یریس

کهف و ل کهونی اش خود را چون دی  قانون کور تییعی  تحمیل  یتهوع کار در شا 

نه همچون حرکتی که آزادانه و آ اهانه تهظیم شاافه باشااف  آن تمعیت هولهاکا آن  

برنف تا نیازهای  تویر سااار ایه را  ی کار که در فقر و فالکت به سااار  یارتش اخیره

که برای انواع کارهایی که به   برآورده کههفا دبایف تای خود را به فردی انسااانی بفهف

سااحتی توری ت او  حو  شافه اساتا  طلقاً آ اد ی داشاته باشاف؛ آن فردی که به

رشااف کرده و صاارفاً حا ل ی  کارکرد اتتماتی  حفود اسااتا بایف تای خود را به 

های  ثابه شیوههای  تهوع اتتماتی بهیافته بفهف که برایش کارکردفردی کا الً ت ا ل

 1(618دهف   )ص تهاوب انجام  یون فعالیتی است که به ونا 

 
 ی  وتا :  همچهی، نگاه کهیف به دنقف برنا ه  1

تا همچهی،  حو  وار فرد به تقسیم کار و از آنبرده   انقیادی کمونیستیا تس از ناتفیف شفن  در فاز باالتر تا عهد

ای صرق برای زنف ی به نیاز اصلی زنف ی؛ هتعارض بی، کار ف ری و کار تسمی؛ تس از تیفیل شفن کار از وسیل

های ثروت تعاونی  ی چشمهی فردا نیروهای  ولف هم افزایش یافته و همه تانیهکه به همراه ت ا ل همه تس از آن 

توان از افق تهه حق بورووایی در تما یت آن فرا رفت و تا عه بر ترچم خود  فوران یافته باشفا تهها در آن ز ان  ی 

 ی نیازش! شت: از هرکس براسا  استعفادش و به هرکس به انفازه خواهف نو
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(1) 

 اندوه و اضطراب!غزه در

بس بی، اساااراییال و حماا ا نوبات تس از تشااا، و تاای وبی باه خااتر اتالم آتش

بس سا ون تیش از  سا وتی  ساطرب و ت  لی تردیفیه فرا رسایفه اسات؛ آیا ای، آتش

ناتفیف شاافا نوبتِ های  روهی  که یزه از تیتر اصاالی رسااانهتوفان اساات؟ تس از آن

 اه در  یان ای، رسااف  آنشاامردن  رد ان و بیرون آوردن اتساااد از زیر آوار فرا  ی

هااا در نهاایات  زنهافا فلساااطیهیهاا ترساااه  یویرانیا باا یتیماانی کاه ههوز در خیااباان

توانیم ای، را به کودکان توضایح  ی ناباوریا خواههف ترسایف: دچرا؟ ؛ دچگونه  یشاوکه

 دهیم؟ 

های وحشاااتهاک و تهایات فجیم در تی، حا ا در داخل اساااراییل نیزا صاااحهه

ترا کههفهساربازان ارتش اساراییلا باتث خشام و تصایانیت شافه اسات  از همه ناراحت

تهوان دشار   شاعارهای د ر  بر ترب  و دترب بایف کشاته شاود  بود  ا ا قسااوتا به

دا باتث خشااما تحرک و ناآرا ی ویژه ههگا ی که تلیه کودکان انجام شااوآشاا ارا به

هاا ایلس شااود  با ای، وصاا ا بایف قفری ت  ل کرد؛ ا ا در  ر ا رم تهشاتتماتی  ی

 چهی، کاری آسان نیست 

تهوان انساانا حتی وقتی تزو دتی ار ران  نیساتا بایف بپرسایم: آیا فلساطیهیا به

انف  ساراییل  وفق شافهها کا الً ساقو  کرده اسات؟ آیا حاکمان فعلی ادر اه، اساراییلی

ی نفرت تمعی تیافیال کههاف و تشااابی ا باه ابژهفلساااطیهی را باه  وتودی ییر قاابال

رو  ساااتحق  جاازات تمعی؟ اتازه دهیاف تجوالنه قسااااوت ن هیما نه ههوز! در ای،از

توضا بیاییف هوشاایاری خود را حف  کهیما با واقعیت روبرو شااویم و به ای،  وضااوع  

 و  چیستا و چه بایف کرد؟ ف ر کهیم که: دراه خر

باهی م و  هم از هر چیزا باایاف  ی  خااتر داشاااتاه بااشااایم کاه در تس هماه تر 

هاای نظاا یا یا  تهاه ایافپولوویا  برای قیساااه کردن اههیات یهودیاان و  ااتراتویی

ها تیشا  ی کا ل اسات  در واقما ساا ها نهفته اسات  ای، کشاشای برای سالطهفلساطیهی

ها د اتان ویالنی ا  عاون وزیر دفاع اسااراییلا هشاافار داده در ز ان بمیاران قیلی یز
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ها برد بیشاتری تیفا کههفا آنها ها بیشاتر شاود و  وشا بود که دچهانچه آتش راکت

کههافا چرا کاه  اا باا تماام قافرت از خود دفااع  هولوکااسااات بزر تری نصااایاس خود  ی

یالً با بمیاران اهفاق  در آن ز انا حتی شیمون ترزا رهیر حزب کار را که ق  کهیم   ی

تهوان  جازات تمعی  بالفت کرده بودا قویاً از دشوک و ارتاب  حمایت ییرنظا ی به

ای  ح م به  ردم یزها آنها را وادار کهف اشااتهای تیرانفازی به کرد تا دبا زدن ضااربه

ی نبیگان حاکم در اسراییل اتفاق  اساراییل را دست بفههف   واضح است که  یان همه

ی ی ی از رهیران ارتش اساااراییال: تافیافی حااصااال شااافه اسااات کاه باه  فتاهنظر  

 انف  ها بایف در اتماق آ اهی خود درک کههف که  رد ی ش ست خوردهدفلسطیهی

بیاییف برای به زیر ترسااش بردن ای، وحشاایگری  قاو ت ن هیم: آیا یهودیانا چه 

 ران  هف داد تا از شا هجهدر داخل و چه خار  از اساراییلا به رهیران خود اتازه خواه

قیلی خود تقلیاف کههاف؟ آیاا ای، حااکماان  اایلهاف فلساااطیهیاان را باه تاایگااه بقاایی لبات  

سااااله  با از بی،  1000وتور و تحمل ی  هساااتی برباد رفته فروب اههف؟ آیا درایش 

های یهودی سااالاس اههیات بردن هرفیات  قااو ت و اراده به آزادیا توانسااات از توده

های  تفاوت شعور تحت سلطه  تهوان تجلیتور همز ان بهو اضطراب به  کهف؟ ناا یفی

ها و شااونف  هیچ کس بهتر از یهودیان تاریبیا چه در ز ان رو یو اسااارت هاهر  ی

 دانف هاا ای، را نمیچه نازی

کسای بهتر از هگل ای، حالت ناا یفی را روشا، ن رده اسات  او با اشااره به یهودیان 

تادشااهان ساوریها دکه کارشاان با تهان تمام شافه و کار تهان   تحت سالطهت روم و

دهف که دناا یفی از واقعیت  چیزی اسات که فرد نیز با آنها تمام شافه بود ا نشاان  ی

ان ار نیساتا ا ا با ای، دهف ا چیزی که قابلرا با د بُعف تا م هساتی انساان ارتیا   ی

( 117ا ص 3ا تلف ی دی،رهای فلسافه فتادر )همه تا عیتی کا الً بی رو  اسات   

 عهای حساور فعا  ی  شا اق در دساووه  اسات  ا ا وقتی ساووه از  بهابرای،ا ناا یفی به

یابف که دبا انفوه در تایی حساور  یشاود   ای، تهاقش آ اه  رددا دچار درد و رنج  ی

اساتا بفی،   انفوه دقیقاً تهصار نفی در ا رِ  ثیتآنچه بایف باشاف  بالفت وتود دارد  

 (  305-306تاا ص خورده است   )همان عها که  ثیت در درون خود تساد هف و زخم

انف که  رد ی  قاوم هساتهف  اشاتیاق شافیف آنها برای ها نیز ثابت کردهفلساطیهی

سااا  تس ازاشااوا ا ههوز کاهش نیافته اساات  در ای،  70تعیی، ساارنوشاات خودا 
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ود شااایااهات دارناف  باا ای، حاا ا ا ر چیزی وتود  قااو اتا آنهاا باه دبرادران  یهودی خ

داشاته باشاف که بایف از یهودیان بیا وزنفا حتی ا ر آ وزشای  هفی باشافا ای، اسات که: 

ی  افتف؟ ای، ی  نقطه تس از بازیافت، اههیت خود و کسااس اسااتقال ا چه اتفاقی  ی

تسالط بر دسات آوردن اههیت خودا ههوز  عاد   تط  در حرکت آزادی اسات  زیرا به

تهان بیگانه نیساات  از آن تسا یا به تیش خواهیف رفتا بر  وانم تفیف یلیه خواهیف 

کهیاف و سااایری  نشااایهی  یکرد و بهاابرای،ا  هفیات را تجرباه خواهیاف کرد و یاا تقاس

تر سارنوشات اساراییل هم درسات در همی، اسات: ی بزر کهیف  فاتعهقهقرایی تی  ی

تز فلسطی، ز انی که هیچ کشوری به -ی  ر  آشوویتز  ها ذار از دخرو   از اردو اه

به اساراییل ا روزا به   -دادا از اساراییل  یارزات شافیف ضاف انگلیسای  به آنها تهاه نمی

 تی ر!ی  ا پریالیست یو 

یاد داشاته باشایم که دتس از یزه ا  اکهون به همراه باز شات به آن تاری ا بایف به

اسااراییلا ی  دیف تفیف تفیفار شاافه اساات  از   رشااف تلیه دولتدراتتراضااات روبه

های حقوق بشااریِ یهودی  رفته تا کسااانی که در داخل تظاهرات تهانی تا ساااز ان

هایی که برای کودکان فلساطیهی دتا کردنف تا  ها ریبتهفا از خاخاماساراییل به خیابان

  آنهاا ویژه در  یاان زناانهاای کوچا  ا اا  هم  شاااترک یهودی و فلساااطیهیا باه روه

ها  ها ابراز همیساتگی کردنف  آنها حاضار نیساتهف فلساطیهیترأت کردنف و با فلساطیهی

 تری، شرایط انجام دادنف را ددشم،  قلمفاد کههف و ای، کار را در خفقانی

(2) 

 وجود تناقض از بدو تأسیس اسراییل

در اان کهاف     تلات  ردم  اا را  تواناف بیمااریِ تهفرِ بیدفقط یا  انقالب درونی  ی

یابهف که  سائولیت  ا  فقط در چهی، صاورتی اسات که تیر و توان ای، سارز ی، در ی

صاورتا  ا  ح وم  انفازه ساهگی، اسات    در ییر ای،ها تا چهدر فالکت و آوار ی ترب

 ی تیری(به فها هستیم     ) ارتی، بوبرا فیلسوق برتسته
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های  هیما از ز ان آزادساازی اردو اهشاروع ک19۴5  -۴7ی بیاییف  ساتقیماً از دوره

کار اتیاری و ایجاد آوار ان تظیم یهودی در حالی که هیچ کشااوریا از تمله ایاالت 

 تحفه و انگلیسا حاضاار به تذیرش آنها نیود  به  حساای که تهاههف ان به فلسااطی،  

سا ا ا ی او  تلیه انگلیای تازه شاافنفا ای، بار در درتهناچار وارد  یارزهرساایفنفا به

کس نتوانساات آنها را از ای، ای  سااتقل  هیچتهوان سااووهاکهون با آ اهی از خود به

ی یاافتاه  حروم کهاف  از هرچاه بگاذریما اردو ااه  حال تولاف ایافهاحساااا  آزادی تاازه

هاای  اازا نیرد هاای  توا ساااوخت، و دود شااافن در اتااق آزادی بود  از تریق خیزش

تهوان ساووه  تولف شاف  آنچه در دوران اساارت  هودی بهبالفعل  ر  و زنف یا بود که ی

های  ر  بودنف که آ وخته شافا همچهی، ی  احساا  داشاتراکی  تفیف بود  اردو اه

 تیقه  تیفیل کردنف!به روشی کژدیسها همه را به انسانی دبی

المللی و چه های  تهوع بساایاریا چه بی،ی بحرانی اساات که  رایشدر ای، دوره

از    -هاا ریشاااه دوانافه بود  هاای آنهاا در  یاان تودهکهیم کاه ایافه شااااهافه  ی بو یا را

های ترولتری تا  های کشااااورزیا از صاااهیونیساااتها تا نارودنی ساااوسااایالیسااات

ی تفیف بودنف  بفون شا  های صاهیونیساتا همه در آرزوی ی  تا عهساوسایالیسات

های  ه از تریق تعاونیداریا چی رسایفن به ساوسایالیسام بفون تیور از سار ایهایفه

 تری، ایفه بود های روستاییا کییوتزیما رایجشهری و چه از تریق کمون

تری، شاهر ا تفی ارتی، بوبرا  یلغ داو انیسام تیری ا در کتاب دراهی به آر ان

های کشااااورزی را ثیات کرده اسااات  بوبرا که خود از   فتگوی  یاان ترففاران کمون

کهف که آنها در  ورد بودا به ای، واقعیت اشاااره  ی  های اشااتراکیترففاران شااهرک

ناا افا بحاث و  فتگو تااسااا   اارکس باه ورا زاساااولیچا کاه بوبر او را دزنِ ز اان   ی

های باسااتانی روسااتایی در کردنف  زاسااولیچ از  ارکس ترساایفه بود که آیا کمون ی

ی ساوسایالیساتی  توساعه ای برایتوانهف ز یههکه  یروسایه بایف زوا  تیفا کههف و یا ای،

تاا کمون    18۴0ی  هاا را از دهاهبااشاااهاف  آنهاا ساااپس دیاف ااه  اارکس در  ورد تعااونی

دنیا  کردنف  ههگام ترداخت، به انتقاد  ارکس از برنا ه  وتاا   1871تاریس در ساااا  

های داری کرده و  بال  درخواساات فردیهانف السااا  برای کم آنها از  ارکس ترق

 ها بودنف و حف  تعاونیدولتی در ایجاد  
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ی قفیمی  ها را در بط، تا عهخواسااتهف ای، کمونا ا اشاا ا  آنها ای، بود که  ی

ی اصالی هم هاهراً بفون نیاز به تحولی انقالبی در کل تا عه  هساته ساتقر کههفا آن

ها و به حفاقل رسااانفن ت ثیرات هاا ایجاد ففراساایون کمونتالش آنها به حف  کمون

 م ، اساات از  وانم   'شاارق 'تصاااص داشاات  ا ا  ارکسا  عتقف بود که  خارتی اخ

توان از  داری  انهف یرب تلو یری کهفا ولی چهی، ت ویهی را نمیی ساار ایهتوسااعه

توانهف از  های روساایه نمیی رخفادهای تهانی تف ی  کرد  تالوه بر ای،ا کمونز یهه

د ددو انگی   وتود در خود  ی روسایه تفا شاونفا در ییر ای، صاورت وتوکل تا عه

کهف  ن ته ای، اسات: در ی بفیل دیگری را فراهم  یهای روساتایی ا  ان توساعهکمون

های خود بودنفا  های ارضااای در تالش برای تحقق ببشااایفن به ایفهحالی که کمون

ترا از تمله تحوالت شهری و انقالبی سیاسی را که در بی   وش آنها ای  ستردهترصه

 قوع بودا تقرییاً نادیفه  رفتهف در حا  و

حل دتملی  با وتود ای،ا آنچه کالً در فلساطی، یالس شافا نه نظر ارکس بل ه راه

های  ها با کم  ی  قفرت دولتی بود  دیف اهی ایجاد تعاونیفردیهانف الساا  در ز یهه

ی، شاف  آنچه در اهای ساوسایالیساتی  هتشار  یاو بود که به صاورت ساریا  در روزنا ه

تهوان ی  آز ایش ساوسایالیساتی  ی آیازِ تایانِ کییوتزیما بهنگرش نهفته اساتا نقطه

شاودا  ای نوی، در روابط انساانی  یاسات  وقتی قفرت دولتی تایگزی، ت سایس تا عه

  رایانه  ذاشته شفه است!قفم در راهی واتس

آورد که  یسایاسای  خود به یاد    –های فلسافی  رایا دونایفسا ایا در ی ی از دنا ه

ا ههگا ی که در تاریس و لهفن بودا دچهفی، یهودی آلمانی را  القات  19۴7در ساا   

کرده بود که تس از نجات یافت، از هولوکاسااات و ابراز خوشاااحالی برای رسااایفن به 

چاه خصاااو ات اتراب و چاه    -تحمال یاافتهاف  فلساااطی،ا شااارایط آنجاا را ییر قاابال

تههاا در  ورد کردنافا ناهآنهاا نقال  یهاایی کاه  هاای  اذهیی  داساااتاانصاااهیونیسااات

ی اقافا اات تروریساااتی ایر ون تلیاه  اذاری در هتال کیهاه دیویافا بل اه درباارهبماس

کردنف و همچهی،  یهودیانی بود که برای ت سایس تمهوری ساوسایالیساتی تالش  ی

 -  "صاهیونیسات کار ری"توانان چ ِ   –رو های  یانهفشاارهای آنها تلیه صاهیونیسات

 استهف با اتراب هم اری کههف؛ فشارهایی که باورن ردنی بود خوکه  ی
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خواساتهف ی  کشاور  شاترک ها یهودیانی را که  یای، بفان  عها نیسات که ترب

که یهودیان  ذهیی آنها را  ساا والر برای یهودیان و اتراب ایجاد کههف تذیرفتهفا یا ای،

ب  قف  صاحیت از  های  ذهیی با در دسات داشات، کتاتحمل کردنف  صاهیونیسات

ها  کردنفا چیزی که  بال  واقعیت بودا یعهی سارز یهی که ترب ی  "اساراییل بزر "

 فتهاف کاه انگاار آنجاا ای ساااب،  یکردناف  در توضا آنهاا باه  وناهدر آن زناف ی  ی

از آنجا که رفقا کار در  "خفاونف به یهودیان اختصااص داده اسات   "سارز یهی اسات که 

تیا یا حتی ی  دولت سا والر را ییر م ، دیفنفا بار دیگر ی  تمهوری ساوسایالیسا

 به تیعیف رانفه شفنفا ا ا ای، بار از اسراییل   

(3) 

 1948اعالم استقالل اسراییل در  

 انف  های اسراییلها یهودیدهرکس یهودیِ کسِ دیگری است  و ا روز فلسطیهی

های  شاهور آشاوویتز اسات که تس از تیانی  ای، سابهان دتریمو لووی  ی ی از باز انفه

از صاهیونیسام  1982تام فلساطیهیان در صایرا و شاتیالا در ساا   شاارون در قتل -بگی،  

 - ا ر ای، ی  انسااان اساات  - سااساات  همچهی، ای، لووی بود که در شاااه ار خود  

 ی انسان  ُرده بود! بل ه ایفه نوشته بود که ددر آشوویتز نه فقط انسان

  باالخره ی ی  کشاور دو لیتی ال  زده بودا  سااز ان  لل  تحف که ی  بار با ایفه

را   181ی  قطعها ه 19۴8نوا یر    29ی انقساااای قیمو ت انگلساااتانا در در آساااتانه

تصاااویس کرد  انگلیس به ای، قطعها ه رأی  متهم دادای، قطعها ه به همراه تقسااایم 

ی آن  ی ازهم  سایبتها  قرراتی وضام کرده بود که به واساطهه دو  هطقهفلساطی، ب

ای، دو اقلیم از لحاظ اقتصاادی و سایاسای تیوساتگی داشاته باشاهف  برخی از  فاد ای، 

قطعها ه به قرار زیرنف: وحفت اقتصادی فلسطی،ا تو   شترکا  شارکت در ساختمان  

ویژه حق رأی  حق رأی تمو ی بههای  فنیا ازتمله  های اقتصااادیا آزادیزیرساااخت

ی ز ی،  زنانا تفم تیعیش تلیه زبانا تهساایتا  ذهس و قو یتا و نیز  هم  صااادره

بر اساا  ای، قطعها ها اورشالیم  ساتقیما توساط سااز ان  لل اداره شافه و دساترسای به 

 آن برای تموم آزاد خواهف بود 
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رو  ارتش انگلیسا هر ا قرار بر آن شافه بود که تس از خ181ی  براساا  قطعهانه

دو ترق هرق دو  اه اتالم اساتقال  کردها و بالفاصاله برای تشا یل  جلس  ؤساساان  

ای برای اساتقال  فلساطی، صاادر نگشات   اقفام کههف  دو  اه  ذشات ا ا هیچ اتال یه

ی تماام کشاااورهاای تربی  واقعیات ای، اسااات کاه آن قطعهاا اه باا  باالفات  ساااترده

الحسای،ا که ویژه  فتی اورشالیما حا  ا ی،ن فلساطی، بهخصاوص آ  ساعودا و رهیرابه

ی ی  دتهه داخلی  بفون هیچ قیف و شارتی حا ی هیتلر بود روبرو  شات و ز یهه

بار اتراب برای تصاارق کل ی  سااترده و فاتعهرا فراهم کرد  آنچه اتفاق افتادا حمله

ی صاافها هزار  وصاا  از سااوی دو ترق و آوار فلسااطی، بود که به فجایعی ییر قابل

 فلسطیهی  هجر شف 

از ساااوی دیگرا  ت، اتالم اساااتقال  اساااراییال کاه ب،  وریون تهیاه کرده بودا  

هاای  اذهیی بود کاه راهگشاااای ی بزر  باا صاااهیونیساااتی یا   عاا لاهدربردارنافه

 ذاری ی  کشاور دیهی بود  دو انگی واضاح در ای، ساهف بی، حق شاهرونفی کا ل  تایه

لات تافیاف و نیز ایجااد یا  دکشاااور یهودی  بود  در  ت، ی سااااکهاان دوبرای هماه

نویس قانون اساسی ی تیشی استقال  تش یل ی   جلس  ؤسسان برای تهیهاتال یه

صاراحت قیف شافه بود  ا ا نه  جلس  ؤساساانی دایر شاف و نه ی  قانون اسااسای تهیه  به

یا تعیی، و تصاویس  شات  در توضا با ساپردن وضام قوانی، داخلی به نبیگان سایاسا

ا ازتمله وضاعیت  181ی  رزهای دقیق کشاور نا شاب   انفا و ساایر  فاد قطعها ه

تر از همها قانون اسااسای تفیف بایف شا ل و  حتوای  اورشالیم نیز بالت لی   انف   هم

کرد  تا به های ساایاساای وا ذار نمیزنیکرد و آن را به چانهدولت تفیف را تعری   ی

 قانون اساسی رسمی است! ا روزا اسراییل فاقف ی 

با ای، حا ا الزم به یادآوری اسات که دحزب  تحف کار ری اساراییل  که در ساا   

به دحزب کار ر  تیفیل شاافا حفود سااه دهه در قفرت باقی  انف  در سااا   1968

ی  ا  هاخیم بیگ،ا رهیر  روه تروریساتی ایر ونا به قفرت رسایف  ای، ی  نقطه 1977

اسااراییل بود  بگی،  وفق شااف اتما  تروریسااتی خود را    تط  در تاری  د ردیساای

تهوان اقفا اتی دضااف اسااتعماری  تا بزنف و از ای، تریق تاری  را بازنویساای کهف   به

ی ترور در  هاتقی که یهودیان تر اشاره شفا ایر ون در ایجاد سلطهتور که تیشهمان
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ویژه در ا بسااایاار  ؤثر بودا باهکردنافا  اانهاف حیفاا و یاافااهاا باا ی افیگر هم ااری  یوترب

های  بتلط را  تری، اتحادیهسااازی که قوی یان کار ران تاالیشااگاها بهادر و ساایمان

 تحفاً ی  اتتصااب تمو ی توالنی و  ساترده   19۴6ایجاد کرده بودنف  آنها در ساا  

انافاختاه بودناف کاه هافق تروریسااام ایر ون قرار  رفتهاف  ایر ون  تلیاه انگلیس باه راه

های آنها نقش ی سارز ی،چهی، در سالس  ال یت از دهقانان فلساطیهی و  صاادرههم

ی تهه تارتیزانی تری، شای ه همی داشات  با ای، وصا ا  یلیشایای دهگانا  که  هم

های ایر ون را  ی کشاورهای تربی بودا تروریساتتلیه انگلیس و ساپس  قابله با حمله

 در صفوق خود تذیرفت!

ای بودا کساس قفرت کرد و  ایش افراتی  تعصاس ولی حاشایهبهابرای، آنچه ی   ر

تلیی نژادی خود را به سایاسات رسامی دولت اساراییل تیفیل کرد  ایفپولووی برتری

تههاا  وفق باه حف  قافرت و  ساااترش ایافپولووی خود شااافنافا بل اه  رور ناهآنهاا باه

گاه  اسااراییل را هرچه بیشااتر به سااوی ی  ح و ت  تعصااس  ذهیی سااوق دادنف  آن

های  ذهیی اولیه را با به تاریت   )ساارز ی، اسااراییل( صااهیونیسااتEretz Israelد

   ) افوق همگان( ت میل کردنف uber allesی ور ، د رفت، واوه

شاایف بتوان تراودی اساراییل و سااکهان آنجا را در ی  کالم خالصاه کرد: نسایان! به 

دن  یارزه برای آزادی  در توضا یاد آورفرا وشای ساپردن تاری  خودا و انصاراق از به

آنچه از  قابله با فاشایسام در اههیت بسایاری بجای  انفه اساتا شاس دراز و سایاه 

ی انفیشاه  عها و خطر انقراض کا ل اساتا نه شاور و شاوق وی  ر ی بیاساارتا تجربه

ی  باه توان تجرهاا ههور یاافات  باا ای، هماها ابافاً نمیهاای ناازیرهاایی کاه از درون اردو ااه

کم  رفت  اش در اههیت آنها را دساتتل  اساارتا انهفام نسال یهودیان و حساور زنفه

ها و کشاورهای تربی در برترق کردن ای، آ اهی  ز ، نسایت به اصاالت آیا فلساطیهی

 انف؟ هستی و وحشت از نیستیا هر ز  ام  ثیتی برداشته

های او  در سااا   کمهمی، تا بایف ت کیف کرد که دولت نوتای اسااراییلا دساات

دانسات  آنچه در دساتورکار بود ی ضاع   یحیات خودا یادآوری هولوکاسات را نشاانه

ویژه تس  ا به60ی  ها بود  در اوایل دههتظاهر به قفرت برای  رتوب کردن فلسااطیهی

ای تذاب برای تهییج و بساایج روزه بود که توساال به هولوکاساات به ایفه  67از تهه  

ا هیتی را  سااتقر ساااخت  بهابرای،ا   -ی  حاکمیت نظا ی  تمو ی تیفیل  شاات و  
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ی اساتقال  بی، ی  شاهرونف و ی  یهودی وتود داشاتا تهاقش آشا اری که در بیانیه

تمعیت   ٪20ها را که بهفی تا عه به دو دکاسات  تیفیل  شات و ترب آالً به تیقه

توان دههفا به شاهرونفان درته دو فروکاسات  با ای، حسااب  یاساراییل را تشا یل  ی

ی حقوقی با صاراحت اساتفال  کرد که شاایف اساراییل یگانه کشاوری باشاف که از تهیه

 شهاسف!خودش هم اسراییل را به رسمیت نمی

(4) 

 ی فلسطینجنگ دوم جهانی و مسأله

های  ایف صاارفاً در اتما  نفوا و دخالت قفرتی تهاقسااات فلسااطی، را نیریشااه

ها در اساا  از ی  تهش درونی در تهانی تساتجو کرد  تراودی فلساطی، و فلساطیهی

بافت ناهمگون خودِ فلسطی، و روش برخورد به آن ناشی شفه است  ای، آن ا ر  همی 

سطی، تا که فلاست که به ی  بررسی  جفد تاریبی نیاز هف است  با ای، وص ا از آن

ها با  هافم و و کل  هطقه زیر کهتر   سااتقیم انگلیس و فرانسااه بودا ساارنوشاات آن

 های ا پریالیستی برای سلطه بر تهان  ره خورده بود   واضم قفرت

ی تهه تهانی دوما انگلساتان بیشاتری، قوای نظا ی خود را که بالغ بر در آساتانه

درتی  های تیتلو یری از تیروزیهزار ساارباز بودا در فلسااطی،  سااتقر کرده بود  20

آلمان نازی و تیشروی آنها به سوی شرق اروتاا شما  آفریقا و نهایتاً خاور یانه و  هابم  

نفتی قفقازا به نیرویی ز یهی نیاز داشاات  انگلیس  جیور بود بیشااتر قوای خود را از  

انفیشای فلساطی، خار  کهف  بایف برای حف  آنجا در صاورت ییاب ساربازان خود چاره

ی انگلیس و تلیاه سااالطاه 30ی  های  تعافد اتراب در دههکه شاااورشکرد  با ای، ی

شاافت ساارکوب شاافه بودنفا دولت چمیرلی، نگران   هاترت یهودیان به فلسااطی، به

 چرخش کل اتراب خاور یانه به سمت آلمان نازی بود   

نجام ا برای تلس اتراب در انگلساااتان چرخشااای نرم ا1939بهابرای،ا در ساااا   

تذیرفت  آنچه دساهف سافیف  نام  رفته اساتا در کهار  حفود کردن  هاترت یهودیانا 

ی فلساااطی،ا خریاف و فروش ز ی، و ییرها  طلقااً باه اتراب وتافه داده بود کاه آیهافه

وابساته به ت ییف نظر آنهاسات  در چهی، اوضااع و احوالی بود که هیتلر تهه تهانی را  
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الحساای،ا  فتی اورشاالیما به اتراب تیام داده با حا  ا ی،  آیاز کرد  هیتلر در  القاتی

ویژه بود که تس از  هقرض کردن نسال یهودیان در اروتاا نوبت ا حای آنها در شارقا به

بار از  دوبار به حوالی فلسطی، رسیف؛ ی  19۴1در فلسطی، فراخواهف رسیف  هیتلر در 

یتاً توسااط روساایه و انگلیسا از  تریق قفقاز و بار دیگر از تریق لییی و  صاار که نها

 اش تلو یری شف تیشروی

به هرحا ا هیتلر برای  فتی تشاریح کرده بود که نیت او نه سالطه بر  هطقه بل ه 

که هیتلر قیالً با  وساولیهی به توافق رسایفه بود صارفاً از بی، بردن یهودیان اسات  با ای،

ی نفوا ایتالیا خواهف بودا به قهویژه  صاار و از آنجا فلسااطی،  هطکه شااما  افریقاا به

تور تلهی اساتقال  اتراب در کل حا  ا ی، قو  داد که به  حش ورود به فلساطی، به

های   توبا حا  ا ی، با شاع  فراوان  خاور یانه را اتالم خواهف کرد  بر تیق  زارش

ود  قانم شفه بود که در صورت نابودی یهودیانا فلسطی، دربست در اختیار او خواهف ب

 در تی تهه حا  ا ی، به تای هیتلر افتاده بود که تل آویو را بمیاران کهف  

ی تهه نقش  ؤثری داشاات  او از ی  سااو ی اسااتالی، نیز در بحیوحهروساایه

ای برقرار کرده و الحاق آلیانی و ی حساهههای تیش از تهه با  وساولیهی رابطهدرساا 

با هیتلر تیمان تفم   1939دیگر در اوت  اتیوتی را به رسامیت شاهاخته بودا و از ساوی

 ولوت  را به برلی، فرستادا به هیتلر تیام    19۴0تجاوز  هعقف کرده بود  وقتی در سا  

داده بود که تس از اتمام تهها بایف  صاار و خاور یانه را ترک کهف  بهابرای،ا الاقل در 

ا  تا آنجا که به تی تهها سارنوشات فلساطی، را به آلمان وا ذار کرده بود  درتی، ح

شاودا تهیش آنها را  ها یهودی در خود روسایه و صاهیونیسام  ربو   یی  یلیون سا له

 کرد خطری تفی تلقی  ی

ناخواساته بسیاری از یهودیان را   1939الحاق ببشای از لهساتان به خاک روسایه در 

تلر از  ر  نجات داد  ا ا اسااتالی، یهودیان فراری از یرب لهسااتان را که توسااط هی

انف که حتی ی شاواهف  وتود نشاانگر آنها باز  ردانف  کلیهاشاوا  شافه بود به آلمانی

اسااتالی، به دنیا  انعقاد ی  قرارداد صاالح  19۴1ی هیتلر به روساایه در تس ازحمله

بود  ا تهاع هیتلر و تیشاروی او در خاک روسایه بود که باتث ورود اساتالی، به تهه  

به تو     ۴3ی  تا فوریه ۴2نیرد اساتالیهگراد که از اوت تهانی شاف  شا سات هیتلر در 



 

 
 

 تلی رها 563

انجا یفا توأم با تیاده شاافن سااربازان آ ری ایی در نور انفیا ناقو  شاا ساات نهایی  

 آلمان نازی را نواخت  

وقایم تس از تهه و تقساایم اروتا  وضااوع ای،  فتار نیساات  ا ا به احتما  قویا 

ویژه در یهی  ساترش نفوا آن در شارقا بهببی اتتمادی اساتالی، به انگلساتان و تیش

و حماایات از تشااا یال دولتی یهودی در   19۴۴خااور یااناها چرخش ناا هاانی او در  

فلساطی، را باتث  شات  اولویت اساتالی،ا بیرون کردن انگلیس از فلساطی، و برقراری  

روا اسااتالی،  شااوق  هاترت یهودیان از  دولتی وابسااته شااییه لهسااتان بود  ازای،

ا نمایهف ان روسایه در نشاسات  19۴5ی ان و رو انی به فلساطی، شاف  در فوریهبلوارسات

ها ی کار ری در لهفنا به تشا یل ی  کشاور یهودی در دففراسایون تهانی اتحادیه

تای تشاا یل ی  به 19۴7انفره  رو ی و نیز در سااا ا    فلسااطی، رأی  ثیت دادنف 

سااااز ان  لل  یهی بر دوتاره کردن سااارز ی،   181ی  از قطعها هکشاااور دو لیتیا  

ی اساتالی، با فروش ساال  به اساراییلا ازتمله تت  فلساطی، حمایت کرده بود  روسایه

ا که در تهه با اتراب بسایار کارسااز بودا درواقم درتی ی  هفق  199-ی ا تهگهفه

تس از  واحف بود: اتما  نفوا در اسااراییل برای  قابله با یرب  ای،  وضاام بالفاصااله  

 درته توییر کرد  180نزدی  شفن اسراییل به یربا 

شااودا تهه تهانی دوم همه هرحا ا تا آنجا که به د ساا له ی یهود  ربو   یبه

توان صارفاً به دنوساتالژی   ها را  یچیز را توییر داده بود  آیا  ریز از هولوکاسات نازی

هاا هیچ کشاوری به آن  هباز شات به صاهیون فروکاسات؟ وقتی تس از آزادساازی اردو ا

کردناف؟ باایاف باه کاار  یدادا آن یهودیاان باایاف چاهی ورود نمیانیوه تظیم انساااانی اتاازه

شااافنفا چه تعفاد بایف در رفتهاف؟ چهافی، کشاااتی آوار ان بایف بر ردانفه  یکجاا  ی

های بزر ان صاهیون  دسات ب شایم؟  ی دتروت لشافنف تا  ا از افساانهدریاها یرق  ی

ساابتی بیش از دو تمعیت فلسااطی، به 19۴5یا فرا وش ن هیم که در سااا  وانگه

بایساات  هزار نفر یهودیِ بو ی بودنف  چرا آنها نمی  800 یلیون نفر بود که از ای، تعفاد

ی  هاشامی اتازه  با آیوش  رم از تهاههف ان اساتقیا  کههف؟ آیا بایف از انگلیس یا اردن

  رفتهف؟ورود  ی
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هاا دیگر قابل قیو  نیساات که همچهان ترففار دادیام  آنها  زیی ناتس از تجربه

های اصایلا از تمله لهی،ا لوکزا یور  و ی  ارکسایساتدر ی  کشاور باشایم  همه

های ساوسایالیساتی در تروتسا یا ترففار ادیام یهودیان بودنف؛ یهودیان تیشاتاز تهیش

ی  ارکسایسات کلمهساراسار اروتا بودنف  تس تای تعجس نیسات که هیتلر همیشاه به  

یهودی   حتی شاوونیسات بزر ی چون    -کرد: د ارکسایسات ی  خط تیره اضاافه  ی

کرد  تصاورتام ریشاه  خطاب  یهای بیوتهیووزق اساتالی، نیز  بالفانش را دتهان

های اتتماتیا از تمله  ی آسایسها ای، بود که انقالب ساوسایالیساتی کلیه ارکسایسات

 حل خواهف کرد   اصطال  د سئله یهود  رابه

تاییهفی به انترناساایونالیساام برای همی، بود که تروتساا ی تس از تهه درحی،  

کاار ری و  باالفات باا صاااهیونیساااما نظرش را در  ورد یهودیاان توض کرد: د ، در 

حل  رایش داشااتم که یهودیان کشااورهای  بتل  ادیام شااونف تا  توانی به ای، راه

خودی ناتفیف  ردد  تیشااا فهای ی  ربم قرن تیش ای، خودبهی یهود به تور  ساا له

داری فرتوت در همه تا به سوی ناسیونالیسمی شفیف نظر را ت ییف ن رده است  سر ایه

ی یهود در آلمان که چرخش کرده که ی ی از ابعادش یهودساااتیزی اسااات   سااا له

ودیان تراکهفه  داری اساتا بسایار برتساته اسات  یهتری، کشاور سار ایهیافتهتوساعه

ای بسایار یهی و وسایم زیر  ای که خواهان همایش در ی  همیایی هساتهفا  هطقهشافه

شااف ان نیز خورشاایف تابان خواههف یافت  همی، ا  ان برای اتراب و سااایر تراکهفه

نگاری  لیا ببشااای از اقتصااااد بابرنا ه خواهف شاااف  تالش برای  وتود دارد  نقشاااه

 ی یهود است  ی، حا  تالشی برای حل کردن  س لهالمللی در ت سوسیالیسم بی،

تهوان  یارزه برای آزادی؛ ی کهونی تالشاای اساات برای برخورد به تاری  بهنوشااته

های تربا و  ت ساافانه ببش اتظم  رایانا ناساایونالیسااتای، روایت با نظر اسااالم

رفاً  نیروهای چ ا  تفاوت اسات  روایت یالس ای، اسات که تشا یل دولت اساراییل صا

 احصال ی  تر  اساتعماری اسات  تالوه بر ای،ا دقیقاً  عهی ی  دولت د صاهوتی  

ی ساایر کشاورهای  هطقه را چه کساانی کشایفه بودنف؟ آن فر انروایانا  چیسات؟ نقشاه

های  حلیا چگونه در لیهانا سااوریه یا اردن بر  سااهف نشااسااتهف؟ لطفاً اقوام و شاای 

 ببش به قفرت رسیفنف!ی  تهیش آزادیوانمود ن هیم که  ویا آنها از تریق 



 

 
 

 تلی رها 565

ی  ت، کهونی  بال  صاهیونیسام اساتا ا ا بر ای، بفیهی اسات که نگرش نویساهفه

تری،  آیی،باور نیسات که صاهیونیسام از ابتفا دیف اهی نژادترساتانه بود  از قسااا راسات

هاا در یهودیاان باا صاااهیونیسااام  باالفهاف  شاااواهافی کاافی برای اثیاات تهوع دیاف ااه

نیسااام وتود دارد کاه در ادا اه بررسااای خواهاف شاااف: از انواع و اقساااام صاااهیو

های ترولتری  و نیز های صااهیونیساات   رفته تا دصااهیونیسااتدسااوسااالیساات

ی بی، دو تهه  هایی که  بال  صاهیونیسام بودنفا همگی در فاصالهساوسایالیسات

اهان ت سایس تهگیفنف  بسایاری از آنها خوای برای یهودیان  یتهانی برای ایجاد خانه

ی  کشاااور واحفِ دو لیتی بودنف  بفیهی اسااات که صاااهیونیسااامِ در قفرتا  انهاف  

اساااالم تربیا  و  نااسااایوناالیسااام  باه رایی  ایافپولوویییرها  و تهوان  هاای دولتی 

انف  ا ا ای، تلس و نژادترساتداریا ضاف انساانیا برتریآ یبتگی با روابط سار ایهدرهم

  وضوع نیازی به اثیات نفارد 

(5) 

 ها و یهودیان اخالل در همبست ی فلسطینی

تهوان  ردم فلساطی، وتود تز ساوریها چیزی بهی فلساطی، نیساتی  بهدتو نمایهفه

ناتذیر ساوریه اسات   حاف   اه فرا وش ن ،! فلساطی، ببش تف ی نفارد  ای، را هیچ

 1976اسف خطاب به ترفاتا  

 ویم ا ثیت شفه  برای لیهان ساب،  ی فتاورد باال در کتاب کما  تُمیالتا د ، 

کهف که حاف  اساف هیچگاه  بالفت خود را با تقسایم اسات  تُمیالت ساپس اضاافه  ی

تههاان ن رده بود  از نظر اوا از ارتفااتاات تراق تاا ساااراسااار لیهاان و   1919 هطقاه در  

ی تاریبی اسات  دهفق  ا ای، اسات که ارتفاتات توالن نه فلساطی،  تعلق به ساوریه

ها تیش از ترفات  ( اساف ساا 1986 رز بل ه درسات وساط ساوریه قرار بگیرد   ) در

های درون اردو اه آوار ان فلسطیهی یار وک در دنیا  در یریزهرچشم  رفته بود  به

ساااوریاها حتی  افتی ترفاات را زنافانی کرده بود  اساااف نقش  همی در تساااعی  و 

ها در تل زتتر ایفا تار فلساطیهیهای دسااز ان آزادییبش فلساطی،  و نیز کشاانشاعاب

-87هاا  ی فلساااطیهی در لیهاان ناام  رفتاه اسااات )چاه دتهاه اردو ااهکرده بود  آن
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(ا تهاه نیاابتی اساااف بود کاه باا باه خاف ات  رفت، دا ال  باه کشاااتاار هزاران  1985

 فلسطیهی  هجر شف   

هاشامیا که ببش اتظم تمعیت آن فلساطیهی هساتهفا در سارکوب  ی اردنساابقه

هاشامی که ببش  کمی از اساف نفارد  دولت ضاعی  و  ساتحق اردنها دساتطیهیفلسا

کاه هااهراً تاا  از دسااات دادا باا ای،  1967ی یربیا را در تهاه   همی از خااکشا کراناه

حفی خفقان  رفته اساتا در ز ان قیمو ت به دا یرنشی، شرق اردن  قانم نیود و در 

طقها یعهی از یرب رود اردن تا ساااواحل  زنی با انگلساااتان بود تا کل آن  هحا  چانه

هاشامی وا ذار کهف  تر  دیگری نیز که به دتر  فیلیی  شاهرت   فیترانه را به ا رای 

توسااط ت  فیلیی )یا شاای  تیفاهلل( ابفاع شاافه بود که  30ی یافته اسااتا در دهه

  ی آن کشاورهای خود بتار  هطقه از لیهان تا تربساتان در ففراسایونی زیرواساطهبه

نفوا آ  سعود قرار  یرنف به شر  آن ه در آن ففراسیون ی  دولت یهودی را نیز تای 

 ها روبرو  شت و سقط شف  دههف  ای، تر  بالفاصله با  بالفت سعودی

کاه کشاااورهاای  هطقاه در حی، دتااوی  تساااادِ حااکمیات بر  ااحصااال کالم آن

قه  تافشاااری بفون فلسااطی،ا در ی   ورد  تّفق بودنف: تفم حسااور یهودیان در  هط

ی اتراب بر چهی، ا تهاتی بود که نهایتاً ب،  وریون را که ابتفاا ولی شاایف با اکراه وقفه

و از روی ضااارورتا باا یا  دولات دو لیتی  وافق بود باه ساااوی قیو  تر  تقسااایم 

آ فهای نا واری در روابط اتتماتی بی، فلساطی، کشاانف  ا ا ضافیت شافیف اتراب تی

 ام آنها را به ساوی بیگانگی  بههودیان در درون فلساطی، داشات که  امها و یفلساطیهی

که توا عی ها با ای،از ی افیگر و نهاایتااً تهفر ساااوق داد  از  صااار تا تربساااتاانا ترب

همگون نیودنفا ناساایونالیساام تربی را که سااپس در دتان تربیساام  تجساامی هاهراً 

 ه همچهی، تلیه یهودیان و سلطه  های استعماری بلی پارچه یافت نه فقط تلیه قفرت

 ای کاری و قفرتمهف تیفیل کردنف   های تربا به حربهبر اههیت توده

های بی، دو تهه تهانی  ها به ساااا اف هیی بسااایااری از تفرقهدر واقم ریشاااه

های فلساطیهی و  ردد  بازنگری ای، دوره فقط در ترتو روابط و ت ثیر  تقابل تودهبر ی

نگریا نه تانیهی فلسااطی، قابل فهم اساات  هر ونه ی ود تا عهیهودی در درون خ

انفاز همیساتگی کهفا بل ه  انم ا  ان ترورش چشامفقط ناخواساته تاری  را تحری   ی

تور   ری فقط از سااوی اتراب نیود  همانشااود  بهابرای، بایف ت کیف کرد که اخال  ی
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نقش  همی در ایجاد شا اق  های  تعصاس نیز تر اشااره  ردیفا صاهیونیساتکه تیش

ویژه در  هاتق  بتلطا بی، کشاااورزان و کار ران یهودی و فلسااطیهی  داشااتهفا به

نوتی خود را ساوسایالیسات  هایی که در بی، یهودیان بهکها بیشاتر  رایشتر ای، هم

تهفاشاتهفا نسایت به چگونگی هم اری با کار ران فلساطیهیا هم با ی فیگر و هم   ی

 های خودا اختالق نظر تفی داشتهف  از اندر درون خود س

انفاز  تعارض بود  از اسااا  تهش درونی آنها چگونگی تلفیق و ترکیس دو چشاام

ی تیقاتی  و همیساااتگی کار ریا و از ساااوی دیگر حف   ساااویی تعهف به د یارزه

تهوان زیربهای ی  ستقل )یشوو( یهودی بهببشی به تا عهخود بتاریا تقویت و قوام

آیهفه  به بیان دیگرا ای، تهشای بی، دساوسایالیسام  و دناسایونالیسام  بود  اکثر  کشاور 

ها بفون رفم آن تعارضا بی، ای، دو قطس در نوساان بودنف  ا ا در بسایاری  وارد   روه

به خاتر فشاار از تایی، و یا به دالیلی صارفاً ترا ماتی   جیور به هم اری و نیز کم  

ی بودنف  ا ا حتی در چهی، وضاااعیتی نیز از ادیام  به سااااز انفهی کار ران فلساااطیه

 ورزیفنف ها با کار ران یهودی ا تهاع  یهای کار ری فلسطیهیاتحادیه

انفکی  ثل ای توساعه نیافته بود  شاهرهای  بایف در نظر داشات که فلساطی، تا عه

حیفاا و تال آویوا تمعیات بسااایاار  حافوی داشاااتهاف  اکثر  ردم در روساااتااهاا زناف ی  

بوروازی   اصااطال  دخردهتا و بهردنف  بیشااتر تمعیت شااهری را کاساایان خردهک ی

ییر از کار هفان دولتیا بیشاتر  دادنف  تعفاد کار ران صاهعتی  عفود بود  بهتشا یل  ی

ی  ساازی بودنف  از تهیه آه،ا بهفرا تاالیشاگاها تسات و تلگراق و سایمانآنها کار ران راه

باتث شاا اق شاافه بودا سااطح دسااتمزدهای تایی،  اقتصااادیا تا ل  هم دیگری که 

های کار ران فلساطیهی و ایجاد رقابت برسار اشاتوا  بود  تها  راسات دساوسایالیسات

تای تالش برای سااز انفهی کار ران ترب و  یارزه برای باال بردن صاهیونیسات ا به

ز  هاا ا دساااتمزد آنهااا وتود رقاابات در باازار کاار را دلیال  وتهی برای تف یا  خودی

ها  که کارفر ایان یهودی ایلس از اساتبفام فلساطیهیدانسات   ساافاً ای،ددیگران   ی

 کردنف خودداری  ی

 یری ی  ساز ان  به هرحا ا الاقل در ابتفای کارا حذق کار ر فلسطیهیا به ش ل

باه یهودیا  تماام وسااایم و قافرتمهاف  او ا کما  کرد   از تهاه تهاانی  ویژه تس 
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 تحفاً دساز ان تمو ی کار ران تیری در  1920در سا    های کار ری یهودی رایش

 ذاری کردنف  الیته هیسااتاردُت صاارفاً ی  ساارز ی، اسااراییل  )هیسااتاردُت( را تایه

ی  عمولی کار ری نیود بل ه بعسااااً با کم   الی تهیش صاااهیونیساااتیا در اتحایه

ن کم   الی  ی خیریها به کار رااسا ان دادن  هاتران فعا  بودا و  ثل ی   ؤساساه

داد  ای، ساااز ان تس از تیوساات، کییوتزیم یا  کردا و خف ات  ونا ونی انجام  ی ی

ی اقتصااادی تیفیل  شاات و تس از   زارع اشااتراکی به آنهاا به قفرتی  ؤثر در ترصااه

تری، کارفر ای کشاور شاف  بهابرای،ا هیساتاردُت در نهاد خود با  ت سایس اساراییل بزر 

دولتی یهودیانا  ره خورده بود و تس از تیفیل یشاوو به ی  -ای تیشایشاووا یا تا عه

ی ی  ی دکار ری ِ دولتی تیفیل  شاات  به بیان دیگرا ز یههکشااورا به ی  اتحادیه

 داری دولتی را فراهم ساخت سر ایه

های  تعفد  ها و وقایم درونی هیساتاردُت و چرخشبررسای  شارو  سایر کشام ش

ی  هم ی ای، نوشااته نیساات  ا ا از ی  واقعهصاالهساایاساای و ایفپولووی  آن در حو

در روسایه در ساراسار  هطقه   1917توشای کرد  انقالب اکتیر  توان چشامتهانی نمی

د وکرات روسیه اخرا   ساز داشت  بسیاری از افرادی که از حزب سوسیا ت ثیری تاری 

یونیساتی    ذار د ارکسایسام صاهتری، بهیانشافه بودنفا ازتمله بوروکوق که برتساته

ای باه ناام  بودا باه روسااایاه بااز شاااتهاف و در انقالب شااارکات کردناف  ناا هاان تافیافه

دصاااهیونیسااام بلشاااوی ی  در صاااحهه هاهر شاااف  حتی ب،  وریون که به رهیری  

توان او را تزو تی  دچ    هیستاردُت انتباب شفه بودا و الاقل در آن ز ان ههوز  ی

لشااوی م ! تس از انقالب اکتیر در  حسااوب کردا  فتی شاافه بود که  ، هم ی  دب

وتود آ فه بود به نام دحزب کار ران ی تر سااروصاافایی بهدرون هیسااتاردُت شاااخه

 سوسیالیست  

حتی هیساتاردُت برای تساویت در کمیهترن وارد  ذاکره شافه بود  شار  کمیهترن  

ون  رزبهفی با صاهیونیسام بود که با  بالفت هیساتاردُت روبرو شاف  برخی از احزاب در

هیساتاردُتا چون دکار ران صاهیون  )توآلی زایون( و دحزب کار ران ساوسایالیسات   

کردنف  از ساوی دیگرا  الملل کمونیساتی شاهاساایی  یتهوان ببش یهودی بی،خود را به

کار ران یهودی روسایه و نیز ساایر کشاورهای اروتای شارقی شافیفاً فعا  شافه بودنف   

لیسام صاهیونیساتی  به تای  هاترت به فلساطی،ا ای دساوسایاهای تودهرو تایهازای،
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دانساتهف  در خود فلساطی، نیز بسایاری  ی آن ساهیم  یخود را در انقالب اکتیر و آیهفه

از کار ران یهودیا در انتظار انقالب تهانیا هوادار کشاور شاوراها شافه بودنف  بسایاری 

هف شف و با اخرا   بردنف که ارتش سارخ وارد فلسطی، خواحتی در ای، خیا  به سار  ی

انگلسااتانا ی  دتمهوری شااورایی یهودی  ت ساایس خواهف کرد! الزم به یادآوری 

به بعفا   30ی های استالیهی و سایر اقفا ات ضف یهودی دههنیسات که در ز ان تصافیه

 یهودیان روسیه سرخورده شفنف و راه خرو  را بر زیفنف   

های دحزب کار ران ریم تالشلیی هیسااتاردُتا ت ی افتتاحیهبا ای، حا ا کهگره

ی تساویت اتراب را  سا وت  ذاشات   شاب  بود که اکثریت  ساوسایالیساتی   سا له

ی واحف  تشااا ل از دو ببش یهودی و ترب نیز آنهاا در آن ز ان حتی با ی  اتحادیه

رفت  در واقم فشاار سااد ی از بی، نمی بال  بودنف  ا ا ای،  عسالی بهیادی، بود که به

کردا  ی کار ری هیسااتاردُت به آنها تحمیل  ینه ای، یا آن حزبا بل ه بفنه اصاالی را

ها  زنیآه، که اکثر آنها ترب بودنف   انورهای  ونا ونا چانهویژه در بی، کار ران راهبه

دار و خصااوص در ورد ببش  بتلط اقتصااادا ادا هبر ساار چگونگی و نوع اپتالقا به

در تمم   192۴ه ب،  ویون در ی  سابهرانی در ساا   رسایف  باالخرناتمام به نظر  ی

 ی  شترک  را  طر  کرد: آه،  وضوع دی  تیههکار ران راه

تواناف  هاای  بتل  فقط براساااا  آزادی و برابری  لی  یدوحافت کاار ران  لیات

وتود داشاته باشاف  برای کار ران  سااپلی هسات که در آن نفم  شاترک داشاتها تفاوتی  

ی انگلیساای و فرانسااوی وتود نفارد     هافعی هم هساات که ویژه بی، یهودی و تربا

کار ران هر  لیتی است؛  هافعی ویژه ا ا نه  تساد که  ربو  به نیازهای  لی آنهاست 

فرههاه اوا زباان اوا آزادی  رد اانشا و ال   در تماام ای،  وارد باایاف برای کاار ران هر   –

شاف   ای، سابهان دوتهلو راه را برای تعابیر  لیتی برابری و خود بتاری کا ل برقرار با

 ذاشاات  واضااح اساات که هفق ب،  وریون حف  نوتی همیسااتگی  تساااد باز  ی

انفاز ایجاد ی  سااختار  ساتقل صاهیونیساتی  کار ری و درآنِ واحف فرار به تلو با چشام

خصاوص حمایت هیساتاردُت از اتتصااب در ببش ساهه  های بعفا بهبود  وقایم ساا 

برای اخرا  کار ران  صاری و   1926رکت سایمان ساازی نِشِار در حیفا در  عفن شا

 تایگزیهی آنها با کار ران یهودیا ش اق درونی سبهان ب،  وری، را  ح  زد  
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ی اتتصااب ای، بود که دوقتی اشاتوا  و ساطح دساتمزد کار ر  اساتفال  او درباره

فه و ای، به نفم کار ر یهودی افزایش تیفا کهفا وضعیت اقتصادی کل فلسطی، بهتر ش

خاتر ترب بودن نیسات که کار ر ترب ا  ان اشاتوا  کار ر یهودی را  ترب اسات    به

انفازدا بل ه به خاتر تفم تشا ل و رقابت با دیگران اسات   در همی، ز ان به خطر  ی

دهی  سااتقل کار ران ترب قابل  شاااهفه بود  آنها در سااا  هایی از ساااز اننشااانه

ی وتود آوردنف که از اتحادیهدتمعیت کار ران ترب فلساااطی،  را به در حیفا1925

کاار بود و آه، حیفاا تافا شااافه بودناف  ا اا رهیری ای، سااااز اان  حاافظاهکاار ران راه

کرد  بفیهی اسات که  سا له فقط وضاو  از تهیش اساتقال  فلساطی، حمایت  یبه

های و شاورش 20ی  هههای تایانی د حفود به تفرقه در تهیش کار ری نیسات  ساا 

ا همچهی، نشاااانگر دوتاره شااافن تهیش  ساااتقل کار ری بود  30ی اتراب در دهه

ی همیساااتگی ایجااد شااافا ا اا باه تاایی  ر ق دیگری برای ایجااد ز یهاههاای بیتالش

تر  رفته تذب اهفاق کلینرسایف  از آن تسا کار ران فلساطیهی و یهودی تجزیه و رفته

  دو تهیش  لی  تباصم شفنف

ی انگلیس و  تلیه ساالطه  1936-39های  ی او  ای، تباصاامات در شااورشنقطه

 هاترت یهودیان بود که به اتتصاب تمو ی اتراب و قیا ی  سلحانه  هجر شف  تلیس  

و ارتش انگلساتان هزاران ترب را قتل تام کردنف و بعف از چهف ساا  شاورش اتراب را  

قیام دسهف سفیف  بود که در ببش قیلی  آ فهای ای، کا الً سرکوب کردنف  ی ی از تی

های یهودی را نیز  حاصاره کرده ها برخی از ده فهبه آن اشااره شاف  درتی، حا  ترب

تور که ها نشافنف  همانریم چهفی، قربانیا  وفق به تسابیر آن ده فهبودنفا که تلی

ترقه    ها برای در یری نهایی آ اده شاافه بود و فقط به ی  الحظه شاافا تمام ز یهه

سااز ان  للا در   181ی نیاز داشات  در واقما دوتاره کردن فلساطی، توساط قطعها ه

 ای بود ح م چهان ترقه
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(6) 

 آیا راه خروجی باقی ماده است؟

تصور نیست  دولت  ساا  تس از ت سایس دولت اساراییلا هاهراً راه خروتی قابل 73

را به تصاارق  181ی  قطعها ههای  هفر  در اسااراییل نه فقط هر دو ببش ساارز ی،

به یهیمت برده  1967کا ل درآورده استا بل ه از ساحل یربی رود اردن که در تهه  

سااازی یهودیان قفما ساالس هویت کرده اساات  تفاوم شااهرکبهارها قفمبود نیز اره

تااره تیافیال کرده اسااات  ناه آن را باازتس  ای تاارهی یربی را باه  هطقاها کراناه  افراتی

ها با کساس حق رأی به کههفا  یادا فلساطیهیا نه آن را به اساراییل  لحق  یدههف ی

اکثریت دسات یابهف  تف ر یالس بر رهیران کهونی اساراییل نه شایاهتی به آرای تئودور  

هرتسال داردا که ی  لییرا  بورووا و  تاثر از تصار روشاهگری اروتا بودا و نه شایاهتی  

 تی صهیونیستی به اف ار تیشگا ان تهیش سوسیالیس

های چ  و بعسااً د ارکسایسات  تهیش از ساوی دیگرا هاهراً اثری از آثار تها 

 رایان ی اساالمهای فلساطیهی در چهیرهببش فلساطی، باقی نمانفه اسات  تودهآزادی

ببش فلساطی، اسایرنف   های فرتوت و فاساف سااز ان آزادیافراتی حما  و بوروکرات

ی خلیج فار  های حوزهای  الی و تساالیحاتی دولتهای، هر دو ساااز انا به کم 

تمعیت آن را تش یل  ٪20های درون اسراییل که انف  از ساوی دیگرا فلسطیهیوابساته

برنفا  سار  یآرام بهها در همزیساتی ناهای زیادی اسات که با اساراییلیدههفا و ساا  ی

دساتان و انف که از تهیکار و  تموّلی را بر زیفهدر نواحی سا ونت خود رهیران  حافظه

 توانان ترب بیش از دولت اسراییل وحشت دارنف  

ی اساراییل نیز توییرات بسایاری تفیف تا عه  نظر از دولت اساراییلا در خودِصارق

کههف از  خصاوص آ ری اا زنف ی  یآ فه اسات  تعفاد یهودیانی که در توا م یربیا به

ی  ذشاتها یهودیان کل تمعیت اساراییل بیشاتر شافه اسات  در توض تی چهف دهه

تهها هانف  آنها نتا  هاترت کردهویژه از کشااورهای تربیا به آنبساایاری از شاارقا به

های سا والر و انف بل ه نبیگان اشا ِهازیِ اروتاییا با ساهتترکیس تا عه را توض کرده

بهفی قفرت حذق بعساااً د وکراتی ی که به همراه داشااتهف را تا حفی از ساااختمان
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ترنف و به همراه خود  های بو ی  تعصاسانف  ای،  هاتران از بسایاری از اساراییلیکرده

اناف  ا ر باه آخری،  ییرد وکراتیا  را وارد تاا عاه کرده  هاای شااافیاف  اذهیی وساااهات

ی  انتبابات اسااراییل نگاه کهیفا تعجس خواهیف کرد که دحزب کار ر ا با آن سااابقه 

اشا فقط هفت نمایهفه به تارلمان فرساتاده اسات! با  توالنی و رهیران سا والر اروتایی

آیهف  آنها در به حساب  یای، حا ا یهودیان  هاتر تزو فقیرتری، شهرونفان اسراییل  

تلیی  انتبابات اسراییلا در واقم نه به  هافم  ادی خود بل ه به ایفپولووی کاابِ برتری

 دههف و ضف تربی رأی  ی

اصاطال  دخودسار  را های بههاا ببش اتظم دساتهتری،فرزنفان آنهاا آن فرودسات

بتلط اساراییل با چوب  نشای، و  دههف  هم ایهان بودنف که در  هاتق تربتشا یل  ی

انگیز و دردآور اساات  ور شاافنف  حیرتو چماق و کوکتل  ولوتوق به  ردم تادی حمله

تری، درکی از تاری  یهودیانا ریشااها بفون کوچ که چگونه برخی از ای، نوتوانانِ بی

دادنفا بل ه با شااهاتتی تماما زیر چتر حمایتی نه فقط شااعار د ر  بر ترب  ساار  ی

زدنف: د ا ا روز نازی هساتیم ! در توضا وا کردن ترچم اساراییلا فریاد  یتلیسا با ه

ی  توساط اساراییل اسات که شااهف انصاراق از خف ت ساربازیا در بی، توانان تیقه

 ها هستیم  تحمل زنفان و  بالفت با سرکوب فلسطیهی

کشاااان و کار ران اساااراییل اسااات تا برای تس آیا ای، تقفیر  ریزناتذیر زحمت

کشاان فلساطیهی که کشای از نیروی کار خود ت، دردههف؟ آیا زحمتیشاه به بهرههم

توانهف به زدودن آن آ اهی کااب  خود تحت استثمار شفیف و ستم  سات  هستهفا  ی

انافا ای، یا  کما  کههاف؟ قطعااً برای کساااانی کاه هماه چیز خود را از دسااات داده

اابا  سائولیتی اسات که در درخواسات بزر  اسات  بفون تردیفا  ساسات با آ اهی ک

ی آنها باقی  هاسات  آیا راهی برای برقراری تیونف دوبارهی اساراییلیی او  برتهفهدرته

 ی هولهاک چه بایف کرد؟ راستی برای خرو  از ای، چرخه انفه است؟ به

توانف ساارنوشاات آنها را کس نمیهاا هیچها و اسااراییلیییر از خودِ فلسااطیهیبه

ی، ی  واقعیت ان ارناتذیر اساات  با ای، حا  ابراز همیسااتگی با تهیش  تعیی، کهف  ا

توان صارفاً به  ح وم کردن دولت ساتمگر اساراییل  حفود  ببش فلساطی، را نمیآزادی

ببش  رد ی تمایز قایل شااویما کرد  ا ر  ا نتوانیم بی، دتهه  و ی  تهیش آزادی

تور که در ایم  وانگهیا هماناحتماالً تا حفی قفرت تشاابی  خود را از دساات داده
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ابتافای ای، نوشاااتاه تا کیاف شااافا تهاه اساااراییال و حماا ا تیش از هر چیزا نزاتی 

ایفپولووی  برای قیساه کردن اههیت  ردم فلساطی، و اسراییل است  تس اتازه دهیف  

ی اساراییل و تعارضاات درون آن ت  ل  با چشامانی باز قفری در سارشات کهونی تا عه

هایی تفیف تر  کهیم و در  شاایش  فتمانی  تفاوت ی، راه ترساشکهیم  شاایف از ا

 سهیم شویم 

ا آ ار تیش از 2019ی  رکزی آ ار ا در سااا  های رساامی دادارهبراسااا  داده

تمعیت زیر خط    ٪23از  ردم اسراییل یا   309ا980ا1دههف که  شیوع کرونا نشان  ی

 ٪8 35اساااراییلی هساااتهاف     کودکاان  ٪7 31کههافا کاه از ای، تعافاد  فقر زناف ی  ی

برنف  برای تمعیت شایل و فاقف  زایای دولتیا نرخ فقر حفود سر  یها در فقر بهترب

ی هولوکاسات هساتهف و با حقوق  بسایاری از آنها باز انفهاسات  ساالمهفان که  19٪

انف   چهارم فقرای اسراییلکههفا ی های خیریه زنف ی  یناچیز بازنشستگی و یا کم 

ها  دهف که  یانگی، درآ ف اقتصاااادی زنف ی خانوادههای ای،  زارش نشاااان  یهیافت

تا عه  ی  توساط  های تاییهی تیقهکاهش یافته اسات  شافیفتری، افت در الیه 23٪

 کهف تور روزافزونی به سوی فقر ترتاب  یبود که آنها را به

د  در آن ز انا   ردباز ی 1985 هشااء اختالفات شافیف تیقاتی اساراییل به ساا  

درصافی روبرو بود  آنچه   ۴00ی  اساراییل با ی  بحران اقتصاادیا و تورم افساار سایبته

ی اقتصاااادیا در حقیقات چرخشااای  ی اقتصااااد تاایافار  ناام  رفاتا از تهیاهدبرناا اه

رحم بود  تذیرش داری بیاصااطال  دسااوساایالیساام  به ی  ساار ایهایفپولووی  از به

های دولتی و صااادر کردن فهاوری ا ا به کم  یارانه  شاافه بااصااو  اقتصاااد تهانی

هاای  االیااتی تظیما باا کااهش شااافیاف خاف اات رفااهی توأم بود  در تی، حاا ا تبفی 

کردن اتتراضات درونی و خارتیا اسراییل تالوه بر توسل به ناسیونالیسمی برای خهثی

ا اترایی کردن افراتیا  وتی از اقفا ات قانونی ضااف د وکراتی  را تصااویس کرد  ا 

هایی ییرلییرا  و  بت  اسراییل برخوردار بود  آنچه به اترا  دنولییرالیسام ا از ویژ ی

شافه توساط دولت بود  ای، نه تقفم بازار بر دولتا   ذاشاته شافا بازار دآزادی  کهتر 

 بل ه بازاری در خف ت دولت است 
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ناسایونالیساتی  بود که   در واقم اصاالحات نولییرالی اساراییلا ی  نوع دنولییرالیسام

برد  قاصاف دولتی اساتفاده تهوان ابزاری برای تیشهففش بازار نیساتا بل ه از بازار به

برد  هافم د لی ا  ریم باز  ذاشات، دسات ببش خصاوصایا تیشکهف  بهابرای، تلی ی

ی سایاسای صاهیونیساما نسایت به هر چیز دیگر اولویت داردا حتی ا ر یا تفاوم ترووه

ونفانش را از بی، بیرد  برای اساراییل بقای خودشا تایگاهی واالتر از اقتصااد رفاه شاهر

نظا ی اسات که در -ی اصالی اساراییلا حف  ی  سااختار ا هیتیداشاته اسات   شاوله

های  تعفد  ها همواره  رکزیت داشااته اساات  حتی در دولتآن  قابله با فلسااطیهی

های بقای ساایاساای بر ساایاسااتاصااطال  اهفاق بزر   لی و  دحزب کار ر  نیز به

ای از حزب باقی  انفه  که الشاهدد وکراتی  ساوسایالیساتی  تقفم داشاته اسات  با ای،

الملل دوم  های اسااراییلا از دبی،اسااتا دو سااا  تیش در اتتراض به تحریم فرآورده

داری دولتی اساراییل با تعفیالتی توض که سارشات سار ایهخار  شاف   احصال کالم آن

 نشفه است 

ی ی بالفصال اترای نولییرالیسم دولتیا افزایش داپمی فقر در دهههرحا  نتیجهبه

تری، و بود  حاادتری،  شااا ال اساااراییال دوقطیی شااافن تاا عاه بی، تردرآ اف1990

ها در  قایساه با  باالیی  ٪10دالر در    600ا11تری، سااکهان اساراییل اسات   درآ فکم

کهاف  ای، ی  ااهااناه را تا  ی،  یی از هزیهاههاا کاه فقط نیمتااییهی ٪10دالر در    380ا1

 قایساه اسات  ای، یافتها فقط با ا ری ا قابلساطح از نابرابری در  یان کشاورهای توساعه

های لوکس با  اراوهای دو اتو ییله در شاهر سااحلی قیصاریه  در حالی اسات که خانه

یذا اساتفاده   هایشاونفا در صاورتی که سااکهان شاهر  جاور ت یفاا از کوت،سااخته  ی

های زبردساات  ی اورشاالیم توسااط آوانس هظرههای  حقر ولی خوشکههف  خانه ی

رود تاا باا تبریاس آنهاا ویالهاای لوکس دو  یلیون دالری  عاا الت  ل ی باه یوماا  ی

 بسازنف   

های رسااامیا  یری کرونا در دسااات نفاریم   زارشههوز آ ار کا لی تس از همه

دهف که  یلیارد دالر( را نشاان  ی 52ری  اساراییل )حفود  بیشاتری، کسار بودته در تا

 یلیارد دالر اسات   18درآ ف ناخال   لی اسات  تراز بازر انی نیز  هفی   ٪13بالغ بر 

ی  ی نظا ی اساراییل تس ازتربستان سعودیا رتیه به نسایت در آ ف  لیا درصاف بودته

 شود   های نظا ی رایگان ا ری ا به اسراییل را شا ل نمیدوم را دارد  ای، رقم کم 
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های  ردم فوران کرد  در آن نارضاایتیا باالخره 2011ساا  تیشا در تابساتان   10

تری، اتتراضاات اتتماتی در اساراییل بودیم که دولت را  جیور به ساا   ا شااهف بزر 

ی  نشاایهی و تصااویس ی  ساالسااله اصااالحات رفاهی کرد  آیا ا  ان بروز دوبارهتقس

ی ایفپولووی  ساترش خاک اساراییل  اتتراضاات  شاابهی از تصاور خار  اسات؟ سالطه

ی کار ر  طلق نیساات  نیایف دچار ای، تهفاشاات واهی شااف که  هافم تیهی تیقهابفاً 

بر اههیات کاااب  هاافم  لیاساااراییال نمی تیق  -تواناف  بر  یلیاه کهاف    اذهیی 

یهودیان اساراییل  بال  حساور احزاب   ٪57های تیش از انتبابات اخیرا  نظرساهجی

سا والر  وافق تشا یل  افراتی  ذهیی در دولت هساتهف  ههوز حفود نیمی از احزاب  

ها را فقط ت انی از تایی،  رساف باالییی  دولت  ساتقل فلساطیهی هساتهف  به نظر  ی

 آورد به هوش  ی

روزه با حما ا در سااراساار اسااراییل و نیز در یزها   11بس در تهه تس از آتش

شااهف شاور و شاع  هزاران تظاهرکههفه برای خاتمه یافت، تباصامات بودیم  هم اتراب  

یهودیان اساراییل نشاان دادنف که با تهه  بالفهف و خواهان تعا ل و همزیساتی   و هم

افروزی! نه به نتانیاهو! نه به حما ! ا ا ای، بفان آ یز با ی فیگرنف  نه به آتش ساالمت

حق خود برای تعیی، ساارنوشاات دساات ها از  یارزات به عها نیساات که فلسااطیهی

ها در اورشالیم به بسا فلساطیهیتس از اتالم آتشانف  کا الً برت س  بالفاصاله  کشایفه

ها ریبتهف و درحی، ابراز خوشاحالی از خاتمه یافت، تهها آشا ارا اتالم کردنف  خیابان

 که:  یارزه ادا ه دارد!

هاا توانان ی نسل تفیفی از فلسطیهیههگام ههور نبستی، انتفاضها به1987در 

ها  خالی و به تور خودانگیبته به خیابان  هایخواه فلساطیهی با دساتباک و آزادیبی

ریبتهف به رهیران رسامی خود تشات کردنف  آنها با صافای بلهف اتالم کردنف که دشاما 

های سایاسای خواهیف تصامیمتوانیف سارنوشات  ا را تعیی، کهیف  شاما هرقفر که  ینمی

تهیش  اتباا کهیف ولی تصامیمات شاما هیچ ت ثیری در زنف ی  ا نبواهف داشت   ای،

ببش فلساطی، و اساراییل را به تای  ذاکره و تفیف از ساویی رهیران سااز ان آزادی

 رای حما ا با رد دتوافق اسالو  کشاانف و از دیگر ساو باتث شاف سااز ان نوتا و اساالم

ای که اساراییل را به رسامیت بشاهاسافا و انجام ی  سالساله تملیات هر ونه  ذاکره
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یهی را تقیم ساازد و هم باتث تجاوز نظا ی به یزه انتحاریا هم تهیش توانان فلساط

 ی یربی  ردد و دیوار کشیفن بی، اسراییل و کرانه

انف که تحت هیچ شارایطی اتازه ی فلساطی، بارها ثابت کردهرهیران خود انگاشاته

ای کهتر  سااارنوشااات فلساااطی، را از  ی تودههاای خودانگیبتاهدههاف تهیشنمی

بیهی نیودا حرکتی ی کهونی نیز که هاهراً قابل تیشانتفاضههای آنها خار  کهف   دست

های سایاسای سااز انفهی نشافه  کا الً خود انگیبته بود که توساط هیچ ی  از تشا ل

های  حلی ساز انفهی کرده بودنف   بود  ای، تهیشی است که کهشگران توان و کمیته

ثمرا کههه و را بی آنها آشاا ارا  بال  دخالت نبیگان ساایاساای بودنف و نظرات آنها

انفا  دانساتهف  بسایاری از ای، توانان که برای اولی، بار در یر  یارزه شافهفایفه  یبی

انف  درسات درچهی، شارایطی  هم اساراییل و هم رهیری ساهتی خود را به چالش کشایفه

بود که حما  وارد  اترا شاف تا بار دیگر ای، حرکت نوخاساته را  هحرق کردها به زیر  

 خود درآورد!کهتر  

ی ی  بُعف اتتماتی کا الً نوی، تهیش اتتراضااای اخیرا در تی، حا  دربر دارنفه

های درون اساراییل نیز با اتالم همیساتگی با توانان  هاتق اشاوالیا  بود  ای، بار ترب

ها سارازیر شافنف  شارکت  ساتقیم آنهاا تا لی اسااسای اسات  تا خاساتهف و به خیابانبه

انفا هرچهف که ای، همزیساتی با  مزیساتی با یهودیان را تجربه کردهچراکه آنها ا  ان ه

توانهف در ایجاد تفاهم از تایی،  تشااهجا ناآرا ی و حقوق نابرابر توأم بوده اساات  آنها  ی

های  هاتق اشاوالی نقشای کلیفی ایفا کههف  در بی، اتراب و بی، یهودیان و فلساطیهی

شااته شاااهف ت ساایس  فار   بتلطا یهودیان اسااراییل اساات که در چهف سااا   ذ

ایم  درسات برای برهم زدن چهی،  های همیساتگی بودههای  شاترک و  روهسااز ان

تات نفرت برای تحری  به خشاااونت  تقابلا به  هاتق آیازهایی اسااات که دساااته

 ور شفنف  بتلط یورش آورده و به اهالی آنجا حمله

از  یارزها ساا وت در برابر ا ا تالش برای ایجاد تفاهم به  عهی دساات کشاایفن  

ی حقوق بهیادی، و تعیی، سارنوشات خود نیسات  اهمیت  تجاوز و خودداری از  طالیه

ی اههی و تی بردن به حسااور دو ساااختههمیسااتگی در فروریبت، دیوارهای تیش

انف  تیعاً روایت  بتل  و بعساااً  تساااد تاریبی اساات که نساایت به ی فیگر بیگانه

ن  لت ساااتمگرا بار ساااهگی، تری بر دوش دارنف  ا ا آیا از  یان تهواها بهاساااراییلی
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دیفها کسای چون نلساون  انفال برخواهف خاسات که با درک و ابراز  های ساتمفلساطیهی

همفلی با روایت تاریبی ساافیفتوسااتان آفریقایی و  یارزات آنها تلیه انگلیسا درتی، 

 حا  روایت تاریبی آفریقای سیاه را اراپه کهف؟

ا  تیش ی  فلسااطیهی به اساام دخالف  حا ف ا در شااهر الهاصاارها ی  چهف ساا

ی هولوکاساات دایر کرده بود به نام دانسااتیتوی تحقیق و آ وزش هولوکاساات    وزه

هاا و هم  کههاف  ا اا ای، تمال هم بی، فلساااطیهیافراد زیاادی از آن  وزه دیافن نمی

ل  حل خالف او را دخاپ،  انفاخت  خانواده و اهراه  یهودیانا ساار و صاافای زیادی به

ای  کردنف  او در  صااحیهکردنف و یهودیان نیز با شا  و تردیف به او نگاه  یخطاب  ی

ی  ، تعیی،  رزهای  شاترک با خیرنگار بوساتون  لوب تا کیف کرده بود که د شاوله

خواهم آنچه در هولوکاسااات اتفاق افتاد را برای اتراب تشاااریح کهم   نیسااات   ،  ی

تمام توانس هساتی و خودآ اهی یهودیان را رقم زده اسات  نفس وتودی    هولوکاسات

را ان ار ها آنی هولوکاسات  ره خورده اسات در حالی که فلساطیهیاساراییل با خاتره

بیهی صاادقانه  کههف  چیز  شاترکی  ا و آنها را بهم تیونف زده اسات   ساپس با خوش ی

هاا از فجاایعی کاه در ز اان لساااطیهیدهاف کاه دا ر فای ادا اه  یلوحااناها اا سااااده

هولوکاساات اتفاق افتاد باخیر شااونفا نزاتی که بی،  اساات در هرق چهف روز تایان  

 یابف     ی

 260دنظیر  جالی  ی  فلسطیهی دیگر است که چهفی تیش به همراه ی   روه  

نفری ترب و یهودی به اردو اه  ر  آشااوویتز ساافر کرده بود  قصااف او ایجاد درک 

توانیم به تفاهم برسایم؟  نظیر  اسات  د ا بفون شاهاخت ی فیگرا چگونه  ی  شاترک

ها  ویف کتابی در دسات تهیه دارد به نام دی  ترب در آشاوویتز   شاایف ای، نمونه ی

ی کوچ  دیگرا نقا  شروع  هاسیی برای زدودن ناا هیا بیگانگی و تهفرا ها نمونهو ده

توان چهی،  ها نمیکه از باالییقفر  سالم ای،  و ایجاد همیساتگی بی، دو  لت باشاهف 

 انتظاری را داشت 
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درگیری هفته  چندین  از  پراکندهپس  با  فلسطینی  ی های  االقصی  مسجد  در  ها 

اردیبهشت   ۲۰صبح دوشنبه    اسراییلناگاه نیروهای امنیتی  به  اسراییلنیروهای امنیتی  

نفر    ۳۰۰های داخل مسجد حمله و حدود  سابقه به فلسطینی کمبه شکلی وحشیانه و  

کردند مجروح  را  آنان  گروههم  .از  افراطی    ییهازمان  راست  حزب  دو    اسراییل از 

ها و واگذاری های فلسطینیخانه  یکنندگان فلسطینی )در اعتراض به مصادرهتحصن 

شیخ جراح را مورد هجوم قرار دادند. ساعاتی بعد حماس   یان( در محلهها به یهودیآن 

بعدازظهر نیروهای امنیتی مسجد   ۶صورتی که تا ساعت    ای صادر و تهدید کرد دربیانیه

آمدهای  پیشدگان را آزاد نسازند،  بازداشتشیخ جراح را ترک نکرده و    یاالقصی و محله

موشک  هفت  بعدازظهر با شلیک    ۶خواهد بود. حماس در ساعت    اسراییل  یآن بر عهده

المقدس تهدید خود را عملی ساخت و حیرت همگان را برانگیخت و این آغازی بیتبه 

. این  اسراییلشد برای دور جدیدی از درگیری مسلحانه نوار غزه با رژیم صهیونیستی  

از شرایطی است که منجر به شکل گرفتن  نوشته از  توضیح کوتاهی   از دور جدیدی 

آمدهای  پی  یدربارهتأملی است  و  شد    اسراییلها و  درگیری مسلحانه بین فلسطینی

 احتمالی آن.

 های اشغالی  ها در سرزمینفلسطینی

ویژه نوار های اشغالی، بهبا آغاز شیوع ویروس کرونا اوضاع معیشتی ساکنان سرزمین

ها را به دنبال  رو به وخامت گذاشته و تشدید نارضایتی  ها در محاصره است،غزه که سال

 اسراییلچند ماه پیش که واکسیناسیون کرونا در همان از  اسراییلداشته است. دولت 

را دنبال   نژادپرستانه  آغاز کرد، سیاستی  اولویت قرار  کرد  را  را در  به  داد،  و یهودیان 

   : باید اسراییلکه  گوشزد کرد ۲۰۲۱ژانویه  ۶ای که سازمان بهداشت جهانی در گونه

اشغال»به  نیروی  یک  التزامعنوان  انگاشتن  نادیده  بینگر  را المللیهای  اش 

به صورت   ۱۹-یدوای عمل کند که واکسن کوگونهبهدرنگ  کنار گذاشته و بی

 ی های ساکن در مناطق اشغالی کرانهمساوی و عادالنه در اختیار فلسطینی

 باختری و نوار غزه قرار گیرد«.  

ها را افزایش داد و سبب خشم شدیدتر  نارضایتی فلسطینی   اسراییلاین سیاست  

 آنان شد. 

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-56149076
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/a-56149076
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های  سال در سرزمین   ۱۶ابات جدیدی پس از  از سوی دیگر قرار بر این بود که انتخ

اشغالی انجام گیرد که محمود عباس )ابو مازن(، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین  

از   قبل  روز  موافقت    ۲۰چند  عدم  بهانه  به  در گیری  رأیبا    اسراییل اردیبهشت 

انتخابات  بیت به  المقدس،  برگزاری،  جدید  تاریخ  ذکر  بدون  بتأخیر  را،  که  ا انداخت 

انتخابات تأخیر برگزاری  های فلسطینی روبرو شد.  مخالفت شدید حماس و دیگر گروه

مربوط باشد به وضعیت متزلزل سازمان فتح )که ابو مازن   اسراییلکه به  بیش از این 

واحد فهرست  یک    ای. سازمان فتح نتوانست به توافقی برشودمیرهبر آن است( مربوط  

یابد رسما    ، دست  بود  تأیید  که مورد  فهرستی    اما  مازن  سازمان  فهرست  عنوان  بهابو 

مرکزی فتح از   یانتشار یافت. مروان برغوتی زندانی محکوم به حبس ابد و عضو کمیته

برکنارشدهفهرست  زندان   ناصر قدوه عضو  از طرف  اعالم کرد که بالفاصله    یدیگری 

سوم از طرف محمد دحالن  فهرست  کمیته مرکزی سازمان مورد پشتیبانی قرار گرفت.  

فهرست  کمیته مرکزی سازمان فتح اعالم شد. اعالم این سه    ی عضو دیگر و برکنار شده

سازمان فتح و  فهرست  به کاندیداها در سه دهندگان  آرای رأیو احتمال شکسته شدن  

ها، ابو مازن  احتمال افزایش انتخاب شدن کاندیداهای بیشتری از حماس و دیگر سازمان

اندازد. این موضوع نارضایتی زیاد  تأخیر  ار کرد که انتخابات را تا زمان نامعلومی به  را واد

های  های ابو مازن )از جمله سیاست از سیاست  دهندگان سرخورده رأیها و  دیگر سازمان

درباره او  فلسطینیخانه  یمصادره  یانفعالی  محله های  در  ساکن  جراح    یهای  شیخ 

اخراج  اسراییلدست  به به   و  را  داشت.  آنان(  نارضایتی  تأخیر  همراه  و  انتخابات  در 

فلسطینیسازمان و  و کرانهها  غزه  نوار  بن  یهای  از  حکایت  اردن  رود  بستی  باختری 

ها در  فلسطینی  یسیاسی برای تشکیالت خودگردان فلسطین دارد. سرکوب وحشیانه

س خودگردان  تشکیالت  انفعال  و  جراح  شیخ  محله  و  االقصی  فریاد مسجد  بب 

تا خود را فریادرس و  بهره برد  ها شد و حماس از این فرصت  خواهی فلسطینیکمک

 منجی معرفی کند. 
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 اسراییل

المقدس بیتکه با پشتیبانی کامل ترامپ امتیازات مهمی از قبیل پذیرش  اسراییل

پایتخت  به بخش  اسراییلعنوان  انضمام  بلندیو  اشغالی  به های  سوریه  جوالن  های 

با انتخاب بایدن این پشتیبانی    ، آمریکا کسب کرده بودتأیید  را با    اسراییلهای  سرزمین 

با داد.  از دست  تا حدودی  را  قید شرط  نتانیاهو   بی  از  ترامپ  پشتیبانی کامل  وجود 

مواجه بود. در دو سال گذشته  اسراییلدر داخل  ییها ، او با چالشاسراییلوزیر نخست 

ها نتانیاهو نتوانسته  یک از آنبرگزار شده که در هیچ  اسراییلانتخابات پارلمانی در  چهار  

است کابینه مورد نظر خود را تشکیل دهد و ناگزیر از ائتالف با احزاب راست افراطی و  

آن به  امتیازاتی  در  دادن  انتخابات  چهارمین  است.  شده    ۱۴۰۰  ماه ینفرورداوایل  ها 

دیگر   کوچک  حزب  چند  با  نتانیاهو(  رهبری  )به  لیکود  حزب  ائتالف  که  شد  برگزار 

بیش لیکود  اما چون حزب  کند  را کسب  پارلمان  اکثریت  را  ترین کرسینتوانست  ها 

بود کرده  مأمور    ،کسب  شد.  نتانیاهو  کابینه  مقرر وی  تشکیل  زمان  گذشت  از  پس 

اردیبهشت یائیر    ۱۵رده و تشکیل کابینه دهد لذا در  نتوانست با احزاب دیگری ائتالف ک 

 .  شدلِپید مامور تشکیل کابینه 

ای برای باقی ماندن در قدرت استفاده نتانیاهوی ماکیاولیست سعی کرده از هر حربه 

جا که بتواند به احزاب راست افراطی امتیاز دهد. باقی ماندن در قدرت از  کند و تا آن

تر نیست،  های سیاسی و دوم، که کم اهمیتطلبیدارد: اول جاهدو جنبه برای او اهمیت  

خواری و خیانت در او به اتهام فساد، رشوه  یاحتمال زندانی شدن به سبب سه پرونده

امانت. ترامپ در قدرت با پشتیبانی کامل از او و فشار بر رقبای او مانع از این شد که  

وزیر نبودن رسیدگی به نخست ورت  ص  وزیری را از دست بدهد چرا که درنخست پست  

قضاپرونده همانند    یی های  بسا  چه  و  یافته  خاتمه  المرت نخستاو  ایهود  قبلی  وزیر 

انتخابات پارلمانی در دو سال حکایت از به چهار  شد. عالوه بر این،  زندان می  یروانه 

ها شده و سیستم ی اسراییلو سرخوردگی    اسراییلبست رسیدن اوضاع سیاسی در  بن

اساسی روبرو ساخته است. در چنین شرایطی است که  با چالشی  را  سیاسی موجود 

فلسطینی  یحمله  به  و  وحشیانه  االقصی  مسجد  داخل  محلهتحصنهای   ی کنندگان 

 .  گرفتح انجام شیخ جرا
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 در توازن قوا در خاورمیانه   تغییرات اندک

و عربستان    اسراییلبرجام،    ینامهدر جریان مذاکرات دوران اوباما برای امضای توافق

نادیده گرفته شدند به آمریکا در خاورمیانه  اصلی  به  عنوان دو شریک  مخالفت  و  رغم 

موافقت  کشور  دو  این  امضاآشکار  با    نامه  اما  و  شد.  ترامپ  دولت  آمدن  کار  روی 

تازی این دو کشور شروع شد. طرح ایجاد یک  و یکه  یی دوران طال  ،اش با برجاممخالفت

عربستان   یطلبی« ایران با سرمایهبرای مقابله با »توسعه  اسراییلناتوی عربی با همکاری  

ارائه شد. در دوو شیخ ران نشینان خلیج فارس و نیروی نظامی مصر از سوی آمریکا 

قرن«   یفلسطین از راه »معاملهی مسألهحل و فصل   یزمینهترامپ تبلیغ بسیاری در 

های  و همکاری  اسراییلهای آن علنی شدن روابط عربستان و  به راه افتاد که از نشانه

عربی، سودان و    یامنیتی این دو کشور و برقراری روابط سیاسی بحرین، امارات متحده

عربستان   ،ریاست جمهوری ترامپ بود. در این دوران  یاواخر دورهدر    اسراییلمراکش با  

از آن پشتیبانی می ترامپ  بود که  به  درگیر جنگ در یمن  بایدن  انتخاب  با  اما  کرد. 

شکل گرفت. بایدن    و عربستان مجددا   اسراییلتوجهی آمریکا به  بیریاست جمهوری  

را ممنوع کر یمن  برای جنگ  عربستان  به  تسلیحات  دربارهفروش   ی د. دیگر سخنی 

  سیاسی با  ی»معامله قرن«، ناتوی عربی و صف کشورهای عربی برای برقراری رابطه 

نمی  اسراییل است.  شنیده  برجام  به  آمریکا  بازگشت  روز  سخن  و  و   اسراییلشود، 

دارد  اعالم می  با ناامیدی  اسراییلعربستان با احیای مجدد برجام مخالفت علنی کرده و  

ای های هستهکند تا ایران را از دسترسی به تولید سالحهر شکلی تالش میکه خود به  

شدت از سوی آمریکا برای پایان دادن به جنگ در یمن تحت  بهبازدارد. عربستان که  

»آبرومندانه« جنگ در یمن نداشته    یفشار است راهی جز همکاری با ایران برای خاتمه 

شود که هضم آن سرعت افشا میبهربستان  مذاکرات سری ایران و ع در این زمینه  و  

رسد که مذاکرات برای توافق درباره  چنین به نظر میتا امروز  سخت است.    اسراییلبرای  

و   اسراییلهای بازگشت آمریکا به برجام با نتایج مثبتی همراه بوده است. برای  شرط 

جمهوری   ریاست  دوران  مانند  دیگر  خاورمیانه  در  تحوالت  روند  در  عربستان  ترامپ 

سال ممنوعیت صادرات    ۴۰پس از    ۲۰۱۴دسامبر    ۳۱جریان نیست. دولت اوباما در  

نفت مورد نیاز داخلی آمریکا بوده  تأمین در  یینفت آمریکا را لغو کرد که به معنی توانا
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نفت خاورمیانه    ،اشییو آسیا  یی پیمانان اروپابرخالف هم  ، داد که برای آمریکاو نشان می

برد مهم آمریکا مقابله با  . در دوران اوباما راهاهمیت راهبردی نداردمانند گذشته  دیگر  

آرام بود و از همین رو است که پس  اقیانوس    یاقتصادی سریع چین در حوزه   یتوسعه 

اقیانوسی« یا اقتصادی »مشارکت فرا  اوباما بلوک  Trans-  از چند سال تالش دولت 

(TPP) Pacific Partnership    پایه گذاری کرد اما این بلوک پا    ۲۰۱۶را در سال

 وجود نگذاشت چرا که ترامپ از آن خارج شد.   یبه عرصه

 ؟ چرا درگیری مسلحانه

سرزمین   اسراییلحکومت   در  خودگردان  تشکیالت  مشکالت  و  با  اشغالی  های 

خاورمیانه    یدر منطقه   بست سیاسی دست به گریبان هستند و سیاستساختاری و بن

های چهار سال گذشته است. در این شرایط یکی از  در حال دوری جستن از سیاست

راهرایج  از بنترین  اختالل درهای خروج  ایجاد  روند سیاست    بست سیاسی موجود و 

خشونت شدید و به    اسراییلجدید توسل به خشونت شدید و درگیری مسلحانه است.  

 اند.  دنبال آن حماس درگیری مسلحانه را انتخاب کرده

بینی و  ها به این خشونت شدید را پیشواکنش فلسطینی  طبیعتا  اسراییلحکومت 

بست  ست، برای خروج از بنها را، که بیشتر با خشونت همراه ااستفاده از این واکنش

برنامه کنونی  بودسیاسی  کرده  به  ،ریزی  چنین  میاما  حملهنظر  که  موشکی    یرسد 

که    بینی نداشت. چرا در این پیش  ییجا  اسراییلحماس به تل آویو و شهرهای دیگر  

موشکی تصمیم به بمباران   یکوچک امنیتی درباره این حمله  یپس از تشکیل کابینه

گیر شده است. حماس  غافل  اسراییلشد. این از موارد نادری است که  رفته  غزه گ  ییهوا

موشکی   یهای اشغالی اقدام به حمله بست سیاسی در سرزمیننیز برای خروج از بن 

نسبت به حمله موشکی چندان    اسراییلبینی واکنش شدید و وحشیانه  کرد که پیش

شکی حماس موقعیت متزلزل  مو  یبه حمله   اسراییل  یسخت نبود. واکنش وحشیانه

او بازهم  پایدار ساخته و چه بسا در انتخابات احتمالی آینده    را  اسراییلنتانیاهو در داخل  

عنوان تنها حامی ساکنان  بهقادر به تشکیل کابینه شود. حماس با این حمله خود را  

انتخابات آتی را رقم    یهای اشغالی معرفی و آیندهسرزمین  زد.  بهتری برای خود در 

موشکی حماس این است که آیا حماس    یانتخاب حمله   یحائز اهمیت درباره  ینکته

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership
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 یشیخ جراح، را حمله   ی، پس از حمله به مسجد االقصی و محلهاسراییلاقدام بعدی  

دستی کرده و ابتکار عمل  پیشنظامی به غزه ارزیابی کرده بود؟ در این صورت حماس 

موشکی حماس بمباران غزه    یقبل از حمله   اسراییلدست گرفت. درصورتی که    را در

شیخ جراح   یکرد حماس دیگر حامی بالفعل ساکنان بیت المقدس و محله را آغاز می

  نبود.

پس از بمباران شدید نوار غزه حمالت موشکی حماس و دیگر نیروهای موجود در  

در تیررس حمالت موشکی قرار    اسراییلامی  تم  ای یافته و تقریبا سابقهغزه گسترش بی

های پرتابی  »گنبد آهنین« خود برای مقابله با موشک   ییدرباره کارا  اسراییلگیرند.  می

تبلیغات زیادی کرده بود. اما، در این درگیری ثابت شد که این سیستم    اسراییلسوی  به

از    ییکارا بسیاری  ناامیدی  باعث  و  نداشته  را  است.ها  یاسراییلالزم  حکومت   شده 

در برآورد قدرت موشکی حماس و دیگر نیروهای مستقر در غزه دچار اشتباه    اسراییل

اند چراکه در تیررس حمالت  بسته شده  اسراییلهای  فرودگاه  یفاحشی شده بود. همه

به حالت تعطیل درآمده است.    اسراییلموشکی قرار دارند. زندگی در بیشتر شهرهای  

شوند.  با آژیر حمالت موشکی ناگزیر از رفتن به پناهگاه می  سراییلاها شهروند  میلیون 

نیروی هوا نیز  از آمریکا  ییهاجدیدترین بمب  اسراییل   ییدر غزه  ها دریافت  ییرا که 

طبقه را با خاک یکسان    ۱۳ثانیه ساختمانی    ۵که در    یی ها گیرد. بمبکار میبه  کرده

ها هزار نفر آواره  پی به حالت تعطیل درآمده و دههای پیاکند. نوار غزه نیز با بمبارانمی

تواند  اند که میآورد بزرگ دیگری داشته اند. حماس و دیگر نیروها در غزه دستشده

فلسطینی بین  آینده  رویدادهای  در  مهمی  و  نقش  ساکنان    اسراییلها  باشد.  داشته 

ها آمده  غربی در مخالفت با بمباران نوار غزه و در همبستگی با آنان به خیابان  یکرانه 

نیروهای   بر این در شهرهای  ی درگیر شدهاسراییلو با  که ساکنان   اسراییلاند. عالوه 

کنند پس از شروع درگیری مسلحانه این دو  و یهودی درکنار هم زندگی می فلسطینی

قراگروه یک را مورد حمله  و دیگر  داد  رخ  لِد  و شدیدترین درگیری در شهر  دادند  ر 

ها را کاهش دهد. هنوز زود است اما  جا برود تا درگیرینتانیاهو مجبور شد شبانه به آن

 ی ساکن غزه، کرانه  یهاشاید بتوان گفت که این درگیری سبب همبستگی فلسطینی 

در اعتراض به    لاسراییهای شهرهای مختلط  شد. فلسطینی   اسراییلباختری، و داخل  
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یهودی   شهروندان  دستاورد    اسراییلحمالت  این  کردند.  عمومی  اعتصاب  به  اقدام 

از همبستگی   ۷۰که در    اسراییلها، برای  فلسطینی سال گذشته سعی در جلوگیری 

 یگران بر پایهرو برخی از تحلیل این ای سخت است. ازها داشته، ضربهفلسطینی  یهمه

گویند. عربستان، مصر و امارات آغاز »انتفاضه« سوم سخن میاین همبستگی از احتمال  

شیخ جراح را   یهای محلهسرکوب شدید در بیت المقدس و سلب مالکیت از فلسطینی

اند و حتی مصر مرز خود با نوار  محکوم کرده و خواهان توقف فوری بمباران غزه شده

 های فلسطینی باز کرده است.  غزه را برای مداوای زخمی

مصاحبه  جریان  از  در  برخی  دربارهمسئوالن  های  مسلحانه  یحماس   یدرگیری 

های ایران قدردانی شده است. بیان این موضوع از دو جنبه جاری با صراحت از کمک

ایران در ایجاد    یعنوان مداخله بهتواند  اهمیت دارد. از یک سو اعالم این موضوع می

جانبی داشته تأثیر  فی بوده و در مذکرات وین  ای مننکتهکه  آشوب در منطقه تلقی شده  

درگیری    اسراییلکه با    ییهادیگر این است که ایران با کمک به سازمان   یباشد. جنبه

اقدامات   از قبیل    اسراییلمسلحانه دارند و اعالم رسمی آن پاسخ عملی به  ایران،  در 

 . دهدزاده میای نطنز و ترور محسن فخریهستهتأسیسات انفجار در 

از   برداشت نگارنده این است که حماس با  از دویست و پنجاه کشته  وجود بیش 

و خسارت غزه  آن مردم  در  فراوان  مالی  برندههای  درگیری   یجا  از  دور  این  سیاسی 

ها در فلسطینی  ی چراکه این درگیری سبب شد که همهاست    اسراییلمسلحانه با  

پر   .انداحساس همبستگی کرده و به آن عینیت بخشیده  اسراییلامر مبارزه با  

واضح است که خروش سراسری در فلسطین به معنای گرایش به حماس نیست. عالوه  

اند که آیا دولت  بزرگ مواجه شدهسؤال  ی با این  اسراییلها شهروند  بر آن اکنون میلیون 

آیا ما شاهد دور    نیت آنان را در این خروش سراسری دارد یا نه؟امتأمین  توان    اسراییل

 جدیدی در تحوالت منطقه هستیم! 
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کش به خسروصادقی بروجنی که به جای بودن پشت میز  پیش 

 های زندان استپژوهش وآموزش پشت میله

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

کنند،  صااورت سااطحی دنبال میکه ساایاساات برزیل را، بهحتی برای کسااانی

از پاایاان ترین بحران خود پس  کشاااور در بزرگتواناد خبرجادیادی بااشاااد کاه این نمی

در کال    -براسااااس نظر برخی  -، یاا حتی  ۱۹8۰ی  نظاامی در دهاه  -دیکتااتوری بومی

برد. برزیل با سر می، به۱88۹ تاریخ جمهوری برزیل از زمان خلع امپراتور پدرو دوم در

به این سااو    ۲۰۱۹افراطی، جایر بولسااونارو، که از سااال  جمهور راساات رهبری رئیس

اجتماعی و توافق  ساایاساای وابسااته نبوده بلکه هنوز بر حمایت هیچ حزب رسااما  به  

های ساایاساای و نشااینیحاکم کشااور و نیروهای مساالح متکی اساات، با عقبی  طبقه

 است.  ی مواجهاجتماعی عظیم

از   ی نولیبرالی افراطی پیشپروژهگرفتن یاک  آمادهاای اجتمااعی در پیشاگر پی

بادترین سااانااریوی اجتمااعی،  کروناا باه    گیر ویروساین کاافی نبود، ظهور بیمااری هماه

بیماری و علم  اسات. غفلت دولت، زمانی که توجه به  اقتصاادی و بهداشاتی منجر شاده  

در برزیل بیش از   ۲۰۲۱شاود : تا آوریل تعداد خالص )تلفات( آن آشاکار میرساد از  می

اند. با پدیداری انواع جدیدی درگذشته  ۱۹-نفر از کووید ۳.۰۰۰زانه  هزار نفر، یا رو۴۰۰

کرونا در ی ویروساز اولین ضاربه  ساال پساز ویروس و فروپاشای سایساتم بهداشات یک

 ۱است.تهدیدی برای جهان تبدیل شده، این کشور به ۲۰۲۰برزیل درمارس سال

های ساایاساای ی گذشااته در تمام مبارزهکه در دهه  -برزیل  چپ  حال،  با این 

سایاسای خود بر درعین تالش برای بازپس گرفتن نظارت  -اساتبزرگ شاکسات خورده  

این اسات. ما چگونه به اجتماعی خود را هدف گرفته کشاور، بازآرایی و بازساازی پایگاه  

 اند؟ ران کدامراه خروج از بحتوجه جامعه به های جلبوضعیت دچار شدیم؟ امکان

 قسارهسسسهاجتمساعی  ی تحقیقسات  مؤسسسسسسهی  ی پرونادهچهلمین شااامااره

(Tricontinentalچالش )برزیل را در بسااترساایاساای امروز مورد  روی چپهای پیشااا

خااطر تعاداد نیروهاای مترقی و تنوع در امر، در عمال، هم باهدهاد. این  تحلیال قرار می

 
که در پیوند  ۲۰۲۱اعداد رسمی برگرفته از اطالعات وزارت بهداشت برزیل در تاریخ نگارش این سند در آوریل  ۱

 زیر در دسترس است: 
https://covid.saude.gov.br/ 
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ای نیسات. به اوضااع سایاسای در برزیل کار ساادهخاطر پیچیدگی  ها و هم بهمیان آن

کاارگر را برای  ی  متفااوت طبقاه  وگو باا نمااینادگااندلیال، ماا در این روناد گفاتهمین  

ازاین الیادا الناا،کماک باه خودماان انتخااب کردیم.  ملی  ی  اتحاادیاهمعااون    ۱رو ماا باا 

،  ( Levante Popular da Juventude) و عضاو قیام مردمی جوانان  (UNE)دانشاجویان 

  ۳، جولیاانو مادیروس، )CUT(متحاد  ی مرکز کاارگران  مادیرهاز هیئات    ۲جاانادیرا اوهاارا

ی  مدیرهاز هیئت  ۴، کلی مافورت)PSOL(ساااوسااایالیسااام و آزادی  دبیر ملی حزب 

)بایکااارگاران  جاناباش   هااافامااان،MSTزمایان  گالایازی  حازب    ۵(،  رئایاس  و  ساااناااتاور 

و عضو هئیت    )IFSP(سائوپولو  ی فدرالاستاد مؤسسه ۶(، و والریو آرکاریPTکارگران)

 سوسیالیسم و آزادی مصاحبه کردیم. ی حزب مدیره

 است:بخش تقسیم شده  این پرونده به پنج  

های اخیر دنبال  اسااات که چپ برزیل در ساااال  ارزیابی مسااایرهاییبخش اول 

کند،  های نیروهای راساات را تحلیل میها و مصااالحهگساایختگی  بخش دوم  کند،می

و  ابزارهاای تحکیم اتحااد را مورد بحاث قرار می  بخش سسسوم  چهسارمبخش  دهاد، 

روی   پنجم  بخشبااالخره،    ۷نشااایناد.ارزیاابی میای را باهتودههاای ایجااد پاایگااه  چاالش

جمهور پیشاین لوئیز ایناسایو لوال دسایلوا  ترین رهبر مردمی کشاور، رئیسنقش برجساته

 کند.تأمل می

 
1 -Élida Elena  
2 -Jandyra Uehara 
3 -Juliano Medeiros 
4- Kelli Mafort 
5 -Gleisi Hoffmann 
6 -Valério Arcary 

ای یا از آن مردم اسات به وقتی منظور از آن توده   popularیادداشات مترجم انگلیسای: در این پرونده، اصاطالح  ۷

‘popular’  اللفظی معموال  همان روانی را ندارد در مواردی مثل ی تحتجایی که ترجمهترجمه شاده اسات. از آن

‘working-class homes’ ی کارگر اسااتفاده کردیم و در اشاااره به  از اصااطالح طبقهclasses populares  
 ن برای آن در این زبان است.ترین جایگزیی کارگر( را به کار بردیم که نزدیکهای طبقه)طبقات کارگر یا بخش
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ی طراحی کنشااگرایانه از پروژهپرونده بخشاای شااده در این تصااویرهای اسااتفاده

(Design Ativista  )و با هدف ترویج خلق  ۲۰۱8انتخابات  جمعی که در طی ،  هسااتند

از دموکراسااای در رایگان، مبارزه با اخبار جعلی، و حمایت  رساااانیتوزیع هنر و اطالع

واگذاری آثار دیداری هنری فراخوان  دوره، این جمع به برزیل پدیدار شاد. در طی این 

ها  آییهای بزرگ را ترویج کرد که دراین گردهمآییهای طراحی و گردهمداد و مسابقه

تر مورد بحاث قرار  تر و دموکراتیاکنساااانیای اایجااد جاامعاه  نقش طراحی در کماک باه

 گرفت.  می

 
است. از اولین مورد گذشته  ۲۰۲۰ها درسال تعداد مرگاز کل  ۲۰۲۱درسال  ۱۹-های ناشی ازکوویدشمار مرگ 

هزار نفر بوده   ۲۰۰نفر بود، امسال، تاکنون بیش از  ۱۹۴.۹۴۹ها ، تعداد کشته۲۰۲۰دسامبر۳۱مارس تا  ۱۲در 

 Letícia Ribeiro 2019است. تصویر: 
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 یلبرز ارزیابی وضعیت امروز چپ

هایی که های سایاسای و کارشاناساان بسایاری از شاکساتی ساازمانبراسااس گفته

 های اخیر متحمل شااده حاصاال درک راهبردی اساات که بر ایندر سااال لبرزی چپِ

کاارگران    رهبری حزب  ی نهاادی تحاتباه مباارزهنظریاه    اسااات. اینبخش حااکم بوده  

(PT در سایزدهمین )عمیق سااختاری که زیان اصاالحات ساالِ در قدرت بودن آن، به

کند، اولویت  ی کارگر را با گشاایشای برای تساخیر دولت برزیل آماده  توانسات طبقهمی

 داد.  

صااورت  به کارگرانهای حزبدولتهای اجراشااده ازسااوی  تردید، ساایاسااتبی

های  را بهبود بخشااید. درمیان این اقدام بزرگی ازمردم برزیلای زندگی بخشگسااترده

 ۳۶کردن خانواده(، مساائولیت خارج یهزینه)کمک بساایار، ساایاساات بازتوزیع درآمد

 ۴از    ی من، زنادگی من( کاه بیشمساااکن )خااناهی  برنااماه  ۱نفر از فقر مطلق،میلیون

ورم، ت دسااتمزد باالتر از نرخاساات، افزایش حداقل  ساااخته    ۲کارگری میلیون مسااکن

نام جوانان از مناطق اجتماعی، و افزایش ثبترسامی، کاهش نابرابری  افزایش اساتخدام

کارگران به شاک، ارتقای حزب  های دولتی و خصاوصای. بیپیرامون شاهری در دانشاگاه

و اوایال    ۱۹۹۰ی  خواهی مرتبط بود کاه در اواخر دهاهمجریاه هم باه موج ترقیی  قوه

امریکاای  ۲۰۰۰ی  دهاه نوردیاد، پیروزیتماام  را درهم  آمادهاای  هاایی کاه پیالتین 

 پیش راند. های نولیبرالی در سراسر قاره آن را بهسیاست

کارگران برای جلب  اما، بیشاتر انتقادها حول این واقعیت متمرکز اسات که حزب

اقتصاادی را  -های اجتماعیحمایت از طبقات مختلف تصامیم سایاسای گرفت و اقدام

بزرگ کاارگران اجرا کرد.   سااایااسااای اکثریاتبادون دنباال کردن رونادی برای آموزش 

ی  هاای طبقاه طبقااتی درمیاان بخش  آگااهی  رونادهاا برای افزایش ساااطحدرنتیجاه، این

آمدهای این امر با کودتا علیه دیلما روساف کارگر شاکسات خورد. پی یمتوساط و طبقه

آشاکارتر شاد، که قادر نبود روی  ۲۰۱۶کارگران در ساال جمهور پیشاین از حزبرئیس

ی مذاکرات برکناری باشااد  واژگون کردن نتیجهگسااترده که قادر به  روندی از مقاومت

 
1 Ministry of Social Development, ‘Plano Brasil Sem Miséria’ 
2 Antunes, ‘Minha casa perto do fim? 
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درس  درصاد( این    ۵۵میلیون رأی ) ۵۷.8اب کند. انتخاب دوساال بعد بولساونارو با  حسا

 را بیشترتقویت کرد. 

گاذاری در کااهش ناابرابری اجتمااعی در باه ماا گفات »اگرچاه سااارماایاه  الیسدا النسا

دهی  اول را کساااب کرد، اماا ساااازماانمادت مقاام  هاای مترقی در این  برزیال در دولات

ایادئولوژیکی هم وجود ی  یات قرار نگرفات و در جاامعاه مباارزهکاارگر در اولوی  طبقاه

های  کارگران نتوانسات برکساانی که از سایاساتکه کودتا انجام شاد، حزبنداشات. وقتی

کارگر )برای جلوگیری از کودتا( تکیه کنند.«  یها برخوردار شاده بودند یعنی طبقهآن

ی کارگر جمهوری، طبقهام ریاسااتاز رفتن دیلما روسااف از مق  ما گفت که پسالنا به

ها در بازگشات به مبارزه تالش هایی را متحمل شاد که برای تضاعیف توانایی آنحمله

رو ما  کارگران. » ازاینساندیکایی  های  کارگران و ساازمانکرد، مانند تضاعیف حقو  می

کنیم که چپ برزیل شاااکسااات راهبردی )اساااتراتژیک( را متحمل شاااده و فکر می

 ی مطلوب ما نیست.«ی نیروها در جامعههمبستگ

برزیل  درپی بسایاری که چپهای پی( باور دارد که شاکساتMST)کلی مافورت 

راهبردی زمانی رخ   کند، )شاکساتراهبردی داللت نمی اسات بر شاکساتمتحمل شاده  

کناد. »ماا قطعاا   ای را خنثی میدهاد کاه یاک باازیگر سااایااسااای دیگری طبقاهمی

اسات و در ی کارگر هنوز زنده  ایم، اما طبقهسایاری را انباشاتههای سایاسای بشاکسات

 کند.«سرمایه مقاومت میهای بحرانبرابر ضربه

ی کاارگر در برزیال برد مناافع طبقاهآمیزی کاه برای پیشآخرین راهبرد موفقیات

(  estratégia Democrático-Popular)  مردمی  بود راهبرد دموکراتیاک  شااادهمطرح  

نظاامی    -دموکراتیاک در پاایاان دیکتااتوری بومیراهبرد در مباارزه برای گاذار  این  بود.  

 شد.  مطرح  8۰و  ۱۹۷۰یای در اواخر دهههتودی زاده شد و در کانون برآمد مبارزه

 :است مردمی در سه باور استوار جای گرفته راهبردِ دموکراتیک

یف انقالب داری برزیال از انجاام وظاای سااارماایاهکاه توساااعاهاین -1

 ای و اجتمااعی، تحکیم نظممنطقاه  ارضااای، ناابرابریبورژوایی )اصاااالحاات  

 است.دموکراتیک و غیره( شکست خورده 
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ی این توان از عهادهدموکراتیاک نمیکاه در ائتالف باا بورژوازی  این   -2

ی کارگر )کارگران شهر  ها طبقهی آنکنندهکارها برآمد، بلکه رهبران هدایت

 داری( هستند، وهای استثمارشده ازسوی سرمایهو دیگر بخش و روستا

ای جنبش توده  راهبرد پیوناد نیروهاا باا یاک  انجاام اینکاه راه  این -3

جمهوری و سطح مقام ریاست  به  است که های رسمیشده با پیروزیترکیب

مردمی  شاده در داخل راهبرد دموکراتیکانجام تعدادی از اصاالحات معرفی

 رسد.دارها، و امپریالیسم( میزمینانحصارها، بزرگ )علیه

دسات  مردمی مرکب از دو تاکتیک بنیادی اسات: اول، برای بهراهبردِ دموکراتیک  

شاااهرداری،  گرفتن کنترل نهاادهاا باا تحکیم قادرت در داخال نظاام از طریق انتخااباات  

ها،  رگر با اعتصاااابی کاکند. دوم، برای گردهم آوردن طبقهایالتی، و فدرال تالش می

 کند.  ای تالش میی تودهها و مبارزهها، بسیجزمیناشغال 

مردمی    زماان کاه راهبرد دموکراتیاکدهاد کاه، »هماان  توضااایح می  مسافورتاماا،  

تدریج راهکارها جداگانه رشاد کردند، و راهبرد )کار از طریق( نهادها به مطرح شاد، این

چاه زماانی یاک راهکاار داد، آنلباه کرد. باا این رخی کاارگر غ بر )راهکاار( بسااایج طبقاه

کار ها بهآن شاد که ساازمان)تاکتیک( بود به راهبرد تبدیل شاد، )این تغییر( منجر به

ای از  عالوه، رشاااتهها اولویت دهند. بهساااازماندر داخل ایالت برای سااااختن قدرت  

ت و ابزار ساازمانی  رفتارهای غلط سایاسای هم وجود داشات که درایجاد ترجیح بین دول

 گرای لوال و دیلما شکست خورد.« های نوتوسعهدولت ی کارگر در دورانطبقه

کناد کاه ( خااطرنشاااان میPSOL) جولیسانو مسدیروسهاا،  خطدر امتاداد هماان  

مدیریت کشااور، قواعد بازی انداز خود را بهتأیید نکردن شااکساات راهبردی که چشاام

های سااختاری محدود  لیبرال دموکراتیک، )و( بهبود شارایط زندگی، اما بدون اصاالح

تغییرات  اسات غیرممکن اسات. مدیروس توضایح داد که » بخشای از چپ ترویج کرده

ی کارگر تضااعیف  های طبقهرا با بخش نتخاب کرد، که ارتباط آن)از طریق( دولت را ا

ی ی برزیال در دهاهپاذیری کاه در روناد دموکراتیزه کردن جاامعاهکرد. اشاااکاال جاامعاه

پدیدار شد با اشکال دیگری، که در ایدئولوژی نولیبرالی و فردگرایی ریشه دارند   ۱۹8۰

که مردم دهی روی زمین )جاییافتاد چون چپ ازسااازمانجایگزین شااد. و این اتفا   
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کارانه  ای درساتراه انداختن مبارزهشاوند( در راساتای بهکنند و اجتماعی میزندگی می

و ضاااروری از طریق نهاادهاای )دولتی( روی برگردناد، اماا این باه دشااامن اجاازه داد 

  ظهور راسستِ کند  آن اشااره میکند.« خالء قدرتی که مدیروس بهفضااها را اشاغال این

کناد،  خااطرنشاااان می  اوهسارا  جسانسدیراطور کاه  را مقادور کرده اسااات. هماان  افراطی

ای از آسااامان  چپ برای واکنش درسااات مانند »صااااعقههایی از جناح ناتوانی بخش

طبقاتی،   های سااازشدهه ساایاسااتی نزدیک به سااه صاااف« ضااربه نزد بلکه، نتیجه

های نهادی و انتخاباتی  تری مبارزهی بری کارگر(، نتیجهی تضاعیف برنامه )طبقهنتیجه

 ی کارگر بود. ایدئولوژیک طبقهی سیاسی، و مبارزهپایگاه، آموزش  دور از ساختنبه

ی  شاااکساااتی تنهاا نتیجه کرد، چنین که خود رهبر اتحاادیه خاطرنشاااان چناان

ویژه پیشاگامی از ساوی خروجی  راسات، بهی تهاجم  های چپ نیسات، بلکه نتیجهاشاتباه

ها حکایتی رساانه مسالطکارگران، جریان های حزب آغاز دولتها اسات. از زمان ساانهر

امری  های سایاسای بهرا در راساتای جداکردن جامعه از بحث اسات که سایاساتسااخته 

طور عاام را  باه  طور خاا  و چاپکاارگران باه  امر حزبکناد. این  جناایی تبادیال می

 کشد.م جنایی به تصویر میکنترل سیستعنوان فاسد و تحتبه

کند، که نگری راهکاری چپ صااحبت میی کوتهدرباره  (PSOL)والریو آرکاری 

هاای نتیجاه  آرکساریکناد« نااچیز ارزیاابی کرده اسااات.  »خطری کاه ماا را تهادیاد می

ناچیز  ۱گیرند: »)عملیات( کارواشدادهایی را فهرست کرد که دراین مقوله جای میرخ

ساازی چپ و لوال دنبال شاد، ساپس، ید و فرصات جناییا مفهوم خلعارزیابی شاد، که ب

نمایش درآمد.  خطر دسااتگیری لوال، بعد، در نهایت، تهدیدی که ازسااوی بولسااونارو به

 های دشمن کشنده بود.«  کردن قدرت طبقهناچیز ارزیابی  

ه  کهای اخیر، زمانیبرزیل در ساال درپی چپهای تحلیلی پیاشاتباهبه   آرکاری

عنوان مثال، درک معنای کند. بهراساات تشاادید تهاجم خود را آغاز کرد، اشاااره می

   ۲برای بخش بزرگی از نیروهای مترقی زمان زیادی برد.  کارواشعملیات 

 
جمهور برزیل تحت عنوان فساد مالی پرونده ای تحت نام عملیات کارواش که سبب شد لوال داسیلوا رئیس - ۱

 راهی زندان شود.
2 Tricontinental: Institute for Social Research, Lula and The Battle for Democracy. 
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بود که در   دادگاه  قاضای ۱سسرجیو مورورهبری  کارواش تالشای تحت  عملیاتِ

های فساادی بود ی گزارشربارهآن تحقیق دراه انداخته شاد، که هدف  به ۲۰۱۴ساال  

که قراردادهای پتروبراس شاارکت ملی انرژی برزیل با شاارکت های بزرگ ساااختمانی  

مشاااروعیت و انجام آزار  ابزارِ سااالبِ  طور عمده بهکارواش بهدرگیر آن بودند. عملیات  

اصالی عملیات   جمهورهای برزیل تبدیل شاد. هدفسایاسای دیلما روساف و لوال رئیس

چه  هایی بساایارمشااکوک و بدون مدرک، بود. آن مداد کردن لوال، ولو با اتهاممقصاار قل

های ساایاساای  یک سااری دادگاهقولِ معروف عملیاتی برای مبارزه با فساااد بود به به

 تبدیل شد.  

کردند  ها باور نمیکه دیلما روسف را برکنار کرد آغازشد، برخی بخشوقتی روندی

اقتصاادیِ   گفتند که سایاساتِها میموفق شاود. آن ابتکاری از ساوی مجلس که چنین

ی حاکم اساات و بورژوازی  سااود طبقهحاضاار بهکارگران در حال   جمهور حزبرئیس

   ۲مند باشد.ثباتی سیاسی عالقهبیتواند بهنمی

جمهور پیشاااین کردناد کاه لوال رئیسهاا بعاد، دوبااره، بسااایااری بااور نمیساااال

که این این راسااات باید از   -گفتند  زمان میطور که آنهمان  -دساااتگیرشاااود چون  

قاضسی  اما، وقتی که ی کارگر شاود بترساد. های طبقهتواند محرک قیامکردن میزندانی

برای جلوگیری از شاارکت لوال در  حکمی را علیه لوال ۲۰۱۷د سااال  سسرجیو مورو

دسااتگیر   ۲۰۱8که لوال نهایتا  در سااال جمهوری صااادر کرد، و زمانیانتخابات ریاساات

مایل اساات در کرد که که بولسااونارو اعالم  نیفتاد. سااپس، زمانیشااد، این امر اتفا   

ه کردند کگونه ارزیابی میشارکت کند، بسایاری، این ۲۰۱8جمهوری  انتخابات ریاسات 

درصاااد بااشاااد. اماا   8تواناد بااالتر از  نظاامی برزیال نمیی ساااابق  حماایات از فرمااناده

درصاااد آرا در دور دوم در برابر   ۵۵در دور اول انتخااباات پیش افتااد و باا   بولسسسونسارو

 کارگران پیروز شد. از حزب فرناندو حداد

 
1 -Sergio Moro 
2 Tricontinental: Institute for Social Research, Lula and The Battle for Democracy. 
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و کاارفرماایی در نولیبرالی، فردگرایی،    هماه ماانع، نفوذ قوی ایادئولوژیدربرابر این  

طور  ها بههای آنیافت، که سااازمانشااده هیچ رقیب جدی نمییک ایدئولوژی ضااعیف

 داری و ضادامپریالیساتی خود را رها کردند و سااختن های ضادسارمایهکلی مشاخصاه

های نهادی و انتخاباتی  مبارزههایشااان را بهتأخیر انداختند، درعوض تالشپایگاه را به 

 اختصا  دادند.  

ی مسااعدی برای راسات  توضایح داد که چگونه زمینه  ((CUTجاندیرا اوهارا  

نفوذ یافته و تحت ی کارگر، که اکثریتی از آن اسااساا  غیر ساازمانپدیدار شاد تا بر طبقه

ذره چپی، که ذرههای دساااتهای مردمی، یا حزبها نیساااتند، جنبشدائمی اتحادیه

دادند( از دساات جا سااازمان میخود را درآنساایاساای  ی مناطقی را )که زمانی مبارزه

هاای انتخاابااتی را در ی شااارکتی و اقتصاااادی و نیز رقااباتداده بودناد، درعوض مباارزه

ی راه انداختن مبارزهراسااات برای بهاولویت قرارداده بودند. درضااامن، ابزارهای جناح 

 کند.  ندگی میی کارگر زاند که طبقهسیاسی و ایدئولوژیک در مناطقی ریشه دوانده

 
  ۱۴.۲نفر )هزار   ۱۴.۲۷۲ای از بیکاری آغازکرد: سابقههای بیرا با سطح ۲۰۲۱برزیل سال 

 در این وضعیت قرار داشتند. PNADگیری ملی خانوار برزیل  درصد( طبق گزارش نمونه

 Rafael Olinto 2020طرح از رافائل اولینتو 

 تکرار تراژیک تاریخ

برای باازپس۲۰۰8اقتصااااادی  از بحران    انادکی پس باا تالش  امریکاا،  گیری  ، 

کرد. در این اثناا، در   نولیبرالی جادیادی را رهبریسااارکردگی و کنترل جهاانی تهااجمِ  



 

 
 

 ی داود جلیلیترجمه  597

کاارگران قرار دادن خود تحات نفوذ هاای حزببرزیال، ترکیاب پیچیاده و طبقااتی دولات

دیگرراهبردهاای   کرد.  آغااز  را  قطع   امپریاالیساااتی  بورژوازی بادون  مزایاای  حفظ 

ی کارگر و دولت ی ایجاد گسااساات بین طبقهپذیر نبود. نقشااهکارگران امکانحقو  

های نامرئی امپریالیسام امریکا کارگران که قدم به قدم طراحی شاده بود، با دسات حزب

 شد.هدایت می

( در PSDB(دموکراسای برزیل ساوسایالاز حزب ۱آئسسیو نوس، ۲۰۱۴درساال 

ی کامال   پروژه از شااکساات در اجرای یکانتخاباتی به دیلما روسااف باخت. پس  رقابت  

مسالط بورژوازی برزیل به ی اجرای نولیبرالی از طریق روندهای انتخاباتی، بخش  آماده

راه  ا روساف را بهها روند اساتیضااح علیه دیلمدو راهکار متفاوت متوسال شاد. اول، آن

جمهوری بازداشاتند و از  انداختند، ساپس، بعدتر، لوال را از شارکت در انتخابات ریاسات

جمهوری جایر بولساونارو حمایت کردند. بولساونارو شاخصایتی اقتدارگرا  پیشانهاد ریاسات

  ۲۰۱8رسااید در انتخابات  های نوفاشاایسااتی، تنها نامزدی بود که به نظر میبا ویژگی

 کارگران باشد.   یروزی بر حزبپ قادر به 

ی موفق و قوی انادکی پس از کودتاایی کاه دیلماا را برکناار کرد، اجرای یاک برنااماه

دساات آمده در مساایر  های بهاقتصااادی برای از بین بردن پیروزینولیبرالی و ریاضاات 

ی دولت های حزب کارگر آغاز شد. دولت تضعیف شد، به بورژوازی برزیلی سیزده ساله

هیچ قید و ی غارت بخش بزرگی از منابع عمومی داده شااد. کشااور بیانی اجازهو جه

جهت شااد و ها همالمللی، مجامع و سااازمانشاارطی با ایاالت متحده در تمام امور بین

 المللی علیه ونزوئال و روندهای انقالب بولیواری شد. صورتِ رسوایی درگیر کارزار بینبه

ل پس از انتخاب بولساونارو، برزیل به عنوان یک ساال پس از کودتا و دو سااپنج

ترین تراژدی اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و بهداشتی در بزرگ ۲جمهوری مستقل

فدرال کشاور را   مدیریت بحران بهداشات دولتور شاده اسات. ساوءدر تاریخ خود غوطه

انون کا تبادیل شااادن بهسااامات به ۲۰۲۱آوریل -های مارس  در ماه  -در کناار هناد    –

ای کاه کااهش انتقاال ویروس در هم در لحظاهگیر هادایات کرده اسااات، آنبیمااری هماه

 
1  -Aécio Neves 
2 Antunes, ‘Dois anos de desgoverno’ 
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ها به صاورت ژرفی روی بدترشادن شارایط  جهانی آغاز شاده بود. تقارن این بحران ساطح

کرونا  افزایش گرسنگی و فقر و نیز انواع جدیدی از ویروسزندگی مردم اثرگذاشته و به  

  ۱نجر شده است.و فروپاشی نظام بهداشتی م

بولساونارو تنها بدتر  عام عمدی دولت  قتل هایگیر رودرروی سایاساتهمه بیماری

صاورت  شاود. دولت هنوز اقدامی برای کنترل و مبارزه با ویروس نکرده اسات، که بهمی

در دهد.  شاود افزایش میها نمیافرادی را که مراقبتی از آن ای تعداد مرگرشادیابنده

در   ۲گیرد.بازپس می تدریج حمایت خود را از دولتآرامی و بهلیبرال به راسااتِ نتیجه،

های اتخاذشاده برای مبارزه های اقتدارگرایانه و شایوههایی از ساخنرانیکه ناراحتیحالی

افراطی ی  گیر وجود دارد، اماا راسااات کمااکاان پشاااتیباان اجرای برنااماهباابیمااری هماه

 کند.اجتماعی حمله می کارگران و حقو   نولیبرالی است که به

افراطی و  سایاسای بین راسات  ی  دهد » رواج ساتیزهتوضایح می  (CUT)جاندیرا 

ها و تضاادهایی ریشاه دارد که برسار  توافقدرساتی در عدمراسات )لیبرال( سانتی به

موجود ما در برزیل را محدود  رسامی و سااختاری اسات که دموکراسای    کنترل دساتگاه

دادگساتری   ِهای سایساتم تگاهو دیگر دسا  STFعالی  ی دادگاه  ویژه دربارهکند. این بهمی

های  نولیبرالی یکی از ساااتونی  ملی مصااادا  دارد. این اتحاد حول برنامهی و کنگره

مردمی بولساونارو، که عامی دولت بولساونارو اسات. ارتش و پایگاه حمایت ارتجاعی قتل

  دیگر حمایت )ازاند، دو سااتون  تاحد زیادی در داخل کلیساااهای اونجلیساای بنا شااده

زیادی از راسات، بولساونارو    کند که برای بخشبولساونارو( هساتند.« او اساتدالل می

های خود نمایشاگر پایان نیسات، بلکه تنها »یکی از ابزارهای اجرای سایاساتخودیبه

 افراطی« است. لیبرالی 

از بورژوازی    بخش، عالوه برحماایات  والریو آرکساری محلی توجاه را باه بزرگی 

 کند:ستون دیگر حمایت از بولسونارو جلب میچهار 

 
1 Castro, Regina. ‘Observatório Covid-19 aponta maior colapso sanitário e 

hospitalar da história do Brasil’. 
2 BBC News Brasil ‘Na íntegra: o que diz a dura carta de banqueiros e economistas 

com críticas a Bolsonaro e propostas para pandemia’. 
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سااوم جمعیت برزیل، حتی در میان باورنکردنی تقریبا  یکحمایت  •

 از بولسونارو  ۱ومرج بهداشتیهرج

های های انباشاته از شاکساتی ناشای از تجربهروحیهتأثیر تضاعیف  •

 ی کارگرطبقه

 های موجود در برابر بولسونارو، وبدیلضعف  •

هاایی را برتواناایی بسااایج گیر، کاه محادودیاتهماهخودِ بیمااری •

 کند.ی کارگر تحمیل میطبقه

سااایااسااای جااری برزیال، تقریباا   ماا گفات، طیف  ( باه(PSOLجولیسانو مسدیروس  

میانه و چپ.  –لیبرال، چپ  افراطی، راست  است: راست  گسترده متشکل از چهار بخش

کنند؟ دقیقا  چپ  پروژه )سایاسای( را دنبال می ها کماکان یک»کدام یک از این بخش

 .«استدموکراسی تقویت و تشدید شده  لیبرال. بحران میانه و راست 

اصااالی بین چپ و راساات  ی  حال کلی مافورت اعتقاد دارد که ساااتیزهدر عین  

اسااات. اکنون،  لیبرال نفوذ خود را از دسااات داده   افراطی جریان دارد، چون راسااات

لیبرال یافتن رهبر سایاسای اسات که بتواند با مردم ارتباط  ترین مشاکلِ راساتبزرگ

افراطی و  که راساااتیادآوردن آن»همیشاااه بهکند که برقرار کند. اما، او یادآوری می

ی بورژوا، هساتند اهمیت دارد. ما باید با  ساکه، یعنی طبقه  راسات )لیبرال( دو روی یک

 ی کارگر قاطعانه با سرمایه مخالفت کنیم.«  مشروعیت برگرفته از طبقه

 
1 Folha de S.Paulo, ‘Intacta, base de Bolsonaro pensa como o presidente na 

pandemia, mostra Datafolha’. 
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گیری دهد، در آغاز همهمیمیشیگان و بنیاد کتولیو وارگاس نشان طورکه پژوهشی از سوی دانشگاه آن 

  ۱۹-سبب ساختار ملی نظام بهداشتی دارای بهترین شرایط برای مقابله با کوویدالتینی برزیل، به کشور امریکای

 بود. اما دولت عامدانه نظام بهداشتی را تحریم کرد.

 Matheus Miguel 2020طرح از: ماتئوس میگوئل 

 چپی  ای گسترده در برابر جبههجبهه

عینی برای بهداشاتی شارایطفروپاشای نظام  گوید که در میان می  ریو آرکاریوال

تر شاروع به پوسایدگی  شارایط پیشبولساونارو کامال  آماده اسات چون این سارنگونی  

ای برای ساارکردگی بین کند. اما مناقشااهذهنی رشااد می تر از شاارایطکرده و سااریع

لیبرال   کنناد، بین چاپ و راساااتمیافراطی مخاالفات   هاایی کاه باا دولات راساااتبخش

ویژه افراطی، به مبارزه علیه راسااتی صااد سااال  وجود دارد. به اعتقاد آرکاری »تجربه

شاود، نشاان های فاشایساتی رهبری میافراطی با جریانی با مشاخصاه که راساتزمانی

  رو که چپ مایل ی چپ بهترین راهکار است.« نه ازآنی گستردهجبههدهد که یک می

لیبرال بپیوندد، »بلکه  افراطی به نیروهای راسااات نیسااات برای مبارزه علیه راسااات

تواناد اجتمااعی می  هم، کاه بحران  حقترساااد، و باهلیبرال می  خااطر آن کاه راساااتباه

 چپ فراهم آورد.« سرآغازی برای یک دولت 

یی  هااتواناد بخششاااعاار» اخراج بولساااوناارو« می  (، (CUTجاندیرا اوهارا  برای 

میانه )راسات لیبرال( را با بدترشادن بحران گردهم بیاورد. اما  –درمیان چپ و راسات  

را گردِ  مخالفین با تهاجم فاشایساتی کنونیگساترده که تمام این  ای  جبهه  ائتالفِ یک
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تواناد این نظر او، میباه  -میااناه-هاایی از چاپ و چاپمورد دفااع بخش  -آورد  هم می

کناد.    تااریخی هادایات  –اجتمااعی  ای برای رونادهاایتاأییاد رویکرد دومرحلاهباهنیروهاا را  

از  تواناد مباارزه برای آزادیاین رویکرد می هاای دموکراتیاک را از مباارزه برای دفااع 

رویکرد غالب  کند که اگر این بینی میملی جدا کناد. اوهارا پیشحاکمیات حقو  وحق 

ی  تبادیال خواهاد شاااد وحتی واژگونی برنااماه لیبرال    شاااود، چاپ باه گروگاان راسااات

دادن  نظر ما، امکان پایانسازد. »بههای اخیر را دشوارتر مینولیبرالی اجرا شاده در ساال

پرداختی  که بهایبه )این برنامه( بدون گساااسااات )کامل( از آن وجود ندارد، و زمانی

قویت تعمیق  شاادید، و ت  کشاایی بهرهمحروم، تحت قاعده  حفظ مردم در وضااعیتی

ای وجود داری باشااد هیچ اتحادملینابرابری در برزیلی فرمانبردار در پیرامون ساارمایه

 نخواهد داشت.  

( ترسایم کرده که اعتقاد  (PT گلیزی هوفمانراهکاری اسات که    نگاه مخالفاین

سایاسای گساترده الزم اسات، »نه  ائتالف   شاده در برزیل، یکدارد در برابر بحرانِ تجربه

های سااایااسااای،  بخشکردن تماام  زاما  یک )ائتالف( انتخااباتی، )بلکاه( کناار هم جمعال

کنند، و های فوری، و مشاااغل مبارزه میاجتماعی و فرهنگی که برای واکساان، کمک

 کنند.«پیکارمی "اخراج بولسونارو"نیز کسانی که برای شکست بولسونارو تحت شعار 

( اسات که از ترکیب دو  (UNEالیدا النا  های تفسایر بیشاتر در خط تحلیل این

ی دموکراتیاک. »درس  جبهاهی مردمی چاپ و یاک  کناد: یاک جبهاهجبهاه حماایات می

ی اجتماعی، که در ی دموکراتیک با مساائلهاساات که مساائلهجا( آن بنیادی... )در این

اسات. موضاوع آن دفاع  هم تنیده  به  شادهداری برانگیخته  ی بحرانِ شادید سارمایهنتیجه

ترین محمل دموکراسی روبه زوال، چون این مناسبکه یک  از دموکراسی است، ولو این

اساات. که برای اجتناب از تشااکیل یک کشااور  ی ساایاساای مبارزه  اندازی یکبرای راه

 ی کارگر وفاشاایسااتی، که شاارایط برای مبارزه طبقه  ساایاساایپلیساای یا حتی رژیم 

معنای تواند بهتواند اساااسااا  مساااعد نباشااد ضااروری اساات« این میدهی میسااازمان

مختلف جاامعاه برای  هاای  دموکراتیاک و کناار هم گردآوردن بخشای  جبهاهسااااختن  

 نوفاشیسم باشد.  کردن و شکست دفاع از دموکراسی و برای فرسایش، منزوی 
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ی کارگر، با منشای ی چپ طبقهتقویت جبههایجاد و  ی  اعتقاد دارد که ادامهالنا 

رفات دموکراتیاک و مردمی از بحران  منظور برونکردن نیروهاا باهراهبردی، برای جمع

پوساتان  مردم، پیکار سایاهاجتماعی حقو  جبهه مساتلزم دفاع از ضاروری اسات. این 

را تضاعیف  ی کارگر برزیل های تاریخی که طبقهعلیه نژادپرساتی و علیه تمام سارکوب

)وزیر اقتصااد( اسات. هم   ۱نولیبرالی پائولو گوئدس امان علیه سایاساتکرده و نبرد بی

ی مردم بادون هراس  و هم جبهاه  Frente Brasil Popular برزیالمردمی  ی  جبهاه

Frente Povo Sem Medo  ها  ها دهتشااکیل شاادند، که هرکدام از آن ۲۰۱۵در سااال

تر برزیل در نوع خود گساتردهمردمی  ی  کنند. جبههچپ را متحد میسایاسای ساازمان  

طور  ترس بهی مردم بیکه جبهههای سایاسای متمرکز اسات، درحالیو بر تقویت حزب

است. این دو جبهه برای ساختن شده های اجتماعی و کارگری ساخته  خا  از جنبش

دادن هسااتند. هر دو جبهه در سااازمانساایاساای و طرحی برای ملت ضااروری  طرح 

 هاای نولیبرالی نقشمیااناه در مباارزه باا اصاااالح–ی کاارگر و ایجااد اتحااد باا چاپطبقاه

 اند.  مهمی بازی کرده

که کدام راهکار نظر از آنکند، صااارفطورکه کلی مافورت خاطرنشاااان میهمان

جلوتر و مسایرهایی برای حرکت بهگیرد، برسار نیاز به سااختن  مورد اساتفاده قرار می

،  MSTگوید که نظر وجود دارد. او میوحدت  های موجمودحرکت در چارچوب واقعیت

انداز خود  ی سایاسای و چشامحول برنامه  اتحادسااختمان   هایش را رویتاکنون تالش

کار در زمان نزول پیکار اساات که انجام ایناساات »چون برآوردِ ما آن  متمرکز نکرده  

هایی  اندازهای افراطی دانشگاهی یا اشتباههایی ناشی از چشمتواند به اشتباهای میتوده

ی شاارفت مبارزهپیطورکلی به بهناشاای از مبارزه برساار ساارکردگی منجر شااود، که  

ازاین کنیم در ساااااختن اتحااد حول  رو، ماا تالش میطبقااتی کمکی نخواهاد کرد. 

های ما واقعیت بندیهایی برای صااورتعنوان زمینهمیشااه به ساایاساای، کهمطالبات  

 دارند، درگیر شویم.«

 
1 -Paulo Guedes’ 
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واکساان،  مردم به   ی کلیدی: دسااترساایمطالبهی سااه طورکه در نمونههمان

ماهانه، و برکناری بولساونارو آشاکار اسات، اتحاد برزیلی رئال   ۶۰۰اری  های اضاطرکمک

 است.برزیل اتحاد عمل ایجاد کرده   تر در بین چپفوریسیاسی  مطالبات حول 

کنیم،  سااایااسااای زنادگی میی تاأمال  گفات،» ماا در لحظاه(MST)کلی مسافورت  

ن رودررو شااادن باا  توانیم طراحی راهبردی را اصاااالح کنیم، و اینحوی کاه میباه

اجتماعی و چپ و نیز رودررویی با مبارزه های  ها و ساازمانچندپارگی در میان جنبش

از اندازه بر راهکارها بر ساار راهبرد بلندمدت را دربر برساار ساارکردگی و تمرکز بیش  

هایی  های کلیدی در عینِ پروراندن تجربهموضااوع ما ایجاد اتحاد حولگیرد. هدف  می

تر های تهاجمیجمعی، و آمادگی برای مبارزهسایاسای    تواند ما را به دانشیاسات که م

 مجهز سازد.« 

مدت و ضارورتی تاریخی برای چپ اتحاد چالشای طوالنییابی به تردید، دساتبی

اعتقاد دارد که چندپارگی چپ    (UNE)اسات. در این زمینه، الیدا النا  طور کلی بوده  به

تواند به دو ساناریو منجر شاود: واهد داشات. این چندپارگی میی گرانی برایش خهزینه

ی فاشایسام در جامعه یا،  ساو، پیروزی انتخاباتی برای بولساونارو و طلوع شاتابندهاز یک

نولیبرالی ادامه  ی اقتصادی برنامهلیبرال، که به دیگر، تشکیل یک بدیل راست  از سوی  

 خواهد داد.  
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اند. در اضطراری دریافت کرده  برزیل کمک رئال ۶۰۰ماهانه   ۲۰۲۰میلیون نفر در سال   ۶8تنها بیش از 

رئال   ۱۵۰خانواده از تر شده و در چهار قسط پرداخت خواهد شد که برحسب ، این کمک کوچک۲۰۲۱سال 

 (Adriano Vespa -۲۰۲۱طرح از آدریانو وسپا ) شود.برزیل محدود میرئال  ۳۷۵برزیل تا 

 یگاهساختن پا

های مترقی در چپ، بخشجهانی های  سااازمان با وجود حضااور چپ در بیشااتر

ها  ساال  -صاد ساالگی او فراخواهد رساید  ۲۰۲۱کشاور پائولو فریره، که در ساال   -برزیل

برای تحکیم، تقویت و ایجاد پایگاهی مبارزه کرده اساات که قادر به اعتمادزایی دوباره  

حاال، در عمال تماام وهاا در جاامعاه بااشاااد. باا اینهاا و تغییر همبساااتگی نیربین توده

پایگاه، در کنار از ساااختن یابی دوباره به درکی  های چپ توافق دارند که دسااتبخش

های پیرامونی ای پایدارتر در محیطشااایوهای ایدئولوژیک و فعاالیات بهاندازی مباارزهراه

مردم، شااکساات   قدرت در میان اساات. در دسااتور روزِ بازسااازیراهبرد ضااروری  

قدرت، این امر عنصار های سااختاری در مسایر تساخیر  بولساوناریسام، و ایجاد اصاالح

 شود.  مرکزی تلقی می

اجتمااعی چاپ  هاای پاایگااهترین بخش، فعاال  (PSOL)ی والریو آرکااریگفتاهباه

روح ها برای مبارزه، برای  ها برای رضااایت آنتودهآگاهی   در شااوند. »تغییرتر میقوی
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که مواضاع طبقاتی شاان کلیدی اسات. قبل از آنها، قدرت اخالقی، و اعتماد به نفسآن

ظاهر غیرممکن را بتوان تغییر داد، الزم است آگاهی را دگرگون ساخت. وقتی چیزی به

 یابد.«رسد و انتظارها افزایش میشگفتی فرامیافتد،  اتفا  می

لحظاه، ماا  شااادن برای اینکناد کاه »برای آماادهیاادآوری می  (UNE)الیادا الناا  

حال  آن حفظ مواضاع و در عیندهیم که هدف  سااختن راهکار دفاع فعال ادامه میبه

ی ماا  موضاااعی تهااجمی اسااات. امروز وظیفاهرفات باهایجااد شااارایطی برای پیش

ی  ه کردن، فرساودن، و شاکسات بولساوناریسام اسات. گساترش پیوساتگی با طبقمنزوی

عنوان راهی برای گسااترش مقاومت بر کار، بهکارگر اساااساای اساات. برای انجام این

 کنیم.«  های همبستگی تکیه میسیاست

هایی را برخی از واقعیت  (UNE)رو الیدا النا همه چیز همواره مهیا نیساات، ازاین

ها در آن سازد. دانستنکند خاطرنشان میرا دشوارتر میپایگاه در پیرامون   که ساختن

است. ی کارگر بنیادی  در مناطق طبقه  یابیقدرتمندی برای پیشرفت در  راستای توان

یافته اساات، که روشاامندی ساااخت پایگاه را  ها جرایم سااازمانواقعیتی این  ازجمله

اندازی  کند، گساااترش کلیسااااهای نئوپروتساااتانی، که برمبنای چشااامدشاااوار می

مادی مردم   هایی برای شارایط زندگیتوانند پاساخو میکنند  تر عمل میکارانهمحافظه

پذیر در پیرامون، که نبرد برای بقای روزانه  بسایار آسایبفراهم آورند، و شارایط زندگی  

رفتن هاا از دساااتاین چاالشدهاد. باهی کاارگر قرارمیدهی طبقاهرا مقادم برساااازماان

ی  ازکاارافتاادن ابزارهاای طبقاه طور فزایناده نااپاایادار کاار،  کاارگران، مااهیات باهاساااتقالل

دهی، لغو حقو  )اجتماعی(، و افزایش جدایی بر محور اجتماعی،  کارگر برای سااازمان

 نژادی وجنسی را باید اضافه کرد.  

گرفت برای  ی کارگر، بخشای از چپ تصامیمزیسات طبقه با بدترشادن شارایط

اقداماتی برای همیستگی گیری گرسنگی به  کرونا و نیز همهگیری ویروسمبارزه با همه

شاماری،  دسات زند، و سااختن پایگاه را باردیگر ازسارگیرد. در ابتکارهای همبساتگی بی

فردی،   های بهداشاتآوری غذا، بساتهاجتماعی، جمعهای دادن آشاپزخانهمانند ساازمان

های  نام »زندگیها که بهاقدام از اینبه کارشادند. یکیماساک، و خون، کنشاگران دسات

ی  های متعدد طبقه اسات که جنبش  معروف شاد، پلتفرمی Periferia Viva یرامونی«پ 
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هاای پیرامونی« آورد. در »زنادگیطبقااتی گردهم می  کاارگر را برای ایجااد همبساااتگی

ی ایجاد روابط آمیزد که دربردارندهپایگاه درهم میهای همبساتگی، با کار ایجاد کنش

ی »کارگزاران  ریق »کارگزاران اجتماعی« اسات. روش برنامهخانوارها، از طوار بین اندام

های همبساتگی مشاارکت کنند،  دادن افراد جامعه اسات تا در اقدام اجتماعی« آموزش

افراد در مکاانهاا، باا این  ای از خاانوار»کاارگزاران« باا مجموعاه هاای  هادف کاه این 

ا خواهند شااد کار هخود فعالیت خواهندکرد و مساائول شااماری از خانوارمسااکونی

بهاداشااات، غاذا و نیز تضااامین رعاایات حقو   هاا« برای تاأمین  کنناد. این »کاارگزارمی

هاای مشاااارکتی و دوجاانباه را  ی خود( کماککنناد، کاه )باه نوباهاجتمااعی تالش می

همبساتگی را  هایدهد که »ما سایاساتتوضایح می  (UNE)دهد. الیدا النا  پرورش می

روز پایگاه درمحیط پیرامونی از راهبردهای دارای اولویت برای ایجااد روزبهعنوان یکیبه

دادهایی است که در آن زندگی  ترکیبی از رخمهمی بهسیاسی کنیم که پاسخ درک می

های مشاخصای  اسات پاساخسایاسات، این  کنیم و بخشای از رویکرد راهکار دفاع فعال  می

 کند.« های نولیبرالیسم عرضه میپیشروی به
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آغاز کرد، و  ۲۰۱۱قبل در سال یک دهه  فقیر بیشتری نسبت به را با تعداد جمعیت ۲۰۲۱برزیل سال 

ل رئال برزی ۲۴۶تر از درصد جمعیت( ماهانه با کم ۱۲.8نفر )میلیون  ۲۷اکنون براساس بنیاد گتوئیلو وارگاس، 

 رئال در روز( 8.۲۰کنند )زندگی می

 ۲۰۲۱طرح: رودریگودیاس 

 بازگشت لوال به سیاست

از لوال   دادخواسااااتعاالی دو    هاای ماارس و آوریال، دادگااهبین مااه در دفااع 

را   ۲۰۱8سایاسای سالب شاده از او در ساال   حقو   جمهور ساابق را تأیید کرد کهرئیس

کند که سارجیو مورو قاضای پیشاین  ها ثابت میکند. یکی از این درخواساتاعاده می

قضاایی برای محاکمه فاقد مدارکی بود که نشاان دهد لوال متهم اسات، ی فدرال حوزه

شاود. در دادخواسات دیگر،  جمهور ساابق لغو میها علیه رئیسومیترو تمام محکازاین
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روز   ۵8۰مدت زندانی شدن او به علیه لوال، که به  مورودادگاه عالی تأیید کرد که حکم 

ورزانه بود. بنابراین احتمال دارد تحوالت جدیدی در این موارد  منجر شاااده بود، غرض

های ر که معلوم است، ورود لوال به سیاستطووجود داشته باشد )اما بعید است(، همان

کند: چه  دهد و پرساشای را مطرح میی سایاسای را در برزیل تغییر میانتخاباتی صاحنه

عالی، از آغاز تا آن مرحله، عالی شاد، آیا دادگاه  های دادگاه  چیزی سابب این تصامیم

 همدست عملیات کارواش بوده است؟

ها شاد، بدون تردید بخشای از تصامیم  چیزی سابب اینکه چه نظر از آنصارف

جاری اساات. اگرچه  خروج از بحران  لیبرال بار دیگر در جسااتجوی راهی برای  راساات

برزیل  های چپاساات، اما تالشی کارگر نبوده  های طبقهی بساایجاحکام اخیر نتیجه

 (PT)برای احیاای حقو  سااایااسااای لوال باایاد مورد تاأییاد قرار گیرد. گلیزی هوفماان  

خواه را برای  ی بخش ترقیساایاساای لوال ارادهکند که احیای حقو  اطرنشااان میخ

لیبرال افزایش داد.   هاای راساااتافراطی و بخش  گردهم آمادن برای مقاابلاه باا راسااات

ترین فرد برای سااختن این )اتحاد( اسات که مناساب رهبر سایاسای اوگفت: »)لوال( یک

جمهوری( منعی  برای شارکت درانتخابات ریاساتاسات. اکنون او دیگر از لحا  قانونی )

 دهد.«  دهی افزایش میامر( توانایی او را برای بسیج و سازمان  ندارد، که )این

سایاسای »خواه با نفوذ اعتقاد دارد، بازگشات لوال به بازی  (MST)  کلی مافورت

ا ساران  هماهنگی سایاسای ب روی رفتار بولساونارو، با شارمنده کردن او، خواه با رهبری

گیر به برزیل همهبیماری   ی جاریاساات در مقابل فاجعهدیگر کشااورهایی که ممکن

برزیال    چاپروی  عظیمی را   درنگی دارد. عاامال لوال نفوذآمادهاای بیکماک کنناد پی

خواهاد تاا در حال مشاااکالت برزیال  کناد. فوریات وضاااعیات کنونی از او میاعماال می

پایگاه،   اصارار کنشاگران برای انجام کارِ سااختنچنین بهرهبری خود ادامه دهد، همبه

ی کارگر های همبسااتگی، و مقابله با بولسااوناریساام )که دربین( طبقهگسااترش اقدام

 کند.«کند کمک مینفوذ می

ارتجااعی زنادگی  وضاااعیتی  اگرچاه ماا هنوز در    PSOL))  والریو آرکساریازنظر  

  ۲۰۲۲جمهوری لوال در ساال  ریاساتطلبد، اما امکان  کنیم که موضاعی دفاعی را میمی

ترین پیروزی  اسات. این نشاانگر بزرگسایاسای را در برزیل تغییر داده    ی نیروهایموازنه
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دهد » لوال از این اعتبار اسات. او توضایح میسایاسای دموکراتیک در پنج ساال گذشاته 

 برخوردار اسااات کاه قادرتمنادترین ناام در چاپ برای پیروزی در انتخااباات اسااات. در

پذیر  بهداشاتی و رکود اقتصاادی، این امر ارتقای ساطح مقاومت را امکان وضاعیت بحران

توانیم کناد ماا نمیگردد، هماه چیز تغییر میباازی باازمیکناد.« اکنون کاه لوال باهمی

 های اضاطراری برای باشایم تا به نیاز برای واکسان و کمک  ۲۰۲۲ساکوت کنیم یا منتظر

ساال و نیم از انتخابات بولساونارو« پاساخ دهیم. ما یک همه زیر شاعار »کنار گذاشاتن

فاصاله داریم. پیکار برای )ایجاد( دولت جناح چپ باید در مرکز راهبرد باشاد. ما   ۲۰۲۲

کناد، اماا باه چپی نیااز داریم کاه گرایشااای طبیعی باه قادرت دارد.« آرکااری اضاااافاه می

ملی و ایالتی چالش  ونیم دیگر در سااطحسااالمعین کردن پیشاااپیش نامزدها در یک

 اکنون ما نیست. 

ی کاارگر و  کناد کاه چاپ برای درگیرکردن طبقاهتاأییاد می  (UNE)الیادا الناا  

هاایی ماانناد  وگو، نفوذ اجتمااعی، و طرح مطاالباهمتوساااط در گفاتی  هاای طبقاهالیاه

همه و شاااعارهایی مانند »اخراج بولساااونارو« در  اضاااطراری برای واکسااان و کمک

است این سناریو را تغییر ای درحال نبرد بوده اسات. بازگشت لوال ممکنپیکارهای توده

باازگشااات روی پیکاار طبقااتی چقادر تاأثیر خواهاد گاذاشااات هنوز  کاه این  دهاد، اماا این

هایی داریم، اما بر گیر محدودیتهمهدلیل بیماری اساات ما به  نامعلوم اساات. » بدیهی

هاای  ری دارناد. باا لوال، طنین درخواساااتتکنیم کاه منش نماادینهاایی تکیاه میکنش

کلیدی برای   نبردی ۲۰۲۲کند. رقابت اتخاباتی  ها تغییر میساایاساای ما در بین توده

برزیل اسات، ما باید برای شاکسات بولساونارو ازقبل در بین مردم ایجاد قدرت  چپکل  

ای اماهبرناکنیم. ماا این تواناایی را تنهاا در صاااورتی خواهیم داشااات کاه در عمال حول 

 ای را برای خروج از این بحران نشان دهد.« گرایانهمتحد شویم که قادر است راه چپ

  



 های پیشاروی چپ برزیل چالش  610 

 
از   ۲۰۱8جمهوری، که در ساال  جدید«. تجدید صاالحیت لوال برای شارکت در انتخابات ریاسات»توجه: جهت

 دهد.ی سیاسی برزیل را تغییر میطور بالقوه کل صحنهوی سلب شده بود، به

 Cristiano Siqueira ۲۰۱۹-کریستیانو سیکوئیراطرح از 

 مالحظات پایانی  

ی پرونده دربارهشااده در این های ارائهتوانیم از تحلیلای که مینخسااتین نتیجه

اسااات کاه دولات بولساااوناارو احتمااال  باا ابتکاارهاای  برزیال بگیریم این    چاپ  هاایچاالش

اقتصااادی، یک  ت بدترشاادن بحرانراحتی برکنار شااود. درصااورتواند بهپارلمانی نمی

های بورژوا که به روی کار آمدن بولسانورو کمک امکان، اگرچه غیرمحتمل، برای طبقه

اسات که تر، اما، آن  جمهوری باشاد. امکان محتملتواند برکناری او از ریاساتکردند می

رونادهاای  ای برای کنترلدرناگ برکناار نکناد، اماا، باه شااایوهبورژوازی بولساااوناارو را بی
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حفظ  ساایاساای تالش کند که وقتی او را برکنار کردند، بتواند سااازوکار بدیلی را برای 

 کند.  کنترل بر کشور حفظ

نادارناد کاه وقتی شااارایطهاای ترقیبخش دنباال  بهاداشاااتی باه  خواه اعتقااد 

ها بهبود یافت، به موازات رشااد نارضااایی در بین مردم برساار انبوه واکساانگسااترش

های کارگری درمقیاساای  ای دولت فدرال، ما در سااراساار کشااور شاااهد بساایجهاقدام

هاای جاامعاه، کمااکاان  دارد برای برخی بخشحاال امکاان    تر خواهیم بود. در عینبزرگ

کنند که حمایت مردمی او رو به بینی میبولساونارو شاخصایت مقبولی باشاد، اما پیش

 فرسایش خواهد گذاشت.  

راهکاار برای ایجااد وحادت وجود دارد. ی بهترین  اماا، تفااوت نظرهاایی در زمیناه

کنند که داری میای برای مقابله با بولساوناریسام طرفی گساتردهبرخی از ایجاد جبهه

ی برزیال باه پاا  هاای جاامعاه را کاه برای دموکراسااای محادودشااادهتواناد تماام بخشمی

ای گسترده ترکیب دو جبهه اعتقاد دارند: جبهه  امکانخیزد گردهم آورد. دیگران بهمی

جریان ی چپ، که قادر به اتخاذ رویکردی سااختاری و انتقادی باشاد.  جبهه و نیز یک

 رو ازآن  ی چپ باور دارد. برخیجبههسایاسای هم وجود دارد که تنها به ایجاد یکساوم  

ی  پیوساتن به این جبهه  هایی از بورژوازی موافقکه اعتقاد دارند غیرممکن اسات بخش

ابتکار موافقت نخواهد کرد. لیبرال با پیوسااتن به این  گسااترده باشااند، چون راساات

دوگانگی کاذب اسات،  دیگر از آن رو که اعتقاد دارند ظهور دو جبهه نشاانگر یک برخی 

ملی  هاای دموکراتیاک و نبرد برای حقو  و اساااتقالل  چون بین مباارزه برای آزادی

 جدایی وجود داشته باشد.    تواندنمی

که کدام راهکار باید پذیرفته شاود، این ی ایناندازها دربارهچشامبا وجود تفاوت   

اجتماعی، سایاسای و مردمی  ی قدرتمند  مقابلهتنها یک مشاترک وجود دارد که  درک

ی ملی فشاااار وارد کناد. حتی اگر یاد بولساااوناارو باه کنگرهقاادر خواهاد بود برای خلع

تواند بازهم بساتر سایاسای متفاوتی برای انتخابات امر می ید نشاود، اینساانورو خلعبول

 ی سیاسی ایجاد کند.  رفت مبارزههای جدیدی برای پیشو امکان ۲۰۲۲

کناد، در هر صاااورت، قطعاا  در خااطرنشاااان می  (UNE)  طور کاه الیادا النااآن

مدت نیاز شااد، و به مقاومتی درازرفت از این بحران پدیدار نخواهد مدت راه برونکوتاه
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ی برزیل اثر گذاشاته اسات، در این جامعهخواهد بود. »اصاالحات نولیبرالی عمیقا  روی 

هاایی کاه باا آن رودررو  ی چاالشبساااتراسااات کاه ماا باایاد از خودماان بخواهیم تاا دربااره

که در برزیل را  های اصالی چپهمین دلیل، در ادامه، ما چالشهساتیم فکر کنیم. به 

 ایم.کردهبندی مدت، صورتمدت و میاناین پرونده معرفی کردیم در کوتاهتمامی  

 مدتهای کوتاهچالش

 برکناری بولسونارو -

 یابی به وحدت در عملدست -

دهی و امن شاااده بودناد:  دفااع از منااطقی کاه باا مباارزه ساااازماان -

های بومی، مناطق کنارگذاشااته شااده از اصااالحات ارضاای، جوامع  جامعه

 Quilombolaکویلومبوال 
 وفضاهای مقاومت در مناطق شهری، ۱

 همهدرخواست واکسن فوری برای -

 ۶۰۰های اضاطراری با پرداخت ماهانه  درخواسات بازگشات کمک -

 رئال برزیل

 مدتهای میانچالش

پایگاه با تأمین نیازهای ضروری مردم،  تعمیق و گساترش کارایجاد   -

 های همبستگیبا رهنمودهای سیاست

 های پیکار خودتبدیل این نیازها به خواسته -

 ایجاد روندهایی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت مردم -

 سیاسی آموزش -

هاا اکنون آمادن باه خیااباانای )اگرچاه ازسااارگرفتن پیکاارهاای توده -

امکان پذیرنیسات، شارایط ازسارگیری پیکار باید طی زمان با ترکیب نیازهای  

 تر ایجاد شود.(سیاسی گسترده یفوری با مبارزه

 
  عنوان محل پوستانی که به برزیل مستعمره برده بودند بههای روستایی هستند که اساسا  سیاه کویلومبوالها جامعه.  ۱

کنند و شدن مبارزه میرسمیت شناختههای کیلومبوال برای بهجامعه  سکونت و مهاجرت بناشد. امروز، بسیاری از

 جنگند.هایشان میسرزمینبرای حق بر 



 

 
 

 ی داود جلیلیترجمه  613

 برزیل واقع تغییردهنده در داخل چپای بهترویج برنامه -

دمی موفق دموکراتیک، مر  حلکه یک راه، »برای اینCUT)نظر جاندیرا اوهارا )به

های مختلف چپ  های مشاخصای برای همبساتگی و اتحاد بین بخششاود، ایجاد بنیان

ها، ، باید برای ارتقای مبارزه و بسایج از طریق حزب۲۰۲۱ضاروری اسات. ما در ساال  

هراس ی مردم بیی مردمی برزیال و جبهاههاای کاارگری، جبهاههاا، جنبشاتحاادیاه

های و ساال ۲۰۲۲در راساتای رودررو شادن با ساال   هایی را پیدا کنیم. دراین روند،راه

 ها متعهد باشد.«بعد از آن ما باید به راهبردها، راهکارها، و برنامه

 عظیم تنااساااب تغییر تااریخی  اعتقااد دارد کاه »ماا باا    (PSOL)جولیاانو مادیروس   

ن راه اندختهم پیوساتن راهبردی جدید، بهکه فرصات به)نیرو(ها رودررو هساتیم. چرا

ی  جانبه علیه نخبگان، )برای عملی کردن( تغییرات عمیق، حضاور دیگربارهنبردی همه

ای دموکراتیک، داریم. ما یا با  شااکل ریشااهچپ در مناطق )زیساات مردم( و قدرتی به

 کنیم یا ازروی نقشه محو خواهیم شد.«ی خود تغییر میتغییرات زمانه

درآن باایاد درحاال تادافعی بااقی بماانیم، اماا کنیم کاه  ای زنادگی میاگرچاه در لحظاه

ورشادن  ای باز باشاد، شاعلهجا به صاورت گساتردهی تاریخ در همهرساد پنجرهنظر میبه

که چپ بولساونارو را شاکسات رو، اینای جدید در بساترسایاسای جاری ما. ازاینلحظه

ها و امید ردن پاساخاش اتحاد ایجاد کند، تا قادر به آماده کدهد، و در راهکارها و برنامه

ی کارگر در برای مردم برزیل باشااد )ضاارورتی( بنیادی اساات. پیوند دوباره با طبقه

پذیرکردن رقابت و سارکردگی ای، امکانهای تودهی پیکارراساتای توان فراخوانی دوباره

از همیشااه، ضااروری اساات از    ی کارگر حیاتی اساات. بیشهای طبقهدر بین بخش

راستی  ها را نوسازی کنیم تا آن که قدرت بهس بگیریم و این درسنبردهای پیشین در

قرار    -های طبقاتیتنها نیروی توانمند برای شکست دادن دشمن  -های مردم در دست

 داده شود.
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تر قبل مصممسال است. کنشگران چپ نسبت به آرامی رو به زوال ،دولت بولسونارو به۲۰۲۱ازآغازسال

 آینده روشن کند های گسترده تر را در سالی دورانی از بسیجتواند جرقههستند، که میدرگیر مبارزه 

 Letícia Ribeiro ۲۰۱۹طرح از تنیچیا ریبیرو 
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سانچز  رئیس   ، ادوواردو  سندیکایی،  احترام  مورد  کارگران   ملی   ی اتحادیه   رهبر 
کارگر  ن دا  و  روستایی  یک  فرزند  سانچز،  است.  دانشگاه  کارگران  فدراسیون  و  شگاه 

در   را  خود  سیاسی  رزمندگی  در   ۱۵ساختمان،  بار  اولین  برای  و  کرد  آغاز  سالگی 
  سپس   . کارگری شد   ی کاغذ وارد اتحادیه ی تولید  کارخانه   عنوان کارگر سالگی به ۱8
اتحادیه الستیک)   ی درکارخانه   او  رئیس  و  کارکرد  گودیر  کارگران  سازی(  ی 

یک اعتصاب در گودیر، سانچز کار رهبری سازی شد. پس از اخراج به خاطر  الستیک
در دانشگاه مرکزی ونزوئال را آغاز کرد، که تا امروز باامنیت شغلی به کار خود ادامه 

 دهد. می 
بنیان  ، سانچز  از  یکی  انترناسیونالیست،  و  مردمی مارکسیست  جنبش  گذاران 
شد، اما در    تأسیس   پیش از ظهور چاوز امریکای التینی است که    ی سازمان  بولیواری، 

 شرایط  از   ای اتحادیه   فعال این  وگو  گفت  این   در .  همان اوایل به جنبش چاوز پیوست 
و   ی طبقه  او آن   کارگر  که می   داری« سرمایه ی »احیا  چه    دنبال ونزوئال    دولت   خواند 
 گوید.  سخن می کرده،  

 ؟ توانید به ما بگویید ی کارگر ونزوئال چه می وضعیت طبقه ی درباره 

طبقه  چندب  بحران  کارگر  براساس  ی  ونزوئال،  در  مزد  حداقل  اول،  است.  عدی 

را که  های رسمی کم داده  است. سازمان ملل هرکسی  ماه  از یک دالر در  روزانه  تر 

 دالر امریکا درآمد دارد در فقر مطلق تلقی می کند.   ۱.۹زیر 

آن دقیق برای  تقریب  برای طبقه که  پژوهش  مرکز  بدهم،  به شما  کارگر تری   ی 

 (CENDA  ) این تخمین می در  )ونزوئال(  زند که  اساسی ی  هزینه جا    - سبد کاالهای 

دالر امریکا بالغ    ۳۰۰به  در ماه    -   شامل غذا، مسکن، و دیگر کاالها و خدمات اساسی 

 شود.می 

خطرناک برای  ثبات، و گاه  بی ی کارگر را به جستجوی کارهای  طبقه   ، این وضعیت 

 راند. می   های ناچیز تکمیل این حقو 

حقو  خود را از دست دادیم. این   ۲۰۱8عالوه بر خفقان اقتصادی، ما در اکتبر  

  ی بهبود اقتصادیبرنامهی  در زمینه را    ۲۷۹۲  ی ابالغیه امر زمانی اتفا  افتاد که دولت  

https://venezuelanalysis.com/tag/economic-recovery-plan-2018-19
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دارها  ریزی با هدف محافظت از سرمایه وزارت کار و وزارت برنامهرا  سند  این امضا کرد.  

تصویب شده    ۲۰۱۳جدیدی که در    )قانون کار قانون کار سازمانی  با زیرپا گذاشتن  

 .  کرد آماده    مترجم( - بود 

آن   ی مبارزات بسیار بود، دور شد. از قانون کار چاوز، که نتیجه  ۲۷۹۲ی  ابالغیه 

گو بین کارگران و کارفرمایان تعیین و دها از طریق گفتکه دستمز کرد  می قانون مقرر  

کند.  طرف عمل می عنوان داور و ضامن )اجرای( بی کار به   حال وزیر   عین   در و  شود،  

 کند.    ی سطوح برای دستمزد فرمان صادر همه   دهد در اکنون دولت به خود حق می 

می   ابالغیه حق   این  را حذف  سندیکایی  اعتصاب  دموکراسی  و  کند،  متوقف،  را 

 زنیچانه  حقو خالصه،    طور برد. به بین می   از   اجتماعی را   جمعی و مزایای   های قرارداد 

 از بین رفت.    ۲۰۱8ما در سال    جمعی 

که تنها چیزی است که کارگران در   کار توان نمادین است.    امروز دستمزد صرفا  

توانند  است. اکنون کارگران نمی   از ارزش خود تهی شده   توانند بفروشند این دنیا می 

 یا شرایط کار خودشان را مورد مذاکره قرار دهند.  توان کاری  قیمت  

 
نشان    ۲۰۱۹و    ۱۹۹۹اساسی را بین سبدکاالهای  ی  ی بین دستمزد و هزینه نمودار رابطه   این 

 دهد. )مرکز پژوهش برای کارگران( می 

اجسازه دهیسد    نسد  ا همراه هسایی  مزدهسای پسایین ابلسب بسا پساداش ت این دسسس 

مزدها با ت »جایگزینی دسسس   چه جنبش کارگری را به درخواسسست ی آن درباره 

 ه است صحبت کنیم  واداشت « پاداش 

پاداشی  ، کنند کارگران حداقلِ دستمزد را همراه با پاداشی دریافت می بسیاری از 

است.    امریکا   دالر   ۴۰تا    ۱۰ها ماهانه از  پاداش   ی که ربطی به دستمزد ندارد. محدوده 

https://venezuelanalysis.com/files/images/%5bsite-date-yyyy%5d/%5bsite-date-mm%5d/screenshot_2021-04-14_7.49.41_pm.png
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ما همه دریک   ، اداری، یا کارگران   کارکنان   در مورد کارکنان دانشگاه، شامل استادها، 

 ۱۰  ماه حدود   دالر امریکا است در حالی که هر پنج  ما زیر    ایم: حقو نشسته   کشتی 

 کنیم. دالر امریکا پاداش دریافت می 

ها  پاداش این ، اما شان است ها بازداشتن کارگران از ترک مشاغل هدف این پاداش 

به تأمین  از   دورند.  بسیار  ما  اساسی  متمم نیازهای  این  بازنشستگی،  عالوه،  برای  ها 

آیند. پاداش احسانی از جانب کارفرما  حساب نمی غیره به   اجتماعی و تأمین    مزایای 

 اند.  است چون تعهدهایی بدون آینده 

زیر    های اقتصادی دولت را »تعدیل های کارگری سیاست همین دلیل، اتحادیهبه 

ی  قاعده های دولت تمام وزن بحران را بر عمل، اقدام  نامند. در سوسیالیسم« می  لوای 

افزایش دستمزد در  بازداشتن این کار را با  ها . آن کند هرم، یعنی کارگران تحمیل می 

های بزرگ از پرداخت کارگران، و معاف کردن شرکت اقتصادی با ابرتورم، لغو حقو 

 دهند.  مالیات انجام می 

گیر وضعیت کارگران در مرکزدانشگاهی ونزوئال در این زمان بیماری همه 

 چگونه است؟ 

مرکز  کارگران  طبقه   وضعیت  وضعیت  مانند  ونزوئال  کارگر دانشگاهی  است:   ی 

 ما ضربه زد. شدت به گیر به بیماری همه 

کارکنان دانشاگاه و اکثریتی از کارگران بخش دولتی    ، ساه ساال یا بیشاتر اسات که 

زنی جمعی چانه توافق    از را، که بخشی بیمه از سوی کارفرما    وصی پرداخت حق خص و  

ترین امر در بسااتر آزاردهنده اند. این امر روی سااالمت ما، که  اساات از دساات داده 

 بدی گذاشت. تا ثیر    ، گیر جهانی است بیماری همه 

کووید به  مداوای  درآمدهای  ۱۹- عالوه،  به  نسبت  و    ۴،  امریکایی  در  دالر  باالتر، 

شدت دالر امریکا هزینه دارد به   ۵۰۰اکسیژن حدود  کپسول  یک    ی حالی که اجاره 

ها به صورت بحرانی با کمبود تخت و دارو اداره ، چون بیمارستان متأسفانه گران است.  

خانواده می  یافتن  شوند،  از  ناگزیر  طبقه حل راه ها  هستند.  جایگزین  کارگر های  ی 

 شود. های شفابخش متوسل می چای   ها، و ساحره اغلب به خرافات،  عنوان آخرین پناه  به 
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نفر   پنج  گذشته   ی دانشگاهی ونزوئال و هفته   هفته ما دو نفر از کارگران مرکز این 

 کرونا از دست دادیم.  را در اثر 

می  نظر  به  نمادین،  حرکات  برخی  کارفرما ورای  نه  و  دولت  نه  )مرکز    رسد 

نگران وضعیت ما نیستند. وقتی که ما درخواست افزایش  کدام  هیچ دانشگاهی ونزوئال(  

یا  می   حقو   بهداشت  به  می دسترسی  ما  به  دولت  اداره کنیم،  از  دانشگاه  ی  گوید 

گوید که دستمزدهای ما مستقیما از  دانشگاه به ما می   ی بخواهید. درحالی که، اداره 

 انجام دهند! ها بتوانند  آن که   نیست آید... کاری  وزارت آموزش دانشگاهی می 

طبقه تحریم تاًثیر  بر  آن ها  و  چیست،  کارگر  تغییر  ی  برای  تاًثیر  ها 

 کنند؟ دستمزدها و حقوق چگونه عمل می 

برای طبقه نه ها  تحریم  به تنها  بلکه  پرگزند  ی کارگر  برای کشور بسیار  طور کلی 

تحریم  اصل،  در  تحریم است.  و  امریکا  دیگر کشورها های  از سوی  که  تحمیل   هایی 

اما این تحریم اند دولت را هدف گرفته شده  ها در واقعیت به تمام جامعه آسیب  اند، 

 زنند.  می 

 و بنزین، و عوامل مورد نیاز صنعت ونزوئالگازوئیل    اجزای پزشکی،    ابزارهای برخی  

شده به )  کمیاب  همه  سنگین(  صنعت  این ویژه  روزانهاجزا    اند.  زندگی  ی برای 

 برای اقتصاد کشور بنیادی هستند.  ها و  ونزوئالیی 

  گیرند، بلکه ها را می انسان   تنها جان نه چون  اند  محاصره جنایتکارانه   ها و تحریم 

شوند. مورد شرکت نفت ملی ونزوئال، پاالیش بنزین  منجر به چپاول منابع کشور می 

وئال  کند. شرکت ملی نفت ونز امریکا از این واقعیت حکایت می   توزیع آن در   ی و شبکه

ه. ربود را    آن امپریالیسم امریکا    ۲۰۱8مالکیت دولت است، که در سال    شرکتی تحت 

 های راست افراطی ضد میهن ونزوئال حراج شد.  های آن با موافقت بخش دارایی 

جنایتکارانه تحریم  و  کشنده  بی ها  باید  و  به اند  شوند.  متوقف    عالوه، درنگ 

ونزوئالیی سیاست  تحریم   مداران  می ها  که  تشویق  خیانت کنند  را  خاطر  به  باید 

 دادگاهی شوند.  

های کارگری خود و اجرای تهاجمی  ها برای توجیه سیاستدولت ونزوئال از تحریم 

چه ما در حال فرو رفتن طور آن است. همین  ی تعدیل اقتصادی استفاده کرده بسته 
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احیا  روند  آن هستیم  احی سرمایه   ی در  این  است.  داری است چون،  سرمایه   ی ا داری 

ی یایند و حقو  ما با ابالغیه درحالی که دستمزدها در یک بستر ابرتورمی کاهش می 

سرمایه می   حذف   ۲۷۹۲ کم شود،  از  یکی  کشور  مالیات ت داران  منطقه  رین  در  را  ها 

سرمایه می  و  شده پردازند،  معاف  مالیات  پرداخت  از  خارجی  )قانون    ی  است 

 (۲۰۱۷ی، دسامبر  گذاری خارج سرمایه 

را هم عنوان یک سازمانگر سندیکایی، وضعیت جنبش به  اکنون کارگری 

 کنید؟ در ونزوئال چگونه ارزیابی می 

ممکن است درحال فرو رفتن به بدترین   دهی ی کارگر در رابطه با سازمان طبقه 

است. اما    شده قطبی ی  ی اصلی چندپارگی جنبش در بستر ی خود باشد. مسئلهلحظه 

قطبی طبی ق  ندارد،  طبقاتی  پایگاه  تعریف می شدن  حزبی  با خطوط  که شدگی  شود 

 شود.  های ایدئولوژیک محو می ای در عبارت نمایی، به صورت فزاینده تناقض صورت  به 

دوستانه و مستقل با آن رودررو  مانعی که ما در تالش برای ترویج جنبش میهن 

مرکز  سوسیالیست    هستیم  رئیس   CBST  بولیواری کارگران  که  چاوزاست،   جمهور 

اتحادیه به  فدراسیون  نوعی  ایجاد  عنوان  کارگری  به کرد های  سرانجام  و  ی  سازمان   ، 

یک    CBSTکند.  مثابه مانعی بازدارنده عمل می به شد که  تبدیل   )تحت کنترل دولت( 

کارگران   کند و بر لغو حقو سفارشی است که با اعتصاب مخالفت می   صحبتِ   طرفِ 

 زند.  می تا یید  و قراردادهای جمعی مهر  

اتحادیه  از  یک فضای چاویستی بود به آن    CBSTکه  خاطر آن ها که به بسیاری 

کند  ادعا می  اش، با وجود وضعیت اقلیتی   CBSTاند. اما  پیوسته بودند آن را ترک کرده 

به رسانهبه   CBSTی کارگر است.  طبقه که صدای   های دولتی هم دسترسی  رایگان 

صورت   به  که  سازمانمندی  سامان دارد،  خواه همکاری  را،  مستقل  کارگری  های 

 کنند. آن( ممنوع می   چاویستی باشد یا نه )با 

ما سازمان   سر   در  را می دیگر طیف،  به های کارگری  با یابیم که  تاریخی    صورت 

جمله   از  به   CTVراست،  ونزوئال(  کارگران  می   )فدراسیون  پذیرفته  شوند.  همکاری 

CTV    کرد.    ای ایفا نقش برجسته   ۲۰۰۲در کودتا علیه هوگو چاوز در سال 
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توده ا ها دو قطب این  در  ند که  از کارگران  بزرگی  دارند که   ها آن   میان ی  وجود 

فدراسیونی  عضو   مبارزه  نیست هیچ  ماندن  زنده  برای  و  این می د  حقیقت،  در  کنند. 

این  . کسی با  شود می کارگران  ای  مانع از بسیج توده   است که  شرط نخستی  احتماال  

ای  ه ه شیو   است. کارگران باید   کار تغییر کرده   ماند... دنیای نمی زنده  و دستمزد  حقو   

ند ا فرو رفته فرسایی  طاقت ها در شرایط  جو کنند. آن وت دیگری را برای زنده ماندن جس 

 سازد.  را متفر  می ها  آن که  

به عالوه، جنبش سندیکایی اعتبار خود را از دست داده است. سخنگوی سی بی  

اتوموبیل گران اس تی با اسراف زندگی می  شود و در تلویزیون قیمت سوار می کند، 

اتحادیه  های کارگری ظاهر  برای مشروع جلوه دادن اعمال کارفرماها به نام جنبش 

 کند.  ن امر اعتبار سندیکاگرایی را خراب می شود. ای می 

کنند گیر ی کارگر خدمت نمی ها به طبقه قطبی که هیچ یک از آن   ما، بین دو 

ای از بینیم که هیچ اعتبار یا استقاللی ندارد، زائده ایم. در یک سو، بلوکی را می کرده 

بلوک   یک  دیگر،  سوی  در  است.  که دست   افراطی دولت  دارد  وجود  دشمن   راستی 

 کند و نه مروج حقو  کارگران.عنوان یک حزب عمل می کشور است، و به 

کند، هر دو طرف  حرکت می قدرتمند  سندیکایی  گذشته از این، وقتی یک جنبش 

ها برای حذف هر آن چیزی  کنند. هردوی آن برای کنترل یا از بین بردن آن تالش می 

 کنند.  که مستقل و خواهان مبارزه است اقدام می 

برای شرایط  کارگران  درخواست  دولت  نهایت،  دوباره   در  برقراری  و  کار  ی بهتر 

دهند. کارگران خواهان مبارزه ادامه می کند. اما مردم به  جمعی را سرکوب می   قرارداد 

ای علیه دو جریان است، دو جریانی که  هستند. این مبارزه سازمانی    نجات قانون کار 

 داری است.  سرمایه ی قصد شان احیا 

  سسرکوب خود را چگونه ی کارگر اشساره کردید  این سسرکوب طبقه شسما به 

 کند؟ متجلی می 

مترو،   سیستم  گوایان کارگران  در  بنیادی  صنایع  از کارگران  دیگر  بسیاری  و  ا 

تحت   گارد کارگران  حضور  هستند.  نظامی  شعبه   حکومت  و  از ه ملی  دیگری  ای 

محیط  در  مسلح  است.  نیروهای  عادی  امری  کار  کار به های  وقتی      گرانعالوه، 

https://venezuelanalysis.com/analysis/15148
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می سازمان  می دهی  تهدید  اخراج  به  حبس کنند،  از  مواردی  کارگران،  شوند.  کردن 

که   هست ، بارتولو گوارا، یا ایودیس گیروت  الفردو چیرینوس و آرینیس تورالبا مانند  

آن  واقعی  کارگران جرم  از  نفر  پانزده  از  بیش  واقع،  در  بود.  کردن فساد  ها محکوم 

 های زندان هستند. شرکت ملی نفت ونزوئال پشت میله 

قانون   که  واقعیت  این  وجود  با  محاکمه،  بدون  که  داریم  رفقایی  داشتن نگه ما 

حداکثر   را  محاکمه(  می   ۴۵)بدون  روا  در روز  را  ماه  یازده  گذرانده   داند،  اند.  زندان 

سال در زندان   ۱۰  ، رسواترین مورد رادنی آلوارز است، که بدون محکومیت به جرمی 

م خاطر نشان  ی توان می  جا ، اما در این چندان ربطی به موضوع ندارد  است. اگر چه  بوده 

 هستند.    چاویست بسیاری از رفقای در بند    م که ی کن 

هفته پیش،    تیم. به عنوان مثال، چند هس   ها هم رودررو ما با سرکوب در خیابان 

تنها حدود   دادیم.  سازمان  را  دانشگاه  کارگران  خیابان   ۲۰۰تظاهرات  در  ما  از  نفر 

اما   در    ۵۰۰بودیم،  بودند. همه   این مکان پلیس  قرار گرفته  استفاده  اینمورد  ها  ی 

بهتر یار  بس آییم که درآن وضعیت کارگران  ای می بار است چون ما از دوره تا سف  بسیار 

 .  ه بود شد 

انداز این وضعیت، ما اعتقاد داریم که روندی از انتقاد از خود و اصالح چشم در  

هم مبارزه    گیرند و با   های سندیکایی باید کنار هم قرار باید وجود داشته باشد: سازمان 

افزایش تنها برای کارگران، بلکه به طور کلی برای کشور هم اهمیت دارد.  نه کنند. این  

 پذیر نیست.  امکان   ی کارگر تولید بدون تغییرطبقه 

در   کارگران  که  دارند  وجود  فضاهایی  اما  است،  دشوار  وضعیت  چه  اگر 

 توانید بگویید؟این فضاها چه می  یکنند  درباره ها مبارزه می آن 

اعتراض درسال  امسال  یا  گرفته گذشته  صورت  گوایانا  در  مهمی  در   است.   های 

ها  اند. آنطورکلی دفاع از حقو  خود بسیج شده گران برای دستمزد و به جا، کار آن 

سازی نشانه رسد به سوی خصوصی هم نسبت به گفتگوهای غیرشفافی که به نظر می 

 اند. کرده رفته است نگرانی خود را ابراز  

https://venezuelanalysis.com/analysis/14903
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ها  آوردهای مهم چاوز بود. اکنون، شرکت ی یکی از دست د کردن صنایع بنیا ملی 

را   مدیریت   ی دار، سودآور نیستند. اما نظام شیوه مسئله های مدیریت  وهدر نتیجه شی 

   . کشد پرسش می بهدولتی را    دارایی   حیات   ی برد بلکه ادامه نمی سو ال    عالمت   زیرِ 

. اکنون انجام دادند هایی  کارگران شرکت ملی نفت ونزوئال نیز سال گذشته اعتراض 

داخل   مافیای  علیه  عالوه  جنبشی  به  است.  شدن  گرم  حال  در  فساد  و  سندیکایی 

ویژه به روند، از کارگران سالمت ) ها می ی انواع کارگران برای اعتراض به خیابان همه 

بازنشستگان.   و  آموزگاران  تا  گرفته  نیست، اکنون جنبش  این پرستاران(  در  قوی   اما 

    است.   حال رشد 

 
 

https://venezuelanalysis.com/analysis/15175 
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  یوضاعیت کنونی طبقه  یبارهئت سایاسای حزب کمونیسات ونزوئال درعضاو هی

 گوید.می کارگر سخن

 

داری  یک مرغ  در ساال داشات و    ۱۷، زمانی که تنها  ۱۹۷۹پدرو اوساه در ساال  
کرد به حزب کمونیساات ونزوئال پیوساات. او اکنون عضااو هیئت  صاانعتی کار می 

سایاسای و مسائول هماهنگی کارگران و امور ساندیکایی اسات. اوساه دبیر هماهنگی  
ی ملی مباارزه کاارگران اسااات. او در  جریاان آگااهی طبقااتی کروزویلگااسج و جبهاه 

 گوید. رگر در ونزوئالی امروز سخن می ی کا ی مبارزات طبقه این گفتگو در باره 

دهیم،  انداز چپ مورد بررسسی قرار می زمانی که بحران ونزوئال را از چشسم 

عنوان تنها عامل بحران جاری  گرایشی وجود داردکه از تحریم و محاصره به 

تری از وضسعیت  ونزوئالسسخن بگوید  حزب کمونیسست ونزوئال درک پیچیده 

 توانید بگویید؟  باره چه می در این ی موضع حزب  دارد  در باره 

اند با  درواقع، مشاکالت اقتصاادی و اجتماعی که مردم ونزوئال اکنون با آن مواجه 

های امریکا شااروع نشااد، اگرچه محاصااره بعدا  در ژرفیابی بحران  محاصااره و تحریم 

شاروع شاد، و همراه با آن کاهش    ۲۰۱۳نقش داشات. مارپیچ تورمی ونزوئال در ساال  

طور کلی برای مردم  ارگران و باه قادرت خریاد مردم آغااز گشااات. این امر برای کا

 شرایط دشواری ایجاد کرد.  

هاای  عاامال دیگری وجود دارد کاه برای درک بحران کلیادی اسااات: زوال واحاد 

زمان با محاصااره آغاز نشااد. در آغازِدولت نیکوالس مادورو، در  اقتصااادی دولتی هم 

جود  هاا و و غفلات از نگهاداری آن   هاای گساااترده هاای دولتی اخراج برخی شااارکات 

 داشت.  

در کارخانه شاکر دولتی  مقیاسای که کنم، اخراج بزرگ دو نمونه به شاما ارائه می 

ی تصاافیه شااکر  صااورت گرفت. این امر بر اساااس دسااتور اجرایی انحالل کارخانه 

 عملی شد.   ۲۰۱۴دولتی در سال  

ساااوپرماارکات  تادریجی  زنجیره در هماان سااااال جمع کردن  دولتی  هاای  ای 

Abastos Bicentenario   ای،  عملی شاد. بعد دساتور داده شاد که فروشاگاه زنجیره
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دهاد، کاه معنی  بود، باایاد »تغییر شاااکال« باه جمهور چااوز آن را ملی کرده کاه رئیس 

های  تدریج رخ داد. این فروشگاه شود،چیزی که به بایدخصوصی   اش این بود که واقعی 

یدا کرده بود،  ی دولتی که برای مردم اهمیت زیادی پی عرضاه ای در شابکه زنجیره 

 خواند بسیار مهم بود.  ویژه در بستر آن چه دولت آن را »جنگ اقتصادی« می و به 

داشااتن    - سااازی گام در روند خصااوصاای اولین   -  کارگران  ِ ویژه در زمان اخراج به 

داری فرار  دولتی، به نحوی که مردم بتوانند از ساتم بازار سارمایه شابکه توزیع انبوه 

 وض دولت خصوصی کردن آن را برگزید.  کنند اهمیت داشت. در ع

دولات این روناد »جمع کردن« را باه اختیاار خود عملی کرد. یاادماان بااشاااد کاه  

 ها رخ داد.  ها قبل از تحریم این اتفا همه 

های اولیه ریاسات جمهوریش،  ها اضاافه کنیم که مادورو در ساال این گفته باید به 

های  قیمت که اقتصاد از کاهش در حالی پرداخت بدهی خارجی را در اولویت قرارداد.  

تولیاد نفات آسااایاب می  پرداخات پول هنگفتی نفات و کااهش  ماالی  باه نظاام  دیاد، 

ها( آغاز شاااد. این امر، البته، تأثیر عظیمی  المللی)پرداخت اصااال و فرع بدهی بین 

 اقتصادی کشورگذاشت. روی ظرفیت 

داری  ساودگی سارمایه های این بحران به صاورت واقعی در فر ترین ریشاه اما، ژرف 

 اقتصاد رانتی نهفته است، که چاوز آن را دگرگون نکرد.  وابسته و الگوی 

را بر آسیب پذیرترین  زد، دولت بورژوازی بار آن که بحران ضربه تردید، وقتی بدون 

 کرد.  و بازنشستگان تحمیل حقو  بگیران  افراد یعنی 

، چند سسال قبل  2013گوییدبحران به صسورت واقعی حدود سسال  یعنی، می 

 های تحریم مالی،آباز شد؟  از ضربه 

آغااز شاااد، و بعاد در    ۲۰۱۷هاای ماالی درمیااناه ساااال  درسااات اسااات. تحریم 

ها، تقریبا  به یک  تحریم نفتی آمد. آن وضاعیت قبل از عملی شدن تحریم ۲۰۱۹ساال 

 شود.  ساله بالغ می ی بحران پنج دوره 

ری تنهاا نااشااای ازبحران اسااات  هاای اجباا کاه اقادام باه همین دلیال ادعاای این 

ی ماجرا نیست. البته، با محاصره، وضعیت اقتصادی  غیرصادقانه است یا حداقل همه 
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های اقتصااادی که دولت قبل از  بدتر شااد. اما این هم حقیقت دارد که ساایاساات 

اجرا کرد ظرفیات آن را برای مقاابلاه باا بحران و تاأمین نیاازهاای مردم کااهش    ۲۰۱۳

 داد.  

بحران   شااایوه دولات  باه  آن حفظ بخش را  کاه هادف  کرد  مادیریات  هاای  ای 

گذاری خارجی دولت، اقتصااد مردمی  داری بود. به عالوه، هدف جلب سارمایه سارمایه 

گذارها(، یکی  را هم تحت تأثیر قرارداد. برای دسات یابی به آن هدف )جلب سارمایه 

نابود شادند و  ها  ها کاهش ارزش نیروی کار بود. به عبارت دیگر، دساتمزد از سایاسات 

ی  ترتیب شاابکه این اجتماعی و دیگر حقو  کسااب شااده برچیده شااد، و به  تامین 

 سازوکار پذیرفتنی نیست.  تأمین اجتماعی رااز کار انداختند. از منظر انقالبی این 

 وضعیت امروز کارگران زن و مرد در ونزوئال چگونه است؟ 

قدرت خرید کارگران شااغل، افراد بازنشاساته، و مساتمری بگیران در حال پودر  

ویژه در بخش دولتی، چون بیشاتر کارکنان بخش خصاوصای به همراه  شادن اسات. به 

 کنند.  حداقل مزد مبلغی هم به دالر دریافت می 

جمهور برای  ی ابرتورم آغاز شاد. بعد دساتور رئیس کاهش ارزش حقو  با پدیده 

که    ۲۷۹۲ی ها صااادر شااد. ابالغیه یا تغییر برخی مواد آن های جمعی رداد حذف قرا 

امضاا کرد به این سایاسات رسامیت بخشاید. این    ۲۰۱8وزیر )ادوارد(پینته در اکتبر  

ی نیروی کار و تبدیل ونزوئال به بازار جذابی  ساااند که هدف آن ارزان کردن هزینه 

برای بهبوداقتصاادی، رشاد و رفاه    ی برنامه بهانه گذاری خارجی بود به برای سارمایه 

 های جمعی را حذف کرد. قرارداد 

شادت ضاربه  دولتی به دلیل زیربه به کارگران بخش   ویژه ارزان کردن بهای کار به 

ای وجود داشاات. البته، از دساات  زد: زمانی که بحران اغاز شااد، مهاجرت گسااترده 

ها دسااتمزد  و آن دادن کارگران ماهر برای بخش خصااوصاای مناسااب نبود، از این ر 

باه  شاااد آغااز کردناد. پااداش هاایی کاه باه دالر پرداخات می تکمیلی را باا پااداش  هاا 

ها هم تأثیری درازمدت یعنی از  ها کمک کرد، اما آن دار نگهداری کارگران سااارمایه 

بین رفتن مزایای اجتماعی مانند بازنشااتگی یا بیکاری)محاساابه شااده در رابطه با  

 .  دستمزد( را تجربه کردند 
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آوردهای  در واقع، نابودی سااریع روابط رساامی کار اتفا  افتاده اساات: دساات 

تدریج  به   ۲۰۱۳در سااال    - بود تاریخی کسااب شااده   که با مبارزات - ی کارگر طبقه 

 ناپدید شد. 

ما نگران مساائل ساالمت و امنیت در کار هم هساتیم. پوشاش پزشاکی در حال  

ها بسایار پر مخاطره اسات. این  اه زوال اسات در حالی که ماندن در بسایاری از کارگ 

کند. به طور مختصاار، ما با  امر وضااعیت بساایار دشااواری را بر کارگران تحمیل می 

ساااازی و مقررات زدایی از کار، از دسااات دادن پوشاااش  کار، منعطف کاهش ارزش 

 پزشکی، و نابودی تأمین اجتماعی و دیگر حقو  کسب شده رو در روییم. 

ن بار نه با دساتور، بلکه با تصامیم دولت برای عدم  منعطف ساازی شارایط کار اولی 

های بساایاری در حال جایگزین  دارها اتفا  افتاد. شاارکت مداخه در امور ساارمایه 

باا کاارگران موقات هساااتناد.  دائمی  پوالر    کردن کاارگران  عنوان مثاال، گروه  باه 

خود را  ترین کنسرن تولید مواد غذایی ونزوئال( حدود سه هزارنفر از کارگران  )بزرگ 

ها داده  ها دسااتور باز پس گیری اخراج اخراج کرد. و اگرچه به بساایاری از شاارکت 

شاااد، اماا پوالر باا آن موافقات نکرد و کاارگران اخراجی را باا کاارگران بادون حقو   

 بدون قرارداد جایگزین کرد.  

ای از  چکاند، اما تفساایر فریبنده   ۲۷۹۲ی البته ماشااه وضااعیت جاری را ابالغیه 

گویاد زماانی کاه شااارکتی باا  می   ۱۴8کاارهم وجود داشااات. مااده  قاانون   ۱۴8مااده  

ی حفاظتی تشاکیل دهد تا  تواند کمیته شاود، می های اقتصاادی رو در رو می مشاکل 

با شارایطی که باز بودن درهای فعالیت شارکت را باز بودن درهای فعالیت شارکت را  

های قدرتمند بسایاری  کند موافقت کنند. این تفسایراز ساوی شارکت امکان پذیر می 

مانند کوکاکوال، اینالکا، و موندلز) مواد غذایی کرافت ساااابق( مورد اساااتفاده قرار  

 گرفته است. 

اکثر کارکنان    ۱۴8ی  و تفسایر ماده   ۲۷۹۲ی ها با اساتفاده از ابالغیه این شارکت 

خود را بیکار کردند. پس از آن، به ساامت اسااتخدام کارگران موقتی که هیچ حق  

هاا راکااهش دادناد در حاالی کاه  ترتیاب هزیناه دارناد حرکات کردناد و بادین اکتساااابی نا

 کنند.  های هنگفتی کسب می سود 
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کند: دریافت  به عالوه، وزارت کار در جهت آسان کردن این نوع اقدامات عمل می 

هاای متقبااناه و غیر قاانونی  مقااماات فااساااد وزارت کاار برای تاأییاداقادام پول توساااط 

 رگرانشان عادی است.  کارفرماها در قبال کا 

( و  ۱۹8۹-۱۹۹۳) کاارلوس انادرس پرز هاای نئولیبرال  گویناد کاه دولات برخی می 

باشاااد، اما  تواند درسااات  نرفتند. می حد پیش تااین   (هم ۱۹۹۹-۱۹۹۴) رافائل کالدرا 

دارها شاارایط را بر دولت تحمیل  مساائله در این جا فقط دولت نیساات، ساارمایه 

ها رویکرد  دار شااود. برای خروج از این بحران، ساارمایه کنند، و دولت تساالیم می می 

 کنند.  را مطرح می ها و مزایای اجتماعی  خود یعنی نابود کردن حقو ، دستمزد 

 دهد؟  ی کارگر برای اظهار مخالفت خود کاری انجام می طبقه 

کنند. سااال  دارها( مبارزه می نشاااندن)دولت و ساارمایه بله، کارگران برای عقب 

ها با  ، که قرارداد جمعی آن PDVSA  گذشااته کارگران شاارکت نفت دولتی ونزوئال 

ها بودند. در  ر کاری در خیابان دود شاد، برای درخواسات شارایط بهت   ۲۷۹۲ی ابالغیه 

دالر در ماه بود، کارگران    ۴های این بخش دولتی حدود سااه یا  حالی که دسااتمزد 

کردند. کارگران شرکت نفت  نفت دربخش خصوصی پاداش هایی به دالر دریافت می 

ها دوباره برقرار شاود. اما،  دولتی ونزوئال نیز درخواسات کردند که پوشاش درمانی آن 

 ی قرارداد جمعی جدید فروکش کرد. ها با وعده ض این اعترا 

ها( در صاانایع بنیادی دولتی در گوایانا)در ایالت بولیوار(،  اکنون کانون )اعتراض 

ها  قرار دارد. در این کارخانه   Ferrominera  و فرومینرا   SIDOR  ویژه در سااایدور به 

تعاداد زیاادی از کاارگران غیر فعاال وجود دارناد یعنی کاارگرانی کاه باه خااطر آن کاه  

روند. بعد تصامیم غیر  ها گفته اند باید در خانه بمانند سار کار نمی ها به آن کارفرما 

گرفتاه می عاادالناه  پااداش ای  فعاال  کاارکناان  می شاااود:  دریاافات  اماا  هاارا  کنناد 

شااود، که ساابب نوعی انفجار اجتماعی در گوایانا  کارگران غیر فعال قطع می پاداش 

 شده است.  

گیر برای توجیه بساایاری از امور اسااتفاده شااد. در اینجا تنها از  ازبیماری همه 

کنم. اساتفاده از حداقل نیروی کاردر صانایع بنیادی در  تبعیض حقو  صاحبت نمی 

 شود.  های شغلی و حوادث منجر می گوایانا به استثماربیشتر و افزایش خطر 

https://venezuelanalysis.com/tag/carlos-andres-perez
https://venezuelanalysis.com/tag/rafael-caldera
https://venezuelanalysis.com/tag/sidor
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های  تمام این امور دسات در دسات هدف آشاکار دولت که خصاوصای کردن واحد 

رود. احتمال بساایار  اقتصااادی دولتی از جمله صاانایع بنیادی اساات به پیش می 

های  ی خصاوصای در شارکت سارمایه   پرمخاطره بیشاتری وجود دارد که در شارایط 

 کند. خدام کارگران جدید سرمایه گذاری تر و باگزینه است باکارکنان کم 

های کارگریش، بلکه با تصااویب قانون ضااد  در نهایت، دولت نه تنها با ساایاساات 

( و دیگر قوانینی کاه درهاا را برای معاامالت غیر شااافااف،  ۲۰۲۰محااصاااره )اکتبر  

کناد در حال ایجااد محیط مطلوبی  گذارها از مالیاات و غیره باز می معاافیات سااارمایه 

 سازی است. ی خصوص برای 

هسایش وادار  هسای کسارگران دولست را بسه بساز بینی سسسیساسسست آیسا اعترا  

 کند؟ می 

اند یعنی در حال  ها بسایار مهم هساتند، اما به نوعی غیر سازماندهی شده اعتراض 

ی جمعی برای انجام مبارزه وجود ندارد. به  حاضاار هیچ رهبری متحد و هیچ برنامه 

دهناد، کاارگران باا احتماال اخراج و اتهاام مجرمیات  می هاا رخ  عالوه، وقتی اعتراض 

 سازد. شوند که سازماندهی را دشوارتر می رودررو می 

رساااد سااارکوب و /یا معرفی  ی طبقه کارگر می رویکرد نظام وقتی که به مبارزه 

کند  عنوان جانبداری از اپوزیسایون اسات. دولت همچنین تالش می ها به اعتراض آن 

 بستان با مدیریت درمبارزه تفرقه ایجادکند.  ی از بده های تا با ایجاد فضا 

ترسااانااک، کناار هم جمع کردن مباارزات مختلف و  باا در نظر گرفتن این محیط 

 ی انقالبی متحد اما متنوع ضروری است.  ساختن یک جبهه 

هسای دیگر اکنون کسارزاری را برای  حزب کمونیسسست ونزوئال وسسسازمسان 

ابتکسار چسه  ی انسد  دربساره نسداختسه دسسستمزد متنساسسسب بسامعساش بسه راه ا  این 

ها  کارزار صرفاً خواستار آن است که دستمزد توانید به ما بگویید؟ آیا این می 

 این هدف وجود دارد؟ یابی به باالتر بروند یا راهبردی برای دست 
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آری، ما در حال حاضاار در بسااتر آن چه شااما »کارزار برای دسااتمزد متناسااب  

نیم. اما، پیشانهاد ما یک کارزار کامل اسات. درخواسات  ک بامعاش«خواندید کار می 

ای برای پایدار ماندن دساتمزد معیشات  افزایش دساتمزد کافی نیسات، طرح برنامه 

ضااروری اساات. در حقیقت، هدف نهایی ما فقط افزایش دسااتمزد نیساات. ما برای  

 آوریم. های اقتصادی و کارگری دولت فشار می تغییر در کل سیاست 

مردم وقتی  متنااسااااب  خواهاان دساااات   کاه  معااش مزد  هساااتناد، دولات    باا 

همین دلیل،  پذیر نیسات« به ها به خاطر محاصاره امکان مزد گوید»باالبردن دسات می 

تواند دولت را  گوییم که محاصاره بیش از آن که به یک بهانه تبدیل شاود، می ما می 

زیاان باار    باه نحوی تجهیز کناد کاه کاارگران حاداقال شااارایط را برای نجاات از اثرات 

 محاصره داشته باشند. 

داری اقتصاد است، که سودهای  های سارمایه بنیان مشاکل درتعهد دولت به بخش 

می  باه دالر  نمی عظیمی  ماالیاات  و  باا  برناد  از کشاااورهاای  یکی  ونزوئال  پردازناد! 

کنونی ناشاای از  ترین بار مالیاتی روی ثروتمندان در قاره اساات. نظام مقرراتی پایین 

کالدرا اساات. با در نظر داشااتن این واقعیت، یک گام    ۱۹۹۰برال دهه  دولت نئو لی 

های  مهم به ساوی دساتمزد متناساب بامعاش باید مالیات روی ثروتمندان و شارکت 

 ملی و خارجی باشد. 

مالیات مضااااعف را از  حذف های المللی، ما باید بند های بین در رابطه با شااارکت 

باه شااارکاقاانون خود حاذف کنیم)این بناد  دهناد تاا در  هاای خاارجی اجاازه می ت هاا 

ها مالیات  دار ونزوئال مالیات نپردازند(. ونزوئال کشاوری تحت محاصاره اسات و سارمایه 

 پردازند.  نمی 

های دولتی ناکارآمد هستند به سمت  در عوض، دولت، با این استدالل که شرکت 

د، اما  شاون های اندکی متوقف می کند. در واقع، کارخانه ساازی حرکت می خصاوصای 

ی  مردم باید درک کنند که آن چه »شاااکسااات« خورد کنترل کارگری نبود. همه 

ویژه تحت مدیریت نظامی و غیر نظامی دولت بودند.  های اقتصاااادی دولتی به واحد 

ها اختصاا  داد، و بسایاری از مدیران  این شارکت ها، دولت منابع عظیمی را به ساال 

ای اسات. از این رو  عیت شاناخته شاده در زمان تصادی خود ثروتمند شادند. این واق 

های اقتصاااادی دولتی مورد تحقیق قرار  کنیم که تمام مدیران واحد پیشااانهاد می 
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ها نتیجه فسااد اسات ضابط  های مدیرانی را که ثروت آن گیرند، ودولت باید دارایی 

 کند.   

هاای دولتی باه بخش  کنیم باه جاای آن کاه شااارکات در نهاایات، ماا پیشااانهااد می 

ذارشاوند، باید مدل مدیریت دموکراتیک جدیدی به کار گرفته شاود،  خصاوصای واگ 

جاامعاه  و  دولات،  کاارگران،  کاه  کمون مادلی  بومیاان،  محلی)  انجمن ی  هاای  هاا، 

 های اقتصادی را اداره کنند.  توانند به صورت جمعی واحد تولیدکنندگان و غیره( می 

مدیریت دولتی  در اینجا باز هم مهم اسات تاکید کنیم که آن چه شاکسات خورد  

های آن به  های اقتصاااادی دولتی بود، نه ظرفیات جامعاه برای مدیریت دارایی واحد 

 روشی دموکراتیک.  

زیر را پیشااانهااد می  ماا موارد  از بورژوازی و  در نتیجاه،  گرفتن ماالیاات  کنیم: 

ترویج  ها به خزانه دولت، و ها، شاناساایی منابع اختالس شاده و برگرداندن آن شارکت 

های  ها، اگر با ساایاساات های اقتصااادی دولتی. این گام وکراتیک واحد مدیریت دم 

تولیدی  ترکیب شااوند، ضااامن بهبود سااازوبرگ ریزی برنامه   اقتصااادی دیگری مانند 

طلبد.  دولت هسااتند. اکنون زمانی اساات که اتحاد و اسااتقالل طبقه کارگر را می 

 ی موفق نخواهد بود.  جنبشی تابع دولت قادر به مبارزه 

ی جمعی خود  ون زمان آن اسات که قدم بعدی را برای جهت دادن به مبارزه اکن 

های  زنی جمعی، برای قرارداد را برای دساااتمزد متناساااب بامعاش، برای حق چانه 

های ما باید ورای آن باشااد یعنی ما  جمعی، و برای حق اعتصاااب برداریم. اما هدف 

ی در عین مقابله با ساارمایه،  های اقتصااادی دولت باید در فرایندبا هدف بهبود واحد 

 فضاهایی از دموکراسی را در داخل محل کار تسخیر کنیم.   

 های ونزوئال تحلیل منبع:  

• Cruz Villegas    رزمنده سااندیکایی و یکی از اعضااا رزمنده
  ۳8توری مارکو پرز خیه منز حزب کمونیست ونزوئال بود. او در زمان دیکتا 

ماه زندانی شاد.درمیان جایگاه او به عنوان رهبر ساندیکایی، اوعضاو هیئت  
اجرایی کمیته تاسایس فدراسایون، دبیر مطبوعات و تبلیغات فدراسایون  
متحد کارگران بخش فدرال و ایالت میراندا، و بیشاااتر رئیس مرکز متحد  

https://venezuelanalysis.com/analysis/15136
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ر و نویساانده معروف ارنسااتو،  کارگران ونزوئالبود. او پدر سااه روزنامه نگا 
 مترجم   - (  پدرو پدیا ماریو و والدیمیر است. ) 

 

https://poderopediave.org/persona/cruz-villegas/
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 یخالل دو هفتهدر   -کشااور  تجمعی درصااد  ۱۰ –  ییایکلمب  ونیلیم  ۵از    شیب

فساااد   ،ینولیبرال  یهااسااتیساا هیآوردند تا علدرها را به تصاارف خود  ابانیگذشااته خ

 .فعاالن اعتراض کنند کیستماتیو قتل س  سیپل  یرحمیب ،یحکومت

 

 یاتودههای  جیبسا نیتراز بزرگ  یکیشااهد   ایکلمب ،)نهم اردیبهشات( لیآور ۲8 از

کاارگران،   ان،یاتجمعاات باا فراخوان دانشاااجو  نیا.  کشاااور بوده اساااتاین    خیدر تاار

 یهاو تشکل انیبوم  ،یدهقان یهاتشکل  ،یاجتماع  یهااحزاب چپ، جنبش  ها،هیاتحاد

 تیمورد حما یطدولت راساات افرا  هیعل  هاسااتینیفم  یو تمام  هاییایکلمب  -ییقایآفر

او، کاه اکنون پس گرفتاه   یاتیااصاااالحاات ماال  یو برنااماه  «دوکاه وانیا»متحاده،    االتیاا

 .شده، شکل گرفته است

خدمات    و یعموم  حتاجیما  ،یاسااسا  یبر کاالها  اتیبنا بود مال  دیجد  یاتیمال  قانون

فقرا و   یبر زنادگ  یدیاشاااد  ریثأ دهاد، کاه تا  شیرا افزا  (یعی)آب، بر ، گااز طب  یعموم

تظااهرات   یاول مااه ماه، دامناه  یآخر هفتاه  التیدر تعط.  گاذاردیمتوساااط م  یطبقاه

 لیتبد  یمردم  امیق کیبه   سیپل  رو با وجود ساارکوب مرگبا  افتیشاادت و گسااترش 

 .شد

گذشاته  یدو هفته یط ت،یدرصاد از کل جمع ۱۰  ،ییایکلمب  ونیلیاز پنج م  شیب

  ی عدالتیب  ،یمشااکالت اقتصاااد ،ینولیبرال  یهااسااتیساا هیاند تا علآمده  هاابانیبه خ

 کِیسااتماتیو قتل ساا  سیپل یرحمیفساااد دولت، ب ساات،یز طیمح بیتخر  ،یاجتماع 

 یو اصاالحات اسااسا «دوکه»  جمهوررئیس یآنها خواساتار اساتعفا.  فعاالن اعتراض کنند

مانند    ،یمخالف مترق  اساتمدارانیسا  همه، نیبا ا.  هساتند یاسایو سا یاقتصااد  ،یاجتماع 

، «گوسااتاوو پترو»  ۲۰۱8  یجمهور اسااتیو نامزد انتخابات ر انهیطلبان چپ ماصااالح

 .انددر اعتراضات نداشته ینقش چندان

  یجنگ یمنطقه

 نامعترضا  نیب  زیآمخشاونت  یریشاهر شااهد درگ یبزرگ و حومه  یتمام شاهرها در

 نیدر جنوب ا  ا،یشاهر بزرگ کلمب نیساوم  ،یکال. میهسات  سیکنترل شاورش پل  گانیو  

که  پس از آن. شاااده اسااات  لیابه مرکز اعتراضاااات و سااارکوب دولت تباد ،کشاااور
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این از   ییهاابخش ناکنو  ،را داد  «یحاداکثر»شااادن  یدوکاه فرماان نظاام جمهوررئیس

 . شباهت دارد یجنگ یشهر به منطقه

کاه جواناان   یچرخناد، در حاالمی  ساااد معبر  یهاابر فراز آتش  ینظاام  یباالگردهاا

 یهاپاش، گلولهآب  نیماسک و سنگ، از خود در برابر ماش  ،یمنیکاله ا  ،دار با سپرکاله

 یهادر شاابکه  یمتعدد  یهالمیف.  کنندمی  دفاع  یکیالسااتپ  یهاآور و گلولهگاز اشااک

 یمسالح در خودروها  انیرنظامیغ   س،یپل  هددمی پخش شاده اسات که نشاان  یاجتماع 

 کیگلوله شال  نیثروتمند، به سامت معترضا  یهاسااکنان محله نیبلند و همچنیشااسا

 .اندنفر جان خود را از دست داده ستیاز ب  شیتاکنون ب.  کنندیم

  ی رانتفاع یبراساااس گزارش سااازمان غ . شااودیمحدود نم  یفقط به کال  ساارکوب

و  ی، حدود هشااتصااد نفر زخم و نه نفر کشااته ی، در مجموع سااTemblores  ایکلمب

بان حقو  بشار چهل و هشات دهید.  اندخودسارانه بازداشات شاده  طوربههزار نفر  با یتقر

به دام   سیاز چهارصااد معترض که توسااط پل  شیب.  مورد مرگ را گزارش کرده اساات

 .شوند  ینگهدار یمخف  یهادر بازداشتگاه  رودیاند و گمان مشده  دیناپد  ،افتاده

نگاران صورت گرفته به کارمندان سازمان ملل و روزنامه  یحمالت متعدد  نیهمچن

مانند   یحقو  بشار  یهااروپا، ساازمان ملل و ساازمان یهیمتحده، اتحاد  االتیا. اسات

  ی هاساازمان.  اندرا محکوم کرده هاسارکوب نیبان حقو  بشار ادهیالملل و د نیعفو ب

 یالمللنیب  یفریرا در دادگاه ک  یتیشکا  «دایسِپ  وانیا»و سناتور چپ   ایکلمب یدولتریغ 

ICC  تیبشاار هیعل تیدولت به جرم جنا هیسااازمان ملل متحد عل تیامن  یو شااورا 

 .اندمطرح کرده

کرده و خواساتار سارکوب   یانگاراعتراض را جرم  ایجناح راسات کلمب  گر،یطرف د از

هنوز هم در که   ،«بهیآلوارو اور»که،  ود  یساابق و حام  جمهور. رئیسشاده اسات  شاتریب

و   کندیصااحبت م  «یسااتیترور بیتخر»اساات، از  رگذاریتأث اریبساا  یمل اسااتیساا

ارتش  ELN  ا،یکلمب  یماندهیباق  یهاکیچر ریتوساط ساا کند کهمتهم میمعترضاان را 

 .  انددهی شدهسازمان یاتجارت مواد مخدر و چپ منطقه  ،یمل بخشیآزاد
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  متعدد  ی هابحران

 یماریب  یریگبا موج ساوم همه ایکه کلمب  ردیگمی صاورت  یاعتراضاات در حال نیا

پرازدحام روبرو  یژهیمراقبت و  یهاگاهیعفونت و پا  یبا نرخ باال ۱۹ی کووید  کشااانده

باختگان،  رقم جان  نیسوم  -اند  از هشتاد هزار نفر جان خود را از دست داده  شیب.  است

و گرساااناه به  ریفق  ،کارینفر ب هاونیلیم  ،یریگهماه .در منطقاه  کیاو مکز لیاپس از برز

کرده  رانیو  یکلهرا ب  شاکننده یزده، سااختار اجتماع جا گذاشاته و اقتصااد ازقبل بحران

 . است

درصد از  ۴۲.۵. است افتهی شیدرصد افزا  ۶.8  یریگنسبت به سال قبل از همه فقر

  د یدرصاد آنان در فقر شاد ۱۵که   ،کنندمی  یخط فقر زندگ ریدر حال حاضار ز  تیجمع

. ارزش پزو واردات را گران کرده و به تورم دامن زده است  دیکاهش شد.  برندیبه سر م

 شیجامعه وارد کرده و باعث افزا رتریفق یهاخشضربه را به ب  نیشتریب مت،یق شیافزا

 . حاکم مرفه شده است یفقرا و طبقه نیشکاف ب

بعد از   ن،یالت یکایاسااات که در آمر یکشاااور ایکلمب  ،یگزارش بانک جهان طبق

هفتم   یدر رده  یدوم و در ساطح جهان  یدر رتبه یاجتماع  ینابرابر ثیهندوراس از ح

دولت  یبحران شاکسات خورده  تیریمد هیکه امروز عل  یاز کساان یاریبسا. قرار دارد

امر   نیا.  از دسااات دادن نادارناد  یبرا  یزیکلماه چ  یواقع  یمعنااکنناد، باه  می  اعتراض

 8۴نشاان داد که   ریاخ ینظرسانج  کیکند:  می  صاد    شاترینسال جوان ب یبرا ژهیوبه

 .کنندمی تیحما  یاز اعتصاب مل ۳۲تا   ۱8  نیدرصد افراد ب

تجارت  یقراردادها. ساتین  یاعتمادیو ب یکاریمعترضاان تنها از فقر، ب تیشاکا  اما

کشااورزان    تیاروپا موجود هیمتحده و اتحاد االتیاز ا یدار کشااورزارانهیآزاد و واردات 

از    انیبوم یهاو جنبش یطیمحساااتیز  یهاگروه.  کندیم  دیرا تهد  ییایکوچک کلمب

  زی بحث برانگ  یریو از سرگ گیاستحصال نفت از ر  ،بزرگ استخراج  یهاگسترش پروژه

کوکا انتقاد   اهانیدر مناطق کاشات گ  فوزاتی( با سام گلکوپتری)با هل  ییهوا  یپاشاسام

  ی بازنشاساتگ ساتمیسا یخزنده یسااز یاز خصاوصا یکارگر  یهاهیاتحاد  ۱.کنندیم

 
سال  .  ۱ کوکا   ۲۰۱۵تا    ۱۹۹۰از  گیاهان  کشت  از ) مناطق  جنوبی  آمریکای  بومی  گیاه  چهار  از  یکی 

گلیکوزات     Erythroxylaceaeیخانواده  با  را  است(  کوکائین،  روانگردان،  آلکالوئید  آن  محصوالت  از  یکی  که 
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.  دارناد  تیاشاااکاا  یبهاداشااات عموم  یهاامراقبات  یمزمن بودجاه  ساااریو ک  یعموم

در   یدولت  یروهااین  یگریو وحشااا  یدولت  یهاادانشاااگااه  قیان، بحران عمیادانشاااجو

 .کنندیرا محکوم م  هاابانیخ

صاالح، که با    یتوافقنامه  یتوقف اجرا لیهاساات به دلمدت نیدوکه همچن  دولت

مورد انتقاد   ،امضاا شاده ۲۰۱۶در ساال   FARC)فارک(   ایکلمب  یمسالح انقالب  یروهاین

ساود  نامه به  توافق نیشاده در ا  ینیبشیپ  یمشاخصاا ، اصاالحات ارضا. قرار گرفته اسات

 . شده است گرفته  دهیناد ان،یداران و قاچاقچنیاز زم یاریبس

سااازمان ملل  . اساات  افتهی شیافزا  گریتحت نظر دوکه بار د  زیآمخشااونت  اعمال

از ساال  زانیم  نیشاتریکه ب شاماردیبرم ۲۰۲۰هفتاد و شاش مورد قتل عام را در ساال 

 انیکشااورزان کوچک و رهبران بوم  ،فعاالن شاتریب  انیقربان. تاکنون بوده اسات ۲۰۱۴

  ی هاپروژه  ،مساالح  یهابرابر گروه رخود د  یزندگ یوهیو شاا  نیهسااتند که از ساارزم

براساااس گزارش سااازمان .  کنندمی  دفاع تجاری یبزرگ اسااتخراج معادن و کشاااورز

و از ساال .  دندیو ده فعال به قتل رسا صادیسا ۲۰۲۰فقط در ساال   ،Indepaz  یردولتیغ 

و پنجاه عضاو ساابق فارک جان خود را با خشاونت از دسات   ساتیاز دو  شیب  ،۲۰۱۶

  ی هاراسات، گروه انینظامشابه  شاتریها بخشاونت نیدر هر دو مورد، عامالن ا.  اندداده

 .مواد مخدر هستند  یباندها  ایارتش   ،فارک  مخالف

  شدن روز افزون جنبشکالیراد

دولت دوکه   هیعل یخودجوش و دور از انتظار  زشیخ ایدر کلمب یجار اعتراضااات

در آن  . اسات ۲۰۱۹تحرکات اواخر ساال  یشادهکالیادامه و راد  شاتریبلکه ب. ساتین

 .ها کشور را لرزاندها، هفتهاعتصاب و بستن جاده  ،زمان، تظاهرات گسترده

 لیشااده بود، به دل  یزیر، برنامه۲۰۲۰مارس  یکه برا ر،یاخ  یسااراساار  اعتصاااب

نادرسات   تیریاز آن زمان، مد.  افتاد قیناچار به تعو  نهیو قرنط یریگهمه هیاقدامات عل

 
زا  مبنی بر اینکه این ماده سرطانWHO بنا به تشخیص سازمان بهداشت جهانی    ۲۰۱۵کردند، از سال  پاشی میسم

تری )دستی یم های مالبنا بر رأی دادگاه عالی با محدودیت و روش  ۲۰۱۷است، مصرف آن متوقف شد، اما از سال  

 شود. مترجمو از زمین، نه با هلیکوپتر( مصرف می
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هر روز  . دامن زده اسات  شاتریرا ب  یتینارضاا  یهابحران ساالمت، شاعله  ینهیدولت در زم

خشان و اقتدارگرا    ندهیفزا  طوربهرِ سااختارِ دولتِ  ییاز مردم خواساتار تغ  یشاتریتعداد ب

داشاتند، اکنون    یفعادت  یاعتراضاات اسااساا  جنبه  ن،یاز ا  شیکه پ حال آن.  باشاندیم

  ، کنندمی  را رد جیرا  یتنها نظم اجتماع کنندگان نهشارکت.  اندشاده یشادت تهاجمبه

  یر یگشااکل  حالدر  زین زیو صاالح آم  کیدموکرات  ،عادالنه  یاجتماع  یایکلمب  یدهیا

 .است

بلکه در اشااکال و   ،و منافع خا  آن  هاتنها در خواسااتهنه  ،ایکلمب  یمردم  زشیخ

اند که چگونه  اما معترضااان درک کرده.  تنوع اساات  یدارا زین  اشیاعتراضاا  ینمادها

هم  همختلف را ب  یآنچه بخشااها.  خود برجسااته کنند  انیبخش را در معناصاار وحدت

 . ( استخلق) pueblo ابهمثخود به  فیدهد، ارتباط مثبت تعرمی  وندیپ 

 نیا. دارد  یمفهوم طبقات  کیواژه به وضاااوح   نیا  ،ایکلمب  یاسااایفرهناگ سااا در

طبقات مردمی  و  یاهیمختلف طبقات مردم محروم، اسااتثمارشااده، حاشاا  یهابخش

آموزان، دهقانان، جوامع  دار، دانشزنان خانه ،یررساامیو غ  یکارگران رساام -مخالف  

و   -.  شاودیرا شاامل م  اشدگرب  یها، زنان و گروههاچپ  ها،ییایکلمب-ییقایو آفر  یبوم

دهاد  دولات سااارکوبگر، مادافع مناافع ماالکاان بزرگ می  گروه قرار  کیاآنهاا را در برابر  

های های مالی بزرگ، شاارکتبنگاه  ،یتیفرامل یهاشاارکت  ،یصاانعت یکشاااورز ن،یزم

 .انینظامو شبه ایبزرگ چندرشته

 کیپلوتوکرات-یگارشایاول میرژ هیفقط عل pueblo خلق  یاسایسا یو مبارزه  تیفعال

و   هاایاز نگران  یاریابسااا.  ساااتیآن در دولات ن  نادگاانیو نماا  ایا)ثروتمنادان( کلمب

 -  یاقتصاااد  یامدهایبه پ   میرمسااتقیغ   ای میمسااتق  طوربهمعترضااان   یهاخواسااته

خارج( کشااور  )با نگاه به ی گراو برون  نولیبرالمدل انباشاات  یکیو اکولوژ  یاقتصاااد

 .کندیمردم را متحد م ر،یمخالفت با مورد اخ.  شودیمربوط م

 قیبحران عم  یگذشاته نشاانه  یهاساال  یشادن و گساترش اعتراضاات ط کالیراد

 ایاقتصااد کلمب  یساامانده  یبرا  یکه به طبقات مردم  یماد  ازاتیامت. همان مدل اسات

 . نبوده است  یشود، کاف جادیا  داریگسترده و پا  یاجماع طبقات کیاعطا شد تا  
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 سمویبیضد اور  جنبش

اساات که   ایکلمب یکه معترضااان را متحد کرده طرد راساات افراط یگرید  یجنبه

هاسات که در کشاور  مدت. اسات  بهیاور  یساابق و ساناتور فعل  جمهوررئیسآن   یندهینما

 یط  نیالت یکایکه آمر  یهنگاام.  رسااادمی  ساااخات به نظرسااار Uribismo یهژمون

چپ    یهاکار آمدن دولت یشااهد رو ۲۰۱۴و    ۱۹۹8  یساالها نیب  «یمترق  یچرخه»

مردم  هیو اقدامات ضاد شاورش عل  هاکیرا با چر ایکلمب  یجنگ داخلاوریبه بود،   انهیم

کشاور به  نیا  ،(۲۰۰۲ –۱۰) یو  یجمهور اساتیدر دوران ر.  کرد  دیرا تشاد  یرنظامیغ 

  گاه یکم به هفت پادسات  کایشاد و آمر  لیمتحده تبد االتیا  یااز متحدان منطقه  یکی

 .کرد دایپ  یدسترس ایکلمب نیدر سرزم  ینظام

خود خوان مانوئل ساانتوس و   نیدولت جانشا  انیساپس به مذاکرات صالح م  بهیاور 

  یبا روند صاالح راه را برا   یمخالفت اردوگاه و.  شاادت اعتراض کردفارک به یهاکیچر

  اماا .  هموار کرد ۲۰۱8ساااال    دوکاه در  یعنی  اوریباه،  یناامزد انتخااب  یجمهور  اساااتیار

 .از قبل آغاز شده بود زوال هژمونیک اوریبیسمو ،یروزیپ   رغمیعل

ساابق گوساتاوو پترو بود که در روز انتخابات خبرسااز شاد و در دور دوم   کیچر نیا

  ی در طول مبارزات انتخابات.  افتیچپ دسات  یبرا یخیتار یجهینت کیمقابل دوکه به 

از  .  محساوس بود انیجوانان و دانشاجو انیدر م  ژهیوبه یاسایسا یداریب  یهانشاانه  ،یو

و  ۲۰۱۹سال   یتحرکات گسترده. است  شده تریقو یویبیآن زمان، احسااسات ضد اور

 توان اوریبیساامو. تر اسااتقیبحران عم  یهافصاال نیآخر  یمداوم مردم یهازشیخ

کمرنگ   - یاسااایو سااا یفکر  ،یاز نظر فرهنگخلق   از  یبزرگ  یهابخش  تیهدا یبرا

 .شودیم

 به جلو  حرکت

  ن یو گاه ناهماهنگ اعتراضاات، تدو رمتمرکزیغ   تیماه  ،بحران دوگانه نیرغم ایعل

  یته یکم را  راسااتا نیدر ا  هاتالش نیاول.  کندمی  مشااترک را دشااوار یاساایاهداف ساا

 نیا.  کندیرا متحد م  یمختلف اعتراضا  یهاه اسات که گروهدادصاورت    یاعتصااب مل
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اقشااار مردم، توقف  نیرتریفق یبرا یاساااساادرآمد   س،یخواسااتار اصااالحات پل تهیکم

 .شده و خلع سالح کشور است یزیربرنامه تیفوزیگل  یپاشسم

از  یاریبساا  یبه هر حال برا.  نداشااته اساات  یاجهیبا دولت تاکنون نت  گوهاوگفت

اعتصااب   یتهیکم  یندگیآنها نما. ساتیچندان دور از دساترس ن  هاخواساته ن،امعترضا

و   مردمی  مجاامع.  اداماه دهناد  هاااباانیامباارزه را در خاناد کاه  کنناد و عهاد کردهمی  را رد

 .آمده است دیمحله در سراسر کشور پد یشوراها

و تحرکاات رو باه   نوظهور هژمونیاک  مردم، بحران  جیروناد بسااا  ا،یاچاپ کلمب  یبرا

 ینقش مهم  تواندیم ۲۰۲۲  یجمهور  اسااتیبا توجه به انتخابات ر  هاابانیرشااد در خ

و   یاجتماع  یمجددا  با اتحاد گساترده «پترو»،  هاینظرسانجبر اسااس  .  داشاته باشاد

که در   کنندیاز معترضااان درک م یاریبساا  حال، نیبا ا.  نامزد خواهد شااد  ،یاساایساا

  ی انتخااباات   یروزیاز پ   شیب  یزیبخش باه چییو رهاا  قیعم  یاجتمااع   راتییتغ  ایاکلمب

دولت   یهاگذشاته نشاان داده شاد، دساتگاه یطور که در دو هفتههمان. دارد  ازیپترو ن

دفااع از مناافع طبقاات   یآمااده  یقیگرا باه هر طرراسااات  انیاسااارکوبگر و شاااباه نظاام

 اند.اکمح

 حاکم است طمینانیایب

چه مدت ادامه داشااته باشااد و   ایکلمب  یمردم  زشیکرد که خ  ینیبشیپ  توانینم

حال،   نیدر هم.  متشنج استشدت به  «یکال»در   تیوضع.  ابدیگسترش   یدر چه جهت

وارد منطقاه شاااده اسااات تاا از    همجوار کاائوکاا  یمنطقاه  یاز جوامع بوم تیاواحاد حماا

ها،  و بسااتن جاده  یریدرگ  تحرک،اما پس از دو هفته .  کند  یبانیتظاهرکنندگان پشاات

  ها متیق شیجا که افزااز آن. شااهر اکنون دچار کمبود غذا، سااوخت و دارو اساات نیا

اعتراضااات    انیخواهان پا  یشااتریب یصااداها  گذارد،یم  ریتأث ریفق  تیععمدتا  بر جم

 .ستین  یهدف نیانداز هنوز چناما چشم.  هستند

  ام یاق ییاز رهبران دانشاااجو  یکی  ال،یلوکاس و  را،یپر  یکیگذشاااتاه در نزد  یهفتاه

  ان یرنظامیقاتالن او غ . مرگ شد  میبود، تسل  مارستانیکه بر اثر اصابت گلوله در ب  یمحل

  ی امیپ   جنگندیم رییتغ یهمرزمان او که برا  یبه همه  خواساتندیبودند که م  یمسالح

 .بفرستند
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 ،یاریبس  یبرا.  شده است  لیتبد  نینماد  یابه چهره  «الیو»در سراسر کشور    اکنون

متفاوت   یایرا که مشاتا  کلمب  یکساان ینترس و شااد و پرنشااط همه  انگر،یاو روح عصا

او که در روز اصاابت گلوله   یصاوت  یهاامیپ   نیاز آخر  یکی.  بخشادیهساتند تجسام م

اتفا  ممکن اسات    نیبدتر»بود:   رگبارهشادار م کیفرساتاده شاد،   شیپسار عمو یبرا

امروز، در حال  رایز  م،یریاز ما ممکن اسات بم یاریبسا.  همه  یرخ دهد،گوون! همه برا

شاما   یبودن زندگ  ابانیجوان بودن و در خ  ابان،یصِارف حضاور در خ  ا،یحاضار در کلمب

 «.میریبم نجایما ا یممکن است همه.  اندازدیرا به خطر م

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://jacobinmag.com/2021/05/colombia-neoliberalism-ivan-duque-

revolt-uprising-socioeconomic-reform 
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داری  اقتصاد ژئوپولتیک سرمایه  ۲این مقاله بر مبنای فصل اول کتاب جنگ سرد  

 داری صنعتی است.سرمایهمالی بر علیه 

 ججج

داری اش رسالت تاریخی سرمایهدورهروِ همطلبان میانهمارکس و بسیاری از اصالح 

دیدند   فئودالیسم  میراث  کشیدن  زوال  به  را  و   -صنعتی  بانکداران  زمین،  مالکان 

کردند. ولی  میبرداری  انحصارطلبانی که بدون تولید ارزش واقعی از رانت اقتصادی بهره 

آن جنبش رفرمیستی شکست خورد. امروز بخش مالی، بیمه و مستغالت، اقتصاد جدید  

 دست گرفته است.وجود آورده و کنترل دولت را بهرانتی را به

پسا فعلی  دوران  سرمایه-هدف  مخالف  صنعتی  جهت  درست  مالی  داری 

ستند. یعنی انباشت  با آن آشنا ه  ۱۹داری صنعتی است که اقتصاددانان قرن  سرمایه

برداری ی بهره ی صنعتی نیست بلکه عمدتا  با شیوهگیری سرمایهثروت از طریق شکل 

اقتصاد رانتی است. قائل شدن مزایای مالیاتی برای امالک، خصوصی کردن نفت و  از 

ی زندگی و  مواد معدنی، بانکداری و زیربناهای انحصاری باعث شده است که به هزینه

تکسب و  کارت  وکار  و  دانشجویی،  بانکی،  افزون  روز  بدهی  شود.  افزوده  جامعه  ولید 

های  ی مسکن و دیگر هزینهاعتباری باعث استثمار کارگران شده، در حالیکه که هزینه

های ارزان بانکی به مردم باال رفته است، برای مصرف کاال و خدمات  خاطر وامزندگی به

 صاد دچار معضل تورم بدهی است.درآمد کمتری در اختیار دارند چراکه اقت

بین برای  است  نبردی  امروز  سرد  طریق  جنگ  از  رانتی  اقتصاد  کردن  المللی 

ها، پلیس، پست و تلگراف،  ونقل، آموزش، بهداشت، زندانکردن حملخصوصی و مالی

  اند با این اروپا بوده های آمریکا وهایی که قبال  در اختیار دولتارتباطات و دیگر بخش

 های ساختاری را به حداقل برسانند. هایشان را پایین نگهداشته و هزینه که هزینه هدف
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خصوصی نوع  این  غرب  اقتصاد  هزینه در  اینکه  برای  غیرضروری سازی  های 

سرمایه حرکت  جهت  برساند  حداقل  به  را  توزیع  و  تولید  را اجتماعی  صنعتی  داری 

خدمات خصوصی، مدیران مالی    های انحصاری برایبرعکس کرده است. عالوه بر قیمت

دارند تا رقبای  از طریق اهرم بدهی و پرداخت سود سهام باال قیمت سهام را باال نگه می

 تر را از بین ببرند. ضعیف 

 ججج

کنند، در  اقتصادهای نوین رانتی امروز ثروت را عمدتا  از طریق رانت انباشت می

های بانکی، سهام و اورا   یل به وامکه مالی کردن، امالک و انحصار رانتی را تبدحالی

برای باال بردن قیمتقرضه می از اهرم بدهی،  وجود آوردن سود ها و بهکند. استفاده 

سوختش را بانک مرکزی   ۲۰۰۹سرمایه روی اعتبار برای این »ثروت مجازی«، از سال 

 از طریق تزریق پول تأمین کرده است.

درصد  ۹۰صنعتی است. بیش از مهندسی مالی در حال جانشین شدن مهندسی 

ها از طریق های بزرگ آمریکایی برای باال بردن ازرش اورا  بهادار کمپانیدرآمد شرکت

داران و بازخرید سهام اختصا  داده شده است.  ی اورا  بهادار به سهامپرداخت بهره

از کمپانی گیرند که منجر به باال  ها حتی برای خرید سهام خودشان قرض میخیلی 

 شود.شان میرفتن نسبت بدهی به دارایی

اند. این نوع  ها و صنایع گرفتار بدهی به بخش مالی، بیمه و امالک شدهخانواده

شوند دستمزد و سودی را که باید به کاال و خدمات  ها که درآمد رانتی محسوب میهزینه

اروپا را از جنگ  ساله آمریکا و    ۷۵ی  اختصا  داده شود تقلیل داده و تقریبا  توسعه 

 اند. جهانی دوم به بعد متوقف کرده

عنوان قوانین حاکم بر  این دینامیسم رانتی مخالف آن چیزی است که مارکس به

داری صنعتی توضیح داد. سیستم بانکی آلمان تحت تسلط بیسمارک حرکت سرمایه 
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اما در  .  کردهمگام با بانک رایش و ارتش در واقع از صنایع سنگین حمایت مالی می

ها به ندرت ابزار تولید جدید را تأمین کردند. چیزی که بنا بود یک ، بانکجاهای دیگر

پویا بشود به طرف فئودالیسم و یک سیستم   جریان دموکراتیک و بعد سوسیالیست 

ی مالی امروز نقشی  کاری برای پرداخت بدهی هنگفت )بدهی بیگاری( برگشت، طبقه

 کردند. دوران قرون وسطی بازی می  کند که مالکان دررا بازی می

 داری: دیدگاه مارکس از سرنوشت تاریخی سرمایه

 ها از فئودالیسم آزاد کردن اقتصاد

داری صنعتی که مارکس در جلد یکم سرمایه شرح داده بود ازهم پاشیده  سرمایه 

داری را اقتصادهای رهاشده از میراث فئودالیسم است. مارکس سرنوشت تاریخی سرمایه

ی زمین و رباخواری بانکی را به ساالری که خراج اجاره ی فئودال جنگ دید، طبقهمی

داری صنعتی که در حال تکامل در جهت کرد. او فکر کرد که سرمایهرعایا تحمیل می

و   چپاولگر شده  مالی  رباخواری  جانشین  بود،  واقع سوسیالیسم  در  و  مدرن  مدیریت 

های اعتباری غیر  ی مالی و دیگر هزینهمین، بهرهی زدرآمد غیر ضروری رانتی، اجاره

می بین  از  را  جوزف تولیدی  میل،  استوارت  جان  ریکاردو،  دیوید  اسمیت،  آدام  برد. 

شان این پدیده را تجزیه و تحلیل کردند، و مارکس  پروردن و رفقای اقتصاددان کالسیک

های ارزش تاب »نظریه هایشان را در جلد دوم و سوم کاپیتال و به موازات آن در کبحث

اضافی« با اقتصاد رانتی و ریاضیات ربح مرکب، که باعث رشد تصاعدی بدهی به نرخ  

 شود، خالصه کرده است.  ی اقتصاد میباالتر از بقیه

داری ی سرمایهترین مشخصهدر هر حال، مارکس جلد اول کاپیتال را به بدیهی

ذاری در ابزار تولید، استخدام کارگر  گصنعتی یعنی: حرکت در جهت استفاده از سرمایه

ها بر اساس ارزش اضافی دستمزد  دستمزدی برای تولید کاال و خدمات و فروش آن

اضافی به ارزش  با تحلیل  اختصا  داد.  ی ی تنظیم نرخ سود، محاسبهوسیلهکارگر، 
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ریان  وار سرمایه«، مارکس از جهای کارخانه، تجهیزات و مواد اولیه »ترکیب اندامهزینه

دار دستمزد به کارگران داده و سود  گردشی صحبت کرد که در آن کارفرماهای سرمایه

که کنند )با درک اینگذاری میحاصل را در کارخانه و تجهیزات و کارمندان سرمایه

 شود(.ارزش اضافی به کارگران پرداخت نمی

ی صنعتی سرمایهداری مالی این جریان گردشی محوری را بین کارگر و  سرمایه

زده« ی غربی آمریکا تبدیل به »کمربند زنگفرسوده کرده است. بخش مهمی از میانه

گذاری ی مالی برای سرمایهکه بخش مالی تکامل کرده و سرمایهشده است. به جای این

برداری مالی،  واقعیت این است که بهره اند.در تولید را مهیا کند، کل صنایع، مالی شده

تر از تولید سود همراه با استخدام کارمند برای  از طریق اهرم بدهی بسیار سریع عمدتا   

 تولید کاال و خدمات است. 

 ها با صنایع برای ترویج رفرم دموکراتیک سیاسیائتالف بانک

ی مارکس هنوز خیلی از بازماندگان دوران فئودالیسم را دربر  داری دورهسرمایه

ی مالکان موروثی است که از طریق زمین،  ی طبقه ارهشان اجترین گرفت که برجسته می

شد و سودی در بر نداشت.  عمدتا  بدون بازدهی اقتصادی خرج خدمتکاران و تجمالت می

اجاره ریشهاین  به ها  انگلستان  فتح  از  بعد  سال  بیست  بود.  مالیات  در  ی وسیلهشان 

 Domesdayدومزدی )، ویلیام فاتح دستور تألیف کتاب  Norman Conquestها  نورمن

Book  هایی که  عنوان مالیات از زمینی دریافتی که بهبرای محاسبه   ۱۰8۶( را در سال

طلبی مالیاتی شاه جان  خودش و همراهانش تسخیر کرده بودند ابالغ کرد. در اثر زیاده

(King Johnبارون شورش   ،) ( کارتا۱۲۱۷-۱۲۱۵ها  ماگنا  و   )( ,  Magna Cartaشان 

ها را  ای مردم خودشان( سران جنگجو را قادر کرد که بیشتر این اجارهحقو  مدنی بر

سرمایه که  داد  توضیح  مارکس  شوند.  سیاسی  خودشان صاحب  نظر  از  صنعتی  داری 

ی مالکی  رادیکال بود چون در جستجوی آزاد کردن خویش از بار حمایت اجباری طبقه 

 د. ی شخصی صاحب درآمد بودن بود که بدون هزینه یا سرمایه
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تر از  شان را پایینیابی به بازارهای جدید باید هزینهصاحبان صنایع برای دست

های فرعی  بردند. برای رسیدن به این هدف باید تمام اقتصاد را از هزینه ی رقبا میهزینه

وکار بود آزاد تولید، عوارض غیر ضروری اجتماعی که بخشی از زندگی روزمره و کسب 

ی ذاتی تعریف  ارزش هزینه  عنوان افزونی قیمت برکالسیک به  کنند. اجاره در اقتصاد

های کارگر است. کارگر  ی ذاتی در نهایت قابل تقلیل به هزینهشده است، این هزینه

ی سود تعریف شده است، درست بر خالف خدمتگزاران، کنندهعنوان خلقتولیدکننده به

تگزاران سر سفره که مالکان عمده  ها، ساقی و آشپز و غیره(، و خدمچیمالزمان )درشکه

 کردند. درآمدشان را صرف آنها می

اجاره رانتی،  اقتصاد  پارادایمی  اروپا  شکل  موروثی  اشراف  به  که  بود  زمین  ی 

ها )و افزایش  طور که جان استوارت میل شرح داد، مالکان اجارهشد، همانپرداخت می

در فصل دوم اصول اقتصاد سیاسی کردند. ریکاردو )قیمت زمین را( »در خواب درو« می

ی تفاضلی در اجاره منابع  ( اشاره کرده است که یک نوع شبیه به اجاره۱8۱۷و مالیات  

های ترکیبی که بتوانند مواد  طبیعی برخاسته از ظرفیت معادن با کیفیت باالی سنگ

د بفروشند.  کننی باال تولید میهای معادنی که با هزینهمعدنی با هزینه پایین را به قیمت

ترین ترین توجیه اقتصادی و با سختنهایتا  رانت انحصاری وجود داشت که بدون کوچک

ی مالی، اجرت و  ها منطقا  شامل بهرهشد. آن اجارهشرایط باید به مالکان پرداخت می

 جریمه بودند.

داران که مجلس  ی زمینداری را آزاد کردن اقتصاد از طبقه مارکس آرمان سرمایه

دید. این کار احتیاج کرد میان بریتانیا و مجلس اعیان کشورهای دیگر را کنترل میاعی

به رفرم سیاسی پارلمان بریتانیا را داشت، در نهایت مجلس عوام باید جانشین مجلس  

های فشار و برعلیه منافع  ی گروهوسیلهکه مانع از حمایت مالکان بهاعیان بشود طوری

داران در شود. اولین نبرد بزرگ در مبارزه برعلیه منافع زمینبخش صنعتی در بریتانیا ب

قدرت   ۱8۴۶سال   کردن  محدود  برای  مبارزه  رسید.  پیروزی  به  ذرت  قوانین  لغو  با 
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به اوج خود رسید  همان    ۱۹۰۹  -   ۱۹۱۰داران روی دولت در بحران قانون اساسیزمین

این بحران با حکمی که   زمان که مجلس اعیان مالیات تحمیلی بر زمین را رد کردند.

 ای را که در رابطه با درآمد باشد رد کنند، حل شد. توانند الیحهمجلس اعیان دیگر نمی

 1۸1۵  -  1۸۴۶کند، بخش بانکی بر علیه بخش امالک البی می

اولین   از  امروز شاید به نظر عجیب بیاید که بخش بانکی بریتانیا با تمام وجود 

ی زمین حمایت کرد. آن حمایت که در سال ندن اجاره نبرد بزرگ برای به حداقل رسا

جنگ  ۱8۱۵ خاتمه  از  بهبعد  ناپلئون  محاصرههای  آمد،  برعلیه وجود  را  فرانسه  ی 

ها به پایان رسانده و بازار بریتانیا را برای ورود غالت ارزان باز کرد.  کشتیرانی بریتانیایی

را درخواست کردند تا قیمت غالت  داران بریتانیا وضع تعرفه روی غالت وارداتی  زمین

ی زمین باال بماند. اما  باال رفته و باعث ازدیاد فروش غالت شده و در نهایت ارزش اجاره

داری ناچار  ی باالیی برای اقتصاد جامعه در برداشت. یک اقتصاد موفق سرمایهاین هزینه

خارجی را تصرف کرده که بازارهای  ها را به حداقل برساند. برای ایناست این نوع هزینه 

ی کالسیک بازار آزاد بازاری بود که از اقتصاد  و در واقع از بازار خودش دفاع کند. ایده

 ی زمین مبرا بود.رانتی و درآمد رانتی به شکل اجاره

دارانی که بریتانیا  ی زمینمالیاتی بود به وارثان دارودستهاین اجاره پرداخت شبه 

سال   در  دارودسته فتح    ۱۰۶۶را  و  بودند  وایکینککرده  قلمروهای  ی  دیگر  که  هایی 

شد.  اروپایی را گرفته بودند و تهدیدی به محدود کردن تجارت خارجی محسوب می

طبقه به  بود  اصلیتهدیدی  بازار  که  اروپا  بانکداران  با  ی  تجارت  مالی  تأمین  شان 

اقتصاد اروپا با طالهای غارت  ی بانکداران برخاسته از  های بانکی )نقدی( بود. طبقهحواله 

ی صلیبیون قدرت گرفتند. به بانکداران اجازه داده شد که  وسیلهی قسطنطنیه به شده

بهره  ممنوعیت  از  پرهیز  برای  قانونی  خالء  که  از  کنند  استفاده  مسیحیت  در  خواری 

و  العمل بابت انتقال پول از یک ارز به ارز دیگر حتی در انتقال ارز بین ددریافت حق

 شد. کشور را شامل می
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رباخواری« می برای  »پوشش  قانونی  از خالء  محلی  اعتبار  یا  وام  توانست حتی 

ی انتقال ارز خارجی  استفاده کند، که تحمیل دستمزد برای معامالت محلی به بهانه

های مدرن امروزی که از مراکز بانکی ساحلی خارجی برای فرار از  بود، شبیه به شرکت

کنند که  ه درآمدشان را در کشورهایی کسب میمالیات استفاده کرده و وانمود کنند ک

 شان پایین است.  مطالبات مالیاتی

ی بانکی  کرد که برای طبقه اگر بریتانیا مرکز کارگاه صنعتی دنیا بود، ثابت می

ریکاردو خیلی مفید بود )ریکاردو سخنگوی پارلمانی این طبقه بود  امروز او را البیگر  

می تخطاب  از  بریتانیا  بینکردیم(.  بهرهقسیم  کار  میالمللی  که برداری  کرد، 

ی مواد اولیه و غذا از سایر کشورهایی بود که تخصص  ی صنایع و واردکنندهکنندهصادر

ی مواد اولیه بود و به محصوالت صنعتی بریتانیا وابسته بودند. اما برای  شان تهیهاولیه 

ی خرید مواد یاج داشت. یعنی هزینه که این اتفا  بیفتد، بریتانیا به کارگر ارزان احت این

ارزان، که در آن زمان باالترین بودجه  شد. برای ی خانواده کارگر را شامل میغذایی 

دار و همه گروهای شبیه به ی زمیندسترسی به مواد غذایی ارزان باید به قدرت طبقه 

 شد. کردند پایان داده میشان را از طریق زمین تأمین میآن که »نهار مجانی«

)سرمایه  صنعتگرها  چگونه  که  است  مشکل  تصورش  و امروز  صنعتی(  دارهای 

های دموکراتیک حمایت ها از رفرمبانکداران دست در دست هم و بر علیه آریستوکرات 

نیاز بود. البته، رفرم دموکراتیک در آن   ۱۹کردند. اما به این ائتالف در اوایل قرن  می

دار را پایین بکشد، ولی از منافع کارگر  ی زمین مقطع تا آن جایی پیش رفت که طبقه 

داران و بانکداران در ی سرمایهحمایت نکردند. تهی بودن شعارهای دموکراتیک طبقه 

اروپا آنجا آشکار شد که خوا  )صاحبان قدرت( بر علیه گسترش    ۱8۴8های  انقالب

که مردم در  ز این های مردم با هم متحد شدند، درست بالفاصله بعد ادموکراسی به توده

 داران به آنها کمک کردند.  ی زمینپایان دادن به حمایت از اجاره
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پیگیری کردند.    ۱8۴8ی سیاسی را بعد از  ها بودند که مبارزه البته سوسیالیست 

ملی   کمونیست  مانیفست  بخش  اولین  که  کرد  گوشزد  خبرنگار  یک  به  بعدا   مارکس 

ی زمین »بازار آزاد« را به تمسخر گرفت جارهی زمین بود، ولی منتقدان اکردن اجاره

که حاضر نشدند وجود یک چیزی شبیه به رانت خواری استثماری در دستمزد کارگر  

همان بشناسند.  رسمیت  به  را  زمین صنعتی  که  اجارهطور  محل  داران  از  را  زمین  ی 

بهاضافه رعایا  کشاورزی  محصوالت  میتولید  فروشدست  با  کارفرمایان    آوردند، 

ی کارگر و ارزش اضافی سود کسب کردند. از دید مارکس  وسیله محصوالت تولید شده به

از طبقه تولیدکنندگان بخشی  رانت این  به حساب میی  اگر چه مجموع  خوار  آمدند، 

سرمایه اقتصادی  رانتسیستم  با  زیادی  تفاوت  صنعتی  پسافئودالی داری  خواری 

 داران و بانکداران داشت. زمین

 خوارهای رانتانکداران با امالک و دیگر بخشائتالف ب

سرمایه چطور  که  زمینه  این  یافت،  با  تکامل  مارکس  زمان  در  صنعتی  داری 

توانیم ببینیم چطور مارکس زیاده از حد به حرکت صاحبان صنایع برای حذف تمام  می

. از  بین بودهایی که ارزش تولیدی نداشتند( خوشهای غیر ضروری تولید )هزینه هزینه

ی زمین و  سو بود، چون بازارها از اجارهاین نظر او با دیدگاه کالسیک بازارهای آزاد هم

 های رانتی مبرا بودند. دیگر شکل

پیچش   در  است.  کرده  زیرورو  را  مفهوم  این  اقتصاد  علم  غالب  جریان  امروزه 

دی گسترش عنوان آزانفع بازار آزاد را به های ذی( گروهOrwellianی اورولی )دوگانه

آنشکل تا  حتی  رانتی،  مختلف  سرمایهجاهای  به  مالیاتی  تخفیف  در  که  غایب  داران 

ترینش به بخش مالی دست  ی منابع طبیعی(، و مهمامالک، صنایع نفت و معادن )اجاره

مفهوم ساختگی برای توجیه  باال )حساب ساختگی »سود پرداختی به مدیریت« یک

 اند. ذاری در سهام و اورا  قرضه( توصیف کردهگپرداخت دستمزد بابت سرمایه
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اجاره انواع  از  را  اقتصاد کشورها  امروز  است.  دنیای  آزاد کرده  زمین  ی موروثی 

های آمریکایی خودشان مالک هستند )اگر چه میزان مالکیت خانه  حدود دوسوم خانواده

ه محصول بحران ی اوباما پایین آمده است، کوسیله ها بهی بزرگ خانهاز زمان تخلیه 

  ۲۰۰۹  -  ۲۰۱۰ی اوباما  وسیله ها بههای رهنی »بنجل« و کمک مالی بزرگ به بانکوام

درصد کاهش داد.( در اروپا، نرخ مالکیت    ۶۲درصد به    ۶8بود که نرخ مالکیت خانه را از  

ی تمام قاره به شمار  درصد رسید، و نرخ باال وجه مشخصه  8۰خانه در اسکاندیناوی به  

دهد که مالکیت خانه و همچنین فرصت خرید مستغالت تجاری آمار نشان می  آید.می

 دموکراتیک شده است.  

گیری( دموکراتیزه شده است، این تنها روشی است  اما در دنیای امروز اعتبار )وام

شوند که تمام  صورت مجبور میخانه شوند، در غیر این توانند صاحبکه مزد بگیرها می

ی جنگ جهانی  انداز کنند تا صاحب مسکن شوند. پس از خاتمهپس  شان رادوران کاری

گذاری در خرید مستغالت ها وام برای خرید خانه و برای سرمایه، بانک۱۹۴۵دوم در  

کشد که در واقع عمر کاری  سال طول می ۳۰تجاری را مهیا کردند، که بازپرداخت آن 

 گرفت.  خریدار خانه را دربر می

بزرگ بانک  ترینبدون شک  وام مسکن  بازار  است.  وام    8۰ها مستغالت  درصد 

میبانک دربر  را  بریتانیایی  و  آمریکایی  سال  های  در  نقش    ۱8۱۵گیرد،  مسکن  وام 

المللی بود.  ها تمرکزشان روی تجارت مالی و بینکوچکی داشت، در شرایطی که بانک

. این ائتالف بانکداری  توان بخش رانت را به مالی، بیمه و مستغالت خالصه کردامروز می

های بزرگ حفاطت از صاحبان امالک در مخالفت  ها را تبدیل به البیبا مستغالت، بانک

رسید  به نظر می  ۱8۴8با مالیات بر زمین کرده است، همان مالیات بر زمینی که در سال  

کننده و سود ستانی از کارگر و مصرفموج آینده باشد و آدام اسمیت به جای مالیات

مالیات بر درآمد شروع شد،    ۱۹۱۴در واقع وقتی که در سال    ن را توصیه کرده بود. آ
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آمریکایی ثروتمندترین  درصد  یک  میفقط  شامل  را  مشمول ها  درآمد  که  شد، 

 تمامی روی امالک و بخش مالی بودند. شان تقریبا  بهمطالبات

ملی، از جنگ ی مالیاتی را زیرورو کرد. در سطح قرنی که گذشت این نوع فلسفه

به امالک  بعد  به  دوم  پرداخت جهانی  درآمد  بر  مالیاتی  هیچ  تقریبا   دوتا هدیه  خاطر 

اش »استهالک ساختگی« است، که بعضا آن را استهالک زیادی خطاب  اند. اولینکرده

هایشان در حال پایین رفتن  توانند وانمود کنند که ارزش ساختمان کنند. مالکان میمی

ادعای   با  باالیی در حال فرسوده شدن اینکه ساختمان است،  با یک نرخ ساختگی  ها 

هستند )به همین خاطر است که دونالد ترامپ گفته که او عاشق استهالک است(. اما  

شود. گرچه امالک  ها شامل تخفیف مالیاتی میی پرداخت هدیه بهتر این است که بهره

شان  درصد ارزش ارزیابی شده  در منطقه خودشان شامل مالیات هستند ولی معموال یک

۱شود. ی واقعی میدرصد اجاره  ۱۰تا  ۷است که در واقع کمتر از 
 

کنند این  ها از مالیات پایین برای مالکان حمایت میعلت اساسی اینکه چرا بانک

از مالیات که گرفته نمی شود.  شود تبدیل به بهره )برای بانک( میاست که هر مبلغ 

شوند. وقتی ملکی  ی زمین را صاحب میهای مسکن در آمریکا بخش اعظم اجارهبانک

ی کنند نقطهبر سر خرید خانه با هم رقابت میشود و خریداران  به فروش گذاشته می

ی زمین را به بانک بپردازد تا از  تعادل آنجاست که خریدار مایل است تمام ارزش اجاره

دست گذاران مسکن تجاری هم مایلند تمام درآمد اجاره را که بهبانک وام بگیرد. سرمایه

بانک بدهند، چرا که آمی به  ای نها در جستجوی سرمایه آورند در مقابل دریافت وام 

 آورند.  دست میهستند که در اثر باال رفتن قیمت )ملک( زمین به

به بریتانیا و همتایانشان در  اصطالح سوسیالیستخط مشی  های ریکاردویی در 

آوری اجاره اقتصادی زمین بود. اما  فرانسه این بود که منبع اصلی درآمد دولت جمع

 
1. I provide the chart in the The Bubbles and Beyond ( Dresden: 2012), Chapters 7 

and 8, and Killing the Host ( Dresden: 2015). 



 

 
 

 اورنگ  یعل  یهادسون / ترجمه   کلیما 655

 از طریق امالک و مالیه است که عمال  از هر نوع مالیاتی  درآمد امروزه »سرمایه« عمدتا 

از   استفاده  با  اگر  حتی  یا  برود  باال  امالک  قیمت  وقتی  هستند.  مبرا  مالکان  برای 

شان  ی سرمایهدرآمدشان ملک دیگری بخرند مالکان هیچ نوع مالیاتی برای ارزش افزوده

 شود.شان محو میتیپردازند. وقتی که مالکان فوت کنند، بدهی مالیانمی

ی منابع طبیعی  صنایع نفت و معدن به همین ترتیب از درآمد مالیاتی روی اجاره

ی تخلیه به صاحبان صنایع نفت و معدن  مبرا هستند. برای مدت طوالنی کمک هزینه 

فروختند تخفیف مالیاتی بگیرند، که این تخفیف آنان را  اجازه داد که برای نفتی که می

خرید به  میقادر  که  دیگری  چیز  هر  )یا  نفتی  منابع  توجیه اری  کرد.  خواستند( 

هزینه تخلیه این بود که زمینی را که نفت از آن برداشت شده بود بعد از برداشت کمک

از دست می را  ارزشش  کمپانینفت  به  اینکه  برای  و  تا  دهد  بشود  نفتی کمکی  های 

فیف دارند. ولی در واقع نفت و  های جدیدی را استخراج کنند آنها احتیاج به تخزمین

نفت    شدند هیچ ضرری برای تولید کننده نداشت.مواد معدنی که از زمین برداشت می

 کند. و مواد معدنی را طبیعت عرضه می

کنند با  بخش معادن و نفت همچنین وقتی که در خارج از آمریکا برداشت می

های فراساحلی که  ا در بانکهایشان در کشورهای دیگر آن راستفاده از »ثبت« دارایی 

کنند تا از پرداخت مالیات خود را مبرا کنند. این ترفند آنها  انداز میمالیاتی ندارد پس

پاناما، لیبریا و یا کشورهای  را قادر می کند که ادعا کنند تمام درآمدشان را مثال  در 

راساحلی ممکن  اند. اگرچه کشورهای فدست آورده دیگر که مالیات بر درآمد ندارند به

اندازشان  های نفت و معدن پساست واحد پولی خودشان را داشته باشند ولی کمپانی

 در آنجا به دالر آمریکاست تا از نوسانات ارزی مبرا باشند. 

دریافت با  بانکی  سیستم  امالک،  معادن،مثل  و  نفت  اجاره  در  کنندگان 

شده)رانت  همزیست  کمپانیخوارها(  شامل  که  ماند،  انحصاری  یهایی  رانت  که  شود 

ها  عنوان »مادر تراستبخش بانکی و بیمه به  ۱۹کنند. اگرچه در اواخر قرن  دریافت می
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وجود ها به)انحصارگران(« شناخته شده بودند و با حمایت مالی که برای این تراست 

   .اندوختندآورند رانت انحصاری باالتر از نرخ سود برای خود می

تغییرات درآمد،   را جذاباین  )رانت(  تولید صنعتی کرد، که  اجاره  از درآمد  تر 

انتظار   اقتصاددانان کالسیک توصیه کرده بودند و  درست مخالف آن چیزی است که 

بود که منطق سرمایهداشتند سرمایه داری صنعتی داری حرکت کند، مارکس معتقد 

آورد که وجود میبهگذاری ملی زیرساختی جامعه را از میراث رانت آزاد کرده و سرمایه

هزینه آوردن  پایین  میباعث  اقتصاد  سطح  در  تولید  رساندن  ی  حداقل  به  با  شود. 

گذاری زیرساختی شد، این سرمایههای کارگر که کارفرما باید آن را متقبل میهزینه

بهشبکه  )بعضی وقتوجود میهای تشکیالتی  زمان مساعد  بهآورد که در  ی وسیلهها 

 شد. یک اقتصاد سوسیالیستی میبه انقالب( تبدیل

ی ملل صنعتی توسعه وسیلهها ظاهرا  برای کمک به تجارت خارجی بهاگر چه بانک

داری صنعتی را تضعیف  ها تبدیل به نیرویی شدند که سرمایهپیدا کردند، عمال این بانک

ول  پول )پ   - سرمایه    - کردند، از دید مارکسیستی، به جای حمایت مالی از گردش پول

وجود گذاری شده است تا سودی تولید کند و بنابراین بیشتر پول به در سرمایه سرمایه

پول را تبدیل کرده است به پول   - سرمایه    -بیاید(، سیستم مالی سطح باال فرایند پول

گذاری ملموسی که خود را درگیر سرمایهپول، ساختن پول از پول و اعتبار، بدون این  -

 بکند.  

 ها: وارها روی بودجهخفشار رانت

 ها ی باال رفتن ارزش داراییفروکش بدهی نتیجه

به مسکن  مالکیت  کردن  مالکش  منزله دموکراتیک  دیگر  مسکن  که  بود  آن  ی 

کرد. در  ی خودش زندگی میبگیر غایب نبود، ولی در واقع مالک خانه در خانهاجاره

شرایطی که مالکیت خانه در حال گسترش بود، خریدارهای جدید موتور حرکتی رانت  
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بدون اینکه متوجه باشند همان مالیاتی  کردند و  بودند که مالیات به زمین را بلوکه می

نمی پرداخت  بهکه  بهرهشد  بانکعنوان  به  وام  میی  پرداخت  بهرهها  این  ی  کردند. 

ی زمین به آنهایی بود که نقش مالکان غایب  ی اجارهها در واقع هزینهپرداختی به بانک

 کردند. شان را بازی میاز امالک

گذاری از طریق قرض گرفتن( باال رفته  )سرمایهخاطر اهرم بدهی  قیمت امالک به

کند، اما قیمت خانه  گذاران، مدیران و بانکداران را ثروتمند میاست. این فرایند سرمایه 

خاطر قیمت  و مستغالت تجارتی را برای خریدارها باال برده است، خریدارهایی که به

چنین به اجاره کنندگان  های بیشتری بگیرند. این هزینه همباالی مسکن مجبورند وام

ها )کارمندان(  شوند به کارگرشود. کارفرماها هم در نهایت مجبور میخانه منتقل می

 شان پول بیشتری بپردازند. برای تأمین مالی

کاهش دادن بدهی ملی خصوصیت متمایز اقتصاد امروزی در آمریکای شمالی و  

ه بدهی ملی سهم باالیی از  عنوان کمک باروپا شده است، تحمیل ریاضت اقتصادی به

ی کاال و خدمات باقی  تری برای هزینهدرآمد فردی و شرکتی را جذب کرده، پول کم

شود که هرچه بیشتر بهره  درصدش بدهکار است مجبور می  ۹۰گذارد. اقتصادی که  می

بدهیو هزینه مجبورند که سهم ی  و حتی دولتی  بپردازد. بخش خصوصی  را  هایش 

 شان را به وام دهندگان بپردازند. بیشتری از درآمد

اجارهگذاران مایلسرمایه بیشتر درآمد  بهاند  را  بانکی  شان  به بخش  بهره  عنوان 

شان را در مقطعی به قیمت باالتر بفروشند.  که امیدوارند که اموال بپردازند. برای این

فعلی    عنوان درآمدداری مدرن مالی تمرکزش روی »برگشت کامل« است، که به سرمایه

ها  تر از این از محل زمین و امالک است. بانکی سود حاصل از دارایی، و مهمعالوهبه

کنند، چرا که ثروت عمدتا  با ابزار مالی  بدون توجه به ارزش مستغالت وام پرداخت می

ها را  ها با پرداخت وام بخش مهمی از ارزش داراییآید، بانکوجود می)نه تولیدی( به

 دارند. یقه نگه میعنوان وثبه
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ها )استهالک،  نمودار تغییرات ساالنه در تولید ناخالص ملی و عناصر اصلی درآمد حاصل از دارایی

 ( ۱۹۵۰ - ۲۰۱۵درآمد سهام، اورا  قرضه، و ارزش زمین( ،میلیارد دالر، )

 

ی قرض پرداخت شده است وسیلهها عمدتا  بهاین واقعیت که ارزش افزوده دارایی

دهد که چرا رشد اقتصاد در آمریکا و اروپا آهسته است، حتی در شرایطی که  نشان می

نتیجه  اقتصاد وابسته به اهرم بدهی  ارزش سهام و مستغالت باال رفته است.  اش یک 

 است.

تغییرات در ارزش اقتصادی زمین از یک سال تا سال دیگر خیلی بیشتر از تغییرات  

طریق درآمد دارایی در ارزش زمین، اموال،   تولید ناخالص ملی است. ثروت عمدتا  از

که از آید تا اینوجود میهای اعتباری )ثروت مجازی( به اورا  بهادار، اورا  قرضه و وام 

ها درآمد حاصل  انداز درآمد )دستمزد، سود و اجاره(. وسعت درآمد از این نوع داراییپس

 دهد. از سود و حقو  کارمندان را بسیار ناچیز جلوه می
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  گرایش فکری این بوده است که باالرفتن قیمت زمین، اورا  بهادار و اورا  قرضه 

تر بکند. اما این نوع باال رفتن قیمت فقط از طریق وام بانکی  صاحبان مسکن را ثروتمند

ی میزان پولی است که بانک به  شود. ارزش یک مسکن یا یک دارایی به اندازهمیسر می

نسبت روزافزون بیشتری را از ارزش خانه   ۱۹۴۵ها از سال و بانک - دهد فرد قرض می

اند. برای امالک آمریکا کال  بدهی به امالک از ارزش واقعی امالک ده سال  قرض داده

بانک امالک  ترقی  حال  در  ارزش  است.  بوده  بیشتر  که  مدیران است  به  تبدیل  را  ها 

 رفتار بدهی کرده است.ثروتمند کرده است، اما مالکان مسکن و امالک تجارتی را گ

خاطر بدهی در آمریکا  ی مسکن بهاقتصاد مجموعا  دچار سختی شده است. هزینه

ها را  قدری باالست که اگر حتی کاالهای مصرفی )غذا و لباس و غیره( به آمریکاییبه

آنها هنوز نمیمجانی می بیشتر کشورهای دیگر  دادند،  یا  با کارگران چینی  توانستند 

. همین علت اصلی صنعت زدایی اقتصاد آمریکاست. بنابراین این سیاست رقابت کنند

مالی»به  طریق  از  ثروت«  آوردن  سرمایهوجود  منطق  تضعیف کردن  را  صنعتی  داری 

 کند. می

زیرساختی سرمایهمبارزه انحصاری کردن  و  برای خصوصی  مالی  های داری 

 عمومی 

های  خاطر تبدیل زیرساختی زندگی بههزینهزدایی، باال رفتن  دلیل دیگر صنعت

داری ست. در شرایطی که آمریکا و آلمان از سرمایهعمومی به انحصارات بخش خصوصی

برتری صنعتی، سرمایه این  اصلی  بریتانیا جلو زدند، علت  ها،  گذاری در جادهصنعتی 

طات و دیگر  ی عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، ارتباآهن و وسایل نقلیهراه

(، اولین پروفسور اقتصاد در  Simon Pattenهای بنیانی بود. سایمون پاتان )زیرساخت 

عنوان »چهارمین اصل تولید«، اولین دانشگاه بازرگانی آمریکا، زیرساخت عموی را به 

پاتان شرح داد که برخالف سرمایه   اما  عالوه بر کارگر، سرمایه و زمین، تعریف کرد. 
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ز ساختن  از  هزینههدف  که  بود  این  هدف  است.  نبوده  سودآوری  عمومی  ی یربنای 

تولید )کسب و  پایهزندگی  مهیا کردن خدمات  با  را  ارزان وکار(  برای بخش ای  قیمت 

 اش را بهتر کند.خصوصی پایین آورده و موقعیت اقتصادی

بر خالف مالیات برای حمایت ارتش در دوران اقتصاد پیشامدرن که باری بود بر  

بردن موقعیت  دهندگان، »در یک جامعهمالیاتدوش   باال  از مالیات  ی صنعتی هدف 

به با  به صنعتی«  زیرساخت  آوردن  کانالوجود  و  صورت  پستی  خدمات  آهن،  راه  ها، 

ها  شد. مالیاتآموزش و پرورش بود. این زیرساخت »چهارمین« رکن تولید محسوب می

که آنها برای اصالح خدمات عمومی    بدون زحمت بودند، پاتان توضیح داد، تا آن حد

۱گذاری شدند. ( سرمایهErieونقل )کانال اری مثل حمل
 

آورد، به جای  گذاری عمومی این بود که هزینه را پایین میمزیت این نوع سرمایه

زیرساختاین به  دسترسی  برای  بدهد  اجازه  خصوصی  بخش  به  اجاره  که  اصلی  های 

ها را )شامل  توانند خدمات این زیرساختها میت)عوارض( انحصاری تحمیل کند. دول

صورت هزینه بدون سود و یا حتی مجانی باشد، این  تواند بهسرمایه( تقبل کنند، که می

می با  کمکی  دیگر  کشورهای  به  را  تولیدی  صنایع  که  کارفرماها  و  کارگرها  به  شود 

 تر صادر کنند. ی کمهزینه

نقل عمومی قیمت امالک )و بنابراین اجاره وپاتان توضیح داد که در شهرها، حمل

ی مزارع برد، مثل کانال اری که باعث استفادهاقتصادی( را در مناطق دوردست باال می

ی غربی در رقابت با کشاورزان شمال نیویورک شده است. این اصل را در نواحی حومه

توسعه  هستیم.  شاهد  شهری  مراکز  به  نسبت  کناامروزی  در  لندن  متروی  خط  ی  ر 

( که خط Jubillee Lineجوبیلی  داد  نشان  نیویورک،  شهر  دوم  خیابان  متروی  و   ,)

ی امالک  آوری مالیات بیشتر بر اجارهتواند از طریق جمعزیرزمینی و اتوبوس عمومی می

 
1. " The Theory of Dynamic Economics," Essays in Economic Theory ed. Rexford 

Guy Tugwell (New York: 1924), pp. 96 and98, originally in The Publications of the 

University of Pensylvania, Political Economy and Public Law Series 3:2, 1892,p.96. 
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به  این خطوط  مسیر  وضع در  طریق  از  سرمایه  تأمین  کرد.  مالی  تأمین  عمومی  طور 

می عموم تواند حملمالیات  یارانهونقل  قیمت  با  به  ی  باعث  متقابال   که  کند،  تهیه  ای 

هزینه رساندن  میحداقل  اقتصادی  زیرساختی  استیگلیتز  ی  جوزف  که  چیزی  شود. 

(Joseph Stiglitzبه )( عنوان قانون هنری جرجHenry George Law  عمومیت داد. و )

 Pattan'sنون پاتان )عنوان مالیات بدون بار سنگین قاتر باید بهطور صحیح بنابراین به

Law.۱( شناخته شود
 

گذاری ملی  بر اساس رژیم »مالیات بدون بار سنگین« درآمد حاصله در سرمایه

نمیبه بروز  را  خودش  سود  قیمت صورت  مجموع  آوردن  پایین  هدفش  اما  دهد، 

به این  است.  عمومی  رفاه  بردن  باال  برای  اقتصادی  که منزلهزیرساختی  است  آن  ی 

دست بگیرند، یا حداقل آنها را تنظیم کنند.  اید اداره انحصارات طبیعی را بهها بدولت

ی طبقات تولیدکننده  ها و مدارس باعث بهبود بهداشت و ذکاوت همهها، فاضالب»پارک

تر شده، و با موفقیت بیشتری در بازارهای  شوند، و بنابراین آنها قادر به تولید ارزان می

پاتان پارکها، ادارهنتیجه گرفت: »اگر بهبود دادگاه  دیگر رقابت کنند«.  ها،  ی پست، 

ها، و دیگر ادارات دولتی رفاه جامعه را باال  ی گاز و آب، خیابان، رودخانه و بندرگاهاداره 

به نباید  مراکز  وسیلهنبرند،  تبدیل  با  فعلی  اقتصادی  رونق  اما  شوند«.  اداره  دولت  ی 

۲وجود نیامد. ی بههای سوددهزیرساختی عمومی به ماشین
 

را میبه این  معنا،  کردن ضررها« توان »خصوصییک  اجتماعی  و  کردن سودها 

داری صنعتی است نامید. دفاع از اقتصاد مختلط در این زمینه بخشی از منطق سرمایه

 
یات بر زمین بود، ولی مخالفتش با سوسیالیسم باعث شد که مفاهیم ارزش و قیمت را که برای  جرج طرفدار مال.  ۱

کرد اثر میتعریف کمّی اقتصاد رانت ضروری بودند رد کند. دفاعش از بانکداران و بهره خطوط مشی پیشنهادی را بی

گذاری دولت مخالف  با سرمایه  ( در حرکت بود وLibertarianدر شرایطی که افکارش به جناح راست لیبرترین )

که برعکس آن چیزی بود که پاتان    -کرد  کنندگان را تأیید می بود ولی فقط مالیات بر روی اجاره )رانت( خصوصی

(Pattanو اقتصاداران طرفدار صنایع تشویق می ).کردند، که بر اساس ارزش و قیمت مکتب کالسیک بود 
2. "The Theory of Dynamic Economics", p. 98 
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ی استخدام برای به حداکثر  ی تولید و هزینهکه در جستجوی به حداقل رساندن هزینه

 کند. ای است که دولت تهیه میومی یارانههای عمی زیرساخترساندن سود است. پایه

(، این  ۱8۷۴ - ۱88۰کار بریتانیا )وزیر دولت محافظهبنجامین دیزراییلی، نخست

و  خاطر  رضایت  که  است  ستونی  واقعا   مردم  »سالمتی  است:  کرده  منعکس  را  اصل 

ی  وی قانون بهداشت و درمان عموم  ۱عنوان یک جامعه روی آن قرار دارد«. قدرتشان به

دنبال آن، یک سال بعد قانون فروش غذا و دارو  را با حمایت دولتی ایجاد کرد، به  ۱8۷۵

و قانون آموزش و پرورش را اجرا کرد. دولت این خدمات را عرضه کرد )نه کارمندان یا  

 انحصارگران بخش خصوصی(.

سرمایه قرن،  یک  مدت  با  به  اقتصاد  تا  کرد  کمک  آمریکا  به  عمومی  گذاری 

چنان  دستمزدها با  را  بهداشت  و  غذا،  پرورش،  و  آموزش  کرده،  پیگیری  را  باال  ی 

بازخورد  بود که  این  افزوده شود. هدف  کارگر  بازدهی  به  عرضه کند که  استانداردی 

شد  مثبت بین دستمزدهایی که درحال باال رفتن بودند و بازدهی کارگر که افزوده می

 وجود بیاید. به

  - داری مالی است  های سرمایهریزی شرکت برنامه  این نوع رابطه کامال  بر خالف

گذاری بلندمدت و توسعه و تحقیق یعنی کاهش دستمزدها، و همچنین کاهش سرمایه

ی وسیلهامان نولیبرالی بهشوند. تهاجم بیکه زیربناهای عمومی خصوصی میدر حالی

تاچر نخسترونالد ریگان رییس و مارگارت  آمریکا  در    وزیر وقت جمهور وقت  بریتانیا 

داری ها حمایت کرد شروع تسلط سرمایهالمللی پول از آنکه صندو  بین  ۱۹8۰ی  دهه

گذاشت المللی پول وام را به شرطی در اختیار سایر کشورها میمالی بود. صندو  بین

آن بدهیکه  زیرساختها  سازی  و خصو   فروش  با  را  و  هایشان  دولتی  بخش  های 

 
« و ترجمه کرد »بهداشت،  Sanitas, Sanitatumالتین استفاده کرد و گفت ».  ۱8۷۷،  ۲۴. سخنرانی ژوئن  ۱

از یک کلمه قصار، «   بود  با کلمات  بازی  «, »خودخواهی،  Vanitas, Vanitatumهمگی بهداشت است«. یک 

 همگی خودخواهی است«.
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عنوان انحصارگران  شان متعادل کنند. خدمات زیرساختی بههای اجتماعیکاهش هزینه

های زیرساختی آن کشورها  طبیعی خصوصی شدند، که باعث باال رفتن شدید هزینه

استریت و لندن  های مالی و درآمدهای بورسی عظیمی را در والشد، ولی کمیسیون 

 وجود آورد.به

های  ترین روشمنفعتکردن بخش انحصاری دولتی تا بحال یکی از پر  خصوصی 

بیمه جمع  و  خصوصی  بهداشت  اما  است.  شده  مالی  ثروت  بهآوری  پزشکی  تمامی  ی 

گونه که در دوران ی دولت آنوسیلهی کارگر و کارفرما پرداخت شده است، نه بهوسیله به

های روزافزون نظام آموزش خصوصی، انقالب صنعتی صورت گرفت. در مواجهه با هزینه

اس به  طبقه دسترسی  است.  تخدام  شده  تأمین  دانشجویی  بدهی  با  متوسط  ی 

پذیری این کشورها نکرده است. در ابعاد اقتصادی  سازی، کمکی به رفاه و رقابتخصوصی 

ست که ای ست برای نزول به پایین، ولی مسابقهایریزی اقتصادی مسابقه این نوع برنامه

 صادی شده است.به نفع سیستم ثروت مالی در باالترین بخش هرم اقت

 داری مالی اقتصاد کشورها را فقیر کرده سرمایه

 که چارچوب هزینه را باال برده است در حالی 

ی واقعی تعریف  قیمت نسبت به هزینه عنوان مازاداجاره در اقتصاد کالسیک به

اجاره  می این  از  استفاده  با  اجاره  - شود.  از  اجارهچه  یا  زمین  با  ی  انحصارات  ی 

های بانکی »ثروت مجازی«  اورا  سهام، و وام  -که قبال  توضیح داده شد    سازیخصوصی 

اعتبار سازی تصاعدی سرمایهبه داری مالی ثروت »مجازی« را زیاد  وجود آمده است. 

شان به نظر شوند که ارزش کند، اورا  بهادار و ادعاهای ملکی طوری مدیریت میمی

 آید. شان میبیشتر از ارزش واقعی و ملموس

روش اصلی ثروتمند شدن کسب درآمد از طریق باال رفتن ارزش اورا  بهادار روی 

سهام، اورا  قرضه و مستغالت است. هر چند این رشد ارزش افزوده اهرم مالی اقتصادی  
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نتیجه اش تمرکز ثروت در دست وامرا طوری قطبی می دهندگان، صاحبان  کند که 

ی ثروت اقتصاد باشد، ولی در نهایت باعث تخلیه  ای، سهام و اورا  بهادارمستغالت اجاره

 شود. واقعی و پرداخت به بخش مالی، بیمه، و امالک می

زیرساخت پساکالسیک  خصوصی اقتصاد  توسعه های  و  بانکداری  منابع  شده،  ی 

خوار(. اما نیروی  ی رانتداند )نه تحمیل طبقهطبیعی را بخشی از اقتصاد صنعتی می

سرما اقتصادهای  تولیدات یهمحرک  طریق  از  عمدتا   ثروت  تجمع  مالی  داری 

ای حاصل از  انداز یا دستمزد نیست، بلکه مزایای سرمایهگذاری صنعتی و پسسرمایه

اند نیستند.  طور کالسیک درک شدهها »سرمایه«ای که به خواری است. این استفادهرانت 

یمت دارایی است که با  ی مالی هستند، چرا که حاصل باال رفتن قآنها درآمد سرمایه

 شود.اهرم بدهی تغذیه می

با متورم ساختن قیمت مسکن و حباب بازار سهام بر مبنای اعتبار، اهرم بدهی  

های اقتصادی این کشور آن را کردن زیرساختسازی و مالیامریکا، در کنار خصوصی

. چین و دیگر کشورهای مالی بازار جهانی ساخته است  توان  از  از قیمت  نشده  فراتر 

بیمه کردهباالی  پرهیز  عمومی  خدمات  دیگر  و  پرورش،  و  آموزش  درمانی،  اند.  های 

بههزینه آمریکا  از  خارج  در  عمومی  بهداشت  پایینی  اما  مراتب  آمریکاست،  از  تر 

بهنولیبرال  داده ها  قرار  را مورد حمله  آنها  اند،  عنوان »خدمات درمانی سوسیالیستی« 

تر  آمیزتر و رقابتی اقتصاد مالی آمریکا را مؤثرصی بر پایهگویی خدمات درمانی خصو

است. حمل اینکه هزینهکرده  برای  نه  است،  برای سود شده  و  مالی  عمومی  ی ونقل 

 .وکار و تولید را پایین بیاوردزندگی و کسب

باید نتیجه گرفت که آمریکا تصمیمش را برای اینکه دیگر صنعتی نشود گرفته 

انتخاب کرده است که بودجه  اقتصادی را  اقتصادی، رانت  است،  از طریق رانت  اش را 

سرمایه و  بانک  اطالعات،  تکنولوژی  دیگر  عبارت  )به  تأمین  انحصاری  سهام(  گذاری 

عه را در اختیار کشورهای دیگر گذاشته  که صنایع و تحقیقات و توسکند، در حالیمی
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است. حتی اگر چین و سایر کشورهای آسیایی وجود نداشتند، هیچ راهی برای آمریکا 

بازارهای صادراتی بتواند  ندارد که  بهوجود  دوباره  را  فعلی،  اش  بدهی  با  بیاورد.  دست 

مالی،  ی  شدههای خصوصیونقل، و سایر زیرساختتحصیالت، بهداشت و درمان، حمل

 اش را از دست داده است.آمریکا حتی بازار داخلی

داری کردن نولیبرالی است. سرمایهی اصلی رقابت با چین نیست، بلکه مالیمسئله 

ست که بدهکار فقط برای پرداخت گرد به نظامیداری صنعتی نیست. عقبمالی سرمایه

کار می اش  نئوفئودبدهی  رانت  به  بازگشت  بدهی(.  )بردگی  بانکداران کند  است.  الی 

داران در قرن نوزدهم بازی کردند. آنها از  کنند که زمینامروز همان نقشی را بازی می

طریق ارزش افزوده سرمایه برای امالک، سهام، اورا  قرضه بر اساس اعتبار و بر اساس  

ثروتی    - وکار را باال بردهی زندگی و کسبی دستمزدشان هزینهکه هزینه  - اهرم بدهی  

 اند. دون ارزش واقعی اقتصادی اندوخته ب

 داری مالی جنگ سرد امروزی نبردی است از جانب سرمایه

 داری صنعتی برعلیه سرمایه

دنیای امروز با یک نبرد اقتصادی بر مبنای اینکه چه نوع سیستم اقتصادی برقرار 

ی دارداری صنعتی در حال باختن به سرمایه باشد دچار شکستگی شده است. سرمایه

می تزش  آنتی  به  تبدیل  حال  در  که  است  که    - شود  مالی  شکل  همان  به  درست 

 های بانکی غارتگر بود. تز مالکیت پسافئودالی و بنگاهداری صنعتی آنتیسرمایه

های اقتصادی است. اساسا   در این زمینه، جنگ سرد امروزی تضادی بین سیستم

مریکا و همچنین چین و سایر داری صنعتی در ایک جنگ سرد بر سر ماهیت سرمایه

و   اروپایی  کشورهای  داخل  در  که  شرایطی  در  مبارزه  این  نتیجه  در  کشورهاست. 

شان آمریکاست، تضادیست بر علیه چین، روسیه، ایران، کوبا، ونزوئال نیز است که حرکت 

در جهت حذف دالر آمریکا از اقتصادشان و رد اجماع واشنگتنی و دیپلماسی دالر است.  
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داری مالی مسلط در آمریکا که مبلّغ دکترین نولیبرالی  ی سرمایهوسیله ست بهای همبارز

اجاره  رانتی،  اقتصاد  برای  مالیاتی  امتیازات  کردن  فراهم  طبیعی،  و  منابع  زمین،  ی 

سازی و  اش است. این نوع حرکت شامل خصوصیانحصاری و بخش مالی هدف اصلی

زیرساختمالی منجکردن  که  اقتصاد،  اقتصادی  های  اجاره  جذب  کردن  حداکثر  به  ر 

  .شودمی -جای به حداقل رساندن هزینه زندگی و تجارت و تولید  به –)رانت( 

دموکراسی اجتماعی شده  اش نبردی برای تغییر ماهیت سرمایه و سوسیالنتیجه 

سوسیال بریتانیا،  کارگر  حزب  آمریکا  دموکرات است.  دموکرات  حزب  و  اروپایی  های 

اند. آنها در ریاضت اقتصادی که از مدیترانه تا کمربند  ر بر قطار نولیبرالی شدههمگی سوا

 ی غربی آمریکا تحمیل شده است دست دارند.  ی میانهزدهزنگ

کند، ولی از طریق بخش رانتی، که همزمان  داری مالی کارگر را استثمار میسرمایه

ای جهانی بر علیه  ت به مبارزهشود. این حرکداری صنعتی میمنجر به اضمحالل سرمایه 

سرمایه غارتگران  رفتار  این  که  است  شده  تبدیل  حیطه مللی  در  را  مالی  ی  داری 

اقتصادی( محدود میخصوصی  مقررات  برداشتن قدرت وضع  از میان  کنند.  سازی )و 

داری مالی بر علیه سوسیالیسم و ی سرمایهوسیله جنگ سرد جدید فقط جنگی که به

بهمالکیت عمومی   بهتولید  بلکه  افتاده، نیست،  داری صنعتی خاطر ماهیت سرمایهراه 

تهاجم   تا  دارد  مالیات  وضع  توانایی  و  دولتی  قوی  مدیریت  به  احتیاج  که  است 

داری مالی را کنترل کند. این تضاد جهانی پساصنعتی بین سوسیالیسم که در  سرمایه

العملی رانتی است برای کسداری صنعتی است و فاشیسم که ع حال تکامل از سرمایه

دموکراسی بسیج کند و کنترل رانت مالی و  نشینی از سوسیال اینکه دولت را برای عقب 

 طبقات انحصاری را بازگرداند.  

جنگ سرد قدیمی نبردی بر علیه »کمونیسم« بود. سوسیالیسم، عالوه بر آزاد  

ی وسیلهایع که بهی بهره و سود حاصل از صنی زمین، هزینه کردن خودش از اجاره

می تصاحب  خصوصی  مبارزهبخش  به  و  شوند،  کار  محیط  دستمزد،  برای  کارگر  ی 
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مراقبت سرمایه بهتر در مدارس،  اجتماعی  گذاری  از خدمات  و حمایت  بهداشتی  های 

ها سود کارفرمایان  ی این رفرمدیگر، امنیت شغلی و بیمه بیکاری نظر مساعد دارد. همه

رود و نهایتا   ی این است که قیمت سهام پایین میمنزله تر بهود پایینآورد. سرا پایین می

 شود. داری مالی منجر میبه پایین رفتن درآمد سرمایه

تر  داری مالی این نیست که با تولید کاال و فروش آنها به قیمت پایینهدف سرمایه

لملل شاید این برداشت ااز رقابت تبدیل به یک اقتصاد پربار بشود، نظر اول به اقتصاد بین 

وجود بیاورد که موضوع رقابت و همچشمی بین چین و آمریکاست. درواقع موضوع را به 

داری مالی در یک طرف و در طرف  اصلی نبردی است بین دو سیستم اقتصادی: سرمایه

دهندگان  پذیری به وامکند خود را از مزایای رانتی و تسلیمدیگر تمدنی که سعی می

های  ی اجتماعی که دولت باید قادر باشد وقتی که گروهبا اعتقاد به این فلسفه آزاد کند،  

خودخواهانه اعمال  با  خصوصی  منافع  به  میمتعلق  ضرر  جامعه  به  را  شان  آنها  زنند، 

 کنترل کند.  

دشمن در این جنگ سرد جدید تنها دولت سوسیالیستی نیست، بلکه خود دولت  

این پیشاست، مگر  با هدف  این  برنامهکه  به زیر کنترل رفت  نولیبرال دولت  رانتی  ی 

که نمایندگان انتخابی مجلس    ۱۹بخش مالی دربیاید. انقالب دموکراتیک سیاسی قرن  

گرد جانشین مجلس اعیان و وابستگان آریستوکراسی ارثی شدند با این امر دچار عقب

د که در آن وجود بیایشوند. هدف این است که دولت مثل یک کمپانی خصوصی بهمی

المللی پول و بانک جهانی  های مرکزی آمریکا و اروپا در کنار فشارهای صندو  بینبانک

 جانشین نمایندگان انتخابی مردم بشوند.

وجود آمدن یک »دولت پنهان« یعنی حکومتی غیر دموکراتیک است اش بهنتیجه 

کند. این در واقع تعریف فاشیسم است که دولت  که الیگارشی مالی جهانی حمایتش می

ریزد تا راه را برای بازگشت طبقات انحصاری و رانتی هموار کند.  دموکراتیک را برهم می
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عنوان دشمن ها بهاش را متوجه خارجیکه خشم  اش بخش شرکتی است، نه کارگربرنده

 اند. درونی ساخته

ی نظامی و  در کمبود ثروت و دارایی خارجی، دولت کورپوریت آمریکا با توسعه

آورد، که بیشتر این مخارج به وجود میهای عمومی کار بهخرج کردن برای زیرساخت 

میخودی  داده  خصوصی  ها  بخش  به  نهایت  در  و  در شود،  که  انحصارگرانی  برای 

رسد.  جستجوی رانت و یا کارهایی که ظاهرا  مهم هستند ولی ارزش اقتصادی ندارند می

جنگ  در  درگیری  با  ارتش  آمریکا،  مثل  در  است  شده  خصوصی  خارجی  های 

(Blackwater USA/Academiو زندان )  ها به مراکز سود دهی با استفاده از کار ارزان

 ته است.  ها تبدیل گشزندانی

درست برعکس، چین در جستجوی جدایی از سیستم سرمایداری مالی است، در  

شدنش در اواخر قرن نوزدهم و اوایل کند که آمریکا برای صنعتیواقع همان کاری را می

عنوان یک اقتصاد سوسیالیستی، آن چیزی است  قرن بیستم انجام داد. هدف چین، به

انتظار می سرمایهکه  رانتی داری صنرفت  درآمد  از  را  اقتصاد  بزند:  آن دست  به  عتی 

های مالیات بر درآمد تصاعدی روی  داری، رباخواری بانکی(، عمدتا  از طریق برنامه)زمین

 درآمد رانت آزاد کند. 

از همه، چین بانکمهم اعتبار و  ها را در حیطه دولتی نگهتر  داشته است. خلق 

به جای خصوصی وسیلهپول  به  دولت  مهمسازی  نگهداشتن  ی  پایین  برای  قدم  ترین 

ی زندگی و تجارت و تولید است. چین قادر بوده است از طریق بخشش بدهی به  هزینه

های بدهکار، از بحران بدهی پرهیزکند، چرا که معتقد است که این جای بستن شرکت 

عاقبتی دست می به  زمینه، چین سوسیالیستی  این  در  است.  جامعه  نفع  که  به  یابد 

 رفت در غرب به آن دست یابد. داری صنعتی در ابتدا انتظار میرمایهس
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 خوارعنوان رانتداری مالی بهخالصه: سرمایه

نظریه تسلط سرمایهدگرسانی  دانشگاهی تحت  اقتصادی  امروزی،  ی  مالی  داری 

پیدا   اقتصاد سیاسی کالسیک را که به مارکسیسم تکامل  نیروهای رادیکال و مترقی 

های مالی و رانتی  ی پساکالسیک بخش، دچار عقب گرد کرده است. نظریهکرده بودند

به  میرا  تصور  صنعتی  اقتصاد  درونی  جزء  و طرحعنوان  ملی  درآمد  امروزه  های  کند. 

اند که این ذهنیت ضدیت با اقتصاد  مناسباتی درآمد ناخالصی ملی طوری تدوین شده

هایی که در جستجوی رانت هستند کالسیک، بخش مالی، بیمه و امالک و مدیران بخش

دهد( به حساب افزاید )به جای اینکه کاهش  عنوان بخشی که به درآمد ملی میرا به 

اجارهمی بهره،  قیمتآورند.  و  بهها  همگی  انحصاری  محسوب های  »عایدی«  عنوان 

های واقعی  داری صنعتی در اثر فعالیتهای سرمایهپنداری تمام درآمد بخش  -شوند  می

عنوان تصاحب غارتگران از طریق درآمد ثابت امالک و  اقتصادی عاید شده باشد، نه به

 ادعاهای مالی. 

داری مالی حرکتی است برای پرهیز  این در تضاد با اقتصاد کالسیک است. سرمایه

همدوره اکثریت  واقع  در  و  مارکس  که  چیزی  آن  که  از  داشتند:  را  انتظارش  هایش 

های دیگر تکامل پیدا  طور صلح آمیزی یا با روشوسیالیسم بهداری صنعتی به سسرمایه

 کند.  

 مالحظات پایانی: 

 تسلط بخش مالی بر صنایع، دولت و ایدئولوژی

بخش شامل  که  چرا  است  مختلط  اقتصاد  اقتصادی  هر  و  تقریبا   دولتی  های 

  - لی شود. در درون این اقتصاد مختلط، مکانیسم ماخصوصی، مالی، صنعتی، و رانتی می

صورت برداری به قرضی یعنی قرض توأم با ربح مرکب رشد کرده و خود را به مزایای بهره

کند که این مزایای پربار در تحلیل نهایی از نظر ایدئولوژیک، سیاسی و رانت وصل می
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های  کند. این سازوکار با سازوکارقرضی را محافظت می  -آکادمیک این سازوکار مالی  

متفاوت هستند، در واقع اقتصاد صنعتی را با منحرف کردن درآمد  داری صنعتی  سرمایه

 کند. صورت پرداخت مالی و مشتریان رانتی تضعیف میاز آن به 

داری صنعتی برای تولید یکی از نمودهای این تضاد چارچوب زمانی است. سرمایه

با تح توأم  باید حرکاتش  رقبا  با  بلندمدت دارد، چرا که در برخورد  به  قیق و  احتیاج 

پول را طی    -سرمایه    -ی بازاریابی باشد. یعنی سازوکار محوری پول  توسعه و برنامه

کند: سرمایه برای ساختمان کارخانه و دیگر ابزار تولید گذاشته شود، کارگر استخدام 

 شده و محصوالت تولیدی با سود فروخته شود. 

کند، یعنی پول را  پول خالصه می  - داری مالی این سازوکار را در پول  سرمایه

)حرکت به پول  از  خالص  میطور  در  پولی(  مزایای  های  و  بهره  طریق  از  که  آورد، 

قرضه  سرمایه اورا   و  سهام  امالک،  ارزیابی  با  ثروت  تولید  مالی  شکل  است.  ای 

شود. این ارزیابی در گذشته بر اساس جریان درآمد )اجاره یا سود( به  گیری میاندازه

ای  شد، اما در حال حاضر عمدتا  بر اساس مزایای سرمایهدازه گیری میی روز ان نرخ بهره

 عنوان منبع اصلی درآمد است.به

های صنعتی، مدیران مالی تمرکزشان روی کوتاه مدت است با تصاحب شرکت

چرا که حقو  و مزایایشان بر اساس عملکرد سال جاریست. »عملکرد« موردنظر عملکرد  

عمدتا  مستقل از حجم فروش و سود هستند، در حال حاضر    در بورس است. ارزش سهام

ها از طریق سود اورا  بهادار و  درصد از درآمد شرکت  ۹۲شان با پرداخت  آنها ارزش 

 ۱رود. داران باال میبازخرید سهام خودشان از سهام

 
1. William Lazonick, “Profits Without Prosperity:Stock Buybacks Manipulate the 

Market and Leave Most Americans Worse Off,”Harvard Business Review, 

September 2014. And more recently, Lazonick and Jang-Sup Shin, Predatory Value 

Extraction: How the Looting of the Business Corporation Became the U.S. Norm and 

How Sustainable Prosperity Can Be Restored(Oxford: 2020). 
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ی وسیله پول به  -بدهی    -وجود آمدن فرایندی یعنی پول  تر از این به حتی مخرب 

از   اخیرا حساب کرده است که »بیشتر  ای  درصد   ۴۰سرمایه خصوصی است. نشریه 

میشرکت پرداخت  که  سرمایههایی  به  سال  همان  در  همچنین  اضافه  کنند  شان 

بازخردی  می به  منجر  که  سو  ۳۱کنند،  و  سهام  از  طریق  درصد  از  عمدتا   سهام،  د 

های هواپیمایی را در مقطع  های بزرگ به ویژه شرکتاین شرکت  ۱شود«. گیری، میقرض

 از نظر مالی شکننده کرده است.  ۱۹کووید 

اند، که  های بزرگ بازی کردهسهام خصوصی نقش مهمی در قوی شدن شرکت 

فعالیت طریق  از  بار  هم  و  بند  بی  استفاده  هم  و  خودشان  بههای  قرض  ی وسیلهاز 

طور که آیلیین اپلبام و روزمری بات توضیح دادند،  های بزرگ بوده است. همانشرکت

های خصوصی، با استفاده از راهنماهایی که در دهه  های بزرگ فعال در خریدشرکت

آوردند  دست میها بهوجود آمد، درآمدشان را از مهندسی مالی و قطع هزینهبه  ۱۹8۰

آسا« داشته باشند، اما  هایی هستند که رشد »بر  دنبال کمپانیکتر به )معامالت کوچ

کنند که سودآورند،  هایی که در کار سهام خصوصی اند ادعا میدر حالیکه آن کمپانی

های با آینده خوب است و آنها را  ممکن است که فقط مهارتشان در شناسایی کمپانی

 دهند(. ریزی به موفقیت سو  میبا برنامه

بازاریابیبر شرکتخالف  درآمدزایی  ساختارهای  سهام  شان،  در  درگیر  های 

وقتی شرکت است که حتی  را ورشکسته میخصوصی طوری  کنند صاحب درآمد  ها 

اند که مشکل است بتوان چنان حمایت سیاسی بدست  شوند. و بقدری قدرتمند شدهمی

 
1. Joan Farre-Mensa, Roni Michaely, Martin Schmalz, “Financing Payouts,” Ross 

School of Business Paper No. 1263(December 1, 2020), quoted by Matt Stoller,”How 

to Get Rich Sabotaging Nuclear Weapons Facilities,” BIG, January 3, 2021. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535675
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2535675
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از طریق اعمال استثماری  آورد که جلوی آنها را گرفت، در شرایطی که به افراد زیادی  

  ۱زنند. مثل در خواست پول اضافی از مردم وقتی که مطلقا انتظارش را ندارند ضربه می

جرج   ۱۹۹۳ی  فرایند چپاول برای کسب سود مقاله– توضیح کالسیک عملی این  

می شرح  که  است  رومر  پال  و  »شرکت اکرلوف  چطور  اعالم  دهند  برای  انگیزه  ها 

ود با هزینه جامعه )غارت خزانه ملت( به جای اعالم ورشکستگی خاطر سورشکستگی به 

افتد  خاطر قمار خودشان برای موفقیت( دارند. اعالم ورشکستگی برای سود اتفا  می)به

خاطر سو استفاده به صاحبان  اگر حسابداری ضعیف، مقرارت سهل، یا مجازات کم به

شان در نظر گرفته از ارزش شرکت ها انگیزه بدهد که پرداختی خودشان را بیشتر  شرکت

 ۲«.شان نشوندو بعد قادر به پرداخت بدهی

تواند در زمان وقوع  واقعیتی که »درآمدهای کاغذی« حاصل از قیمت سهام می

داری صنعتی، که سرمایه  داری مالی را کمتر از سرمایهتوفانهای مالی محو شوند، سرمایه

زدایی به  کند. آمریکا اقتصادش را با صنعتمقاوم میاش وجود ملموس و واقعی دارد،  

گذاری ملموس کرده  دردسر بزرگی انداخته است، »ثروت مجازی« را جانشین سرمایه

، مخصوصا از ۲۰۰۹است، به عبارت دیگر ادعاهای مالی روی درآمد و سهام ملموس از  

کرده است.   "K"، اقتصادش را متحمل »بهبود« به شکل ۲۰۲۰زمان بحران کووید در 

های ثروتمند از آنها  شان رسیده اند تا خانوادهبازار سهام و اورا  قرضه به باالترین ارزش 

اقتصاد »واقعی« تولید و مصرف، تولید ناخالص ملی و مشاغل،  بهره اما  برداری کنند، 

 برای بخش غیر رانتی، یعنی کل اقتصاد، پایین رفته است.

 
1. Eileen Appelbaum and Rosemary Batt, Private Equity at Work: When Wall Street 

Manages Main Street (Russell Sage: 2014). See also Eileen Appelbaum, Written 

Testimony before the U.S. House of RepresentativesCommittee on Financial 

Services, November 19, 2020. 

2. George Akerloff and Paul Romer, “Looting: The Economic Underworld of 

Bankruptcy for Profit,”https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/1993/06/1993b_bpea_akerlof_romer_hall_mankiw.pdf 

https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/hhrg-116-ba00-wstate-appelbaume-20191119.pdf
https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/hhrg-116-ba00-wstate-appelbaume-20191119.pdf
https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/hhrg-116-ba00-wstate-appelbaume-20191119.pdf
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پویایی قوانین  اگر  و  مختلف  این های  نشناسیم، چطور  کارند  را که در  حرکتی 

طور روزافزونی به شکل باال رفتن ارزش توان توضیح داد؟ برداشت ثروت به اختالف را می

ها و درآمد واقعی اقتصاد است، که در جهت مالی رانتی و ادعاهای ملکی بر روی دارایی

 تولید است.  وسایلکنندگان رانت، نه در جهت منافع جذب

از سیستم نوع سرمایه این   تصاعدی خارج  با جذب درآمدهای  مالی فقط  داری 

از طریق بانک مرکزی )افزایش می تواند به حیات خودش ادامه دهد، یا با چاپ پول 

سازی کردن اقتصاد سایر کشورها، خصوصیی مالیوسیلهکمیّت پول( عملی است و یا به

ران انحصارات  از طریق جانشین کردن  بهادار صادر  این کشورها  اورا   تی که سهام و 

های اعتباری دالری کنند با خدمات ارزان زیرساختی، که از طریق مزایای سرمایهمی

شوند. مشکل این نوع امپریالیسم مالی این است که اقتصاد این کشورها  حمایت مالی می

 .کنداش میی مراکز اقتصادی حامیان مالیرا به همان گرانی اقتصاد آمریکا و بقیه 

ی المللی کردن خودشان و توسعههای اقتصادی در جستجوی بینی سیستم همه

صورت جنگی ی امروزی بهشان در سراسر دنیا هستند. جنگ سرد احیاشدهحاکمیت

شود که نوع سیستم اقتصادی آینده را رقم خواهد زد. این جنگ بر علیه مللی  تصور می

سازی و از کار  تهاجمی و حمایتش از خصوصیداری مالی  است که مانع عملکرد سرمایه

اقتصاد کشور است. برخالف سرمایه داری انداختن قدرت تنظیم و مدیریت دولت در 

خوار این نیست که اقتصاد را از طریق تولید کاال و خدمات و فروش  صنعتی، هدف رانت

داری پویایی سرمایهتر از قیمت رقیب بازدهی اش را باال ببرد.  ی تولید ارزان آنها با هزینه

سازمان از  استفاده  با  که  است  این  جستجوی  در  و  است،  شدن  جهانی  های  مالی 

بینبین )صندو   تحریمالمللی  و  جهانی  بانک  ناتو،  پول،  و  المللی  تجارتی  های 

های مستقل را که تحت کنترل طبقات رانتی نیستند به  گذاری آمریکا( دولتسرمایه

این است   بزند. هدف  تبدیل به الیهکه همهکنار  را  اقتصادهای دنیا  و  ی  های حقو  
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سرمایه موروثی  سیاستامتیازهای  با  کرده،  مالی  برای داری  کارگر  ریاضتی ضد  های 

 دوشیدن ارزش اضافه به دالر تحمیل کنند.  

المللی ضرورتا  در چارچوب ملی  داری صنعتی به این فشارهای بینمقاومت سرمایه

ی دولتی و قوانین برای وضع مالیات و تنظیم و  احتیاج به یارانه گرایی است، چرا که  

داری صنعتی در حال باختن جنگ  کنترل بخش مالی، بیمه و مستغالت دارد. اما سرمایه

سرمایه دشمنبه  به  شدن  تبدیل  حال  در  که  است،  مالی  میداری  درست  اش  شود، 

بود.  فئودال  - داری پسا  داری دشمن زمینطور که سرمایههمان بانکداری یغماگر  ی و 

یارانه سرمایه به  نیاز  صنعتی  سرمایهداری  و  دولت  با  ی  همراه  دارد،  زیرساختی  داری 

ی مالی را بگیرد.  قدرت تنظیم اقتصاد و وضع مالیات برای اینکه جلوی تهاجم سرمایه

داری صنعتی( و  در نتیجه تضاد جهانی بین سوسیالیسم )نتیجه طبیعی تکامل سرمایه

داری مالی بر علیه دولتی است  شیزم طرفدار رانت است، عکس العمل دولت سرمایهفا

 فئودالی زده است.- که دست به بسیج سوسیالیستی برای محدود کردن منافع رانتی پسا

در این رابطه رقابت امروزی آمریکا بر علیه چین تضاد دو سیستم اقتصادی است.  

داری مالی بر علیه چین نیست، اما تضاد سرمایه  تضاد واقعی عمدتا  تضاد آمریکا بر علیه

داری صنعتی است. بحث بر سر این است که آیا »دولت«  »دولت« سوسیالیستی/سرمایه

کند یا  ی مالی حمایت میخوار از طریق توسعه ی طبقه رانتوسیلهی مالی بهاز استفاده

 زند.  دست میوجود آوردن رفاه )عمومی( اینکه به ساختن اقتصاد صنعتی و به

داری داری مالی و سرمایهشان، تضاد اصلی دیگر سرمایهعالوه بر چارچوب زمانی

داری صنعتی قصد دارد که دولت با »اجتماعی کردن صنعتی نقش دولت است. سرمایه

یارانه تعمیم  طریق  از  آوردن  هزینه«  پایین  با  کند.  زیربنایی کمک  برای خدمات  ای 

یت هزینه حداقل دستمزد(، سود بیشتری در اختیار بخش ی زندگی )و در نها هزینه

سرمایه برای  سرمایهخصوصی  بگذارد.  میگذاری  مالی  خدمات  داری  مراکز  خواهد 

های خصوصی با درآمد رانتی  ی عموم در آورده و تبدیل به داراییعمومی را از حیطه 
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ی در دنیای صنعتگران ی اقتصاد را باال برده و از دید رقابت جهان بکند. این شکل هزینه

 .شودخودزنی محسوب می

ی پایین داشته و کمتر مالی  برای همین است که اقتصاد کشورهایی که هزینه

اند. روشی که آسیا، اروپا، و آمریکا  شان چین، از آمریکا سبقت گرفتهاند، در رأسشده

درصد    ۷۰می  کند. پاندتر میبر خورد کردند این تضاد را برجسته  ۱۹با بحران کووید  

رستوران  بهصاحبان  که  کرد  مجبور  را  را  ها  رستورانشان  بدهی  و  اجاره  مسائل  خاطر 

گذاران در امالک تجارتی و تعداد  ها، صاحبان بیکار مسکن و سرمایهنشینببندند. اجاره

همچنین مواجه با رهن شکنی یا فروش اضطراری هستند،   کنندهزیادی از بخش مصرف

 های اقتصادی در حال سقوط هستند.یتدر شرایطی که فعال

آمریکا   مرکزی  بانک  پاندمی  که  است  این  کرده  توجه  جلب  کمتر  که  چیزی 

(Federal Reserve  را به یارانه دادن در جهت انحصاریِ یک قطبی کردن اقتصاد آمریکا )

های  ها، اورا  بهادار و سهام و شرکتاز طریق اعتبار دادن به بخش یک درصد یعنی بانک

های کوچک و متوسطی کند که شرکتبزرگ کشور کشانده است، که به آنها کمک می

 را که در بحران هستند ببلعند. 

، دولت  ۲۰۰۹ی اوباما در سال  وسیله های متقلب بهیک دهه بعد از نجات بانک

از آسیب   و جلوگیری  بانکی  نقدینگی  فدرال توضیح داد که قصدش حمایت سیستم 

گذاران بزرگ بود. دولت فدرال سیستم حبان اورا  قرضه و سپردهداران، صادیدن سهام

بانکی را آنقدر از توانایی قرض دهی اش پر کرد که بتواند با آن قیمت سهام و اورا  

قرضه را حمایت کند. تزریق نقدینگی با خرید اورا  بهادار دولتی یک امر عادی بود،  

، دولت فدرال برای اولین بار به  ۲۰۲۰ولی بعد از شروع بحران ویروس کووید در مارس  

ارزش »بنجل« ، دست  ی بیهای بزرگ، شامل خرید اورا  قرضههای شرکتخرید بدهی

ی  ( شیال بلر و اقتصاددان ادارهFDICانداز ) زد. رییس سابق سازمان فدرال بیمه پس

پرارزشی را که ی  خزانه داری لورنس گوودمن مطرح کردند، بانک مرکزی »اورا  قرضه
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ها اوراقی بودند  در دوران پاندمی به اورا  بنجل تبدیل شده بودند خریداری کرد«، این

ی بیش از حد مدیرانشان از اهرم بدهی برای تأمین پرداخت سود که به سبب استفاده

۱سهام و بازخرید سهام خودشان به این وضع سقوط کردند. 
 

ها را از لی محدود کردن این کمپانیی آمریکا در مقطع تصویب کمک ماکنگره

داران در نظر گرفت، بکار بردن درآمد اورا  قرضه خریداری شده یا پرداخت به سهام

ها از اینکار نکرد. اشاره شد که، »سیسکو پول را برای ولی تالشی برای بازداشتن کمپانی

اش را ی کاریکار برد در حالیکه یک سوم نیروهاداران بهپرداخت سود سهام به سهام

کمیته  گزارش  کرد...  کنگرهبیکار  کمپانیی  که  شد  متوجه  آمریکا  از  ی  که  هایی 

های کنگره استفاده کردند از مارس تا سپتامبر بیش از یک میلیون کارگر را از کمک

کار بر کنار کردند«. بلر و گوودمن نتیجه گرفتند که »دلیلی وجود ندارد که بازخرید  

ی دولت فدرال کمکی به جامعه کرده باشد«.  وسیله ی بزرگ بههای مال بدهی شرکت

های بزرگ  های غیر عادالنه بیشتری برای کمپانیبرعکس، اعمال دولت فدرال »فرصت

وجود آورده است که با بازخرید بیشتر رقبا از طریق اعتبارات سوبسید دولتی حتی  به

 تر بشوند«.بزرگ

ک مالی باعث دگرگونی شکل سیاسی اقتصاد  کنند، این کمنتیجه، آنها متهم میدر

ی مسئوالن مالی، اول کمک به سیستم وسیله شود. »کمک مالی تکراری بهکشور می

ی پاندمی، )برای از بین بردن وکارها در میانه، و حاال به تمام کسب۲۰۰8بانکی در سال  

بزرگسرمایه تهدیدی  بهرهداری(  است.  بوده  برنی سندرز  از  بسیار  تر  دولت  ی  پایین 

های کوچک  های بزرگ در مقایسه با شرکتفدرال به نفع ارزش اورا  بهادار شرکت

ها با دسترسی وسیع به  بوده است«، که باعث تمرکز کنترل اقتصاد در دست شرکت

 اعتبارات شده است.

 
1. Sheila Bair and Lawrence Goodman, “Corporate Debt ‘Relief’ Is an Economic 

Dud,” Wall Street Journal, January 7, 2021. 
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وجود آوردن شغل و نوآوری« هستند، اما به  تر »منبع اولیه بههای کوچککمپانی

رایگان در اختیار دارند دسترسی ندارند.  شان بهها و مشتریان بزرگه بانکاعتباراتی ک

ها را متمرکز های شرکتهاست، اموال و ثروتی تراست در نتیجه، بخش مالی مادر همه

تر را بلعیده و  های کوچک گذارد تا شرکتپیکر میهای غولکرده و در اختیار شرکت

 صار خود در بیاورند. بازار بدهی و حمایت مالی را به انح

خورد« نوعی از  ی این تمرکز مالی که »ماهی بزرگ ماهی کوچک را مینتیجه 

فاشیسم مدرن کورپورت دولتی است. ردیکا دزایی آن را کردیتوکراسی )دولت حامی  

کند، به عبارت دیگر حاکمیت مؤسساتی  ( خطاب میcreditocracyی مالی،  منافع طبقه

های مرکزی  سیستم اقتصادی است که در آن زیرساخت   ۱کنند. که اعتبار را کنترل می

داری تصاحب  ی مردم و خزانه وسیله سیاست اقتصادی را از سیاستمداران انتخاب شده به

 کنند. سازی اقتصاد را کنترل میکرده و از آن طریق فرایند خصوصی

 

 متن باال برگردانی است از:  

Michael Hudson, Finance Capitalism vs Industrial Capitalism, 

January 2021 

 
1. Desai, Radhika. 2020.‘The Fate of Capitalism Hangs in the Balance of International 

Power’. Canadian Dimension, 12 

October. https://canadiandimension.com/articles/view/the-fate-of-capitalism-hangs-

in-the-balance-of-international-power. See also Geoffrey Gardiner, Towards True 

Monetarism(Dulwich: 1993) and The Evolution of Creditary Structure and 

Controls(London: Palgrave, 2006) and the post-Keynesian group Gang of 8 

popularized the term “creditary economics” in the 1990s. 

https://www.nakedcapitalism.com/2021/01/michael-hudson-finance-capitalism-vs-industrial-capitalism-the-rentier-resurgence-and-takeover.html
https://www.nakedcapitalism.com/2021/01/michael-hudson-finance-capitalism-vs-industrial-capitalism-the-rentier-resurgence-and-takeover.html
https://canadiandimension.com/articles/view/the-fate-of-capitalism-hangs-in-the-balance-of-international-power
https://canadiandimension.com/articles/view/the-fate-of-capitalism-hangs-in-the-balance-of-international-power
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نیم   به  ادارهنزدیک  برای  راه  ماکیاولی در کتاب شهریار سه  نیکولو  ی  هزاره قبل 

پیروزمند درآمدهسرزمین  به تصرف یک قدرت  با  هایی که  به زندگی  اند ولی »عادت 

ها، بعدی  اول ویران کردن آن سرزمین ...اند« ارائه کرد: »قوانین و آزادی خودشان داشته 

که با قوانین خودشان زندگی کنند، خراج جا، سوم اجازه دادن به اهالی  اقامت در آن

ی آن سرزمین را ی دوستانهوجود آید که رابطهتعیین شود، و در کنار آن الیگارشی به

۱با قدرت پیروزمند حفظ کند.«
 

کارتاژ به به ویرانی  استناد  با  را ترجیح میماکیاولی  اول  راه  داد. همان  دست رم، 

ا عرا  و لیبی کرد. اما در جنگ سرد جدید امروز  ب  ۲۰۰۱رفتاری که آمریکا بعد از سال  

طور روش متداول عمدتا  تخریب اقتصادی است، از طریق مجازات تجاری یا مالی، همان

اند،  که آمریکا به چین، روسیه، ایران، ونزوئال، و دیگر کشورهایی که مخالف شناخته شده

نهاده از  را  آنها  است که  این  است. هدف  لیدی که در صدرشان  های کتحمیل کرده 

ای و پردازش اطالعات، مواد اولیه و دسترسی به بانک و ارتباطات مالی است  فناوری پایه

 ی بانکی سویفت(، محروم کند. )مثل تهدید آمریکا به اخراج روسیه از نظام تسویه

پایگاه نظامی آمریکا خارج از خاکش  8۰۰انتخاب دوم اشغال سرزمین رقباست.  

ایتااندازه از طریق کنترل ای  مؤثرتر  و  متداول  اشغال  ولی  است.  داده  انجام  را  کار  ن 

دارایی مالکیت  و  اصلی  ابرشرکتزیرساختارهای  دست  به  پرمنفعت  انتقال  های  و  ها 

 درآمد حاصل از آن به ستاد مرکزی امپراتوری است. 

ران  عنوان جبخواهد نفت عرا  و سوریه را بهجمهور آمریکا گفت که میترامپ رئیس 

سعی   ۲۰۲۱خسارت برای نابودی کشورشان ضبط کند. جانشین او جو بایدن در سال  

ی دولتی مدیریت و بودجه کرد نیرا تندن هوادار هیالری کلینتون را به ریاست اداره

(OMB  آمریکا منصوب بکند. او توصیه کرده بود که آمریکا باید لیبی را مجبور کند تا )

 
1. Niccolo Machiavelli, The Prince(1532), Chapter 5:“Concerning the way to govern 

cities or principalities which lived under their own laws before they were annexed.” 
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وان غرامت در برابر نابودی کشورش بپردازد. »ما کسری عناش را به ذخایر وسیع نفت

عظیمی داریم. بیشتر مردم آمریکا به خاطر کسری بودجه عدم درگیری در   یبودجه 

خواهیم در دنیا به حضورمان ادامه دهیم، به نظرم  کنند. اگر میامور دنیا را انتخاب می

 1نیست.« ها غیرعادیاقداماتی مثل درخواست پرداخت بخشی از هزینه 

آمریکا گزینهاستراتژیست  را ترجیح میهای  طور دهند: یعنی بهی سوم ماکیاولی 

رقیب شکست میاسمی  آزاد  را  را خورده  آن  وابسته  الیگارشی  طریق  از  ولی  گذارند 

کنند. زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیتی جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا  کنترل می

گذار شان، خراجه حامیان آمریکاییوفاداری بدر معنای قرون وسطاییِ خواهان  آنها را  

شان به آمریکا در  گرایی، وضع مالیات و انتقالسازی، مالیدر خصوصی خطاب کرد که

اش از الیگارشی منافع مشترک دارند و برعلیه مدعیان  قبال حمایت مالی و پشتیبانی

ملی خودکفایی  برای  که  هستند  محلی  مازاد  دموکراتیک  ارزش  نگهداری  و  گرایانه 

اقتصادی در کشور برای رونق ثروت ملی، به جای فرستادن به خارج از کشور تالش  

 کنند. می

آورد دیپلماسی نولیبرالیسم آمریکا برای حفظ پیروزی در جنگ  دست  ۱۹۹۱بعد از  

اتکای ثروت خودش سازی اقتصاد شوروی سابق بهسرد بر کمونیسم شوروی، خصوصی

به کارگزار  و  ایجادوسیله  روش  بود.  وابسته  کارگزارالیگارش  الیگارشی  همچون   های 

می یکپارچه  را  کشور  اقتصاد  که  متقابلی  ارتباطات  کرد.  شوکی  مختل  کامال   کرد 

های  امپراتوری  یرحمانهطور توضیح داد، »با واژگانی که یادآور دوران بیبرژینسکی این 

ک امپراتور جلوگیری از تبانی و حفظ  باستانی است، سه تا از ملزومات مهم ژئواستراتژی

 
1. Neera Tanden, “Should Libya pay us back?” memo to Faiz Shakir, Peter Juul, 

Benjamin Armbruster and NSIP Core, October 21, 2011.  

ی نظامی را دربیاوریم، آیا باید این کار را  توانیم پول حملهکنیم  میآقای شکیر به نفع وی نوشته بود: »اگر فکر می

رسانی / اخالقی برای سیاست خارجی ماست.« همان طور  ی جدی سیاسی / پیام هکنم این یک مسألبکنیم؟ فکر می

برای قطع مزایای تأمین اجتماعی حمایت کرده بود که    ۲۰۱۰که تاندن، رئیس مرکز پیشرفت امریکا از پیشنهاد  

 .کلینتون در داخل و نیز در خارج بود –بازتاب هدف درازمدت ریاضت مالی اوباما 



 

 
 

 اورنگ  یعل  یهادسون / ترجمه   کلیما 681

های زیردست، و جلوگیری بربرها  وابستگی امنیتی، مطیع نگه داشتن و حفاظت سرزمین

  1از نزدیک شدن به یکدیگر است.«

بعد از شکست آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم و وابسته شدنشان، دیپلماسی  

اش را هم  یره استرلینگ امپریالیسمی لسرعت بریتانیا و منطقهبه ۱۹۴۶آمریکا تا سال 

ی اروپای غربی و مستعمراتش را به گروه پیوند  زودی بقیه وابسته به خودش کرد، به 

داد. قدم بعد منزوی کردن روسیه و چین بود، و همزمان »مانع نزدیکی بربرها به یکدیگر  

 اشته باشند،ها قصد نزدیکی با یکدیگر دشد«. آقای برژینسکی اخطار داد که اگر آنمی

ائتالف منطقه »آمریکا می که درپی بیرون راندن    ایتواند مشخص سازد که چطور با 

به آمریکا  تهدید موقعیت  ترتیب  بدین  و  اوراسیا  از  است،  آمریکا  عنوان قدرت جهانی 

۲رفتار کند.« 
 

، برژینسکی شاهد ازهم گسیختگی ائتالف جهانی به سرکردگی  ۲۰۱۶با شروع سال  

در رسیدن به این اهداف بود. او تأیید کرد که آمریکا »دیگر    Pax Americaآمریکا  

امپر نیست.«  اتوریقدرت  انگیزه  ۳جهانی  که  است  چیزی  روزافزون  این  خصومت  ی 

 چین و شوروی همراه با ایران و ونزوئال فراهم کرده است.آمریکا بر علیه 

های شوروی سابق( مسئله روسیه نبود، که نومنکالتوراهای کمونیستش )بوروکرات  

گرا اداره کنند، بلکه چین بود. تضاد آمریکا  اجازه دادند تا کشورشان را دزدساالران غرب 

اقتصادی و اجتماعی است.  و چین فقط یک رقابت ملی نیست، بلکه تضاد نظام های 

 
1. Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and its 

Geostrategic Imperatives (New York: 1997), p. 40. 

 به بحث زیر ن.ک.

Pepe Escobar, “For Leviathan, It’s So Cold in Alaska,” Unz.com, March 18, 2021 

2. Brzezinski, ibid., p. 55. 

3. Brzezinski, “Towards a Global Realignment,” The American Interest (April 17, 

2016) For a discussion see Mike Whitney, “The Broken Checkboard: Brzezinski 

Gives Up on Empire,” Counterpunch, August 25, 2016. 
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ب  به  امروز  دنیای  که  را  این  نظامی«علت  »تقریبا   سرد  جنگ  و  اقتصادی  دوم   حران 

باید در دورنمای کنترل سوسیالیستی جست  است  آنچه که فرورفته  یعنی  وجو کرد، 

دارایی باستان  دوران  عصر  از  غربی  رانتاقتصادهای  خصوصی  های  مالکیت  در  زایی 

(، زمین  مثل پول و بانکداری )همراه با قوانین حاکم بر بدهی و ضبط رهن دانستند،می

 و منابع طبیعی، و انحصار بر زیرساختارهای انحصاری.

این تقابل که پول و اعتبار، زمین و انحصارهای طبیعی خصوصی شوند و در نهایت  

که برای ترویج و رشد سعادت عمومی  تمرکز یابد یا این  خواررانتدر دست الیگارشی  

به موضوع بحث سرمایهبه اساسا   تبدیل شده  داری مالکار برده شود  ی و سوسیالیسم 

های خاور  اش در تقابل بین پادشاهیترین شکلاست. با وجود این، این امر در عمومی

ظاهر دموکراتیکِ های بههای یونان و رم وجود داشت. این الیگارشینزدیک و الیگارشی

جنگید.  نما، علیه مفهوم پادشاهی میمقدسدر شکل سیاسی سطحی و با ایدئولوژی  

توانستند یا قدرت »مستبدان« داخلی بود که می  –ی این تضاد قدرت سلطنتی  ریشه 

طلبان دموکراتیک یونانی و رومی از آن پشتیبانی  حامی مالی چیزی باشند که اصالح

به بدهی )و در نهایت    ها برای حفظ مردم از تقلیل به اسیر و وابسته کردند: لغو بدهیمی

بازتوزیع   و  بردگی(،  از  قطبی زمینناگزیر  از  پیشگیری  برای  در ها  آن  تمرکز  و  شدن 

 داران. دستان بستانکاران و زمین

شدن محرک اصلی نولیبرالیسم حامی آمریکاست. چین و  امروز از دیدگاه آمریکا، قطبی

توسعه  برای  وجودی  تهدیدات  مالیروسیه  رانتیِ  ثروت  جهانی  هدف  ی  شده هستند. 

و کشور بازداشتن چین  اجتماعیجنگ سرد دوم  از  دیگر  نظامهای  مالی،  کردن  های 

ای در اختیار عموم، برای جلوگیری  های پایهزمین و منابع طبیعی، و نگهداری زیرساخت

گذاری اش سرمایهخواری است که قربانیاز تسلط بخش خصوصی به آن با قصد رانت

 تولیدی در رشد اقتصاد است.  
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فریب بخورد و سیاست نولیبرالی اتخاذ  آمریکا امیدوار بود که چین همچون شوروی  

اش خصوصی شده و به امتیازات رانتی برای فروش به  کند و اجازه دهد که ثروت ملی

شد. کالید پرستوویدز جونیور، مشاور تجاری در حکومت ریگان، ها تبدیل میآمریکایی

ت  در سازمان جهانی تجار  ۲۰۰۱چنین توضیح داد »وقتی که آمریکا چین را در سال  

های بازار آزاد  پذیرفت، دنیای آزاد چنین انتظاری داشت. از زمان قبول برخی از شیوه 

( در سال  ۱۹8۹تا    ۱۹۷8ی دنگ شیائو پینگ )رهبر چین از سال  وسیله در اقتصاد به

گذاری ... افزایش تجارت و سرمایه۱۹۹۱ویژه بعد از سقوط شوروی در سال  ، به۱۹۷۹

  ۱ساخت.« و از بین رفتن اقتصاد بخش دولتی را ناگزیر میشدن اقتصاد  در چین، بازاری 

اما آقای پرستوویدز شکایت کرد که دولت چین به جای اتخاذ نولیبرالیسم مبتنی 

از سرمایه بازار  پول حمایت میبر  و  بدهی  و کنترل  اینگذاری صنعتی  کنترل   کند. 

  ۱۹۹۱نولیبرالی بود که بعد از  دولتی »در تضاد با نظام جهانی قانونی لیبرالی« و خطوط  

 به اقتصاد شوروی سابق تحمیل کرد. پرستوویتز اساسا  نظرش را این طور خالصه کرد:

»اقتصاد چین با بنیادهای اصلی سیستم اقتصاد دنیا که امروز در سازمان تجارت 

های  جهانی، صندو  بین المللی پول، بانک جهانی، و فهرست بزرگی از دیگر توافقنامه

گیرد  ها اقتصادهایی را در نظر میارت آزاد شکل گرفته، ناسازگار است. این پیمانتج

می عمل  بازار  برمبنای  عمدتا   و  که  شده  محدود  دولت  نقش  یعنی  کنند، 

عهدهگیری تصمیم به  زیادی  حدود  تا  قانون  حمایت  با  خرد  اقتصاد  بخش  های  ی 

قتصاد چین را نکرد که در بینی اقتصادی مثل اخصوصی است. این سیستم هرگز پیش

ی دولت باشد، ادغام اقتصاد غیر نظامی با اقتصاد استراتژیک سوم تولید برعهدهآن یک

برنامه باشد،  پنجنظامی ضرورت دولتی  اقتصادی سرمایهسالهی  به طرف ی  را  گذاری 

تعیینبخش حداقل  های  عامل  مدیران  دائمی  سیاسی  حزب  یک  کند،  هدایت  شده 

 
1. Clyde Prestowitz, “Blow Up the Global Trading System,Washington Monthly, 

March 24, 2021. 
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وجود بیاورد،  های حزبی بهها را انتخاب کند و در هر شرکت مهم سلولسوم شرکت یک

منظور کنترل  ها و افراد را با جزئیات کامل بهنرخ ارز مدیریت بشود، دولت آمار شرکت

جمع اقتصادی  و  بینسیاسی  تجارت  از  بتواند  و  کند،  بهآوری  سالح الملل  عنوان 

 استراتژیک استفاده کند.«  

اش  انگیز است، گویی اقتصاد غیرنظامی آمریکا با سیستم نظامیاین دورویی حیرت

عنوان سالح اش را بهالمللیکند یا تجارت بینادغام نشده، و ارز خود را مدیریت نمی

کند،  برد. این فانتزی که صنایع آمریکا را از دولت مستقل تصور میکار نمیاستراتژیک به

ه« است. در واقع پرستوویتز توصیه کرد که  مصدا  مثال »دیگ به دیگ میگه روت سیا

( دفاعی  تولیدات  قانون  به  اتکا  با  باید  تولیدات Defense Production Act»بایدن   )

 های خورشیدی را افزایش دهد.« ها، و پنلهادیکاالهای ضروری مثل داروها، نیمه

آزاد را    های تجاری در آمریکا »دموکراسی« آمریکا و دنیایکه استراتژیست درحالی 

گذارند، در واقع تضاد اصلی بین آمریکا و چین  ی چین میدر تقابل با حکومت خودکامه

با حمایت دولت،    ۱۹در نقش دولت در حمایت از صنایع است. صنایع آمریکا در قرن  

هرصورت کند، قدرت گرفت. بهدرست به همان شیوه که چین امروز از آن حمایت می

گرایی اقتصاد آمریکا،  شد. اما با مالیداری صنعتی محسوب میای سرمایه این اصول پایه

گرایی آگاه است  زدایی به وقوع پیوست. چین نشان داده است که به خطرات مالیصنعت 

اقدامات باعث دستیابی به آن چیزی شده    تاکند  و تالش می این  آن را کنترل کند. 

 ساختی بود.ی خدمات ارزان زیرآل آمریکا برای تهیه است که ایده

ی متناقض آمریکا این است که از یک طرف دولت حامی رقابت صنعتی با  دوراهه

اش است،  سازی اقتصاد داخلیگرایی و خصوصیچین است و از طرف دیگر حامی مالی

سازی که برای کنترل کشورهای اقماری و جذب گرایی و خصوصیهمان سیاست مالی

 برد. کار میخواری به شان از طریق رانتمازادهای اقتصادی

 داند؟ داری مالی آمریکا اقتصاد سوسیالیستی چین را تهدید وجودی میچرا سرمایه 
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مالیسرمایه باشد،  خواهد که در خدمتشده دولت قدرتمندی میی صنعتی  اش 

های بلندمدت اجتماعی  کننده، محیط زیست یا پیشرفتولی در خدمت کارگر، مصرف

 نباشد.  به بهای کاهش سود و رانت

های نولیبرالی، چین را به مقاومت در  کردن سیاستتالش های آمریکا برای جهانی

کند  های چین کشورهای دیگر را تشویق میدارد. موفقیتگرایی غرب وامیمقابل مالی

 افزاید، بپرهیزند. وکار میی زندگی و کسبخواری، که به هزینه گرایی و رانتکه از مالی

همچنین   برابر  چین  در  متحدانش  و  خود  اقتصاد  حفاظت  برای  ملموسی  درس 

بیتحریم و  میثباتیها  فراهم  مربوطه  مهمهای  از کند.  جلوگیری  چین  پاسخ  ترین 

وجود آمدن الیگارشی محلی مستقل یا وابسته به خارج بوده است. برای رسیدن به به

دارایی اعتباری،  و  مالی  امور  کنترل  هدف  تصد این  سیاست  با  ها،  همراه  زمین  ی 

 داشته است.ریزی بلندمدت را در اختیار دولت نگهبرنامه

دهد که حاکمان خاور نزدیک در عصر مفرغ با این روش مانع  مسیر تاریخ نشان می

گیری تهدید در برابر اقتصادهای بازتوزیعی خود از سوی الیگارشی شدند. رسمی  از شکل

زرگ برای کنترل رقبای سلطنت و حمایت  های بکه با وضع مالیات بر مجموعه ثروت

 داران کوچک تا دوران رم شرقی ادامه داشت.  از رفاه و خودکفایی زمین

های تجاری  ای از اقتصادش در برابر تحریمچین هم با خودکفایی در ملزومات پایه

و مالی و اختالالت اقتصادی آمریکا محافظت می کند. این محافظت شامل استقالل در  

و توانایی تولید منابع غذایی و انرژی کافی برای اقتصادی است که بتواند در  فناوری  

های بانکی  برابر بلوک آمریکا، در انزوا عمل کند. همچنین شامل جدایی از دالر و نظام

های مالی است. در همین  مرتبط و در نهایت جدایی از توان آمریکا در تحمیل تحریم

ی مپیوتری داخلی برای جایگزینی با نظام تسویهزمینه، در پی ایجاد یک سیستم کا

 بانکی سویفت است.



 ینیچ  ییگراصنعت  یدر برا   ییکای امر  ییگرای مال 686 

تر از نصف  گیرد، ولی کمالمللی را دربر میدرصد از دادوستدهای بین  8۰دالر هنوز  

های  جا که بنگاهویژه از آن معامالت تجاری چین و روسیه بدون پرداخت دالری است و به

های امریکا  کنند تا شامل تحریماجتناب میهای دالری  ها و یا حسابروسی از پرداخت

 نشوند، این نسبت در حال کاهش است.

ماکیاولی   اول  انتخاب  در  را  آمریکا  چین  حفاظتی  اقدامات  محدودیت    دچاراین 

ات نرود. اما چنانکه  خواری مالیکند: دنیا را نابود کن چنانچه زیر بار سیستم رانتمی

را   موضوع  پوتین  روسیه بنصورتوالدیمیر  بدون  دنیایی  در  کسی  »چه  کرد:  دی 

 خواهد زندگی کند؟« می

 پیوند با منبع اصلی: 

https://mronline.org/2021/04/18/michael-hudson-americas-neoliberal-

financialization-policy-vs-chinas-industrial-socialism/ 
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 مرور   1

 »حزب   نیویورک  بخش   به  ایران،  از  رسیدن  از  پس  روز  چند  ، ۱۳۶۱  مردادماه   در  من

( SWP)  سوسیالیست«  کارگران
۱
 عضو   عنوانبه   را  گذشته  نیم  و  سال  سه  شدم.  ملحق  

  انقالبی  بودم.   فعال  ایران  ۱۳۵۷  انقالب  در  چهارم«  الملل»بین  تروتسکیستی  جنبش

  متحده ایاالت  توسط  که  پهلوی  شاه   محمدرضا  دیکتاتوری  علیه  ۱۳۵۷  سال   در   که  عمیق

 را   او  سال  نهما  ماهبهمن   در  و  شد  شروع  بود،  آن  یالحمایه تحت   و  نشسته  تخت  بر

  معاصر   تاریخ  در  شهری  هایقیام  ترینگسترده  از  یکی  شاهد  انقالب  آن  در  کرد.  سرنگون

 در  ایرانی  میلیون  ۳8  از  میلیون  ۱۷  حدود  ،۱۳۵۷  آذرماه  در  روز  دو  طی  در  بودیم.

 جنبش   یک  انقالب  آن  کردند.  اعتراض  شاه  رژیم  علیه  ایران  بزرگ  شهرهای  هایخیابان

  دیگر   عمومی  اعتصابات  با  ترکیب  در  نفت  کارگران  عمومی  اعتصاب  زیرا  بود،  نیز  پرولتری

  ،۱۳۶۱  اواسط  در  حال، بااین  شد.   آن  سقوط  به  منجر  و   کرد   فلج   را  رژیم  کارگران،

  موفق   انداختند،  راه  به  پیروزی  فردای  که   پایداری  ضدانقالبی  کارزار  از  پس  روحانیون

  پایین   از  هایجنبش  ستمدیدگان،   و  انکارگر  کهدرحالی  بکوبند،   درهم   را  انقالب   شدند

  و   ها دانشگاه  و   روستاها   کار،  محل   در   را  شورایی  هایجنبش  ویژه به  و   شده سازماندهی

  طلبانه،سلطنت  و  امپریالیستی  هایتوطئه   برابر  در  و  دادند می  سازمان  ها دبیرستان 

  و  نیری)  کردندمی  مقاومت  ایران  به  حسین  صدام  ارتش  ضدانقالبی  تهاجم  و  تروریسم

 (. ۲۰۰۶ نسب،

  های کمیته   جلسات  در  و  بودم  نیویورک  بخش  در ثابتی  فعال  من  دهه،   یک  مدت  به

  تبلیغات   ،جمعه   هر  »میلیتانت«  ینشریه   هفتگی  تریبون  آموزشی،  هایکالس  گوناگون،

 شنبه  هر نشریات  فروش و   تبلیغات ها،کارخانه  درب  دم   نشریات فروش  و  سوسیالیستی

 برای  امضا  گرفتن  جدید،   اعضای  جذب  مانند   حزبی  هایفعالیت  کارگری،  محالت  در

  از  پس  سرانجام،  داشتم.   مشارکت  غیره  و   مالی  کمک  آوریجمع  انتخاباتی،   کاندیدهای
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 کارگران  حزب  سیاسی  یکمیته  توسط  کردنم   ساکت  برای  اقدامات  دوره   یک

  تهدید  اخراج  به  حزب  به  وفاداری  عدم  ساختگیِ   هایاتهام  اساس  بر  مرا  که  سوسیالیست

  رهبری  با   من   صریح  نظراختالف  واقعی،   یمسئله  دادم.  استعفا  ۱۹۹۲  اکتبر  در  کردند، می

 طرح  )برای  بود  اسالمی  جمهوری  قبال  در  آن  هایفعالیت  و  تحلیل  یدرباره  حزب

 ضمیمه(.  نک. سوسیالیست،  کارگران حزب تاریخ از مختصری

 سوسیالیست  یک  عنوانبه  من   ی سیاس  رشد  در  آموزگار  تأثیرگذارترین  حزب  این

  ایرانی  بخش   (،SL)  ستار«  »انجمن  واقع،   در  بود.  خورشیدی  ۱۳۵۰  یدهه  در  جوان

 کارگران  حزب  کمک  با   زیادی   حد   تا  بودم  آن  عضو  من  که  چهارم«  الملل»بین

 شد.  تأسیس  متحده ایاالت در ۱۳۵۰ یدهه اوایل در سوسیالیست

  پیوستم،  آن  به  ۱۹8۲  سال  در   که  SWP  اما  نداشتم،  خبر  زمان  آن  در  من  اگرچه

 کارگران   »حزب  به  گزارشی  در  (۱۹8۵)  ۱لوریمر   داگ  بود.  عمیقی  بحران  دچار

  که   چهارم«  الملل»بین  جهانی  یکنگره  دوازدهمین  مورد  در  ۲استرالیا«   سوسیالیست

  رهبری   توسط  که  گروهی  دو   که  کند می  خاطرنشان  شد،  برگزار  ۱۹8۵  یفوریه   در

SWP  سوسیالیستی   »اقدام  بودند،   شده  اخراج  گذشته  سال   دو   در  متحده ایاالت 

 از   تن   ۷۱۰  (،FIT)  ۴گرا«چهارم  المللبین  »گرایش  و   ( SA)  ۳اکشن(«   )سوشالیست

 ی فوریه  از  پس   یا  پیش   نیز  دیگر  بسیاری  البته  دادند.می  تشکیل  را  آن  اعضای  و  رهبران

 نبودند.  FIT یا  SA عضو  که دادند استعفا یا شدند اخراج ۱۹8۵
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 خاطر  به  فقطنه  است،  یافته  ادامه  زمان  آن  از  سوسیالیست  کارگران  حزب  بحران

  بلکه  ۱بارنز،  جک  کیش   شمارنگشتا  اعضای  به  آن  اعضای  تعداد   توجهقابل  کاهش

  مارس )نیری، صهیونیسم و  امپریالیسم با همساز آن راست به لغزش دلیل به همچنین

 مخالف  از  SWP  گذشته،  یدهه  در  کند. می  کفایت  اینجا  در  مثال  یک  فقط  (.۲۰۱۷

  امپریالیسم  و   صهیونیستی  استعمارگر  مهاجرنشین  رژیم  یدیرینه  و  ناپذیر سازش

  تعیین  حق   مداوم  حامی   و   آن،   محافظ  و   آفرینش  در  شریک  عنوانبه  حده متایاالت

  نقد  تیز  یلبه  و  شده  تبدیل  اسرائیل  حامی  به  فلسطین،  مردم  قیدوشرطبی  سرنوشت

  در   ضدانقالبی   نیروی  تریناصلی  عنوانبه  ایران  اسالمی  جمهوری  بر   را  خود  سیاسی

 در   تروتسکیسم  از  لنینیسم  به  ت«»بازگش  عنوانبه   آنچه  است!  کرده  متمرکز  خاورمیانه

  تبدیل   تاریخ   و   برنامه  نظریه،  به   نسبت  آشکار  تفاوتی بی  به  شد،  شروع  ۱۹8۰  یدهه  اوایل

  با   که   آورد درمی  خود  از  را   »نظریاتی«  امروز  سوسیالیست  کارگران  حزب  است.   شده

 دربیایند.  جور بارنز، جک آن، یگذشته قرننیم رهبر هوس و هوی آخرین

 ظهور   خا   علل  مورد  در  موشکافانه  هایدیدگاه  با   حزب  این  بحران  یدرباره  دیگران

  حال، بااین  (.۲۰۱۲  اوت  نیری،  نک.  خودم،  دیدگاه   )برای  اندنوشته   بارنز  جک  کیش

 خود   الگوی  را  ۱۹۷۰  یدهه   سوسیالیست  کارگران  حزب  منتقدان،  یهمه  تقریبا 

  و   بود  انقالبی  حزبی  پیشین  هایهه د  در  حزب  این  که  موافقم  نیز  من  اگرچه  دانند. می

  عمیقی انتقاد  جستار، این در  اما  داشت،  ایتوده و  کارگری  هایجنبش در مثبتی  سهم

 کارگران  حزب  که  اند بوده  چهارم«  الملل»بین  اساس  و  پایه  در  که  هایی نظریه  از

  صلا  در   انتقاد  این  کنم.می  عرضه  آمد،می  شمار  به  آن  پیشگام  احزاب  از  سوسیالیست

  ایران   در  تروتسکیستی  جنبش  چرا  کهاین   فهمیدن  برای   خودم  تالش  بود   انتقادازخود

 در   خورد.  شکست  بدی   طرز  به  ایران  انقالب  در   بودم،  آن  از  پیشرو  عضوی  من  که

 داشت  عضو  ۲۰۰  به  نزدیک  ایران  در  تروتسکیستی  جنبش  ۱۳۵۷  بهمن  انقالب  یآستانه
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 حزب   سه  به  جنبش  ،۱۳۶۱  سال  اواخر  در  ت.یاف  افزایش  نفر  ۵۰۰  به  تابستان  تا  که

  کههنگامی  و  نبودند  مهم  سیاسی  نظر  از  کدام  هیچ  که  بود  یافته  انشعاب  نفره  ۶۰  تقریبا 

  اگر  شدند.  انحالل  به  مجبور  شکست،  هم   در  سرکوب  سنگین  موج  زیر  انقالب  خود

  ناکام  مونآز  این  در  ایران  تروتسکیستی  جنبش  باشد،  انقالبی  حزب  آزمون  یبوته   انقالب

 ماند. 

  اما   دارد،   را  خود  فردمنحصربه  های ویژگی  سوسیالیست  کارگران  حزب  بحران  اگرچه

 گذشته  یدهه  چند  در  سوسیالیست  جریانات  سایر  و  چهارم  انترناسیونال  احزاب  یهمه

 اند.بوده بحران دچار

 ااینج  در  و  یافت  انکشاف  دهه  دو  طی  در  که  من  انتقادی-خود  تأمل  ترتیب،اینبه

 است   ممکن   شود،می  ارائه  باشد(   چنین  که  )امیدوارم  منسجمی  کلی   طرح  عنوانبه

 ما   جلویروبه  راه  تا  اندتالش   در  هنوز  که  گیرد  قرار  هایی سوسیالیست   سایر  موردتوجه

 کنند.  پیدا  پیچیده  و خطرناک  ازپیشبیش جهانی در را

  است.  واقعیت   از  شده ساده  مدلی   نظریه،   است.  تاریخ  و  نظریه  بر  جستار  این  تمرکز

  زندگی   چاه  و  راه  که  کنند  کمک  ما  به  تا  داریم  نیاز  واقعیت  از  هاییمدل  چنین  به  ما

  هم  از  ای،ریشه   اجتماعی  تغییر  برای  جنبش  در  ازجمله  سطوح،  از  بسیاری  در  را  خود

  انگلس،   و   مارکس   نظری  سهم   که  اندموافق  مارکسی  هایسوسیالیست  تمام   بشناسیم.

  و   تاریخ   از  ها آن  ماتریالیستی  برداشت  و   دیالکتیکی  تفکر  ماتریالیستی،  یهفلسف  ویژهبه

 سوسیالیستی   جنبش  یتوسعه  بنیان  داری،سرمایه  تولید   یشیوه  نقد  در  آن  کاربست

  آن  یدرباره  یا   دانندنمی  ها سوسیالیست   بیشتر  آنچه  حال،بااین  است.  کارگر  یطبقه 

 ازجمله   مارکس،  کلیدی  نظریات  این  باب  در  که  است  واقعیت  این  کنند،نمی  بحث

 میان  در  اجماع  هیچ  داری،سرمایه  تولید  یشیوه  یدرباره  مارکس  ینظریه 

 ندارد. وجود هاسوسیالیست 
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  سازمان   و  پرولتاریا  یدرباره  مارکس  ینظریه  در  لنین  تجدیدنظر  دوم،  بخش  در

 ی درباره  ریمختص  بحث   سوم  بخش   گذاشت.  خواهم  بحث  به  مختصرا   را  آن  انقالبی

 ی نظریه  که  دهد می  ارائه  صنعتی  داریسرمایه  کشورهای  در  کارگری  اشرافیت  ظهور

  مدت کوتاه  در  اروپا  در  سوسیالیستی  انقالب  از  او  انتظارات  و  پرولتاریا  یدرباره  مارکس

  به   تروتسکی  مداوم«  »انقالب  ینظریه  بر  تمرکز  با   چهارم  بخش   برد. می  سؤال  زیر  را

 پردازدمی  داریسرمایه  جهان  پیرامونی  کشورهای  به   جهانی  انقالب  لانتقا  یمسأله

 کشورهای  در  را  سوسیالیستی  انقالب  سوسیالیستی،  و   کارگری  رفرمیسم  کهدرحالی

 ۱هیلفردینگ  رودولف  ،۱۹۱۰  سال  در  است.  انداخته  تعویق  به  صنعتی  داریسرمایه

  کند می  استدالل  آن  در  که  کرد  منتشر  را  ۲مالی«   ی »سرمایه  تأثیرگذار  بسیار  کتاب

 داریسرمایه  کشورهای  در  داریسرمایه  تولید  یشیوه   عملکرد  دیگر  مارکس  ارزش  قانون

 از   بسیاری  استقبال  مورد  که  گیرینتیجه   این  دهد.نمی   توضیح  را  صنعتی

 همچنین  و  تروتسکی  و  بوخارین  لنین،  ازجمله  انقالبی،  هایسوسیالیست 

  انحصارها   که  بود  این  از  حاکی  گرفت،  قرار  دوم«  الملل»بین   رفرمیست  هایسوسیالیست 

 خود تابع  را بازار  و کنند  وضع  را اجتماعی و/یا  اقتصادی هایسیاست توانند می  دولت و

 قرار   بحث  مورد   پنجم  بخش  در  مارکس   ینظریه  در   کلیدی   تجدیدنظر   این  سازند. 

 شوروی   اتحاد  توصیف  و  استالینیسم  از  تروتسکی  تحلیل  یدرباره  ششم  بخش گیرد.می

  »حکومت   شعار  یدرباره  هفتم  بخش  کند.می  بحث  منحط«  کارگری  »دولت  عنوانبه

  شد  مطرح  کمونیستی«  الملل»بین  در  و  هابلشویک  توسط  که  است  دهقانان«  و  کارگران

  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  هایدولت  توصیف  برای  تحلیلی  ایوسیله   به  چگونه  کهاین  و

  تبدیل  الخلقه«ناقص  کارگری  های »دولت  عنوانبه  استالینیستی  احزاب  بریره  تحت

  »مکتب   نظریات  گرایی«سوم »جهان  تأثیر  یدرباره  مختصرا   هشتم،   بخش  در   شد.

  نهم،  بخش   در  سپس  کنم. می  بحث  چهارم«  الملل»بین  بر  غیرمارکسیستی  وابستگیِ«
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  کهاین   از  پس  بارنز  جک  WPS  در  نظریه  از  سیاست  جداسازی   یدرباره  مختصری  بحث

  خواهان  تا  داد  شکل   حزب  رهبری  در  کیشی  به  (،۲۰۱۲)  ۱شپارد  بری  یگفته   به

  خودم   تفکر  از  کلی طرحی  دهم  بخش  ذر   سرانجام  دهم.می  ارائه  شود،   شخصی  وفاداری

 کنم. می ترسیم جلوروبه حرکت چگونگی یدرباره

 لنین  پیشاهنگ  حزب  ینظریه   2

استدالل لنین به نفع  عنصر کلیدی در   

)سانترالیسم(  مرکزیت  بر  مبتنی  حزب 

ی کارگر در »چه باید  دموکراتیک طبقه 

( بدون  ۱۹۰۲کرد؟«  که  است  این   )

تواند  ی انقالبی جنبش انقالبی نمینظریه 

وجود داشته باشد. به نظر وی آنچه حزب 

و   حفظ  برای  شد،  نامیده  لنینیستی 

ی انقالبی ضروری گسترش چنین نظریه 

از  ادعا،  این  از  دفاع  برای  لنین  بود. 

، ۱8۷۴ی  ی انگلس در یکم ژوییهنوشته 

ی پیشگفتار« بر »جنگ دهقانی  »ضمیمه 

میکند.   نقلقول  آلمان« 2  )۱8۵۰(،  در 

کارگران   که  بود  کرده  استدالل  انگلس 

بقیه با  مقایسه  در  دو آلمانی  از  اروپا  ی 

 مزیت مهم برخوردارند.
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رین مردم اروپا تعلق دارند  دوم، آن درایت نظری تها به نظرینخست، آن

کرده حفظ  بهرا  مردم  که  »تحصیل اند  کامال   کردهاصطالح  آلمان  ی« 

ی هگل، سوسیالیسم علمی  ویژه فلسفهی آلمانی، بهاند. بدون فلسفهدادهازدست 

آمد. بدون درایت آلمان )تنها سوسیالیسم علمی موجود( هرگز به وجود نمی

 شد. سیالیسم علمی هرگز به گوشت و خون کارگران تبدیل نمینظری، سو

ها آخرین کسانی بودند که  مزیت دوم این است که ازلحا  تقویمی، آلمانی

ی جنبش کارگری گذاشتند. به همان طریق که سوسیالیسم نظری  پا به عرصه

رد، سیمون، فوریه و اوئن تکیه داهای سنبرد که بر شانهآلمان هرگز از یاد نمی

علیسه  که  انگارهنفری  آنرغم  اتوپیانیسم  و  خیالی  زمرههای  در  ی ها، 

نبوغ آنشگفت تاریخ قرار داشتند و  اذهان تمام  را انگیزترین  زیادی  ها موارد 

اثبات است، جنبش ها اکنون به روش علمی قابلبینی کرد که صحت آنپیش

بر که  کند  فراموش  نباید  هرگز  نیز  آلمان  عملی  جنبش  کارگری  های  دوش 

ها که به بهای سنگینی  انگلستان و فرانسه گسترش یافته است، از تجربیات آن

از  دستبه قرار داشت که  در موقعیتی  دلیل  به همین  و  برده  بهره  بود،  آمده 

اجتناباشتباهات خود  زمان  در  که  بدون  شان  کند.  اجتناب  بودند،  ناپذیر 

مبارزاتاتحادیه و  انگلستان  کارگری  بر    های  مقدم  فرانسه  کارگران  سیاسی 

تکانه بدون  آلمان،  کارگری  کجا  جنبش  ما  اکنون  پاریس،  کمون  توانمند  ی 

 ( ۱8۷۴بودیم؟ )انگلس، می

  از   اییافتهتوسعه   بسیار  »علمیِ«  ینظریه  نفع  به  اینجا   در  انگلس  خالصه،  طوربه

  تاریخ  و  تیسوسیالیس  ینظریه  فلسفه،  از  ترکیبی  که   کند می  استدالل  سوسیالیسم

  این  که  اندازدمی  قلم   از  را  نکته  این  انگلس   حال،بااین  است.  سوسیالیستی  و  کارگری
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  بین  در  و  یافت  خواهد  توسعه  زمان  طی  در  چگونه  سوسیالیستی«  علمی  ی»نظریه 

 شد؟  خواهد گذاشته اشتراک به و حفظ چگونه جهان کارگر طبقات هاینسل

 عرضه خود پیشاهنگ حزب ینظریه با را ممکنی حلراه کرد؟« باید »چه در لنین

 نویسد: می او ترتیب،اینبه کند.می

گفته آگاهی سوسیالما  که  کارگران  ایم  میان  در  توانست  نمیدموکرات 

ها آورده شود. تاریخ تمام  . این آگاهی باید از بیرون برای آنوجود داشته باشد

کارگر صرفا  با تالش خودش تنها قادر است  ی  دهد که طبقهکشورها نشان می

اتحادیه در آگاهی  تشکل  که  را  اعتقاد  این  یعنی  بپروراند،  را  کارگری  ی 

ها، مبارزه با کارفرمایان و کوشش برای مجبور کردن حکومت به تصویب اتحادیه

ی سوسیالیسم از قانون کار الزم و مانند آن، ضروری است. در حالی که نظریه

فلس نمایندگان  نظریات  که  کردند  پیدا  شکل  اقتصادی  و  تاریخی  فی، 

بنیانکردهتحصیل  آوردند.  به وجود  روشنفکران،  یعنی  دارا،  گذاران ی طبقات 

اجتماعی   منزلت  انگلس، خودشان طبق  مارکس و  سوسیالیسم علمی مدرن، 

ی ها به روشنفکری بورژوایی تعلق داشتند. به همین ترتیب، در روسیه، آموزهآن 

سوسیالنظر یک ی  خودانگیخته دموکراسی  رشد  از  مستقل  جنبش سره  ی 

ناپذیرِ گسترش  ی طبیعی و اجتنابعنوان نتیجه ی کارگر پدید آمد  و بهطبقه 

دوره در  شد.  ظاهر  انقالبی  سوسیالیست  روشنفکران  میان  در  ی اندیشه 

دهه  اواسط  نه ۱8۹۰ی  موردبحث،  آموزه  این  برنامه،  کامال   تنها  ی 

کرد، بلکه اکثریت جوانان را بازنمایی می  ۱ی »گروه رهایی کار« شدهندیبصورت 
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، تأکید  ۱۹۰۲انقالبی روسیه را نیز از پیش به جناح خود جلب کرده بود. )لنین،  

 در متن اصلی( 

 حزب  به   که  وقتی  ۱۹۱۷  تابستان  اواخر  در   سرانجام  تروتسکی   که  بود  دیدگاه  همین

  ضدانقالب  برابر  در  آن   مدافع  بهترین  به   با  متعاق  و   شد   پذیرا  پیوست،  بلشویک

 را   چهارم«  الملل»بین  دیگران  همراه  کههنگامی  همچنین  او  گشت.  بدل  استالینیستی

  عنصر  پیشاهنگ،   حزب  ینظریه  این   که  کرد می  احساس  نهاد،   بنیان  ۱۹۳8  سال  در

  گذارانبنی  سند  اول  یجمله  ترتیب،این به  است.  جهان  سیاسی  اوضاع  در  مفقوده  اساسی

 بحران   با  عمدتا   طورکلیبه   جهان  سیاسی  »اوضاع  است:  چنین  چهارم«  الملل»بین

 لنینیستی   احزاب  ایجاد   ( ۱۹۳8  )تروتسکی،  شود«.می  مشخص  پرولتاریا   رهبری  تاریخیِ

 شد.  تبدیل چهارم« الملل»بین  استراتژی به ایتوده

 ی مختصری از بنای حزب لنینیست تاریخچه

  شد   گذاشته  آزمون  به  روسیه  ۱۹۱۷  هایانقالب  در  لنین  پیشاهنگ  حزب  ینظریه 

  کارگران،  نمایندگان  شوراهای  رأس  در  هابلشویک   رسیدن  قدرت  به  با  اکتبر  انقالب  و

 دوم   در  کمونیستی«  الملل»بین  تأسیس  با  و   نهاد  تأیید  مهر  آن  بر  سربازان،  و  دهقانان

 شد.  تبدیل جهان سراسر در الگوبرداری برای مدلی  به ،۱۹۱۹ مارس

  گرفت.   فاصله  سوسیالیسم  و   پرولتاریا   یدرباره  مارکس  ینظریه  از  لنین  حال، بااین

  سازماندهی -خود  به  قادر   پرولتاریا   تنها نه  که   بود  کرده  استدالل  صراحتبه  کامال    مارکس 

  شود.  حاصل  دیگری  یگونه  به  تواند نمی  آن  رهایی   بلکه  است،  گریبسیج-خود  و   انقالبی

  کرد. می  دفاع   محوری  ی ایده  همین  از  کارگران«  المللیبین  ی»اتحادیه  در  مارکس 

 کرد:   آغاز ایاعالمیه با را  اتحادیه عام قواعد او ترتیب،اینبه

به دست خود طبقات کارگر کسب شود و   باید  رهایی طبقات کارگر 

و   امتیازات  برای  مبارزه  معنای  به  نه  کارگر  طبقات  رهایی  برای  مبارزه 
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لغو هرگونه انحص برابر و  برای حقو  و وظایف  بلکه مبارزه  ارات طبقاتی، 

 ( ۱۹۶۴حکمروایی طبقاتی است. ... )مارکس، اکتبر 

  بر  اول  المللبین  سالگرد   هفتمین  مناسبت  به   خود  سخنرانی  در  همچنین  مارکس 

 برای  و   کارگران  خود  توسط  که  بود  این  در  المللبین  »بداعت  کرد:  تأکید  موضوع  این

  برخی  که  اندبوده  هاییانجمن  مختلف،  هایسازمان  تمام   ...   قبال   شد.   تأسیس  انخودش

  )مارکس،   نهادند...« می  بنیان  کارگر  طبقات  برای  رواحکم  طبقات   میان  در  ها رادیکال

۱8۷۱) 

 دارد: حضور (۱8۴8) کمونیست« حزب »مانیفست در مضمون همین

ترین بخش  ترین و مصممسو عمال  پیشرفته ها از یکبنابراین، کمونیست

(، بخشی که  ۱نوشت  ی کارگر در هر کشور هستند )نک. پیاز احزاب طبقه 

ها نسبت به  راند  از سوی دیگر، در ساحت نظر، آندیگران را به جلو می

ی بزرگ پرولتاریا از مزیت درک واضح مسیر، شرایط و نتایج عام نهاییِ  توده

 (۱8۴8نگلس، جنبش پرولتری برخوردارند. )مارکس و ا

  و  انقالبی کوتاه  ی دوره در )هم کمونیستی« الملل»بین تأثیر تحت که  است بدیهی

 محوریِ   مفهوم  این  چهارم«،  الملل»بین  و  آن(  استالینیستی  انحطاط  یدوره  در  هم

 رفت.   دست  از  سوسیالیستی  انقالب  و  پرولتاریا  یدرباره  انگلس  و  مارکس  ینظریه 

  نک.   مثال،عنوان )به  داد  ادامه  آن  یدرباره  بحث  به  همچنان  اقلیتی   گرایش  حال،بااین

 (.۱۹۷۱ ۱دریپر،

  است.   کرده   ثابت  را  بلشویکی   یتجربه  بودن  فردمنحصربه  »لنینیست«،  احزاب  تاریخ

 دموکرات سوسیال  کار  »حزب  وارد  را  شدهرادیکال  کارگران  از  موجی  ۱۹۰۵  انقالب
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 بود.   سوسیالیستی  تبلیغیِ  گروه  یک  عمدتا   آن  از  پیش  که  کرد  (RSDLP)  ۱روسیه« 

 عضو  هزار  ۱۰  حدود  هابلشویک   یجهنت  در  که  زد  تخمین   (۱۹۳8/۱۹۴۷)  تروتسکی

  برخی   ،۱۹۰۵  انقالب  شکست  با   داشتند.  کارگر  عضو  هزار   ۱۲  تا  ۱۰  هامنشویک  و  کارگر

  ( ۱۹8-۱۹۰   .  :۱۹۹۰)  ۲بالن  لو  پل  کردند.  ترک  را  آن  RSDLP  اعضای  از

  حزب   که  دادند می  تشکیل  را  کسانی  ی عمده  بخش  روشنفکران   که  کند می  خاطرنشان

 تری پرولتری   ترکیب  دارای  ۱۹۱۲-۱۹۰۷  یدوره  در  را  ترکوچک   حزب  و  کردند  ترک  را

  انقالب  یآستانه  در  رفرمیست  سوسیالیست  هایجریان  کهدرحالی  گذاشتند.  جابه

  احزاب   ها منشویک   و  ها بلشویک  داشتند،   هژمونی  روسیه  پرولتاریای  بر  ۱۹۱۷  یفوریه 

 یبرنامه  لطف  به  حال، بااین  داشتند.  متوسطی  یاندازه  هنوز  گرچه  بودند،  پرولتری

 داشت   عضو  هزار۳۰۰  حزب  این  ، ۱۹۱۷  سال  پایان  تا   هابلشویک  انقالبی  سوسیالیستی

   .   :۱۹۹۷  همکاران،  و  ۴اکتون   در  ۳)سرویس،   بودند  کارگر  یطبقه   از  ها آن   اکثر  که

 ۴.۴  تا  ۴.۲  بین  که  بود  روسیه  کارگر  یطبقه   از  توجهقابل  بخشی  تعداد،  این  (.۲۳۵

  حتی   و   کردمی  اِعمال  زیادی  نفوذ  نیز  سربازان  میان  در  بلشویک  حزب  بودند.  نفر  لیونمی

 داشت. نفوذ نیز  دهقانان میان در

  احزاب   از  برخی  کمونیستی«،  الملل»بین  و  روسیه  انقالب  انحطاط   از  پس

  لطف   به  حدی  تا   شک  بدون   که   شدند   تبدیل   تأثیرگذار  ایتوده  احزاب  به  استالینیست

  اندکی   یعده  بود.  جهان  زحمتکشان  یدیده  در  روسیه  انقالب  با   کرملین  اریانگهمسان

  یوگسالوی،  چین،  در  دولتی  قدرت  گرفتن  دست  به  برای  را  هاییانقالب  واقع  در  هاآن   از
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  جهانی   جنگ  پایان  در  دیگر  برخی   کهدرحالی  کردند،   رهبری  شمالی   یکره  و  ویتنام

 رسیدند.  قدرت به خسر ارتش  اشغال تحت شرقی اروپای  در دوم

 استالینیست  احزاب  که  را  جدید  هایدولت  این  طبقاتی  خصلت  یمسئله  وقایع،  این

 »لنینیست«   احزاب  از  دسته  آن  دیگر،  سوی  از  کرد.  مطرح  داشتند،  قرار  هاآن   رأس  در

  شده   بنا  آن  از  خارج  و  چهارم«  الملل»بین  در انقالبی  سوسیالیسم  یبرنامه اساس  بر  که

 مورد   در  نشدند.   تبدیل   کارگر  یطبقه  تأثیرگذار  و   بزرگ  احزاب  به  زهرگ  بودند، 

 سوسیالیست«   کارگران  »حزب  تاکنون  آن  بخش  ترینبزرگ  چهارم«،  الملل»بین

  ۱۰  حدود  ۱۹۷۰  یدهه  اواخر  در  خود  اوج  در  که  است   بوده  آرژانتین  در  ۱مورنو ناوئل

 داشت. عضو هزار

  دهه   دو   مدت  به  فقط  و   روسیه  در  فقط   نگپیشاه  حزب  از  لنین  برداشت  بنابراین،

  این  پیوست.  واقعیت  به  استالینیست،  حزب  یعنی  خود،  متضاد  به  شدنتبدیل  از  قبل

  لنینیستِ   کوچک  احزاب  حال،  همین  در  است.  بوده  مدتکوتاه  تاریخی  استثنای  یک  امر،

 تبدیل  شخصیت  هایکیش  به  اغلب  کارگر  یطبقه   از  انزوا  در  چهارم«  الملل»بین

  ترتیب به ، SWP و ایران تروتسکیست  جنبش در من حضور سال بیست در شدند. می

  دوره، این بیشتر در داشتم.  سروکار بارنز جک سپس  و زهرایی  بابک شخصیت کیش با

 بردند. می سر به بیمارگونه بحرانی در  داشتم تعلق ها آن  به که احزابی
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 کارگری   اشرافیت   3

 

 آخر   بخش  که  انگلس  و  مارکس  مشاهدات

  گذراندند  انگلستان  در  را  خود  عمر

 این   در  کارگری  اشرافیت  ظهور  یدرباره

  و  پرولتاریا  یدرباره  آنان  ینظریه   کشور،

  روبرو  مشکالتی  با  را  سوسیالیستی  انقالب

  باب  در  ها آن   نظرات  از  اینمونه  )برای  کرد

  نگاه را جااین  کارگری، اشرافیت یمسئله 

  کارل  به  اینامه  در  مارکس  کنید(.

 نوشت: لیبکنشت

به بعد    ۱8۴8ی فساد از سال  ی کارگر انگلستان به خاطر دورهطبقه 

ای رسیده بود که چیزی  خود را باخته و سرانجام به نقطه   یتدریج روحیه به

داران. سکان رو »حزب لیبرال« بزرگ نبود، یعنی پادوی سرمایهجز دنباله

گران های کارگری و تهییجها کامال  به دست رهبران فاسد اتحادیههدایت آن

 (۱8۷8ی فوریه   ۱۱ای افتاده بود. )مارکس، حرفه 

  در   او   زد.  قلم   تریگسترده  میزان  به  بارهاین  در  داشت،  ریتطوالنی  عمر  که  انگلس

 (،۱8۴۵)  انگلستان«  در  کارگر  یطبقه   »وضع  آلمانی  ویراست  بر  ۱8۹۲  پیشگفتار

  چهار   در  ها آن  شرایط  که  نوشت  بناها«   و   هاکشلوله   نجارها،  فنی،  »کارگران  یدرباره

 است. یافته بهبود  چشمگیری طرز به گذشته یدهه

دهند که موفق شده  ی کارگر شکل میاشرافیتی در میان طبقه   ها بهآن 

عنوان غایت  وپا کند و آن را بهاست موقعیت نسبتا  راحتی برای خود دست

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYW1yYW5uYXllcml8Z3g6NjhlMGE4MWNjZWM3Yzk3YQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYW1yYW5uYXllcml8Z3g6NjhlMGE4MWNjZWM3Yzk3YQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYW1yYW5uYXllcml8Z3g6NjhlMGE4MWNjZWM3Yzk3YQ
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رو و  راستی امروزه افراد بسیار خوشاند ... و بهها کارگرانی نمونهبپذیرد. آن

ی تمام  طور اخص و برا دار معقول به مشربی هستند، برای هر سرمایهخوش 

 طور اعم.دار بهی سرمایهطبقه 

ی ی انحصار صنعتی انگلستان، طبقهحقیقت این است: در طول دوره

میان آن مزایا در  این  است.  بوده  آن سهیم  مزایای  تا حدی در  ها  کارگر 

زد، اما حتی  شدند  اقلیت ممتاز بیشتر به جیب میبسیار نابرابر تقسیم می

برد. به همین دلیل وبیگاه سهمی موقت میاهی کارگران نیز الاقل گ توده

است که از زمان مرگ اوئنیسم، از سوسیالیسم در انگلستان هیچ خبری  

 ( ۱8۹۲نبوده است. )انگلس، 

  ذیل   کلمات  با   را  رفرمیست  سوسیالیست  ۱های« »فابیان  ۱8۹۳  سال  در  انگلس

 داد: قرار موردانتقاد

ت هستند که درایت کافی دارند  پرسای مقامها اینجا در لندن نحلهفابیان

بینی کنند، اما سپردن این  ناپذیر را پیشتا بتوانند خیزش اجتماعی اجتناب

می غیرممکن  خام  پرولتاریای  به  را  عظیم  مایلکار  بنابراین  و  که  دانند  اند 

هاست ...  خودشان در رأس آن قرار گیرند. هراس از انقالب، اصل بنیادین آن 

آن متاکتیک  عدم  »لیبرال بارزهها:  با  قاطعانه  بهی  بلکه  ها«  حریفان،  عنوان 

ها،  تشویق آنان در جهت اخذ نتایج سوسیالیستی  بنابراین، مانور دادن با آن

آغشتن لیبرالیسم به سوسیالیسم ... این افراد طبیعتا  دارای پیروان بورژوای 

بش در اینجا  ای بحرانی برای جنفراوان و بنابراین دارای پول هستند ... دوره

 
1
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... دومی،    ۱چمپیون های  ای نزدیک به فرود بود ... زیر بالاست ... برای لحظه

ها«  کند که »فابیانکار می ۲« هاتوری آگاهانه یا ناخودآگاه، همان قدر برای »

ها«. اما ... سوسیالیسم اخیرا  بسیار در مناطق صنعتی به میان برای »لیبرال 

هایی که رهبران خود را تحت  ها رسوخ کرده است و من بر روی تودهتوده

 (۱۹۱۶ ۳شده در زینوویف، کنم. )نقلکنترل دارند، اتکا می

 صنعتی   داریسرمایه  هایقدرت  عنوانبه  آلمان  و  متحدهایاالت  دو   هر  ، ۱۹۱۳  سال  تا

 ناخالص   تولید  یساالنه  مرکب  رشد  نرخ  میانگین  در  امر  این  گرفتند.  پیشی  بریتانیا  از

  ، ۲.8  آلمان  ، ۱.۹  بریتانیا   است:  رسیده   ثبت  به  ۱۹۱۳-۱8۷۰  ی دوره  در   واقعی  داخلی

  )امانوئل کشید  طول جهانی  جنگ دو  (. ۵۰  .  :۱۹۹۱ ۴)مدیسون، . ۳.۹ متحده االتای

  تا   بود(  قسمت  دو  در  جنگ  یک  آن  که   کرد می  استدالل  ایکنندهقانع  نحو  به  والرشتاین

 اکثرا   دوم«  الملل»بین  احزاب  شود.   بریتانیا  جایگزین  بتواند  آمریکا  داریسرمایه  هژمونی

 گرفتند. را خودشان« »بورژوازی طرف

  (، ۱۹۱۶)  اپورتونیسم«  اجتماعی   های»ریشه  در  بلشویک،  رهبر  زینوویف،  گرگوری

 چرا   که  دهد  توضیح  تا  داد  بسط  را  انگلیسی  رفرمیسم  از  انگلس  و  مارکس  تحلیل

 در  خود  بزرگ  اکثریت  با  دوم«،  الملل»بین  مسلط  حزب  آلمان،  دموکراسیسوسیال 

  تنهانه  سریع سازیصنعتی  آلمان، در ایستاد. انآلم بورژوازی کنار در اول جهانی جنگ

 عنوان به  تا  ساخت  قادر  نیز  را  دارسرمایه   یطبقه   بلکه  بخشید،  بهبود  را  کارگران  بخت

  این   کند.   اعطا   ها آن  به   امتیازاتی  داری،سرمایه  اجتماعی   سیاست  موارد  اولین  از   یکی

 
1
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۲
 .کار انگلستانحزب محافظه 
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 Grigory Yevseyevich Zinoviev 

4
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https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Hyde_Champion
https://en.wikipedia.org/wiki/Tory
https://en.wikipedia.org/wiki/Tory
https://en.wikipedia.org/wiki/Tory
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  جریان  از  که  شد  رگری کا  اشرافیت  و  بوروکراسی  آمدن  وجود  به  باعث  عینی  شرایط

  کردمی  حمایت  ( SDP)  ۱آلمان«   دموکراتسوسیال   »حزب  در  رشد  به  رو  رفرمیست

 انقالب   برای  فراپارلمانی  استراتژی  هرگونه  جایگزین  را  انتخاباتی  سیاست  که

 SDP  رسمی  آمارهای  از  استفاده   با  را  روندها  این  زینوویف  بود.  کرده  سوسیالیستی

 کنند: می  اداره  را  حزب  پرست،مقام  کارگزاران  از  ایالیه  که  ردک  استدالل   او   کرد.  بررسی

مقام مهم حزبی و    ۱۲.۰۰۰کارگزار حداقل    ۴.۰۰۰ی ما،  طبق محاسبه 

کارگریاتحادیه بیشتر-های  نگوییم  می  -اگر  اشغال  کارگزار را  هر  کنند. 

زمان به دو تا سه شغل و اغلب حتی بیشتر رسیدگی  وبیش کارآمد، همکم

ی رایشتاگ و سردبیر، عضو لندتاگ و دبیر  واحد نمایندهکند. وی درآن  می

ی کارگری، سردبیر، کارگزار تعاونی، عضو شورای شهر حزب، رئیس اتحادیه

اتحادیهاینو غیره است. به های کارگری در ترتیب، تمام قدرت در حزب و 

ها نیز انباشته شوند. )مقررینفر بخش فوقانی انباشته می ۴.۰۰۰دستان این 

از مقامات جنبش کارگری ساالنه  می مارک به باال    ۱۰.۰۰۰شوند. بسیاری 

ها کل سازوبرگ  ها بستگی دارد. آنوکار به آنکنند.( کل کسبدریافت می

انجمن سازمان  مطبوعات،  سازوبرگ  قدرتمند  تمام  کارگری،  همیاری  های 

 ( ۱۹۱۶ انتخاباتی و غیره را در دست خود دارند. )زینوویف،

 که  حزب  آن  تنیدگی درهم  بود.  آلمان  در  حزب  ترینبزرگ  SDP  ،۱۹۱۲  سال  تا

  اخذ  به   شروع  پیش  از  آلمان،  امپریالیسم  جاری  امور  با   شد،می  تربوروکراتیک   روزروزبه 

 هیئت  از  اقلیتی  ۱۹۰۷  سال  در  مثال،عنوان به  بود.  کرده   گراانطبا    هایسیاست

 سوسیالیستی   سیاست  از  اشتوتگارت،  در  دوم«  الملل»بین  یکنگره  به  اعزامی  نمایندگی

 مردم  بر  ساز«تمدن  »تأثیری  استعمار  که  کنند  استدالل  تا  گسستند  استعمار  با  مخالفت
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  این  اگرچه  کردند.  پیشنهاد  را  یالیستی«سوس  استعماری  »سیاست  و  دارد  مستعمره

 الملل »بین   رفرمیستِ  اکثریت  (،۲۰۱۴  ۱ریدل،   ۱۹۰۷  )لنین،  شد  مردود  اقلیت  موضع

 تا   را  سیاست  این  و   کردند  حمایت  امپریالیستی  و  استعماری  فتوحات  از  سرانجام  دوم«

  تازه  آفریقا رد آلمان استعمار یکارانهجنایت سیاست یگستره دهند. می ادامه امروز به

  از  اروپایی  هایسوسیالیست  بنابراین،  (.۲۰۱۶  ۲)تیلور،  است  شده  آشکار  اواخر  همین

 استعماری/امپریالیستی  هایقدرت  توسط  هاآفریقایی  کشتارجمعی  از  نحوی  به  نوع  هر

 شدند.  غافل داشت، جریان چشمانشان پیش  در که اروپا

 رفرمیسم   سیاست  بانی  عمدتا    را  ،SDP  پردازنظریه   و  رهبر  (،۱8۹۹)  برنشتین  ادوارد

 که  کرد  ادعا  مارکس  ینظریه  نقد  و  سازیساده  با  برنشتین  دانند.می  پارلمانی

 ی توسعه   برای  را  راه  و  کرده  حل  را  خود  مند نظام  تناقضات  زیادی   حد  تا  داریسرمایه

 از   را  خود  اهداف  دهدمی  اجازه  هاسوسیالیست   به  امر  این  و  است  ساخته  هموار  مانعبی

 و  تریندرخشان  از  یکی  ،لوکزامبورگ  رزا  کنند.  دنبال  انتخاباتی  سیاست  طریق

  پاسخ   در   را  (۱۹۰۰)  انقالب  یا   اصالح  دوم،   المللبین  سوسیالیست  رهبران  ترینشجاع

  انقالبی  سوسیالیستی  دیدگاه  و  کرد  رد  را  او  هایاستدالل  آن  در  که  نوشت  برنشتین  به

  انقالب  برای  مبارزه از  جزئی  عنوانبه  اصالحات  برای مبارزه  اهمیت  بر   که داد  توضیح  را

 آن. جایبه نه کند می تأکید سوسیالیستی
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https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/
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 مداوم   انقالب  ی نظریه   ۴

 تصور  انگلس   و  مارکس 

  انقالب   که  کردندمی

  در   زودیبه   سوسیالیستی

 آلمان  به   شود، می  آغاز  فرانسه

  و   کند می  پیدا  گسترش

  به   انگلستان  در  سرانجام

  انتظار   این  رسد.می  پیروزی

 ی جمله  در  لنین  که  طورهمان  عوض، در  است.  نشده  محقق  هنوز بعد  قرن  یک  از  بیش

  اکتبر   در  روسیه  در  زنجیر  یحلقه   ترینیفضع  در  جهانی  داریسرمایه  گفت،  خود  مشهور

 شکست.  ۱۹۱۷

  وی   شد.  مندعالقه  روسیه  در  سوسیالیسم  اندازچشم  به  سالخوردگی  در  مارکس

 داری سرمایه  یتوسعه   فرآیند   گذراندن   سر  از  به  مجبور  روسیه  دهقانان  که  کرد می  تصور

 داری سرمایه  وپای ار  در  سوسیالیستی  انقالب  اگر(   تنها   )و  اگر  نیستند.   کشاورزی  در

  اشتراکی  هایکمون   با  روسیه  در  تواندمی  سوسیالیسم  آنگاه  برسد،  پیروزی  به  صنعتی

 شود.  بنا دهقانان

  بر   ها منشویک   شد.   مواجه  پرسش   این   با  نیز  روسیه  دموکراتسوسیال  کار  حزب

  از  باالیی   یدرجه   به  که  سوسیالیسم  اقتصادی   مبنای  یدرباره  مارکس   دیدگاه   اساس

-بورژوا  آتی،  انقالب  که  کردند  استدالل  دارد،  نیاز  وریبهره  افزایش  و  کارمتقسی

  نک.  مارکس،  نظر  یدرباره  بحث  )برای  بود  خواهد  بورژوازی   رهبری  به  و  دموکراتیک

 تزاری،   استبداد  علیه  انقالب  این   از  حمایت  که  کردند  استدالل  ها آن  (. ۲۰۱8  ژوئن  نیری،

 دارای  آتی  انقالب  که  داشتند  توافق  نیز  تروتسکی  و  لنین  است.  پرولتاریا  یوظیفه 

  را  آن  باید   پرولتاریا  که  کردند می  ادعا   دو   هر  اما  بود،  خواهد  دموکراتیک-بورژوا  سرشت
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 سرشت   عنوانبه  را   دهقانان  و  پرولتاریا  دموکراتیک  دیکتاتوری  لنین  کند.   رهبری

 داد.  پیشنهاد خیزد،برمی انقالبی چنین از که حکومتی

  بود   او   مرکب   و  ناموزون  یتوسعه  ینظریه  کاربست  تروتسکی،   مداوم   انقالب  ینظریه 

 ناموزون  یتوسعه   ی نظریه  دارند.  سوسیالیستی  یاندیشه   در  توجهیقابل  سهم   دو  هر  که

  و   روند نمی  پیش  توسعه  یشدهتعیین  پیش  از  مراحل  در  جوامع  که  گویدمی  مرکب   و

  روسیه   ترتیب،اینبه  بجهند.  ترپیشرفته   ملل  یه توسع  مراحل  از  توانندمی  ماندهعقب  ملل

  انقالب   فرایند   آغاز  از  قبل  را  داریسرمایه  یتوسعه  یمرحله  که  نبود  محبور

 کند.  طی سوسیالیستی

انقالب مداوم، به معنایی که مارکس به این مفهوم الحا  کرد، به معنای 

از حکمرانی طبقاتی سازش   با هیچ شکلی  است که  در  نمیانقالبی  کند، 

شود و به سراغ اقدامات سوسیالیستی و  ی دموکراتیک متوقف نمیمرحله 

ی متوالی رود  یعنی انقالبی که هر مرحلهجنگ علیه ارتجاع از خارج می

ی تواند با انحالل کامل جامعهی پیشین دارد و فقط میآن ریشه در مرحله 

 ( ۱۵۱:  . ۱۹۳۱طبقاتی پایان یابد. )تروتسکی، 

 افزود:  سکیتروت

بندی کرد: پیروزی ی ذیل جمعتوان به شیوه دیدگاه انقالب مداوم را می

کامل انقالب دموکراتیک در روسیه فقط تحت لوای دیکتاتوری پرولتاریا،  

تنها ناچار نهتصور است. دیکتاتوری پرولتاریا که بهمتکی بر دهقانان، قابل

ن را  بلکه وظایف سوسیالیستی  یز در دستور کار خود  وظایف دموکراتیک 

می درعینقرار  سوسیالیستی دهد،  انقالب  برای  قدرتمند  محرکی  حال 

تواند روسیه    فقط پیروزی پرولتاریا در برب میالمللی خواهد بودبین

را از تجدید حیات بورژوازی مصون بدارد و این امکان را در اختیار  
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به را  بگذارد که سوسیالیسم  پایهآن  کامل  )همان،    ند ریزی کطور 

 تأکید از من( 

  در   لنین  کهاین  بر  مبنی  پذیرفتند  را  تروتسکیستی  دیرین  استدالل  که  کسانی  میان

  ینظریه  اساسا   (۱۹۱۷  آوریل«،  »تزهای  به  )معروف  حاضر«  انقالب  در  پرولتاریا   »وظایف

  که   کرده  استدالل  که  تجدیدنظرطلب  جریانی  و  شد،  پذیرا  را  تروتسکی  مداوم  انقالب

  دموکراتیک   »دیکتاتوری  یدرباره  لنین  یدیرینه  ینظریه  بسط  صرفا   آوریل«  ی»تزها

  آماده   کافی   یاندازهبه  ۱۹۱۷  هایانقالب  برای  را  هابلشویک  که  بود   دهقانان«  و  پرولتاریا

 است. داشته وجود بیشتری عداوت و  بحث قدری ساخت،

  تروتسکی   و  لنین  که  است  چیزی  آن  بر  توجه  کردن  متمرکز  اینجا  در  من  یعالقه

  در   پرولتاریا   با   روسیه  آتی   انقالب  ی درباره  خود   به  مربوط  پردازینظریه  در   قطعا    دو   هر

 مطرح   نیز  مارکس   آنچه  با   مشابه  آن  المللی بین  وجه  داشتند:   اشتراک  در  هم  با   آن  رأس

  خواهد   اروپا  در  سوسیالیستی  انقالب  برای  مهمی   گشایش  روسیه  انقالب  کهاین  بود.   کرده

  نقل  باال  در  که  تروتسکی  یگفته  به  اروپا،  در  موفق  سوسیالیستی  انقالب  بدون  اما  بود،

 شود.می روبرو بورژوازی« حیات  »تجدید با روسیه پرولتری  انقالب شد،

  جوان   شوروی  یروسیه   در  که  است  اتفاقی   همان  دقیقا    ضدانقالبی   گردعقب  این

 تالش  نهایت  ۱۹۱۹  مارس  دوم  در   ستی«کمونی  الملل»بین  تأسیس  با  هابلشویک  افتاد.

  تا   اما  کردند.  آن  فراسوی  و  اروپا  در  انقالب  سازیآماده  و  بخشیدن  الهام  برای  را  خود

  جوان   شوروی  یروسیه  بودند.   مانده   ناکام   همه  انقالبی  هایخیزش  چنین  ،۱۹۲۱  سال

  یمنزو  درگرفت،  ۱۹۲۱  تا  ۱۹۱8  سال  از  که  خونین  داخلی  جنگ  در  پیروزی  رغم علی

  ماندگی عقب  مبنای  بر  و  انزوا  و  ویرانی  این  از  شد.  ویران  فیزیکی  و  اقتصادی  ازلحا   و

 جوزف   توسط  که   آمد   وجود  به  حزب  و  دولت  در  کاری محافظه  بوروکراسی  روسیه،

 ی شیوه  به  را  اتفا    این  تروتسکی  هم   و  لنین  هم  شد.  دهی سازمان  طرفدارانش  و  استالین

 که  بود  این  نکردند،   بینی پیش  هاآن  آنچه  دند. بو  کرده  بینیپیش  خودشان  خا 
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 راهنمای  سوسیالیسم  از  مارکس   یایده  اگر  شد.   پیروز  و   شروع   سریع  چقدر  ضدانقالب

  بین  از روسیه سوسیالیستی انقالب کارگری،  خودگردان هایسازمان ویرانی   با باشد،  ما 

 رفت.

  انتقاد   در  انگلس  و  مارکس  که  خورد  شکست  دالیلی  همان  به  اساسا   روسیه  انقالب

  مورد   در  زینوویف  و   کردند  ذکر  بریتانیا  سوسیالیستی  و  کارگری  هایجنبش   از  خود

SDP  دلیل  به  کارگر  یطبقه   جنبش  در  رفرمیسم  گسترش  ساخت:  مستند  آلمان  

  و  کارگری  بوروکراسی  و  غرب  صنعتی  داریسرمایه  کشورهای  در  کارگری  اشرافیت

 جوان.  شوروی  جمهوری در سوسیالیستی

 انحصاری  یسرمایه  ینظریه   ۵

  دیگر،   کلیدی  تجدیدنظر

  مارکس   ارزش  قانون  جایگزینی

 یشیوه  ی کنندهتنظیم   عنوانبه

 ینظریه  با  داریسرمایه  تولید

 آن  در  که  بود  انحصاری  یسرمایه

  ها تراست   و  انحصاری  هایشرکت

 داریسرمایه  دولت   همچنین  و

  بازار،   کنترل  با  توانندمی  انحصاری

 کنند.  تعیین را خود مشی

  پردازی نظریه  و  تحلیل  در  مارکسیست  یبرجسته   پردازاننظریه  تعجب،  کمال  در

  کامل«   »رقابت  نئوکالسیکِ  ینظریه  با  را  مارکس  )واقعی(  آزاد«  »رقابت  ینظریه   خود،

 در   چرا  و  چون  بدون  اعتقاد  یک  صورت  به  تقریبا   موضوع  این  اند.گرفته  یکی  )بورژوایی(،

  ی دوره  دو   به   را  داری سرمایه  تاریخ  که  شد   تبدیل  ها مارکسیست  از  بسیاری  میان
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 انحصاری«   ی»مرحله   و  یافت  پایان  بیستم  قرن  از  پیش  که  مترقی  رقابتی«  ی»مرحله 

 گیرد. می تعلق هیلفردینگ رودولف به تجدیدنظر این اعتبار کردند. تقسیم گراواپس

 ی مالیسرمایه

  استدالل   (،۱۹۱۰)  مالی«  ی»سرمایه  خود،  تأثیرگذار  بسیار   کتاب  در  هیلفردینگ

  یا  مالی«  ی»سرمایه  ظهور  با  ارزش«(  )»قانون  مارکس  کار  ارزش  ینظریه   که  کرد

  تغییر  از  مندینظام  تحلیل  هیلفردینگ  است.  شده  منسوخ  انحصاری  داریسرمایه

 وتحلیل تجزیه  کرد.  عرضه  آلمان  در   ویژهبه  نوزدهم   قرن  داریسرمایه  یتوسعه   سرشت

  رقابت   هایمحدودیت  و  مالی   ی»سرمایه  عنوان  تحت  سه  بخش   اصلی   هدف  رقابت، 

 است.  آزاد«

 تضعیف   دلیل  دو  به  را  رقابت  داری،سرمایه   یتوسعه  که  داشت   اظهار  هیلفردینگ

  نظر   به  است.  شده  تربزرگ  هایشرکت  ایجاد  باعث  سرمایه  تراکم   اول،  است.  کرده

  کند. می  ممکن  را  هاآن  میان  همکاری  و  تبانی   بزرگ،  هایشرکت  قلیل  شمار  که  رسدیم

 است.  داشته  هاتراست  و  ها کارتل  تولید  به  تمایل  ادغام،  طریق  از  سرمایه  تمرکز  دوم،

  میان  در  سرمایه تحرک از مانع  که  خروج و  ورود  موانع دلیل  به  نیز داریسرمایه رقابت

  راه   سر  در  موانعی  به  سرمایه  تمرکز  و  تراکم  رسید.می  نظر  به  ثباتبی  شدند،می  صنایع

 در   سود  نرخ  افترا    هیلفردینگ،  نظر  از  شد.می  منجر  سود  نرخ  کردن  متعادل  حرکت

 وی  انحصاری.  دیگری  و  رقابتی   یکی  بود:  دوبخشی  اقتصادی  از  حاکی  مختلف،  صنایع

  نهایی  ی»نتیجه  بگیرد:  ت دس  به  را  اقتصاد   کل   درنهایت  انحصاری  بخش   که   داشت  انتظار

   .   :۱۹۱۰  )هیلفردینگ،  بود«.  خواهد  عمومی   کارتل  یک  گیریشکل  فرایند،  این

  مارکس   کار  ارزش  ینظریه  که  رسد می  خود  نقد  منطقی  ینتیجه   به  هیلفردینگ  (.۲۳۴

 : کندنمی  عمل دیگر

ومرج تولید اجتماعی و  اقتصاد کالسیک، قیمت را بیانگر خصلت پرهرج

پندارد. اما قانون  وری اجتماعی نیروی کار میرا وابسته به بهرهسطح قیمت  
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تواند عمل کند. اگر ترکیبات انحصاری، عینی قیمت فقط از طریق رقابت می

ای را که قانون عینی قیمت در واقع  زمان یگانه وسیله رقابت را برچینند، هم

قداری نیست برند. قیمت دیگر متواند از طریق آن غالب شود، از بین میمی

طور عینی تعیین کرد و به تمرین حسابداری برای افرادی که  که بتوان به

جای نتیجه، فرض بهشود  پیشکنند، تبدیل میآن را دلبخواه تعیین می

ذهنی و نه عینی، چیزی خودسرانه و تصادفی و نه ضرورتی مستقل از اراده 

طرف آگاهیِ  دخیلو  میهای  نظر  به  که     انحصاری رسد  ترکیب 

نظریهدرعین که  میحال  تأیید  را  مارکس  تراکم  همی  زمان کند، 

از ۲۲8)همان:  .    ی ارزش او را دارد تمایل به زوال نظریه تأکید    

 من(

  مالی   یسرمایه  در  مارکس  داریسرمایه  نظام  حرکت  قوانین  جایگزین  چیزی  چه

 به   داریسرمایه  دولت  با  یعموم  کارتل  آمیزش  که  بود  معتقد  هیلفردینگ  شد؟  خواهد

 رفرمیستی  مسیر  از  دفاع  در  او  شود.می  منجر  یافته«سازمان   داری»سرمایه

 کرد:می استدالل دموکراسیسوسیال 

سازمان سرمایه اصل داری  با  آزاد  رقابت  جایگزینی  معنای  به  یافته 

برنامه تولید  وظیفه ریزی اجتماعیِ  است.  سوسیال شده  نسل  دموکرات ی 

دهی  فراخواندن مساعدت دولتی برای تبدیل این اقتصاد تحت سازمانکنونی،  

سرمایه هدایت  است.  و  دموکراتیک  دولت  هدایت  تحت  اقتصادی  به  داران 

 ( ۲۰۳:  . ۱۹۹۰ ۱)هیلفردینگ به نقل از گرین، 

 
1
 Roy Green 
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  شکاف   با  هیلفردینگ  از  پس  داریسرمایه  یدرباره  مارکسیستی  پردازینظریه  تاریخ

 روازاین  و  دارد  عملکرد  همچنان  مارکس   رقابت  ینظریه  قدند معت  که  کسانی  میان

 داری سرمایه  از  ایگونه  نفع  به   که   کسانی   و   ماند، می  معتبر  وی   کار   ارزش  ینظریه 

  دوم  گروه در برخی (۲ نوشتپی )نک.  است. شده مشخص اند،کرده استدالل انحصاری

  این   از  اکثرا   ندارد.  ردیعملک  دیگر  مارکس  ارزش  قانون  که  اندکرده  استدالل  علنا 

 اند. رفته  طفره خود ینظریه مهم ینتیجه 

  پذیرفتند،   را  مالی«  ی»سرمایه  در  اصلی  استدالل  که  کسانی  سیاسی،  لحا   از

  شامل  اولی  اند. شده تقسیم انقالبی  هایسوسیالیست   و ها رفرمیست میان خود ینوبه به

  به گرایش از دفاع در که شودمی امپریالیسم(-اولترا ی)نظریه کائوتسکی و هیلدفرینگ

  طریق  از  توانندمی  ها سوسیالیست  که  اند کرده  استدالل  یافته«سازمان  داری»سرمایه

  و  لنین  شامل  دومی  ببرند.  بهره  آن  از  داریسرمایه  دولت  ساختن  دموکراتیک  از  شکلی

  اند. کرده  تأکید  آن  یمعنا  سازیشفاف  بدون  انحصاری«  »رقابت  بر  که  است  بوخارین

  اند، پذیرفته  را  انحصاری  یسرمایه  ینظریه  که  انقالبی  هایسوسیالیست  حال،بااین

 ای توده  سوسیالیستی  آگاهی  رشد  در  را  ارزش  قانون  آورتباهی  تأثیر  که  دارند  تمایل

 سوسیالیسم   به  گذار  در  دولت   برای  که  اند بوده  متمایل  همچنین  ها آن  بگیرند.   نادیده

  انقالبی  سوسیالیست  حزب  توسط  کنترل  صورت  در  حتی  واقعا   ازآنچه  تربزرگ  ینقش

 شوند.  قائل   باشد، داشته تواندمی

 های امپریالیسم نظریه

  بوده   انحصاری  داری سرمایه  مثابهبه  امپریالیسم  نظریات  استیالی  کلیدی،  اینتیجه 

 داری:سرمایه   یمرحله  باالترین  »امپریالیسم:  لنین،  اثر  از  ناشی  زیادی  حد  تا  که  است

  دیگر  و هاتروتسکیست   و  هااستالینیست  تمام  میان در  که  (۱۹۱۶)  ۱عامیانه«  طرح  یک
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  به  سوسیالیست  جنبش  دارد.   طرفدار  نگریستند، می  رهبر  یدیده  به   لنین  به که  کسانی 

 فهم«. عامه  طرح »یک گرفت:  نادیده را لنین خود یفروتنانه فرعی عنوان نحوی

  دارد  زمانی تقدم انحصاری یسرمایه نظریات بر داری سرمایه امپریالیسم حال،بااین

 ارزش   مثابهبه  سرمایه  و  داریسرمایه  بدوی  انباشت  یدرباره  مارکس  نظریات  با   و

  آغاز   همان   از  سرمایه  انباشت  در   قدرت  از  استفاده  یعنی  است.  سازگار  خودگستر،

  پیشبرد  و   محافظت  برای  دولتی   قدرت  از  همیشه  دارانسرمایه  و   است  بوده   المللیبین

  مارکس   سوءخوانش  بر  مبتنی  جدیدی  ینظریه  به  گاههیچ  کنند.می  استفاده  خود  منافع

  های دوره  به  تاریخ  تقسیم  ترتیب،اینبه  است.   نبوده  نیاز  اول  جهانی  جنگ  توضیح  برای

  در  ست.ا  رفته  بیراهه  به   نیز  انحصاری  یسرمایه  نظریات  اساس  بر   ارتجاعی   و   مترقی

  بنا  مهاجرنشین-استعماری  دولت  یک  توسط  داریسرمایه  امپریالیسم  متحده، ایاالت

- )دانبار  کرد.  محو  روزگار  یصحنه  از  زیادی  حد   تا  را  بومی   جمعیت  که  است  شده

  اساسا    داری،سرمایه  »مترقی«  یدوره  عنوانبه  دوره  این  گرفتن  نظر  در  (۲۰۱۵  ۱اورتیز، 

 است. جهان یختار از اروپامحور خوانشی

 شوروی   اتحاد  طبقاتی  خصلت  و  استالینیسم    ۶

 پیرومند  پرولتری  انقالب  از  که  ایجامعه  که  داشتند  انتظار  کامال    انگلس  و  مارکس

  اقتصادی،   نظر  از  لحا ،  هر  »از  گرفت،   خواهد  نشأت  صنعتی  داریسرمایه  اروپای   در

  شده   زاده   آن  رحم  از  که   باشد   قدیمی   یجامعه  آثار  به  منقوش  هنوز  فکری،  و   اخالقی

  به   داریسرمایه  از  گذار  ینظریه  ترتیب،اینبه  (.8۵   .   :۱8۷۵  )مارکس،  است«

  در   آن  برای  ایحاضرآماده  ینسخه  هیچ  که  ماند  باقی   محوری  یمسئله   کمونیسم،

 نبود. دسترس
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 و  ۱۹۱۷  سپتامبر-اوت  در  لنین

 یمرحله  این  برای  تدارک  در

 را انقالب« و   »دولت کتاب  انتقالی، 

 لنین  ها، آنارشیست   برخالف  نوشت.

 برای   کارگران  که  کرد  استدالل

 به   جامعه  انقالبی  تحول  پیشبرد

 لنین  دارند.   احتیاج  خودشان  دولت

 کرد:   تأکید   مارکس  با  تداوم  در

 سرکوب  برای  فقط  »کارگران

 دولت  به  استثمارگران  مقاومت

   .  :۱۹۱۷  )لنین،  «کند  هدایت  را  کوبسر  این  تواندمی  پرولتاریا  فقط  و  دارند  احتیاج

 من(.  از تأکید  ۴۰8

  لنین  بودند،  دولتی  سوسیالیسم  طرفدار  که  دموکراتسوسیال  هاینظریه   برابر  در

  به  دولت  یعنی  باشد،  زوالروبه  که  دارد  نیاز  دولتی  به  فقط  »پرولتاریا  که  کرد  تأکید 

  با   لنین  (. ۴۰۷   .  همان:)  کند«می  زوال  به  شروع  بالفاصله  که  شودمی  ایجاد  نحوی

  بودند،  یافته  تعمیم  پاریس  کمون  یتجربه   از  که  انگلس  و  مارکس  رهنمودهای  از  استفاده

  پیشنهاد   کارگری  دولت  در  بوروکراسی  رشد  از  جلوگیری  برای  را  اداری  و  سیاسی   اقدامات

  بودند   شده  تشکیل  کارگران  طبقاتیِ  یمبارزه  ایِتوده  هایسازمان  اساس  بر  که  داد

 داری، سرمایه دولت یشکستهدرهم  ودستگاهدم جایبه انقالب طی در که هاییسازمان

 بودند.  گرفته شکل آن، بوروکراسی ازجمله

 ی محاصره  در  که  اقتصادی  لحا   از  ماندهعقب  یروسیه  واقعیت  حال،بااین

 همچنین   لنین  ،۱۹۱۷  اکتبر  در  شد.  غالب  سوسیالیستی  انقالب  بر  بود،  داریسرمایه
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  با   را  خود   بحث  وی   کرد.   منتشر  را  ۱آن«  با   مبارزه   چگونگی   و  الوقوعقریب  ی»فاجعه

  دولت   که  شد   آن  خواستار   او   کرد.   آغاز   اقتصادی   فعالیت  فروپاشی   و   قحطی   بینی پیش

  قسمی  و  بگیرد  دست   به  را  روسیه  اقتصاد  کلیدی  هایبخش  جوان،  شوروی

 از  پیروی  به  او  که  بیافریند   یمدل   اساس  بر  را  دولتی«  انحصاری  داری»سرمایه

  لنین   ترتیب،اینبه  دارد.  وجود  آلمان  در  ویژهبه  و  غربی  اروپای  در  بود  معتقد  هیلفردینگ

 نوشت:

اقتصادِ  اقتصاد سرمایه آن،  فنی  ماهیت  به  بنا  مقیاس کالن،  داری در 

کند و هم صدها،  ها نفر عمل میشده است  یعنی هم برای میلیون اجتماعی

ی طور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه ها هزار خانواده را بههزاران و ده

 (۱۹۱۷Bسازد. )لنین، عملکردهای خود متحد می

 پیروزی   از  پس  فروپاشید.   اقتصادی  فعالیت  و  آمد  دنبال  به  جنگی  کمونیسم

  همراه  به  زیادی  اقتصادی  و   انسانی  هایهزینه  که  داخلی  جنگ  در  شوروی  جمهوری

  کرد،   نابود   زیادی  حد  تا  را  روسیه  پرولتاریای   طبقاتی   یمبارزه  هایازمانس   و  داشت

  امور   یاداره   برای  متمرکزشده  ازپیشبیش  بلشویک  حزب   بر  ایفزاینده  طوربه   که  لنین

 نوین   »سیاست  طریق  از  اقتصاد  به  بخشیدن  تازه  جان  برای  بود،  کرده   اتکا   دولت

 آورد. روی بازار به (NEP) ۲اقتصادی«

 جمهوری   زیرا  ندادند،  نجات  را  کارگری  دولت  نخستین  بازار،  نه  و  دولت  نه  حال،اینبا

 ابزار   به  ۱۹۲۴  یژانویه  در  لنین  مرگ   از  پس   و  حزب  دستان  در  ابزاری  به  جوان  شوروی

 شد.  تبدیل استالین جوزف ریاست به دولت  و حزب در رشد به رو بوروکراسی

 
1
 The Impending Catastrophe and How to Fight it 

2
 New Economic Policy 
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  به   و  چیست  شوروی   اتحاد  شد:  خیانت  آن  به  که  »انقالبی  در  تروتسکی  حال،بااین

  اتحاد   که  داشت  اصرار  بدیهیات  به  اقرار  عین  در  همچنان  ۱۹۳۶  سال  در  ۱رود؟« می  کجا

  به  استالینیستی،  بوروکراسی  یوسیلهبه  البته  که   ماند می  باقی   کارگری   دولتی   شوروی،

  کارگری   دولت   یهوار طرح  ها، الپوشانی  تمام  وجود  »با  است:  درآمده   الخلقهناقص  صورتی

 رأس در استالین اکنون که  بالفعلی   دولت  و  لنین و  انگلس مارکس،  های گفته با   مطابق

 (۱۹۳۶ )تروتسکی، دارند«.  تفاوت هم با  آسمان تا زمین دارد، قرار آن

 هنوز  آن«  رأس  در   استالین  با   ...  بالفعل   »دولت  که  کرد  ادعا  ادامه  در   او  حال، بااین

 است! کارگری دولتی

  ی عرصه   که  زد  دست  مارکس  ینظریه   در  تجدیدنظر  به  استدالل  این  با  وتسکیتر

  تحت   اولی  زیرا  بود،  بورژوایی  آشکارا  توزیع  یعرصه  اما  ماند«،   باقی   »سوسیالیستی  تولید

 کرد.می عمل بازار طریق از عمدتا    دومی و داشت قرار بوروکراسی کنترل

سرشتی   ابتدا  همان  از  و  مستقیما   میدولت  خود  به  گیرد:  دوگانه 

می دفاع  تولید  ابزار  بر  اجتماعی  مالکیت  از  که  آنجا  تا  کند   سوسیالیستی، 

داری ارزش و بورژوایی، تا آنجا که توزیع مستلزمات زندگی با معیار سرمایه

شود. چنین توصیف متناقضی ممکن است تمام عواقب ناشی از آن انجام می

ها  توانیم به آنوحشت بیندازد  ما فقط می  گراها را به ها و مکتبدگماتیست

 تسلیت بگوییم. )همان(

  فقط  و  فقط  را  تولید  یشیوه   است.  گذاشتن  سرپوش  برای  تروتسکی  یجمله   آخرین

 کارگران  مستقیم  کنترل   و  مدیریت  تحت  که  دانست  سوسیالیستی  توانمی  صورتی  در

 ضدانقالبی!  بوروکراسی دستان  در نه و  باشد

 
1
 The Revolution Betrayed: What Is the Soviet Union and Where It Is Going? 
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  کردنملی  تولید،  ابزار  دولتیِ  تملک  با  را  کارگری  دولت  تروتسکی  ترتیب،اینبه

  ها اهرم  این  یهمه  اگر  حتی  گرفت،   همسان   شدهریزیبرنامه  اقتصاد   و   المللیبین  تجارت

 حزب  رهبری  تروتسکی،  خود  یگفته  به  که  باشند  استالینی  بوروکراسی  دستان   در  کامال  

  دهقانان  و   پرولتاریا  و   کرد  نابود  را  آن   هایهنجار  و  برنامه  رساند،   قتل   به  را  بلشویک

  کارگری  دولت  که  کرد   استدالل  وی  واقع،  در  راند.  بیرون  سیاست  از  خشونت  با  را  روسیه

 باشد!  داشته وجود پرولتاریا  دیکتاتوری بدون تواندمی

  به  دیگر هایدولت از ایدسته  چهارم«، الملل»بین تا شد باعث نظری یملغمه این

  های دولت   عنوانبه  خطابه  را  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  استالینیست  باحزا  رهبری

 بشناسد.  الخلقهناقص اگرچه کارگری

 دهقانان:  و  کارگران   حکومت   7

 تحلیلی  عدسی  به  انتقالی  ای مطالبه  از
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  به   )معروف  ۱چهارم«   المللبین  وظایف  و  داریسرمایه   »احتضار  در  تروتسکی

 یتجربه  بر   تکیه  با   چهارم«،   الملل»بین  گذاربنیان  پلتفرم  (، ۱۹۳8  ۲انتقالی«،   ی»برنامه

  را  دهقانان«  و  کارگران  »حکومت  برای  انتقالی  یمطالبه  روسیه،  انقالب  در  بلشویکی

 به   استالینیست  و  دموکراتسوسیال   احزاب  وابستگی  افشای  برای  ابزاری  عنوانبه

 ی طبقه   حکومت  به  رسیدن  و   کارگر  یطبقه   مستقل  جنبش  تقویت  جهت  بورژوازی

 گیرد: می نتیجه تروتسکی داد.  پیشنهاد  پرولتاریا دیکتاتوری  و کارگر

»بین  مرحلهاحزاب  هر  باید  چهارم«  ارزیابی  الملل  مورد  را  جدید  ی 

انتقادی قرار دهند و شعارهایی را پیش بکشند که به کوشش کارگران برای  

مستق میسیاست  یاری  تعمیق ل  را  سیاست  این  طبقاتی  نبرد  رساند، 

صلحمی و  رفرمیستی  توهمات  میکند،  بین  از  را  ارتباط طلبانه  برد، 

سازد.  کند و فتح انقالبی قدرت را مهیا میها را تقویت میپیشاهنگ با توده

 ( ۱۹۳۶)تروتسکی، 

 ضمیمه  خود  خاک  به  را  بالتیک  طرفبی  هایدولت  ۱۹۴۰  سال  در  شوروی  اتحاد

  در که را کشورهایی تمام  جنگ، پایان  از پس کرملین  و لیتوانی   و لتونی  استونی، کرد:

  تبدیل  سوسیالیستی«  »جمهوری  به  یا   ضمیمه  خود  خاک  به  بود،   کرده  اشغال   جنگ  طی

  شرقی.   آلمان  و  آلبانی   رومانی،  چکسلواکی،  مجارستان،  بلغارستان،  لهستان،  کرد:

 برداشت. سر شوروی اتحاد  با همسو مستقل یدولت عنوانبه یوگسالوی

 برای  انتقالی  یمطالبه  جدید،  واقعیت  این  با  مواجهه  در  چهارم«  الملل»بین

 نوظهور  هایحکومت  که   کرد   تبدیل   تحلیلی  ابزاری  به  را  دهقانان«  و  کارگران  »حکومت

 
1
 The Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International 

2
 The Transitional Program 
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  اد اقتص  بازسازی  از  پس  و   کردمی  توصیف  دهقانان«  و  کارگران  »حکومت  عنوانبه  را

  رویکرد  کرد.  ارزیابی  الخلقه«ناقص  کارگریِ  »دولت  عنوانبه  شوروی،  مدل  اساس  بر  هاآن 

  شمالی  یکره  مورد  در  متعاقبا   و  ۱۹۴۹  سال  در  چین  انقالب  مورد  در  مشابهی  توصیف  و

 شد.  اتخاذ  ویتنام(  کل ،۱۹۷۵ آوریل از )پس شمالی ویتنام و

  تفاسیر  طرح  به  چهارم«  الملل»بین  احزاب  زیرا  نبود، مناقشه بدون  فرایند  این  البته

  نیز  تروتسکی  خود  های نوشته   و   دادند   ادامه  دهقانان   و  کارگران  حکومت  از  مختلفی

 استالینیسم  که  بود  کرده  استدالل  تروتسکی  خود  طرف،  یک  از  نبود.  نظری  تنش  از  خالی

  ]که[  است  شده   تبدیل   سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد   در  ارتجاعی  نیرویی  »به

 از   (. ۲۱۴   .  :۱۹۷۳  ۱)بریتمن،  کند«.   ایفا   جهانی  یصحنه  در  انقالبی  نقشی  تواندنمی

  اقتصاد  و   خارجی  تجارت  انحصار  تولید،   ابزار  دولتی   تملک  از  تروتسکی   خود  دیگر،   جانب

  استفاده   منحط،  ولو  کارگری،   دولت  عنوانبه  شوروی  اتحاد   توصیف  برای  شدهریزیبرنامه

 بود.  کرده

 داشته   ادامه  چهارم«  الملل»بین  در  دهقانان  و  کارگران  حکومت  یدرباره  همناقش

 الملل »بین  یکنگره  دوازدهمین  ی درباره  (۱۹8۵)  لوریمر  از  الذکرفو    گزارش  است.

  طبقاتی  سرشت  یدرباره  مخالف  هایقطعنامه  از  شماری  ی درباره  بحث  شامل  چهارم«

 طورهمان  شود.می  دهقانان  و  کارگران  حکومت  عدسی  خالل  از  ها«»ساندنیست  حکومت

  حتی  دهقانان«  و  کارگران   »حکومت  مفهوم  شود،می  یادآور  (۲۰۱۰)  ریدل  جان  که

 (۴ نوشتپی )نک.  بود.  مبهم  و تار کمونیستی« الملل»بین در بحث  هنگام

 و  تروتسکی  که  معیارهایی  باشد،  سوسیالیستی  نظریات  آزمون  یبوته   تاریخ  اگر

  ۱۹۹۱  سال  در  شوروی  اتحاد  اند. خورده  شکست  اند،کرده  استفاده  م«چهار  الملل»بین

  شرقی،   اروپای  سابق  ی«الخلقه ناقص  کارگری  های»دولت  با  همراه  و  فروپاشید

  سوی   از  توجهیقابل  مقاومت   هیچ  بدون  را  اقتصادش  یدارانه سرمایه  سازیخصوصی 

 
1
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  کارگری،   هایدیهاتحا   مستقل  جنبش  لهستان،  )در  کرد  آغاز  خود  کارگر  یطبقه 

  مسیر  در  نیز  ویتنام  و   چین  بود(.  داریسرمایه  سازیخصوصی  پیشگام   ۱»همبستگی«،

  داری سرمایه  بازار  در  همگی  زمان  آن  از  اند.برداشته   گام  داریسرمایه   سازیصنعتی

 اند. شده ادغام جهانی

  اعضای  تمام  و هاسوسیالیست   بیشتر  شدم،  سوسیالیست  کههنگامی  ۱۹۷۱  سال  در

  زندگی   کارگری  هایدولت   لوای  زیر  بشریت  سومیک   که  بودند  معتقد  چهارم«  الملل»بین

  در  شده«جهانی  داری»سرمایه  تسلط  تحت  کامال    جهان  تمام  ، ۱۹۹۱  سال  تا  کند.می

  های دولت  را  شمالی  یکره  و  کوبا  هنوز  هاسوسیالیست   از  )بعضی  شدمی  گرفته  نظر

 گیرند(. می نظر در کارگری

 گرایی سومانجه  ۸

 داریسرمایه  پیرامونی  کشورهای  اقتصادی  یتوسعه  یدرباره  پردازینظریه  به  نیاز

  شدند،   نامیده   سوم«  »جهان  ۱۹۶۱  سال  در  تعهد   عدم  جنبش  تأسیس   از  پس   که  جهانی

  ،فرانسه ، بریتانیا  استعماریِ های امپراتوری  فروپاشی  از پس  ضداستعماری های انقالب با 

 با   که  نظریات  از  جدیدی  یمجموعه  یافت.  افزایش  ایتالیا  و  بلژیک  ،پرتغال  ،ژاپن  ،هلند

  میان  یرابطه   مورد  در  که   آمدند   پدید   شوند،می  شناخته  وابستگی«  »مکتب  عنوان

  زیادی  حد  تا  هنوز  که  داریسرمایه  جهان  یبقیه  و   صنعتی  داریسرمایه  کشورهای

  احزاب   ازجمله  سوسیالیستی،  جنبش  کردند.می  پردازینظریه   بود،  داریپیشاسرمایه

  جذب  را  وابستگی  نظریات   از  صورتی  سوسیالیست،  کارگران  حزب  و  چهارم«  الملل»بین

  حتی   بودند،  شده  بنا  غیرمارکسیستی  هایبنیان  بر  وابستگی  نظریات  حال،بااین  کردند.

  چهارم( فصل  :۱۹۹۱ نیری، نک.  نقد،  برای  ۱۹۵۲)  ۲باران  پل  نظیر کسانی  هاینوشته 

 
1
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2
 Paul Baran 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement#:~:text=The%2520Non-Aligned%2520Movement%2520(NAM,largest%2520grouping%2520of%2520states%2520worldwide.
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_colonial_empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_colonial_empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_colonial_empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_colonial_empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_colonial_empire
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  های سنت  به  که  سوم(  فصل   : ۱۹۹۱  نیری،  نک.   نقد،   برای   ۱۹۷۲)  ۱امانوئل   آرگیری  و

 کند:می بندیجمع ۲دور  الیزابت که طورهمان  داشتند. تعلق مارکسیستی

های  گیرد که مفاهیم و روشاگرچه این نظریه، ادبیات وسیعی را در برمی

ی تمام نویسندگان ]مکتب[  گنجانند، اما ویژگی ممیزهیاری را در خود می بس

ی اجتماعی و اقتصادی را مشروط به  وابستگی این است که مشکالت توسعه 

ی کشورهای قدرتمندتر بر سایر  کنند: یعنی سلطهنیروهای خارجی تلقی می

ویکردی مبتنی  پردازان ]مکتب[ وابستگی را به اتخاذ رکشورها. این امر، نظریه

گیرند  ها فرض میدهد. آنی گردش در تحلیل اقتصادی سو  میبر عرصه

توسعه میکه  را  مبادلهنیافتگی  در  سلطه  روابط  برحسب  اقتصادی توان  ی 

توضیح داد، تقریبا  با طرد هرگونه 

روابط  و  مولد  نیروهای  تحلیل 

 ( ۱8۳:  . ۱۹8۳تولید. )دور، 

 بر   را  توجه  وابستگی،  نظریات  تمام

  ماندگیعقب  علت  عنوانبه   »امپریالیسم«

  دیر  که کردند متمرکز کشورهایی  اقتصادیِ

  در  شدند.   وارد  داریسرمایه  جهانی  بازار  به

 سوسیالیست،   پردازاننظریه  میان

  و  باران  مانند   ۳ریویو  مانتلی   نویسندگان
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  را  یاصل  نقش  (۱۹۶۶)  انحصاری  داریسرمایه   ینظریه  »نوسازی«  یمن  به  ۱سوئیزی 

 چهارم«،   الملل»بین  احزاب  ازجمله  سوسیالیست  جریانات  میان  در   آنان  نفوذ  داشتند.

 سوسیالیست   کارگران  حزب  اقتصادی  مسائل  محقق  ۲رابرتز،  دیک  است.  بوده  توجهقابل

  که  کسانی  به  پاسخ  در  (۱۹۷۵)  ۳بحران«   در  داری»سرمایه  نام  به  خود  کتاب  در

  کند: می  ایتوصیه   چنین  بخوانیم«،  چه  باید   کسیستیمار  اقتصاد  درک  »برای  پرسندمی

 دلیل  به  که  افزایدمی  ادامه  در  اما  اول«.  مجلد  ویژه،به  مارکس،  کارل  اثر  "سرمایه"»

 او   است«.  ضروری  آن  خواندن  برای  قبلی  مطالعات  کتاب...   این  عمیق  های »پیچیدگی

 با   کردن  نرم  وپنجهدست  از  پیش  مطالعه  برای  کتاب  دوجین  یک  از  فهرستی  سپس

 ی نظریه   از  که  اندآمده  او  فهرست  در  نویسندگانی  دهد.می  ارائه  مارکس  »سرمایه«

 ارزش   ینظریه  دانیم،می   که  طورهمان  که  اینظریه  کنند می   پیروی  انحصاری  یسرمایه

  ناآگاهی   رابرتز  ترتیب،اینبه  کند.می  تضعیف  است،  »سرمایه«  مبنای  که  را  مارکس  کار

 ی»سرمایه  و  سوئیزی  و  باران  نظیر  نویسندگانی  میان  تفاوت  از  انگیزیحیرت 

  ارنست  گذارد.می  نمایش   به  مارکس  »سرمایه«  و  (۱۹۶۶)  هاآن  تأثیرگذار  ۴انحصاری« 

 داشت،   مارکسیستی«  »اقتصاد  از  بیشتری  دانش  مراتببه   که  نیز  (۱۹۷۲)  ۵مندل

  تناقض   از  خبربی  ظاهرا   کار،  ارزش  ییهنظر  و  انحصاری  یسرمایه  ینظریه  به  زمانهم

  داشتند   اشتراک  هم  با  نیز  وابستگی«   »نظریات   در  رابرتز  و   مندل   بود.   معتقد  ها آن  ذاتی

 هشتم(.  فصل  :۱۹۹۱ نیری، )نک.
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  جای  در  را  ایران  تروتسکیستی  جنبش   بر  وابستگی«  »مکتب  بار زیان  تأثیر  من

 (.۲۰۱۹ )نیری، امساخته مستند دیگری

9   SWP  بارنز  جک  حزب   مثابهبه 

 از   یکی  عنوانبه   خود  خاطرات  در  (۲۰۱۲)  شپارد  بری

 همکاری  هاسال   که  سوسیالیست  کارگران  حزب  رهبران

  بارنز  کیش  که  داردمی  اظهار  داشت،  بارنز  جک  با  نزدیکی

  شکل   سیاسی  یکمیته  در  ۱۹۷8  از   پیش  مدتی   بار  نخستین

 گرفت:

هایم  که نگرانیموضوع آگاه شدم ... هنگامیاز این    ۱۹۷8من در سال  

طور خصوصی در میان گذاشتم، مرا تهدید  را برای اولین بار با جک بارنز به

کرد و نظر خود را این گونه ارائه داد که رهبری باید وفاداری شخصی به  

های بارز رهبر یکی از ویژگی  -وی داشته باشد و شخصا  بر او متمرکز باشد  

نظ این  بهکیش.  الاقل  بهر،  ضمنی،  کمیته طور  درون  سیاسی  تدریج  ی 

های  تر در بخشی سراسری و رهبری گستردهپذیرفته شد. از آنجا به کمیته

حزب گسترش یافت. در نتیجه، رهبری حزب نابود شد. ویرانی حزب در  

 (. ۳۲۲:  . ۲۰۱۲کل به دنبال آن آمد )شپارد، 

 از  قاطعانه  را  SWP  گرفت  تصمیم  ارنزب  رهبری  چگونه  که  دهممی   شرح  ادامه،  در

 ساز مسئله  خود  من  قبلی   بحث  به  توجه  با  که   آن  تاریخی  هنجارهای  و  استراتژی  برنامه، 

  ترتیباینبه کیش  زیرا کنند، می را کار همین  کیش رهبران یهمه  کند.  تصفیه بودند، 

  یا   برنامه  تاریخی،   یپیشینه   اساس   بر  نه  آن،  رهبر  هوس  و   هوی  اساس   بر  کند: می  عمل

 توضیح  باید نیز را تصفیه این انجام ینحوه  باب در بارنز تصمیمات حال، بااین هنجارها. 

 داد.
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 »چرخش به صنعت« 
  رکود   شد.  آغاز  شود،می   شناخته  صنعت«  به  »چرخش  عنوانبه  آنچه  با  فرایند  این

  جنگ  از  پس   رونق  پایان   از  حکایت   ، ۱۹۷۵  تا   ۱۹۷۳  های سال  در  داریسرمایه  جهانی

  میانگین  تجربیِ  مطالعات  که  طورهمان  داشت.  -داریسرمایه  طالیی  عصر-   دوم  جهانی

  که  بود  سود  حجم  کاهش  از  ناشی  بحران  این  اند، داده  نشان  مارکسی  سود  نرخ  عمومی

  در   متحده ایاالت  مشخص  ینمونه  در  آمد.  سود  نرخ  گینمیان  فراگیر  کاهش  دنبال  به

  و   آلمان   جانب   از  ویژه به  آن  بالمنازع  صنعتی   هژمونی  تحلیل،   از  انتزاعی   تر کم  سطحی

  ۱۹۷۰  و  ۱۹۶۰  هایدهه  طی  را  جنگ  در  خود  ینابودشده  صنایع  و   اقتصاد  که  ژاپن

  جهان   صنعتی  اه کارگ   به  که   چین  حال، بااین  شد.   کشیده   چالش   به  کردند،   بازسازی

  که  دهد می  نشان  یک  نمودار  است.   درآمده  آب  از  سازیسرنوشت  رقیب  شده،   تبدیل

  اقتصاد   داخلی،  ناخالص  تولید  از  درصد  ۲8.۳  با  ۱۹۵۳  سال  در  که  تولیدی  بخش  چگونه

 است.  یافته افول ، ۲۰۰۴ و ۱۹88 سال، دو جزبه ۱۹۷۷ سال  از کرد،می هدایت را

  سرتاسر  در  نئولیبرال  داریسرمایه  هجوم  که  نبود  تصادفی  وجههیچبه  ترتیب،اینبه

  و  تاچر  مارگارت  ظهور  با  بود،   افول  به  رو  همچنین  که  بریتانیا  و   متحده ایاالت  از  جهان،

 شد.  آغاز ریگان، رونالد

  یطبقه   هجوم  و  داریسرمایه   بحران  به  سوسیالیست  کارگران  حزب  پاسخ

 سیاسی  یکمیته  گزارش  مرکزی  یتهنک  که  بود  صنعت«   به  »چرخش  دار،سرمایه

  بارنز   داد.می  تشکیل  را  SWP  سراسریِ  یکمیته   به  ( ۱۹۷۹)  بارنز  جک  توسط  شدهارائه 

  هجوم  برابر  در  کارگر  یطبقه   یاولیه  مقاومت   یدرباره  بحث  به  گزارش  این  در

 ی طبقه   بیشتر  درگیری  »برای  باید  SWP  که  کرد  استدالل  و  پرداخت  داریسرمایه

  در   را  کسانی   همچنین  او  بجنگد...«.   مبارزات،  این  هدایت  در  مبارزات،  این  در   کارگر

  سخره  به  بودند،  راست  به  متحدهایاالت  سیاست  ثقل  مرکز  حرکت  عیمد  که  چپ  روند

 کشید.

https://en.wikipedia.org/wiki/1973%25E2%2580%25931975_recession
https://en.wikipedia.org/wiki/1973%25E2%2580%25931975_recession
https://en.wikipedia.org/wiki/1973%25E2%2580%25931975_recession
https://en.wikipedia.org/wiki/1973%25E2%2580%25931975_recession
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کند  قطبی شدن طبقاتی درون »کشور« به سمت راست حرکت نمی

شود. هرچه های آن هرروز دیده میکشور در حال اتفا  افتادن است. نشانه

بینید و  ی کارگر صنعتی آمریکا باشید، بیشتر آن را میبیشتر عضو طبقه 

 جا( کنید. )همانمیدرک 

 

 تحت   هایبخش  با   و   کارگر  یطبقه  درون   در  همبستگی   ایجاد   لزوم   درستیبه  بارنز

  چنگال  کردن  سست  برای  تالش  و   ایاتحادیه  دموکراسی  برای  مبارزه  جامعه،   ستم

 احزاب
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  مدعی   همچنین  او  حال،بااین  کرد.  مطرح  را  کارگر  یطبقه   بر  خواهجمهوری   و  دموکرات

 ی]طبقه   برای  جدید  رهبری  ایجاد  برای  راهی  تا  بمانیم  منتظر  توانیمینم  »ما  شد:

 گیرد«. می شکل مختلف یشیوه هزار به تجربه مددبه رهبری این کنیم.  پیدا کارگر[
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  شد   برگزار  ایتالیا  در  ۱۹۷۹  نوامبر  در  که  نیز  چهارم«  الملل»بین  یکنگره  یازدهمین

 اکثریت   که  شد  توافق  طورکلیبه   کرد.  بتصوی  صنعت«  به  »چرخش  باب  در  ایقطعنامه

  تا  شوند  کار  به  مشغول  صنعتی  مشاغل  در  چهارم«  الملل»بین  احزاب  اعضای  و  رهبران

 باشند.  داریسرمایه هجوم برابر در جهان در  کارگر یطبقه مقاومت از جزئی

  هجوم   است،  رسیده   پایان  به  داریسرمایه  بلندمدت  رونق  که  ارزیابی  این  اگرچه

  مقاومت   بطن  در  باید  انقالبی  هایسوسیالیست   و  دارد  جریان  کارگران  علیه  داریهسرمای

  و   بینیخوش  از  نیرومندی   شمّ   اما   بودند،   درست  همگی   باشند،   کارگر   یطبقه 

  نظام   که  دانیممی  بعد،   سال  چهل  داشت.  وجود  بارنز  رهبری  ارزیابی  در  ماجراجویی

  حرکت   راست  سمت  به  جهان  سراسر  در  بورژوایی  سیاست  و  متحدهایاالت  در  دوحزبی

  ها آن  به  هنوز  عادت  به  بنا  که  دهندگانیرأی   یتوده  نیز،  آنان،   با   همراه  و  است  کرده

  در  طبقاتی  نبرد  تعمیق  بر  مبنی  ۱۹۷۹  سال  در  بارنز  بینیپیش  دهند.می  رأی

  ی، سیاس   مجدد  ارزیابی  جایبه  حال، بااین  است.  نپیوسته  واقعیت  به  هنوز  متحده ایاالت

  عنوان   به  را  کارگر«  ی»طبقه   و  صنعت«  به  »چرخش  زمان  همان  از  بارنز  رهبری

  سیاست   طیف  جهت  در  راست  به  حرکت  برای  پوششی  و  کارگرگرایی  نوشداروی

 است.  کرده تلقی بورژوایی

 بارنز  صنعت«،  به  »چرخش  برای  »استراتژیک«  تصمیم  از  پس  زودیبه  درهرصورت،

  شکل   دارد  کوبا   انقالب  پیرامون  نوظهوری  انقالبیِ   یپرولتر  المللبین  که  کرد  تصور

   گیرد.می

 الملل جدید تصور یک بین 
  های سوسیالیست   »اتحاد  یکنگره  در  ،۱۹8۲  دسامبر  ۳۱  در   (۱۹8۳)  بارنز  جک

 داد  ارائه  ما«  تروتسکی  و  هاآن   »تروتسکی  عنوان  با  ایسخنرانی  شیکاگو،  در  ۱جوان« 
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  شده   یاد   مداوم  انقالب  »استراتژی«  عنوانبه   آن  از  تروتسکیستی  سنت  در  را  آنچه  که

  نفی  لنین  دهقانان«  و  پرولتاریا  دموکراتیک  »دیکتاتوری  فرمول  نفع  به  ظاهرا   است،

 پردازی نظریه   به  عالقه  یانگیزه  به  بارنز ظرطلبیتجدیدن  که  شد  روشن  زودیبه کرد.می

  رها   اشسازمانی  و   استراتژیک  نظری،  تبار  تمام  از  را  SWP  بلکه  نبود،  سوسیالیستی

 قبولقابل  آمد،می  نوظهوری   جدید  المللبین  او  نظر  به  زمان  آن  در  آنچه  برای  تا  کردمی

  آن   مجلد  نخستین  که  شد  اندازیراه  نو  از  ۱اینترنشنال«  »نیو  ینشریه   رو،ازاین  گردد.

 الملل بین  این  رهبران  از  قدیمی  نسبتا    هاینوشته  برخی  همچنین  و   او  سخنرانی  حاوی

 بود. فرضی گیریِشکل حال  در جدید

 گفت:  بارنز ترتیب،اینبه

در گرانادا و نیکاراگوئه اتفا     ۱۹۷۹در کوبا و از سال    ۱۹۵۹آنچه از سال  

در روسیه به بعد رخ نداده    ۱۹۲۳تا    ۱۹۱۷ی  دوره ست که از  افتاده، چیزی

دهی  های پیروزمند به رهبری نیروهای آگاه و متعهد به سازماناست: انقالب

داری، و بسیج کارگران و دهقانان فقیر برای سرنگونی روابط مالکیت سرمایه

بازسازی جامعه در امتداد خطوط سوسیالیستی و یاری به دیگرانی در سرتاسر 

کوشند. این تحول،  که برای برافکندن سلطه و استثمار امپریالیستی میجهان  

ی احیای استمرار سیاسی مارکسیسم در سطح احزاب سیاسی است بازنماینده

 کنند... که زحمتکشان را در اِعمال قدرت دولتی رهبری می

تنها گشایش انقالب سوسیالیستی در  آنچه در این نیمکره اتفا  افتاده، نه

بود، بلکه ظهور مجدد انقالبیون  خود کافی میخودیآمریکا، امری که به  یقاره

تحت  بوروکراسی  که  زمانی  از  بار  نخستین  برای  است   قدرت  در  پرولتری 

 
1
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قرن قبل، به چنین رهبری در اتحاد شوروی  رهبری استالینیسم، بیش از نیم

از بین  انترناسیونالیسم پرولتری را  ی حذف کرد.  الملل کمونیستپایان داد و 

 ( ۱۹8۳)بارنز، 

 انتشار  بر  اینترنشنال«  »نیو  و   شد  جدا  چهارم  المللبین   از  زودیبه  بارنز  رهبری

 انقالبی«   پرولتری  های»رهبری   از  مفروض  سیاسی  همگرایی  این  رهبران  از  مقاالتی 

 کوچکی  حزب  وقتی  آیدمی  پیش  مواردی  چنین  در  که  طورهمان  واقع  در  کرد.  تمرکز

  چنین   مدار  درون  به  حزب  دارند،  همگرایی  آن  با  تریبزرگ  بسیار  نیروهای  هک  یابددرمی

 حزب  رهبری  کههنگامی  افتاد  ایران  انقالب  در  اتفا    همین  شود.می  کشیده  هاییرهبری 

  یشدهدهیسازمان  پایین  از  های»جریان  با  سازش  مسیر  زهرایی(  )بابک  انقالبی  کارگران

 کرد.   دنبال را خمینی، اهللآیت ها،آن رهبر و اسالمی«

  در   کردم.  کشف  سوسیالیست  کارگران  حزب  در  را  مشابهی  گرایانطبا    مسیر  من

  اعضای   از  یکی  یافتم   حضور   ۱فروت   ادوین  از  غیررسمی  ایسخنرانی  در  ،۱۹8۴  سال

  آورمنمی  یاد   به  بود.  بازگشته  شوروی  اتحاد   در  سیاسی  تور  از  تازه   که  نیویورک  بخش

 »حزب   در   دو   هر   اد   والدین   ، SWP  در   دیگر  برخی  مانند  اما   شد.   برگزار  چگونه  اد   تور  که

  داد.می سازمان  را شوروی اتحاد  تورهای که  بودند  ۲آمریکا«  یمتحدهایاالت کمونیست

  ها آن   از  شوروی  اتحاد  در  او  که  نهادهایی  اِد،  گزارش  در  چگونه  که  دارم  یاد  به  هنوز

  بودم شنیده  کسانی از  شاندرباره  که شدندمی  فتوصی  هایی آن  مشابه بود،   کرده   بازدید 

  بدون   هاکوبایی  زیرا  بود،   ناپذیراجتناب  حدودی  تا  امر  این  بودند.   کرده  سفر  کوبا   به  که

  مسکو  طرفدار  ۳مردمیِ«  سوسیالیست  »حزب  اعضای  و  رهبران  نفوذ  دلیل  به  شک
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(PSP)  برای   ۲انقالبی«   دانشجویان  »دفتر  و  ۱ژوئیه«  ۲۶  »جنبش  با  ۱۹۶۵  سال  در  که 

 شوروی  اتحاد  از  را  نهادها  این  از  برخی  شدند،  ادغام   ۳کوبا«  کمونیست  »حزب  تأسیس

  بود  سرزنده  و   بشاش  بسیار  شوروی  اتحاد   در زندگی  یدرباره اد  گزارش  اما   کردند.  کپی

  جا به ده آین سال  هشت  در شوروی اتحاد  فروپاشی  امکان از تصوری هیچ  بدون  را  ما که

 گذاشت!

  اعضای  مشابهی  طوربه  حال   همین  در   (YSA)  جوان«  های سوسیالیست   »اتحاد

  جریان،  این  در  من  دوستان  از  نفر  دو   کرد.می  مهیا  طبقاتی  نبرد  تشدید  برای  را  خود

 بودند!  زدههیجان بسیار آینده  داخلی جنگ یدرباره اندرو، و سعید

  خودمان   آینده،  ضدکمونیستی  سرکوب  ظارانت  در  که  گفتند  ما  به  نیویورک  بخش  در

 کنیم.   معرفی خانوادگی( نام از حرف نخستین لزوم صورت در )و کوچک  نام  با فقط را

 جنبش  سابق  اعضای  از  دو  )هر  جمالی  امیر  و  من  نبودم.  مصون  هااین   از  من  البته

  کارزارهای  انجام  برای  بخشی،   و  سراسری  رهبران  هدایت  تحت  ایران(،  تروتسکیستی

 چگونه   که   دارم  خاطر  به   شدیم.   مأمور  نیویورک  در   ایرانی  گرایانچپ  اجتماع  میان   زبیح

 از   طوالنی  بسیار  مستندی  تا  کردیم  برگزار  منهتن  در   را  ایجلسه   ۱۹8۹  تابستان  در

 نقشی   نبرد  آن  دهیم.   نمایش  را  ۴کواناوال  کویتو  نبرد  در  کوبایی   نظامی  نیروی

  حمایت  تحت  (UNITA)  »یونیتا«  گرایراست   شورشیان  شکست  در  سازسرنوشت 

  به  آن بیشتر که بود ایطوالنی جنگی فیلم مستند این داشت. جنوبی آفریقای آپارتاید 

  حزب   رهبری  چرا  که  آوردمدرنمی  سر  بعد   هایسال  در  گذشت! می  توپخانه   آتش
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  مخاطبی  به  مستند  آن  دادن  نشان  که  کردیم  تصور  امیر(  و  من  )و  سوسیالیست  کارگران

 ی مداخله  نبود،   سهیم  وقوع  حال   در  ظاهرا   جهانی   انقالب   به  راجع  ما   دیدگاه   در  که

 شود.می محسوب مناسبی  سیاسی

  سیاسی«  های»قطعنامه در نظری  مبانی به دهندهتکان یعالقه فقدان با موارد این

 در  ایپشتوانه   هیچ  عمدتا   که   بارنز  جک  یگسترده  جستارهای  آمیختند درمی  پیاپی 

  بازار  سقوط »آنچه  در (۱۹88) بارنز زنم.می مثال یک فقط من  نداشت. تجربی تواقعی

  میانگین  کاهش   ادعای  اساس  بر  را  استداللش  کل  کرد«،  پیشگویی  ۱۹8۷  سال  سهام

 »قطعنامه«   این  در  حال، بااین  نهاد.   بنا  است(  شده  تکرار  قطعنامه   در  بار  ۱۱  )که  سود  نرخ

  ذکر   نیز  تجربی  یمطالعه  یک  حتی  رسید،  تصویب  به  SWP  ۱۹88  یکنگره  در  که

 کند!  پشتیبانی وی  ادعای از که شودنمی

  های بحران   اصلی  دلیل   را  سود   نرخ  میانگین   سقوط  مارکس   کارل  که  است  درست

  »سرمایه«،  سوم  مجلد  )مارکس،  گرفت  نظر  در  داریسرمایه  تولید  یشیوه  درازمدت

 عمل   مخالف  جهت  در  که  کرد  حمطر  نیز  را  عامل  شش  مارکس  اما  سوم(.  بخش  :۱8۹۴

  سود  نرخ  میانگین  کاهش   به  گرایش  برای  مارکس  یعنی،  چهارم(.  فصل  )همان:  کنندمی

 از  ناشی   درازمدتی  بحران  داری،سرمایه  بحران  یک  آیا   که  پرسش  این  . کرد  استدالل

 یمطالعه  با  باید  موضوع  این  است!  تجربی  پرسشی  نه،  یا  است  سود  نرخ  میانگین  کاهش

 شود! اثبات تجربی

 SWP  رهبری  در  دیگری  کس  یا  بارنز  جک  که  ندارد  وجود  شواهدی  هیچ  حال،بااین

 سقوط   که  کند  مشخص  تا  باشد  داشته  را  تجربی  یمطالعه  چنین  انجام   توانایی  تاکنون

 چنین  انجام  است!  بوده  سود  نرخ  میانگین  سقوط  از  ناشی   ۱۹8۷  سال  در  سهام  بازار

  ملی   درآمد  هایحساب   از  مختلف  هایداده  تبدیل  مستلزم  تجربی  یمطالعه

 »کار  آنچه  نظیر  نظری  مسائل  سازیشفاف  به  که  است  مارکسی  مقوالت  به  متحدهایاالت

 این   عظمت  درک  برای  دارد.  نیاز  غیره  و  دهدمی  تشکیل  را  »غیرمولد«  کار  و  مولد«
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 ادداناقتص  دو   (، ۱۹۹۴)  ۲تانک   احمد  ای.   و   ۱شیخ  انور   ایصفحه  ۳8۰  کتاب   وظیفه،

 ۳ملی«،   هایحساب  سیاسی   اقتصاد  ملل:   ثروت  »سنجش  نام  به  مارکسیست،  مشهور

  مانند   داریسرمایه  اقتصاد  تجربی  یمطالعه  برای  محاسبات  این  جهت  متدی  تدوین  برای

 یدرباره  تجربی  ایمطالعه  تدارک  صرف  را  دهه  چند  واقع  در  شیخ  بود.  الزم  متحدهایاالت

  این که دهد  نشان تا   کرد مارکس  کار ارزش ینظریه  از استفاده  با متحدهایاالت اقتصاد

  ادعاهای   فرایند،   این  در   )و   دهد   توضیح  را  تاریخی  واقعیت  تواندمی  واقع   در  نظریه

 داری سرمایه  اقتصادهای  در  کار  ارزش  ینظریه  کهاین  بر  مبنی  را  انحصاری  داریسرمایه

 همچنین  او  انداخت(.  اعتبار  از  ندارد،   اعراب  از  محلی   انحصارها   استیالی  دلیل   به  صنعتی

  تحقیقات   انجام  برای  متعهد  و  توانمند  بسیار  تکمیلی  تحصیالت   دانشجویان  از  بسیاری  از

 شد.  مندبهره خود

  چهارم«   الملل»بین  هایرهبری   سایر  که  افسوس  )و  بارنز  رهبری  که  است  این  مسئله

  بحرانی  که  کرد  ادعا   سادگیبه   تواننمی  که  دانستنمی  حتی  ها( زمان   یهمه  در

 ایمطالعه  واقع  در  کهاین  بدون  است،  بوده  سود  نرخ  میانگین  کاهش  از  ناشی  درازمدت

 را   موردنیاز دانش  دانست،می  اگر  حتی  و باشد   گرفته  انجام  آن  دادن  نشان  برای  تجربی

 نداشت.  اختیار در مطالعاتی  چنین انجام برای

 که  را  شیخ  انور  یمطالعه  از  اینسخه  کههنگامی  ز، بارن  رهبری  مورد  در  بدتر،   آن  از

 نشان  تجربی  طوربه  متحدهایاالت  اقتصاد  برای  را  سود  نرخ  میانگین  درازمدت  سقوط

  دست  به  بود،   سیاسی  یکمیته  عضو  زمان  آن  در  که  ۴سندلر  نورتون  طریق  از  داد، می
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  عوض   در  محققی  نینچ  استهزای  ندادند.   نشان  ایعالقه  هیچ  هااو/آن  رساندم،  ها آن 

 بود.  روز دستور

  که   بودند   ادعاهایی  تمام   از  سردرگم   یا   عالقه بی  مشابهی   طوربه  نیز  حزب  اعضای

  به  سال  دو  هر  شناسانهوظیفه  SWP  هایکنگره  که   سیاسی  هایقطعنامه  در  بارنز

  سایر  با سواری یک در باشد.  کافی باید  مثال یک بود. کرده مطرح  رساندند،می تصویب

  بخش  ،۱۹۹۰  اوت  در  اوبرلین  کالج  در  SWP  یکنگره  از  پس  نیویورک  بخش  ایاعض

  متحده ایاالت  »امپریالیسم  بندترجیع   از  بارنز  منظور  درک  برای  تالش  بر  گفتگو  اعظم

  )بارنز،  شد. می  تکرار  قطعنامه   در  بار   ۴۹  که  بود  متمرکز  است«  باخته  را  سرد  جنگ

۱۹۹8) 

SWP ،و است شده متمرکز نفر یک در بالمنازع ریرهب  که است بوده حزبی بارنز 

  صفوف  و   دارند   سروکار  بزرگ«  »سؤاالت  با  که  او  به  وفادار  »رهبران«  از  کوچکی  گروه

  حول   هابخش  سیاسی  حیات  دارند.  عهده  بر  را  حزب  یروزمره  وظایف  که  سازمان

  ده   مدت  به  من  گشت.می  مرکزی«  »رهبری  یشدهگرفته   تصمیمات  اجرای  چگونگی

  بخش   اعضای   زمان.   آن  در   SWP  بخش  ترینبزرگ  بودم،   نیویورک  بخش  جزو  سال

  هایبحث  )همچون  شدند می  مطرح  هرازگاهی   که  سازسرنوشت  نظری  مسائل   در  ندرتبه

  جان  شد،می  مطرح  روزانه  تصمیمات  وقتی  اما  داشتند،  مشارکت  کنگره(  از  پیش

 از   قبل  سال  سه  که  پیوست  عوقو  به  هنگامی  پرشور  های مباحثه  این  از  یکی  گرفتند. می

  خیابان  از  بخش   کرد.  منتقل  باید   کجا   به   را  بخش  که  شد   مطرح  پرسش  این  من  استعفای

  بین  هشتم  و  سی  خیابان  نزدیک  میدتاون،   در  سایدوست  به  سفال  منهتن  در  لئونارد

 که  دوم  یطبقه   در  ترکوچک  بسیار  فضایی  شد.  منتقل  هشتم  و  هفتم  هایخیابان

 داد.می نشان را حزب شدن کوچک

  شکست   سطوح  تمام  در  بارنز  رهبری  یبینانهخوش   سیاسی  ارزیابی   ۱۹8۰  یدهه  در

  مشخص   وقتی  نداشت  همراه  به  را  انتظار  مورد  نتایج صنعت«  به  »چرخش  حتی  خورد.
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 وجود   نیز  حزب  خود  در  بلکه  چهارم«  الملل»بین  در  تنهانه  آن  از  مختلفی  تفاسیر  که  شد

 در  متمرکز  کارگر  یطبقه  مقاومت  فرض  مبنای  بر  صنعت«  به  »چرخش  دارند.

  در   کارگران  از  درصد  ۲۴.۱  ،۱۹۷۹  سال  در  بود.  استوار  صنعتی  هایاتحادیه

  بودند.   ها اتحادیه  در  دولتی  و   خصوصی  هایبخش  در   نفر،  میلیون  ۲۱  یعنی   متحده، ایاالت

 مجموع  زمان،  آن  از  داد. می  نشان  را  اوج  ینقطه  رقم  آن  شد،  مشخص  که  طورهمان

  ها اتحادیه  در  درصد  ۱۰.۳  فقط  ،۲۰۱۹  سال   در   است.  یافته  کاهش   ها اتحادیه  اعضای

  تر سریع  صنعتی  هایاتحادیه  کنند: می  پنهان   را  مهمی  تفاوت  ارقام   این  هستند.   متشکل

  بخش   کارگران  در اتحادیه   عضویت  نرخ   اند. یافته  افول  دهند، می نشان  ارقام   این  آنچه  از

  ۶.۲)  خصوصی  بخش  کارگران  نرخ  برابر  پنج  از  بیش  همچنان  درصد(   ۳۳.۶)  دولتی

 بود.  درصد(

 هوایی   ترافیک  هایکنندهکنترل-  دادند   رخ  ۱۹8۰  یدهه  در  بزرگی   هایاعتصاب

  (، ۱۹8۵)  هورمل  گوشت  بندیبسته  بخش  کارگران  اعتصاب  (،۱۹8۱  )اوت  فدرال

 شرکت   معدن  کارگران  اعتصاب  (،۱۹8۹)  شرقی  هوایی  خطوط  کارگران  اعتصاب

 آن   از  کارگری  جنبش  نبودند.   آمیزموفقیت  کدامهیچ  که  -(۱۹8۹)  پیتستون  سنگزغال

  هیچ  حال،بااین  دارد.  ادامه  امروز  کماکان  که  است  کرده  تجربه  را  حضیضی  زمان

 است.  نگرفته  صورت  تجربه  دهه  چهار  به  توجه  با  ۱۹۷۹  ارزیابی  در  جدی  تجدیدنظر

  بحران   حل  برای  جادویی  اکسیر  به  را  طبقه«  در  شدن  تر»عمیق  بارنز  رهبری  برعکس،

  مسن  شهروند  ده   چند  از  امروز  که  است  کرده  تبدیل  سوسیالیست   کارگران  حزب  عمیق

 شود!می تشکیل نفری میلیون  ۱۵۰ کارگر یطبقه  میان از

  محور   عنوانبه  آن  از  بارنز  رهبری  که  انترناسیونالیست«  پرولتری  »رهبری  از

  بر  که  کوبا  کمونیست  حزب  جزبه  اند، دهش  ناپدید   همگی  کرد،می  یاد  نوظهور  المللبین

  متحدهایاالت  تحریم  تحت  هنوز  و  است  شده  متمرکز  کوبا  اقتصاد   پایانبی  بحران  حل

https://www.politico.com/story/2017/08/05/reagan-fires-11-000-striking-air-traffic-controllers-aug-5-1981-241252
https://www.politico.com/story/2017/08/05/reagan-fires-11-000-striking-air-traffic-controllers-aug-5-1981-241252
https://en.wikipedia.org/wiki/1985%25E2%2580%259386_Hormel_strike
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eastern_Airlines_Workers%2527_Strike&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Pittston_Coal_strike
https://en.wikipedia.org/wiki/Pittston_Coal_strike


 : گذشته و حال ست«یالی»حزب کارگران سوس  یو انتقاد  یسنجش نظر  734 

  و   بشریت  برای  متعددی  زیست  هایبحران   به  که  دارد  قرار  جهانی  داریسرمایه  میان  در

 زند. می دامن زمین روی بر  حیات اعظم بخش

  مارس  ۱۳  در   که  گرنادا  در  ۲جوئل«   »نیو  جنبش  یپرجذبه  رهبر  ۱بیشاپ،   موریس

  سرنگون  او،  سیاسی  رقیب  و   رزمهم  ۳کوارد،  برنارد   کودتای  اثر  بر  رسید،   قدرت  به  ۱۹۷۹

  گرنادا به متحدهایاالت تهاجم برای را راه کودتا   شد. اعدام ۱۹8۳ اکتبر ۱۹ در سپس و

 کرد. هموار

  ملی   بخشآزادی  یجبهه »  هبریر  به  نیکاراگوئه  انقالب  ،۱۹۷۹  یژوئیه  ۱۷  در

 کارگران   برای  انقالب  یاولیه  هایسال  که درحالی  شد.   پیروز  ( FSLN)  ۴« ساندنیستا

 برای  کارگران  بسیج  و   دهی سازمان  به  قادر  که  کرد  ثابت  FSLN  بود،  بخشالهام  جهان

  ضدانقالبی   کارزار  پشتیبانی  با  داخلی  مسلح  ضدانقالب  برابر  در  انقالب  تعمیق  و  دفاع

  امتیاز  ۱۴  اختالف  با   را  انتخابات   FSLN  ،۱۹۹۰  یفوریه  ۲۵  در   نیست.  متحده ایاالت

  به   را  FSLN  که  ۶اورتگا   دنیل  ، ۲۰۰۶  سال  در  باخت.  ۵« ملی  مخالفت  یاتحادیه»  به

  حکمروایی   زمان  آن  از  و   شد   پیروز  انتخابات   در   بود،  داده   شکل   تغییر  بورژوایی  حزبی

 است. کرده  تحکیم التین آمریکای مستبدان از دیگر یکی عنوانبه  را خود

  در   اما  کند،  دفاع  ۱۹۵۹  انقالب  دستاوردهای  از  شده  موفق  کوبا  کمونیست  حزب

  )نیری،  است  مانده  ناکام   بود،  کرده  طرح  گوارا  چه  ارنستو  که  سوسیالیستی  مسیر  تعقیب

 
1
 Maurice Bishop 

2
 New Jewel Movement 

3
 Bernard Coard 

4
 Sandinista National Liberation Front 

5
 National Opposition Union 

6
 Daniel Ortega 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sandinista_National_Liberation_Front
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandinista_National_Liberation_Front
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Opposition_Union
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  یفوریه   ۷-۴  از  پس  سال  چند  برای  (. ۲۰۱۵  یفوریه   ۲۷  نیری،    ۲۰۱۵  یژانویه  ۱۶

  در   کوبا  رهبری  که  رسیدمی  نظر  به  کوبا«،  کمونیست  »حزب  یکنگره  سومین  ،۱۹8۶

 در   گوارا  که  باشد  ایسوسیالیستی   گذار  دیدگاه  به  نبنیادی  جهت  تغییر  یآستانه

  کارلوس   با  (۲۰۰۹  ۳یافه،    ۱۹8۹  ۲تابالدا،    ۱۹۷۱  ۱)سیلورمن،  بزرگ«  ی»مباحثه 

 »حزب   رهبر  و  مسکو  طرفدار  مردمی«  سوسیالیست  »حزب  سابق  رهبر  ۴رودریگز،   رافائل

 بود، یالیسم«سوس »ساخت در شوروی الگوی به رویکردی طرفدار که کوبا« کمونیست

  »مدل   کوبا  رهبری  ، ۱۹۷۰  سال  در  نیشکر  ناموفق  برداشت  از  پس  کرد.می  دفاع  آن  از

  »شورای   در  کامل   طوربه  را  خود  اقتصاد  و   شد  پذیرا  را  شوروی  سوسیالیسم«  ساخت

 رائول   ،۱۹8۰  یدهه  اوایل   در  کرد.  ادغام  (COMECON)  ۵اقتصادی«  همیاری

  کاسترو  فیدل  داشت.  شکایت  شوروی  مدل  کاربرد  یدلسردکننده  تأثیر  از  علنا    کاسترو

 داری« سرمایه   از  بدتر  »نظامی  را  شوروی  مدل  اتخاذ  ینتیجه   حتی  ۱۹8۶  یکنگره  در

 ایجاد   برای  گوارا  چه  ارنستو  بدیل  به  بازگشت  بر  و  شد  خطاها  اصالح  خواستار  وی  خواند.

 گسترش   با  سال  چند   مدت  به  هدف   این  کرد.  پافشاری  ایتوده  سوسیالیست  آگاهی 

 شد.  دنبال  کوبا  در داوطلبانه کار بشجن

  کوبا   که  COMECON  آن  با  همراه  و  شوروی  اتحاد  ،۱۹۹۱  سال  تا   حال،بااین

  داشت،  وابستگی  آن   به  خود  اعتباری  یا   مالی   روابط  و  تجارت  یعمده  بخش  برای

 دست   از   را  خود  صادرات  درصد  8۰  و  واردات  درصد  8۰  تقریبا   کوبا  بودند.  فروپاشیده

 در  ویژه  ی»دوره  کوبا  حکومت  یافت.  کاهش  درصد  ۳۴  آن  داخلی  ناخالص  یدتول  و  داد

 
1
 Silverman 

2
 Tablada 

3
 Yaffe 

4
 Carlos Rafael Rodriguez 

5
 Council for Mutual Economic Assistance 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comecon#:~:text=Sov%25C3%25A9t%2520Ekonom%25C3%25ADcheskoy%2520Vzaimop%25C3%25B3moshchi,%2520%25D0%25A1%25D0%25AD%25D0%2592;%2520English,states%2520elsewhere%2520in%2520the%2520world.
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  از  گوناگونی  اصالحات  به  دست  کوبا   حکومت  زمان،  آن  از  کرد.  اعالم  را  صلح«  زمان

 ای فزاینده   طوربه  را  اقتصاد  از  ایعمده  هایبخش  و  زده  بازار  یحیطه   گسترش  طریق

  تا  کرد، می  ایفا  المللیبین یصحنه در کوبا   که نقشی همچنین، است. ساخته خصوصی

  باور  به  آنچه  رفتن  دست   از  دلیل  به   حدی  تا  و  جهان  هایانقالب  فروکش  دلیل   به  حدی

 است. یافته  کاهش شدتبه  بود، سوسیالیستی« »اردوگاه کوبا رهبری

  هایحکومت   ظهور  سرآغاز  ونزوئال  در   جمهوریریاست  به   زچاو  هوگو  انتخاب  اگرچه

  و  بولیوی  ونزوئال،   در  ایتوده  مبارزات  افزایش   به  و  شد   التین  آمریکای  در  پوپولیست

 طول   چندان  وضع  این  اما  درآورد،  انزوا  از  مقداری  را   کوبا  انقالب  که  انجامید  اکوادور

 اگرچه  ماند، می  باقی  واشنگتن  چنگال  از  خارج  ونزوئال  حکومت  فقط  امروز  نکشید.

 از  گسست  قصد  هارهبری  این  از  یکهیچ  است.  ریختگیهمبه   دچار  کشور  آن  اقتصاد

  رفاه   دولت  داریسرمایه  از  شکلی   ها آن  هایسیاست  بهترین  و   نداشتند  را  داریسرمایه

 است.  بوده یافتهتوسعه  ترکم کشوری در

  (ANC)  ۱آفریقا«  ملی  ی»کنگره  زا  غیرانتقادی  نگاه  با  همچنین  بارنز  رهبری

 عنوانبه  بود،  شده  تصویب  ۱۹۵۵  سال   در  که  را  آن  «آزادی  منشور»  و   کرد  حمایت

  در  ( ۱۹۹۲)  ماندال   نلسون  حال، بااین  پذیرفت.   جنوبی  آفریقای  آتی  انقالب  یبرنامه

  اقتصاد   »ما   شد:  پذیرا  را  نولیبرالیسم  ۱۹۹۲  سال  در  داووس  در  «  جهانی  اقتصاد  »مجمع

 برای  ساسیا  و  محوری  نقشی  آن  در  خصوصی  بخش  که  کنیم می  مجسم  را  مختلطی

 دارد«. مشاغل و ثروت آفرینش از اطمینان

 
1
 African National Congress 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%25C3%25A1vez
http://www.historicalpapers.wits.ac.za/inventories/inv_pdfo/AD1137/AD1137-Ea6-1-001-jpeg.pdf


 

 
 

 کامران نیری  737

 پایانی   هاینکته   9

  بین  از  بودم  مجبور   شدم،  سوسیالیست  ۱۹۷۱  سال  در  کهآن  از  پس   اندکی 

 در   ایران  دانشجویی  جنبش  سوسیالیستی  جریان  دو   مائوئیسم،   یا   تروتسکیسم

 کنم.  انتخاب را یکی  زمان،  آن در متحدهایاالت

  سوسیالیستی   سیاست  یادگیری  صرف   را  بعد   یدهه  و  برگزیدم  را  تروتسکیسم  من

 رسید. می من به سوسیالیست  کارگران حزب و تروتسکی از اول یدرجه در که کردم

  طرفدار  بارنز  رهبری  کههنگامی  ۱۹8۲  سال  در   حزب  این  به  پیوستن  از  پس

 نوان ع به  را  دهه  نیم  از  بیش   من  شد،  تروتسکیسم  از  خالصی  برای  لنین  یمطالعه

 کردم. بارنز رهبری و لنین از سیاست  یدرباره یادگیری صرف لنینیست

  بودم   خوانده  بار  دو   را  مارکس  »سرمایه«  دادم،   استعفا  حزب  از  ۱۹۹۲  سال  در   وقتی

 دانستم. می مارکسیست را خودم و

  به   و   شدم   آگاه   بشریت  رودرروی  بومیزیست  مسائل  از  من   ، ۱۹۹۰  یدهه  پایان  تا

 پی   سوسیالیستی  ینظریه   درون  در  طبیعت  یبقیه  با  بشریت  یرابطه   همسازی  ضرورت

 بردم.

  بازنشستگی   از  پس   بالفاصله   دانستم، می  گرابومزیست  سوسیالیست  را  خودم  که   من

 برای   راهی  عنوانبه  را  ۱اکوسوسیالیسم   ژورنال   جهان:  در  ما   جایگاه   ، ۲۰۰۹  آوریل  در

 گرابومزیست   سوسیالیسم  یدرباره  نوشتن  به  شروع  برای  و   امموردعالقه  مطالب  انتشار

 »سوسیالیسم   بعدا   که  شد   تبدیل  عملی   و  نظریه  به  تدریج به  که  کردم  منتشر

 نامیدم.  محور«بومزیست 

 
1
 Our Place in the World: A Journal of Ecosocialism 

http://forhumanliberation.blogspot.com/
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  بودم،   موختهآ  زندگی  در  ترپیش  که  را  مطالبی  از  برخی  بودم  مجبور  مرحله،  هر  در

 است.  پیشین  هایآموخته  زدودن توأمان آموزش اعظم بخش کنم.   حذف و نقد

  ماهیت  به  بنا  است. آموزش و زداییآموزش فرایند  این از بخشی  بازتاب جستار این

  فقط   کلیدی  ییافته   گوید.  پاسخ  ها آن  به  کهاین  تا  کند می  مطرح  پرسش  بیشتر  خود،

  سوسیالیست   کارگران  حزب  اعضای  سایر  و  من  که   سوسیالیستی  نظریات  که  نیست  این

 که این   همچنین  بلکه  اند،درآمده  آب  از  نارسا  یا  غلط  پذیرفتیم،  چهارم«  الملل»بین  و

  هر   برای  مستقال   باید   علمی   ینظریه  صحت  نیستند.  علمی  سوسیالیستی  نظریات

 اغلب  سوسیالیستی  نظریات  محتوای  خود  اما   باشد.   تأیید قابل  حوزه  آن  در  متخصص

  ترتیباینبه  که  هستند  خودتاریخی  ماهیت  به  بنا  نظریات   این   است.  منازعه  مورد

 است. دشوار بسیار عمر طول چندین حتی یا  عمر طول یک در عمل  در هاآن  آزمودن

  و   پرولتاریا  داری،سرمایه  تولید  یشیوه  نظریات  پروراندن  برای  انگلس   و   مارکس

 کارل  کردند.   اتکا  خود  تاریخی  ماتریالیسم  و   فلسفی  یسمماتریال  به  سوسیالیسم،

  و   ساخت  بدل   »مارکسیسم«  به  موسوم  علمی«  ای»آموزه  به  را  ها سهم  این  کائوتسکی

 تنها نه  بسیاری  هایشاخه  ترتیب،  این به  کرد.  منصوب  آن  اصلی  مفسر  مقام  در  را  خودش

  عنوان به را مارکس که دندآم دنبال به سوسیالیستی  هایگرایش از بلکه سوسیالیسم از

  در  تروتسکیسم  حاضر،  حال  در  (.۲  شکل   )نک.  کنند می  ذکر  خود  نسب  و  اصل

  شود:می  نمایندگی  حزب  سه  توسط  چهارم«  الملل»بین  در  متحدهایاالت

  هایگروه  همگی  ۳سوسیالیستی«   »رستاخیز  و  ۲سوسیالیستی«  »اقدام  ۱»همبستگی«،

 کنند. می اقرار خود میان در شدید  و  گسترده اختالفات به که کوچکی

 
1
 Solidarity 

2
 Socialist Action 

3
 Socialist Resurgence 
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  وجودی  هایبحران سطح  به بومیزیست   الوقوعقریب  های بحران  رسیدن  با   زمان هم

  نابودی  و  مکرر  هایگیری همه  ششم،  انقراض  اقلیمی،  بارفاجعه  تغییرات  حاضر،   حال  در-

  د. ان کرده  ارزیابی  نو   از  را  خود  نظریات  سوسیالیستی،  جریانات  از  برخی  -ایهسته 

 را   اجتماعی  مسائل  یهمه   که  آن  کارگرگرای  تحلیلی  دیدگاه  با  بارنز  SWP  حال،بااین

  کارگران  مدار  به   راست  سمت  به   حرکتش   و   دهد، می  تقلیل   »طبقاتی«   مسائل   به

  سایر   اگرچه  گیرد.می  نادیده   را  ها آن  یهمه  ترامپ،  اردوگاه  سفیدپوستِ  ناسیونالیست

  اند، افزوده  خود  سنتی  هایبرنامه  به  را  محیطی«ست »زی   جوانب  سوسیالیست،  هایگروه

 در  سوم  گروه   ندارند.  بومیزیست  هایبحران   از  درستی  درک  و  نظری  یعالقه  هیچ  اما

 ی نظریه  بر  ایافزوده  عنوانبه  اغلب  گرابومزیست   ینظریه  از  شکلی   تدارک   پی 

 است. بوده  رشد«، طبیعی »حدود  مانند  مارکس، سوسیالیسم

  و   انگلس  و   مارکس  ماتریالیسم  که   امکرده  استدالل  من   گذشته،  یههد  طول  در

 یجامعه  مشکالت  بر  شد،  تدوین  ۱8۴۰  یدهه  اواسط  در  که  تاریخیِ  ماتریالیسم

  هایبحران   صحیح  درک   برای  بودند.  متمرکز  ظهور  حال  در  صنعتی  داریسرمایه

  تا   است  الزم   مارکس  پردازینظریه  های بنیان  این  مجدد   یمالحظه  بومی، زیست 

  در  بشریت  که  یابد  توسعه  تاریخ  از  جدیدی  ماتریالیستی  برداشت  و   جدید  ماتریالیسم

  )نیری،  است  زمین  روی  بر   حیات  اجتماع  در   بسیار  هایسوژه  میان  در  سوژه  یک   فقط  آن

  یبقیه  با  تصادم  به  بشریت  یبیراهه  من،  دیدگاه   در  (.۲۰۱۳  نیری،   ۲۰۱8  نیری،   ۲۰۲۰

  و   شد   آغاز  پیش   سال  هزار  ۱۰  تقریبا   که  دارد  کشاورزی  به  گذار  رد  ریشه  طبیعت،

  یگانه  طبیعت  از   زداییبیگانگی  بنابراین،  است.  بوده   طبیعت  از  مند نظام  بیگانگی   مستلزم

  من،   نظر  به  است.  اجتماعی   بیگانگی  اشکال  تمام  از  انسان  رهایی  و  بقا  برای  ما  امید

 همین.  یعنی  مارکس  سوسیالیسم اساسی یایده به بودن وفادار

  فرصتی  اگر  اما  گذرانم.می  روز  به  روز  را  زندگی  و   رسیده  بام  لب  به  من  عمر  آفتاب

  پاسخبی جستار این در  که  بنویسم هایی پرسش  از برخی یدرباره امیدوارم بیاید،   پیش
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  ذاتا   که  جوان  خوانندگان  ویژه به  خوانندگان،   که  امیدوارم   تر، مهم  همه  از  گذاشتم.

  رهایی   و   نجات  راه  یافتن   برای  که  نظری  مشکالت  حل  به   بتوانند  دارند،   بیشتری  خالقیت

 کنند.  کمک هستیم،  هاآن به پرداختن نیازمند خود

 

و   - نظری  »سنجش  عنوان  تحت  اصل  در  مقاله  این 

متحده: گذشته و حال«  انتقادیِ حزب کارگران سوسیالیست ایاالت

، ۲۰۲۰اکتبر    ۲۰یسم«،  در »جایگاه ما در جهان: ژورنال اکوسوسیال

فارسی   به  را  آن  کاسبی  هومن  و  شد  منتشر  انگلیسی  زبان  به 

 برگردانده است. 

 

 

 ها:نوشتپی

 فرم سازمانی. ی »حزب«، »جریان سیاسی« است نه  در اینجا منظور مارکس و انگلس از کلمه .1

سوئیزی   .2 و  نظریهوسیلهبهباران  کردن  جایگزین  نظریهی  با  مارکس  کار  ارزش  ی  ی 

ی عمومی  داری پروراندند: »]نظریهی انحصار سرمایهای منسجم درباره، نظریهنئوکالسیک قیمت

  ی قیمتهای ]الیگوپولیستی[ قرار دارد، نظریهی چنین شرکتقیمت برای اقتصادی که زیر سلطه

(. برای  ۵۹:  .  ۱۹۶۶انحصاری سنتیِ اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک است«. )باران و سوئیزی،  

متحده،  ی موضوعیت قانون ارزش مارکس برای اقتصاد ایاالتبحث کامل و شواهد تجربی درباره

 . ۲۰۱۶نک. انور شیخ، 

نامند  ن نمیمن »امپریالیسم« را در گیومه گذاشتم، زیرا تمام نظریات وابستگی آن را چنی .3

آنعنوان)به از  برخی  واژهمثال،  از  میها  استفاده  »پیرامون«  و  »مرکز«  دربارههای  و  ی  کردند( 

بردند، هیچ توافقی  پردازانی که این اصطالح را به کار میمعنای »امپریالیسم« در میان آن نظریه

 وجود نداشت.



 

 
 

 کامران نیری  741

ی خود  بابک زهرایی، مسیر سازشکارانهایران، حزب کارگران انقالبی )حکا(    ۱۹۷۹در انقالب   .4

نوامبر   در  آمریکا  اشغال سفارت  از  پس  اسالمی  به جمهوری  نسبت  آن  ۱۹۷۹را  کرد.  ها  آغاز 

»جریان آنچه  با  را  سازمانخودشان  پایین  از  شدههای  میدهی   » اسالمی  همسو  ی  نامیدند، 

ی  ها حمایت کردند. همهها توسط برخی از هماناز تصرف دانشگاه  ۱۹8۰ساختند و در آوریل  

رغم تشدید سرکوب جنبش مردمی کارگران ازجمله شوراهای کارگری صورت گرفت.  ها علیاین

بابک    ۱۹8۳ی  ، جمهوری اسالمی انقالب را در هم کوبیده بود و در ژانویه۱۹8۲تا پایان سال  

ی سیاسی  عضای کمیتهتر بابک و یکی از ازهرایی را به زندان انداخت. سیامک زهرایی، برادر بزرگ

منتشر کرد که در آن استدالل کرده بود که جمهوری اسالمی    ۱۹8۳ی  حکا، کتابی را در ژوئیه

اساسا  حکومت کارگران و دهقانان است. اگرچه همه در حکا موافق نبودند، اما این حزب طبق  

از نظر آن انقالبی  دار را از رژیم جمهوری اسالمی مجزا کرده بود که  ی سرمایهروال معمول طبقه

می رهبری  را  »ضدامپریالیستی  نک.  برنامهکرد.  نقد  اسالمی:  جمهوری  و  انقالب  « حکای  رهبری 

 ( ۲۰۱۲نوامبر  ( )برای نقد خود من، نک. نیری،  ۱۹8۳ی )ژوئیه

 

 نامه: تقدیم

  دهه   دو  طی  که  کنم  تقدیم   ای العادهفو   سوسیالیست  رفقای  آن   یهمه  به  را  جستار  این  که  مایلم

  ی همه  مراد   که   هستم  مطمئن  شدم.  دوست   و   داشتم  همکاری   ها آن  با  سوسیالیست   کارگران  حزب   در

  تالش   خاطر  به  کاسبی  هومن  زا  همچنین  است.  بوده  سوسیالیسم  و  بشریت  رهایی   امر  به  خدمت  هاآن

 سپاسگزارم.  فارسی زبان به  جستار  این ی ترجمه برای او آمیزمحبت

 

 

 

 

 

http://www.kargar.net/Archive/files/PK/LeadershipofRevolutionandIslamicRepublic-F.pdf
http://www.kargar.net/Archive/files/PK/LeadershipofRevolutionandIslamicRepublic-F.pdf
http://www.kargar.net/Archive/files/PK/LeadershipofRevolutionandIslamicRepublic-F.pdf
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 متحده ضمیمه: طرح مختصری از تاریخ حزب کارگران سوسیالیست ایاالت
  تأسیس   عضو  هزار  دو  با  ۱۹۳8  یژانویه  در  متحدهایاالت  ( SWP)  سوسیالیست«  کارگران  »حزب

کانن   پی.  جیمز  SWP  اصلی   رهبر  شد.
۱
  ایرلندی   مهاجران   از  ای خانواده  در   که  کانن  بود.  ( ۱۹۷۴-۱8۹۰)   

«آمریکا  سوسیالیست  حزب »  به   ۱۹۰8  سال  در   بود،  گشوده  جهان  به  چشم   سوسیالیست  کارگر  یطبقه
۲
  

(SPA)  جهان  صنعتی  کارگران»  به   ۱۹۱۱  سال  در   و »
۳
  (IWW)  .بیل«  »بیگ  از  شخصا   وی  پیوست 

، ودهیو
۴
  غرب  سراسر  در  IWW یدهندهسازمان ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۲ از و  دید ،آموزش IWW ارشد  رهبر 

  انقالب  از پس سال یک را متحده«ایاالت  کمونیست »حزب سوسیالیست«،  »حزب چپ جناح  بود.  میانه

  به   کمونیست«  »حزب  ی نماینده  عنوانبه  کانن  ،۱۹۲8  سال  در  داد.  تشکیل  ۱۹۱۷  اکتبر  سوسیالیستی

  لئون   انتقاد  از  ای خهنس   به  او  آنجا  در  شد.  اعزام  مسکو  در  کمونیستی«  الملل »بین  یکنگره  ششمین

  عنوان  تحت   بعدا    که  کرد   پیدا   دست   کمونیستی«  الملل»بین  ی قطعنامه  نویس پیش  از  تروتسکی

« لنین  از   پس   سوم   المللبین»
۵
  رهبر   که   تروتسکی  تا  بود   داده  ترتیبی  اخیرا   استالین   شد.  منتشر  ( ۱۹۲8)  

  تبعید   میانه  آسیای  در  آتا  آلما  به  را  او  و  شود اخراج  کمونیست  حزب   رهبری  از  بود  چپ اپوزیسیون  اصلی

 کرد.

  در   مونیست ک   حزب  اعضای   و  رهبران   سایر   با   را   تروتسکی  نقد   متحده، ایاالت  به  بازگشت  از   پس  کانن

  با  که   را  دیتگر   نفر   صد  حدود  و  او   گرفت،   را  استالین   طرف   که  کمونیست   حزب   رهبری  گذاشت.  میان

آمریکا«   کمونیست   »انجمن   ها آن  کرد.  اخراج   بودند،  موافق   تروتسکی
۶
  با   متعاقبا    که  دادند   تشکیل  را  

 نهاد.  بنیان  را  SWP  و شد ادغام دیگری همفکر  هایجریان

  در   ایتوده  و  کارگری  های جنبش  از   برخی  در   کلیدی  نقشی  SWP  و  تروتسکیست  جنبش

  جنگ   با  مخالفت   جنبش  و   ۱۹۳۴  سال  در  «میناپولیس  داران کامیون  اعتصاب»  ازجمله   متحده،ایاالت

 
1
 James P. Cannon 

2
 Socialist Party of America 

3
 Industrial Workers of the World 

4
 "Big Bill" Haywood 

5
 The Third International After Lenin 

6
 Communist League of America 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_P._Cannon
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Party_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Workers_of_the_World
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Haywood
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Haywood
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Haywood
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Haywood
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1928/3rd/index.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotsky
https://en.wikipedia.org/wiki/Minneapolis_general_strike_of_1934
https://en.wikipedia.org/wiki/Opposition_to_United_States_involvement_in_the_Vietnam_War#:~:text=Many%2520Americans%2520opposed%2520the%2520war,and%2520appeared%2520to%2520be%2520unwinnable.
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  »قانون   طبق  SWP  اعضای   و  رهبران  سایر  و  کانن  ،۱۹۴۱  سال  در  کردند.  ایفا  ،ویتنام  در  متحدهایاالت

  زندان   و  دادگاه   به  و   شدند  دستگیر   دوم،   جهانی  جنگ  به متحدهایاالت  ورود  با  مخالفت   دلیل  به اسمیت«

  کانن   خود   های پاسخ  کردند.  استفاده  سوسیالیسم  یدرباره  آموزش  برای   محاکمه  این   از   متهمان  رفتند.

«سوسیالیسم یمحاکمه» عنوان با   بعدا   دادگاه صحن در
۱
 شد.  منتشر 

  جدید  سراسری دبیر بارنز جک کهاین از بعد  SWP گرفت، قرار موردبحث جستار  در که طورهمان

 گذارد. انحطاط  به رو داد،  سازمان   را  خود شخصیت  کیش  و شد  آن
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  ۱، پرابهات پاتنایک، یاقتصاددان مارکسی نامدار هند، هنگامی که ۱۹۹۰در سال 

آمد؟« امپریالیسم  سر  بر  »چه  پرجنب پرسید  نظریه مکاتب  تأثیرگذار  و  های  وجوش 

، یعنی زمانی که  ۱۹۷۴در سال  (۱)امپریالیسم، به رخوتِ تاریخی پساجنگ دچار بودند.

های مارکسیستی کرد، امپریالیسم در مرکز تمامی بحثمیمقصد هند ترک  او غرب را به 

به بازگشت،  غرب  به  که  هنگامی  بعد،  سال  پانزده  تنها  اما  داشت.  میقرار  رسید  نظر 

. هر چه باشد، پایان اتحاد شوروی و اعالم پایان  است  امپریالیسم از پیش، از م د افتاده 

 .ها نزدیک بودلیبرال جانباز  تاریخ

ی امپریالیسم از اوایل قرن بیستم آغاز شد.  ها در مسألهکندوکاوهای مارکسیست 

و.   زمان  مسألهایدر  دو  لوکزامبورگ،  رزا  و  لنین  درباره.  یکدیگر  به  مرتبط  ی  ی 

نگ داری و جسرمایهرقابت بینا  -۱ها قرار گرفتند:  امپریالیسم در مرکز توجه مارکسیست 

ی بین کشورهای امپریالیستی و داری جهانی و رابطه مراتب درون سرمایهسلسله  -۲و  

های روسیه و چین، موج ضداستعماری  مستعمرات. از آن پس، انقالبمستعمرات/ نیمه 

اند. بعد از آخرین جنگ تغییر داده  عمیقا پساجنگ و جنگ سرد، بستر امپریالیسم را  

استقالل،   ۱۹۴۰ی  ر دهه د امپریالیستی در هستهبینا به  اکثر مستعمرات  و دستیابی 

سیاسیرابطه  کلید  -ی  به  غیرامپریالیستی  و  امپریالیستی  کشورهای  بین  اقتصادی 

 .پردازی امپریالیسم تبدیل شدنظریه 

-ی مرکزنیافتگی و رابطه ، متفکران مارکسیست با واکاوی توسعه۱۹۵۰ی  از دهه 

اری جهانی، تا حدّ زیادی ما را به عمقِ درک امپریالیسم دیرامون یا وابستگی در سرمایهپ 

هایی است که  یکی از اولین و بهترین تحلیل  ۲»اقتصادسیاسی رشد« پل باران  (۲)اند.برده

می کمپرادوری  نشان  و  امپریالیستی  فئودالی،  منافع  مصرفعالوه-دهد  دیگر  های  بر 

اقتصادی مازاد  می  -غیرمولد  باعث  بمانند.  چگونه  عقب  سوم  جهان  کشورهای  شوند 

هر    ۵،رشتاینو امانوئل وال  ۴آندره گوندر فرانک  ۳بعدها نویسندگانی همچون سمیر امین،
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با ظهور سرمایه  دست به گسترش  کدام مرتبط  اما  متمایز  ها  داری زدند. آنرهیافتی 

 که تنها بر اروپای غربی و ایاالت متحده تمرکز کنند، این مسأله را نیز واکاوی جای آن به

تر یا نظام امپریالیستی، مازاد  که چگونه تقسیم جهانی کار و نظام جهانی عمومی  کردند

نیافتگی هردو  یافتگی و توسعه چنین توسعه کرد و اینز پیرامون به مرکز منتقل میرا ا

 .آوردرا همزمان پدید می

این  به  توجه  دههبا  اوج۱۹۷۰و    ۱۹۶۰های  که  زمان  نوشته   ،  های  نگارش 

بحث از  امپریالیسم  شدن  محو  بود،  امپریالیسم  حول  بسیار مارکسیستی  چپ  های 

ی نگاه کنید(، بسامد کلمه  ۱بوکس )به نمودار  های گوگلتوجه است. طبق دادهقابل

نمونه  در  کتاب»امپریالیسم«  از  بزرگی  انگلیسیی  سالهای  بین  و    ۱۹۷۴های  زبان، 

رصد کاهش یافته است. حتا پیش از نابودی اتحاد شوروی یا  بیش از پنجاه د  ۱۹۹۰

های امپریالیسم در ایاالت متحده و دیگر  گذارهای نولیبرالی در اکثر نقاط جهان، تحلیل

 .جاها، در حال محو شدن بودند

 زبان( )انگلیسی 1۸70-2019بوکس، ی »امپریالیسم« در گوگل: بسامد کلمه 1نمودار 

 
 Google Books Ngram Viewer, books.google.com/ngrams منبع:

تواند دلیل  پاتنایک اظهار کرد تقویت و تحکیم امپریالیسم پس از جنگ ویتنام می

المللی پول و بانک  بر کارکردهای مخرب صندو  بینعالوه- این امر    ( ۳)این افول باشد.

گذ  -جهانی بود.  پیدا  نیز  کار  جهانی  تقسیم  بیدادگریِ  این از  از  تحول شته  ها، 
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لحا   گرای غربی جریان داشت که بهتری نیز در میان روشنفکران لیبرال و چپمستقیم

نوشته بود  را کمسیاسی قصد کرده  از دهههای ضدامپریالیستی  نشان دهد.  ی  ارزش 

مایکل    ۲رابرت برنر،   ۱ای همچون بیل وارن، شدهگرای شناخته ، نویسندگان چپ۱۹۷۰

 .انددر این نوع ضدانقالب فکری دست داشته  ۵و دیوید هاروی، ۴تونیو نگری آن ۳هارت، 

ی  نشینی از مسألهنظر از تغییری که در عالیق تحقیقاتی متفکران رخ داد، عقبصرف 

ایدئولوژی محافظهامپریالیسم، به به تسهیل ظهور  قالب گفتمان  ویژه منجر  کارانه در 

های انترناسیونال دوم«  گذاریتوان »سیاست می چه کهچپ شده است. بازگشتی به آن

سیاست این  است.  داده  رخ  سنّتگذارینامید،  از  اساس  از  مارکسیستی  ها  که  -های 

تسه  مائو  و  لنین  میتوسط  اعمال  می  -شدند دون  در جدا  انقالبی  پتانسیل  و  شوند 

 .کنندشدت محدود میکشورهای کانونی امپریالیستی را به

 های امپریالیسم تحلیل  وارن و محو شدن

وارن، عضو سابق حزب کمونیست بریتانیا که بعدها به سازمان کمونیستی بریتانیا  

ایرلند ۶و 
اولین نقدها را به سنّت ضدامپریالیستی مارکسیسم مطرح   از  پیوست، یکی 

دارانه«  سازی سرمایه ی بلند »امپریالیسم و صنعتی مقاله  ۱۹۷۳کرده است. او در سال  

وارن در این مقاله سعی کرده نگرش ضدامپریالیستی   (۴)منتشر کرد.  ۷ریویو را در نیولفت 

،  ترعبارت عامبهنگرشی که معتقد بود امپریالیسم یا    آن زمان را به چالش بکشد فِ  متعار

وجود نیافتگی بهداری در جهان سوم وابستگی و توسعهسرمایه  مناسباتگسترش جهانی  

مشتاقانه میمی او  سرمایهآورد.  دهد گسترش  نشان  برای کوشید  امپریالیسم  و  داری 

اس  آورده  ارمغان  به  ا شکال(  دیگر  و  )صنعتی  ترقی  سوم  بهجهان  وارن،  ت.  کالم 

نشان می تجربی  توسعه»مشاهدات  دورنمای  سرمایهدهند  اقتصادی  موفق  دارانه ی  ی 
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ی اصلی بسیار  نیافتهتوجهی از کشورهای توسعهسازی[ در تعداد قابل]اشاره به صنعتی

نمود تز  کرد و حتا اظهار میمطلوب است«. اگرچه وارن وجود امپریالیسم را تصدیق می

ی عمومی لنین در باب  حال بر این باور بود که »نظریهز لنین است اما باایناو همان ت

 لحا  نظری بدفهمی دارد و از نظر تاریخی نادقیق است«.امپریالیسم به

پروژه  و  پساجنگ  رونق  بازتاب  طرفی  از  وارن  تجربی  صنعتینتایج  ملّی  های  سازی 

برعهده گرفته بودند  و از طرف دیگر  یافته  تازگی استقاللهای بهفراگیری بود که ملّت

ظهور   اندکیبازتاب  کرهالحمایه تحتدولت    تعداد  و  تایوان  همچون  امپریالیسم  ی ی 

جا رسید که . اما وارن تنها به اشاره به شکوفایی پساجنگ بسنده نکرد. او بدانجنوبی

از داخل    ای که بر داخل مبتنی بود وکرد جهان سوم با پیشرفت فزایندهاستدالل می

رنگ کردن برتری  ی وسیعی از صنایع و با کمشد، با دربرگرفتن گسترههزینه میتأمین

سازی مستقل بوده است. او معتقد بود این ادعا که  غرب، دستخوش صنعتی  یفنّاورانه

مکیده، در دوران پساجنگ هیچ معنایی ندارد  زیرا  مرکز، ارزش اضافی پیرامون را می

هر شود. بها  بهایی باشد که برای برپایی تأسیسات مولد پرداخته میتواند صرفاین می

 « .اندترتیب، »استثمار و پیشرفت نیروهای مولد دو روی یک سکه

ضدگذاریسیاست  که  -های  بود  نظر  این  بر  او  بود.  آشکار  وارن  ضدامپریالیستی 

میسوسیالیست  مبارزهها  سرشت  باریکبایست  را  ضدامپریالیستی  مورد نهبینای  تر 

خواست توجه بیشتری به مبارزات طبقاتی داخلی در  ها میبررسی قرار دهند و از آن

پیرامون فقط برای گذشته  -ی مرکزروز رابطه بهجهان سوم معطوف کنند. چنانچه روز

معامالت   و  مرافعات  برای  پوششی  صرفا   ضدامپریالیسم  طبیعتا   آنگاه  کند،  صد  

 آورد.می وجودداری بهسرمایهبینا

اگر  -داری موجب شکافی ماندگار  بینی نادرست وارن، پیشرفت سرمایهبرخالف خوش 

واکنشی به در    ۱بین مرکز و پیرامون شده است. اندکی بعد، آرگیری امانوئل  -نه فزاینده

ی وارن اظهار کرد او از اختالف فاحش بین کشورهای ثروتمند و جهان سوم در  نوشته 

مکانیزهصنعتی و  کشاورزی چشمسازی  است.کردن  کرده  کرد    ( ۵)پوشی  بیان  امانوئل 

 
1 Arghiri Emmanuel 
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- کرد(، خودباشد )آن گونه که وارن گمان می  ۱گرتخریب-که خودجای آنامپریالیسم به

تواند  ی کارگرِ خارج از کشورهای موطنِ امپریالیسم میاست و تنها طبقه  ۲تولیدکننده باز

جیمز   ۳مایکل، ن را از بین ببرد. در واکنشی دیگر، فیلیپ مکور شود و آبه آن حمله 

سازی مستقل تنها نشان دادند که شواهد ناچیزی برای صنعتینه  ۵و رابرت رودز  ۴پتراس 

ی بحران پیشِ رو در  درباره  - درستیو به-در جنوب جهانی وجود دارد  بلکه پیشاپیش  

پرداخت  توسعه   هاتراز  جهان  اخطاردر  قویا     (۶)کردند.  نیافته  نویسنده  سه  پایان،  در 

خاطر منافع کسر کوچکی از جمعیت، به استدالل کردند که رشد جهان سوم، محض

فهمیده   امپریالیسم  بستر  تنها در  پدیده  این  و  است  وابسته  از کشورها  اندکی  تعداد 

نگرش   های تز وارن اشاره کرد: ضعفبه تعدادی از نقطه  ۶شود. بعدها دیوید اسلیترمی

فرمانبرانه  ۷، اروپامدار سرمایهپذیرش  استثمار  مطالعهی  و  متون  داری  از  قسمی  ی 

 (۷)اند.مارکسی که زیرکانه گزینش شده

رسان د.  واقع تجربه کرده، تز وارن را به اثبات نمیپیشرفتی که تاکنون نظام جهانی به 

در   ۲۰۱۰ر ثابت  م.[ برحسب دال–ی ملّی ]کشورهای مختلف  درآمد سرانه   ۲نمودار  

سال    ۱۹۶۰سال   مقادیر  برابر  در  می  ۲۰۱۵را  میقرار  نشان  کلی  الگوی  دهد  دهد. 

ساله،  وپنجاصطالح پیشرفت پنجاهطی به  یداربندی در جهان سرمایهمراتب و ردهسلسله 

به همان صورت در سال    ۱۹۶۰تغییر باقی مانده است. کشورهای ثروتمندِ  عمدتا  بی

که کشورهای فقیر آن زمان بعد از گذشت نیم قرن  در صدر هستند، درحالی  ۲۰۱۵

ی میانگین درآمد سرانه  ۱۹۶۰همچنان به قعر گرایش دارند. بنابر همین داده، در سال  

ی بیست برابر میانگین درآمد سرانه  ۳۲آور  شکلی سرساماول، به  ثروتمند  بیست کشور

 .افزایش یافت  ۱۲۳این نسبت به  ۲۰۱۵آخر بود  تا سال کشور فقیر 
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 داری مراتب در جهان سرمایه : سلسله2نمودار  

  
ی تولید ناخالص داخلی بر  ، سرانهdatabank.worldbank.orgی بانک جهانی، پایگاه دادهمنبع: 

 متحده. ایاالت  ۲۰۱۰گیری شده است، براساس دالر ثابت حسب مقدار لگاریتمی اندازه

توسعه شده،  »نیست«  امپریالیسم  شود  پنداشته  اگر  که  و  البته  مرکز  یافتگی 

به توسعه  پیرامون  به نیافتگی  نامرتبط  پی  روازاین  آیند.نظر میکلی  به دو  وارن  آمد  تز 

نیافتگیِ هر کشور، که فقدان توسعه یا توسعهشود. نخست اینسیاسی عمده منجر می

که منجر به  -سازی  اش از پیوستن به جهانیماال  از امتناع مشکل همان کشور است. احت 

یا از نوع خاصی از انحراف یا از نهادها و فرهنگ نامساعد    -شودرشد نیروهای مولد می

که اگرچه جنوب جهانی شود. مورد دوم ایناز خودِ فقر ناشی می  - ترعبارت صریحبه-یا  

کز انقالب و تجربیات سوسیالیسم بوده  تر، مریا جهان سوم، از زمان لنین و حتا پیش

رسانی بر دوش جوامع غربی و  بخشی و کمکتوسعه   از  است، اما در نظر وارن، به باری

محور که  چنین، آن گونه نگرش اروپامدار یا غربشود. اینها تبدیل میر وی آندنباله

 شود.انداز میداری جهانی تداوم داشت، در چپ طنیندر بازار سرمایه
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 ی گذاری برنر در مباحثهداخلهم 

محافظه چرخش  از  نشان  وارن  تز  چپ کارانهاگر  مسائل  ی  حول  غربی  گرایان 

ای که بر  دیدهگفت رابرت برنر، تاریخدان تعلیم  باید تر داشت، آنگاه  تر و جهانیامروزی 

گذاشت، به این  داری صحه میبه سرمایه  اروپا  کاری در تاریخ گذاراروپامداری و محافظه

ی برانگیز بلند او، »خاستگاه توسعهماجرا غنای بسیار بخشیده است. این امر از اثر مجادله

نوسرمایه مارکسیسم  بر  نقدی  سال  ۱اسمیتی-داری:  در  که  نیولفت  ۱۹۷۷«  ریویو  در 

 ( 8).منتشر شد، روشن است

بازمقاله  حدّی  تا  برنر  مباحثه-ی  به ارزیابی  فئودالیسم  از  گذار  باب  در  معروف  ی 

و دیگر متفکران مارکسیست در  ۳پل سوئیزی  ۲داری است که بین موریس داب،سرمایه

که  دیگر موارد، سوئیزی و داب بااینبر   درگرفت. عالوه  ۴در »علم و جامعه«  ۱۹۵۰ی  دهه

)کشمکش درونی  نیروهای  هم  بودند  بیرونی  موافق  نیروهای  هم  و  طبقاتی(  های 

اند، بر  داری ایفا کردههای مهم و متقابلی در گذار به سرمایه)دادوستد و شهرها( نقش

وئیزی )سوئیزی( اختالف نظر داشتند. س  ۶)داب( یا »محرک اولیه«  ۵ی اولیه«سر »تکیه 

که داب از این نظر دانست، حال آننیروی پیشران گذار در اروپای غربی را بیرونی می

می تعیین  دفاع  را  بازار  و  دادوستد  اثرات  جهت  و  شکل  درونی،  نیروهای  که  کرد 

های  وجوی پاسخ به پرسشراه انداخته بود، در جست سوئیزی که بحث را به  (۹)کردند.می

داری درک خوبی دارم   ی سرمایه»اکنون، از ماهیت محرک اولیه  کالم او، سیاسی بود. به

این  به از  که  پیشرفتی  فرآیند  چرا  میکه  میوجود  منتهی  بحران  به  چرا آورد  و  شود 

ی کتاب داب سوسیالیسم الزاما  شکل فاتحِ جامعه خواهد بود. ولی زمانی که به مطالعه

هیچ فئودالیسم  مورد  در  شدم،  ایمشغول  از  بهن  کدام  روشن   وجههیچموارد  برایم 

صورت خود و بهخودیی اصلی بهرفته، روشن نیست که مباحثههماما روی  (۱۰)نبود«.
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حال،  های چپ در دوران پساجنگ مربوط بوده است. بااینگذاریمستقیم به سیاست

الهام و  مباحثه  از  حاصل  روشنفکریِ  تسهیل بخشیفضای  به  منجر  احتماال   اش 

 .های جهانی شدهای بعدی حول امپریالیسم، وابستگی و نظامبحث  گیریشکل

مانتلی  نویسندگان  و  باران  سوئیزی،  مباحثه،  این  از  و   ۱ریویوگذشته  مبارزات  به 

برنر   یروشن است که آماج اصلی حمله اند.های جنوب جهانی توجه بسیار داشته انقالب

ی او با نقدی بر  تاین بودند، اما مقالهفرانک و والرش -نوشتمی  ۱۹۷۰ی  که اواخر دهه-

دهه  در  سوئیزی  می  ۱۹۵۰ی  موضع  بااینآغاز  در  شود.  که  کسی  هر  برخالف  حال، 

کلی نقش دادوستد و شهرها  ی اصلی شرکت کرده بود )از جمله داب(، برنر به مباحثه 

  ریادرا مسبب ظهور مناسبات اجتماعی سرمایه  ۲کرد و تنها تغییرات زراعیرا رد می

داری خود مناسبات اجتماعی فئودالی یا سرفخودی دانست. از نظر او، دادوستد بهمی

در مناسبات طبقاتی در روستا، دادوستد    ۳کند و تنها تغییری خودمختاررا دگرگون نمی

داری سو  خواهد داد. پیرو این استدالل، اظهار شد سوئیزی، فرانک سمت سرمایه را به 

سازی ی نقش دادوستد، تقسیم کار، »رقابت« و »بیشینه و والرشتاین زمانی که درباره

برنر حتا تمرکز    بودند.  فرض گرفتهپیشداری را  کردند، وجود سرمایهبحث می  ۴مازاد«

 .اسمیتی نامید-بر مبادله )سوئیزی( و تقسیم کار )فرانک و والرشتاین( را روش نو

اصطالح   از  هم  یکبار  حتا  سوئیزی  دید  خواهیم  کنیم،  بررسی  منصفانه  اگر 

نادرستی به سوئیزی نسبت  سازی« استفاده نکرده است  اصطالحی که برنر به»بیشینه 

آنمی تا  را جنبه داد  غیرتاریخی بحث میچه  بهی  برجسته کند.  رادنی  پنداشت  واقع 

به سوئیزی،   ۵هیلتون، پاسخش  بود که در  بریتانیا، کسی  اهل  مارکسیست  تاریخدان 

کالم  به  (۱۱)ی پویش فئودالیسم پیشنهاد کرد.عنوان محرک اولیه سازی مازاد را به بیشینه 

کوشید رانت فئودالی را بیشینه  یی حاکم به هر شکلی که ممکن بود... م هیلتون، »طبقه 
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به  بود که همواره  رانت فئودالی مازادی  تولیدکنندهکند   از  ی مستقیم تصاحب اجبار 

قصد فروش در  سازی بهگوید این بیشینه ی توضیحاتش میشد«. هیلتون در ادامه می

کمان،  ی حامثابهشان به  هایبازار نبوده  بلکه در اساس برای »حفظ و ارتقای موقعیت

 .اندکردهاستثمارشان«، چنین میبر زیردستانِ تحتعالوه،  شمارشاندر برابر حریفان بی

برنر، سوئیزی و    کهنخست اینای دچار است.  کم سه عیب ریشهدست  به  ی برنرمقاله 

گزین او این  که جاید، حال آننکتوجهی به فرآیند گذار میوالرشتاین را متهم به کم

سازی مازاد  ناپذیری بیشینه وجود نداشته. روش برنر در بررسی امکاناست که گذاری  

در    ۱ی فئودالی، روشی متافیزیکی بود که شاید بازتابی از تأثیر مکتب تحلیلیدر جامعه

های  توانند انگیزهگیرد که اربابان فئودالی نمیبرنر مفروض می  ( ۱۲)آن مقطع بوده باشد.

هایی داشته توانند چنین انگیزهداران می تنها سرمایه  دارانه داشته باشند چونسرمایه

های اقتصادی بورژوایی همچون بسیاری از نظریه –باشند  اما این الگوی خشکِ دودویی  

یکباره اتفا   داری بهطور ضمنی بر این داللت دارد که گذار به سرمایهبه  - شدهشناخته 

طور که سوئیزی در جواب به  باشد. همانافتاده است. این ممکن نیست حقیقت داشته 

داری دو قرن فاصله است.  سرمایهداری تا ظهور کشاورزی  او تأکید کرد از پایان سرف

بایست به  از قضا، این بدان معناست که برنر خود می (۱۳)داب نیز با این نظر موافق بود.

ا اظهار کرد، »برنر،  بعده   ۲طور که جیمز بالت توجهی کرده باشد. همانگذار طوالنی کم

مارکسیست از  بعضی  سرمایههمچون  از  رازورزانه  مفهومی  به  دارد.  ها،  باور  داری 

رسد آنچنان شود  زمانی که فرامیداری یک هستی، یک چیز اساسی فهمیده میسرمایه

روابط وکمال ظهور میتمام بر  تا  نازل شده،  المپ  از  است که  کند که گویی خدایی 

 (۱۴)کند«. انسانی حکمرانی

که برنر بعضی از شواهد تاریخی پراهمیت را اشتباه فهمیده است. طبق توضیح  دوم این 

ها به نظام  ی الحا  آندر لهستان و اروپای شرقی نتیجه   ۳داری دوموالرشتاین، سرف
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کرد نقش دادوستد را  که تالش می–ی تولیدکنندگان غلّات بوده. برنر  مثابهجهانی به

بدتر کردن شرایط دهقانان  اظه  -رد کند در  نقشی جزئی  تنها  غلّات  ار کرد صادرات 

اولیه دادوستد  چنانکه  بهداشته   لهستان  در  غلّات  است.  ی  بوده  اندک  نسبی  طور 

دهند، اگرچه نشان می ۲و کنت توماس  ۱های دقیق رابرت دنمارکطور که بررسی همان

باز از  پس  تنها  غلّات  به  فئودالی-دادوستد  افزایش  نقطهسازی  اما  رسید،  اوج خود  ی 

بهقابل صادرات  سرفتوجه  قانونی  وضع  که  داد  روی  آن  از  پیش  امکان  یقین  و  ها 

از دربار سلطنتی مورد حمالت سنگین قرار بگیرند.درخواست  برنر با تشریح    (۱۵)شان 

کند  کشاورزی اروپای شرقی نسبت به صنعت غرب، اظهار می  ۳یی مبادلهبهبود رابطه 

واقع از مرکز به پیرامون بوده است. دنمارک و توماس  جریان مازاد در قرن هفدهم به

ی انتقال مازاد برای ما روشن  ی مبادله چیزی را دربارهاستدالل کردند تغییرات رابطه 

ها  وری متفاوت باشد. آنسبب نرخ رشد بهرهتواند بهکند  چنانکه این تغییرات مینمی

سادگی در بستر توان بهی مبادله را میدادند که تغییرات رابطه شکلی مستند نشان  به

کاهشِ تولید غلّات در لهستان در وری ثابت یا روبهرشد در هلند و بهرهوری روبه بهره

 قرن هفدهم فهمید. 

به تاریخ، توجه اندکی به استعمار، فتوحات نظامی و    اروپامدارکه نگاه  سوم این  برنر 

های طبقاتی در اکثر نقاط جهان دارد. او همچنین نادیده  بندیها به شکلصدمات آن

های میانه  گیرد که بسیاری از خصایص مهم مناطق روستایی انگلستان در اواخر سدهمی

از بند رسته، اجاره هقانی و غیره( طی همان دوره بر  داری نقدی، مبارزات د)دهقانانِ 

تاریخدان   ۴کنت پامرنز،   (۱۶)اند.های اروپا، افریقا و آسیا نیز حاکم بودهبسیاری از بخش 

 
داری در اروپای غربی. برای تحمیل مناسبات دوران گسترش سرمایهداری حاکم بر اروپای شرقی طی  مناسبات سرف 

داری به دهقانان اروپای شرقی در این زمان دالیل مختلفی همچون کاهش جمعیت دهقانان اروپای شرقی پس  سرف

 ی حاکم آن از طریق صادرات غلّات به اروپای غربی ذکر شده است.گیری طاعون یا سود هنگفت طبقهاز همه 
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یانگ تسه انگلستان و قسمت زیرین دلتای  اذعان کرد  غیرمارکسیست،  تا    ۱اقتصادیِ 

مشخصه  ۱8۰۰سال   ودر  استعمار  گسترش  اما  داشتند،  اشتراک  بسیاری  مهم    های 

قارهبرده در  بیفتد.داری  پیش  انگلستان  درنهایت  شد  باعث  امریکا  براین،  عالوه  (۱۷)ی 

به  مقالهاگرچه  در  مبارزهظاهر  برنر  سرمایهی  ظهور  عامل  نخستین  طبقاتی  داری  ی 

ی های دیگر او بر این نظرند که تنها نوع خاصی از مبارزهشود، اما نوشته انگاشته می

داری منتهی شود. از منظر برنر، سطحی  توانست به سرمایهمی  طبقاتی )در انگلستان(

قدر که صاحبان داری دوم ضروری بود، اما نه آن ی طبقاتی برای امتناع از سرفاز مبارزه

ی طبقاتی را  ی مبارزهبنابراین، تز برنر »نظریه (۱8)شان را از دست بدهند.زمین مالکیت

برنر در اساس بر این استدالل مبتنی است که چون  تحلیل    (۱۹)گردان د«.روی سر برمیبه

طور ی طبقاتی در انگلستان( بههای مشخصی )برای مثال، نوع خاصی از مبارزهپدیده

بایست  ها میاند پس همان پدیدهداری در انگلستان رخ دادههمزمان با ظهور سرمایه

نوع نمونهعلل ظهور سرمایه نگرش،  این  باشد.  انگلستان  از  داری در  ی  اروپامدارواری 

 بنا دارد.  ۲است که بر منطق مدور 

ندارد و دیگر مارکسیست  امپریالیسم موضوعیت  بود  را  برنر همچون وارن، معتقد  ها 

توجه نیروهای مولد در مقیاس ملّی،  کرد که »میزانی را که امروزه هر رشد قابلمتهم می

تنها  دهند. نهاست«، کمینه جلوه می  المللی کار وابسته به ارتباط تنگاتنگ با تقسیم بین

انتق تصدیق  از  میاو  امتناع  مرکز  به  سوم  جهان  از  مازاد  بهال  بلکه  واقع  ورزید، 

به سماجتضدامپریالیست  را  »اتوپیای سوسیالیسم در یک کشور« متهم ها  بر  ورزی 

کار در  لنینیستی بر اشرافیت کارگریِ محافظه-چنین تأکیدِ مارکسیستکرد و اینمی

 دانست. یهای انقالبی در جهان سوم را مردود مهسته و پتانسیل

بههمروی  برنر  و  وارن  بگوییم  اگر  مباحثه رفته،  مسبب  دیگران  روشنفکریِ  همراه  ی 

هایی درگرفتند، اما با توجه به اهمیت مسأله،  ایم. مسلما  بحثای شدند اغرا  کردهعمده

همان نبودند.  کافی  نویسندگان  ابدا   کردند،  خاطرنشان  توماس  و  دنمارک  که  طور 

، ۱۹8۰زعم اسلیتر، از سال  به  (۲۰)اند.ی اصلی از سوی برنر پرداخته معدودی به حمله
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به مسلط  سیاسی  شکلفضای  به  زیادی  از  میزان  که  کرده  کمک  مواضعی  گیری 

آخر به این واقعیت مرتبط  کنند و تأثیر تز وارن دستداری سرسختانه حمایت میسرمایه

شی از چرخش عظیم ضدانقالبی را  های وارن و برنر آگاهانه بخاگر نوشته  (۲۱)شود.می

بهتشکیل نمی بودند که  دادند،  مصادف  با چرخشی  یعنی  بودند   مصادف  آن  با  یقین 

 درنهایت موج انقالبیِ برخاسته از اوایل قرن بیستم را خنثا کرد. 

 از مانیفست کمونیست تا انترناسیونال دوم 

سال   حوالی  فکری  تغییرات  که  هم  قدر  به   ۱۹8۰هر  باشند،    نظرچشمگیر  آمده 

اند   های غربی بودهی میان سوسیالیست اروپامدارهمچنان بازگشتی به سنّت طوالنی  

ای که با لنین و لوکزامبورگ  بستند. دورهدوم به کار می  انترناسیونالسنّتی که متفکران  

آغاز و با مائو و انقالب فرهنگی تمام شد، تنها انقطاعی کوتاه بود. برای نمونه، هم وارن 

های مارکسیستی متأخر«تر و بازگشت به مارکسیسمی هم برنر به گسست از »ایده  و

 مند بودند. داری داشت، عالقهتری به گسترش سرمایهکه از قرار معلوم نگرش مثبت

میآن  حرف  مارکسیسم  کدام  از  مانیفست ها  از  برنر  که  معروفی  فرازهای  زدند؟ 

نقل میکمونیست  خوشقول  اکرد،  زیاد  نشان بینی  را  بورژوازی  انقالبی  نقش  به  و 

 دهد: می

»بورژوازی با تکمیل سریع هر گونه افزار تولید و با حد اعالی تسهیل ارتباطات  

کشاند.  ها را به مدار تمدن میی ملل و حتی بربرترین آن و مواصالت، همه

دیوارهای مدد آن تمام  ای است که بورژوازی به قیمتی کاالهای او توپخانهارزان 

سازد و شدیدترین بیزاری بربران از بیگانگان را به تسلیم  چین را ویران می

سازد تا اگر نخواهند نابود شوند،  ها را وادار میدارد. بورژوازی تمام ملتوامی

اصطالح تمدن را در کشورهای خویش ی تولید بورژوازی را بپذیرند و بهشیوه 

سان سخن، بورژوازی، جهانی بهشوند. کوتاهکالم دیگر بورژوا  رواج دهند و به

 (۲۲)زند.«و سیمای خویش نقش می

طور که اغلب بازگو شده، مارکس باور داشت کنترل استعماری بریتانیا بر هند  همان

ی بندی جامعههای بسیاری به مردم آن رسانده است. »انگلستان تمام استخوان زیان
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چشم بخورد. از  ای از بازسازی بهکنون نشانهکه تاهند را درهم شکسته است  بدون آن 

دهد  دست دادنِ جهان کهن بدون رسیدن به جهانِ نو، مالیخولیای خاصی را نشان می

تیره از  که  را  انگلستان  تحت حاکمیت  و هندوستانِ  است  روزهای هندوها  این  روزی 

ما مارکس  ا  (۲۳)کند«.های کهن و کل تاریخی که از سر گذرانده، جدا میتمامی سنّت

ای به این احتمال امیدوار بود که ا عمال بریتانیا  هنوز تا اندازه  ۱8۵۰ی  در اوایل دهه

طور غیرمستقیم و ناخواسته منجر به پیشرفت هند شود  زیرا »جنایات بریتانیا هر  به

 اند«. باور آوردن انقالب بودهچه که باشند، ابزار ناآگاه تاریخ برای به

بایست  می  - ای سیاسی در آن اغرا  شده بوداحتماال  در اعالمیهکه  –بینی  این خوش  

داری پیش از کمون پاریس همچنان نقشی مترقی  درخور زمان خود بوده باشد. سرمایه

، که  ۱8۷۱تا    ۱۷8۹ی  طور موجز بیان کرد، »دورهطور که بعدها لنین بهداشت. همان

خارجیان در دستورکار تاریخ قرار   گرایی، و آزادی از یوغسرنگونی فئودالیسم و مطلقه

دوره سرمایهداشت،  سرمایهی  امپریالیستی  عصر  اما  بود«،  مترقی  سال داری  از  داری 

طور که متفکران  . همان(۲۴)داری تا سرحدّ پوسیدگی است«، »عصر بلوغ سرمایه۱8۷۱

ی ههاز د   -۲در »مارکس در باب جوامع پیرامونی«  ۱ویژه کوین اندرسون به–شماری  بی

 ۱8۵۰ی  ی استعمار در اواخر دهههای مارکس در زمینهاند، اندیشهاشاره کرده  ۱۹۶۰

در هند شروع به رشدونمو کردند. ظهور   ۱8۵۷پس از شورش    -ترشکل مشخصو به–

شماری جنبش مقاومت در اکثر نقاط جهان استعمارزده باعث شد پتانسیل  تعداد بی

ازپیش در مرکز توجه مارکس قرار ریکای شمالی بیشانقالبی در خارج اروپای غربی و ام

های  اظهار کرد کمون   ۱88۱در سال    ۳ی معروفش به ورا زالوسیچ او در نامه  (۲۵)بگیرد.

گاه احیای اجتماعی در روسیه« ی روسی، ممکن بود »تکیهدارانه روستاییِ غیرسرمایه

چون برنر و وارن مخالف    ۴ی های وضوح با اورومارکسیست جا، مارکس بهدر این   (۲۶)شوند.

نامه در  نیز  انگلس  فریدریش  کائوتسکی در سال  است.  به کارل  چنین این  ۱88۲ای 

ی  توانیم تا حدّی در فرضیات سست دربارهی من، ما امروز فقط مینویسد: »به عقیدهمی
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ه ها نیز ببایست از سر بگذرانند تا آنای که این کشورها میفازهای اجتماعی و سیاسی

یافتگی سوسیالیستی دست بیابند، پیش برویم. اما تنها یک چیز مسلم است:  سازمان

که  تواند هیچ نوع موهبتی را به ملّتی خارجی تحمیل کند  مگر آنپرولتاریای پیروز نمی

پایه کاری  چنین  به با  امر  این  البته  باشد.  کرده  ویران  را  خود  پیروزی  وجه هیچهای 

 ( ۲۷)کند«.های تدافعی محروم نمیکلی از جنگپرولتاریا را از هیچ ش

انقالباز این مهم  از زمان  انگلس  ، آگاهانه مشغول  ۱8۴8های  تر، هم مارکس و هم 

پروراندن نگرشی دیالکتیکی به تاریخ و واکاوی ارتباط مابین پتانسیل انقالبی، اشرافیت 

حلقه  و  از  کارگری  امر،  این  بودند.  اروپا  در  زنجیره  ضعیف  در  هایفعالیتهای  شان 

 پیداست.   -که »مانیفست کمونیست« را برای آن نوشتند– ۱ی کمونیستی اتحادیه

وران مهاجر آلمانی،  گونه که انگلس یادآور شد، اتحادیه اغلب از کارگران و پیشههمان 

جا حضور داشتند این کارگران مهاجر همه  (۲8)خصو  خیاطان مرد، تشکیل شده بود.به

ترین زبان در این رسته« در پاریس  صورت مستند نشان داد که آلمانی »غالبو انگلس به

اندازِ تأثیرگذارِ استادکار شدن،  و چشم  ۲گرایانههای صنف رغم وجود سنّت بوده است. به

بهایده یافته  های کمونیستی  این کارگران گسترش  این  بود. سازمانتدریج میان  یابی 

کارگران و دیگران نخستین جنبش کارگران کمونیست آلمانی و همچنین »نخستین 

 المللی در تاریخ« را آغاز کرد. جنبش کارگری بین

آید.  خصو  به کار میی کمونیستی که انگلس ثبت کرده، در این مورد بهتاریخ اتحادیه 

های انگلیسی استوار اما بر کارگران یا اتحادیهکرد،  که اتحادیه در لندن فعالیت میبااین

داری صنعتی، جنبش کارگری  ترین کشور سرمایهیافتهنبود. انگلستان، نخستین و توسعه

وری عمل نیاورد  بلکه آلمانی که هنوز به اتحاد نرسیده، »کشورِ پیشه کمونیستی را به 

  ( ۲۹)ب کمونیستی جهانی بود.ی انقالو صنعت داخلیِ مبتنی بر کار دستی«، کانون زلزله

ها از آن جهت توجه  مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست بیان کردند »کمونیست

میعمده معطوف  آلمان  به  را  خود  انقالب  ی  آستان  در  اکنون  کشور  این  که  دارند 
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ی انقالب  درآمد بالواسطه تواند فقط پیشبورژوایی قرار دارد... انقالب بورژوایی آلمان می

 ۱ولتری باشد«. پر

بهطبقه   انگلستان،  کارگر  در  ی  مبارزه،  طوالنی  تاریخ  و  پیشرفته  مادی  شرایط  رغم 

اش المللی آتی، همچون نیرویی پیشگام ظاهر نشد. مارکس در نامهجنبش کارگری بین

اتحادِ    ۱8۷۰در سال   ایرلند و  انگلستان مانند  پیرامونی  تبیین کرد که وجود جوامع 

داران انگلیسی، پتانسیل انقالبی کارگران انگلیسی  ارِ کارگران و سرمایهمبتنی بر استعم

کالم مارکس: »کارگر معمولی انگلیسی به کارگر ایرلندی شدت محدود کرده بود. بهرا به 

می بهنفرت  را  او  چنانکه  میورزد   رقیبی  زندگیچشم  سطح  که  پائین  بیند  را  اش 

اش است.  یافتگیرغم سازمانی کارگر انگلستان بهآورد... این تعارض، راز عجز طبقه می

سرمایهطبقه  این ی  را  قدرتش  میدار  حفظ  بهچنین  مسأله  این  از  و  آگاه  کند  خوبی 

 ( ۳۰)است.«

هویت  امر،  ابتدای  در  پیشاگر  یک  چیز،  هر  از  بیش  حاکم  ملّتِ  با  بود،  یابی  داوری 

دست تری بهی مادی محکمیسم، پایههمراه امپریالمتعاقبا  با ظهور اشرافیت کارگری به

های کارگری، بهبود دستمزدهای واقعی  ی طوالنی شکوفایی، پذیرش اتحادیه آورد. دوره

ها  داران و اتحادیهو شرایط کار و گسترش حق رأی، همگی، اتحاد سیاسی میان سرمایه

کنش اصلیو  جریان  به  ۲گران  امپریالیستی  ملل  در  کارگران  کردند.  تقویت  شکلی  را 

هایی که  شدند  ثمرهامپریالیستی سهیم می  ۳ی العادههای سودهای فو  فزاینده در ثمره

 م.[ بودند. –ی انتقال مازاد از جهان سوم ]به هسته نتیجه 

ی کارگر در انگلستان« تصدیق  بر »وضعیت طبقه   ۱8۹۲گفتار ویراست  انگلس در پیش 

طبقه از  بخش  دو  کارگر  کرد  کارخانه–ی  اتحادیهکارگران  اعضای  و  زمان    - هاها  از 

سال   در  کتاب  انتشار  بودند.۱8۴۵نخستین  شده  تغییر  دستخوش  او    ( ۳۱)، 

محافظهگذاری سیاست آنکارانههای  اینی  را  میها  توضیح  »آنچنین  در  دهد:  ها 

نفع  ای را به نسبت آسودهاند موقعیت بهی کارگر، اشرافیت شکل داده و موفق شدهطبقه 
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همین دلیل  اند«. دقیقا  بهآورد نهایی پذیرفتهعنوان دستخود تحمیل کنند و آن را به

، پتانسیل جنبش انقالبی  ۱88۳در سال    ۱اش به آگوست ببل است که انگلس در نامه

وجه اجازه ندهید خود  هیچکلی منتفی دانست. او به ببل هشدار داد: »بهدر بریتانیا را به

این در  که  بفریبید  خیال  این  با  است«. را  جریان  در  واقعی  پرولتری  یک جنبش  جا 

به کارگران   جا رقم خواهند خورد که»جنبش کارگری عمومی واقعی تنها زمانی در این

است«. شکسته  درهم  بریتانیا  جهانی  انحصار  شود  که بااین  (۳۲)فهمانده  منفعتی  که 

آوری ناچیز بود، اما »مشارکت در امر  شکل رقتبردند احتماال  بهکارگران انگلیسی می

تسلط بر بازار جهانی، مبنای بطالن سیاسی کارگران انگلیسی بوده و هست«. به این  

روی کند  حزبی که  ارگر انگلستان شروع کرد از حزب لیبرال دنبالهی کترتیب، طبقه

ها  های کارگری و اعتصابی کارگر، اتحادیهتر و حق رأی طبقه بر شرایط کار انسانیعالوه

 ( ۳۳)رسمیت شناخته بود.را نیز به

زمینه  پراهمیت،  بینش  نظریههمین  و حلقهی  امپریالیسم  زنجیرههای   ۲ی ی ضعیف 

شان به آلمانِ  آورد. مارکس و انگلس در طول حیاتا، از همان وقت فراهم میلنین ر

( مدتی طوالنی  SPDدموکرات آلمان )یافته چشم داشتند. حزب سوسیال تر توسعهکم

گفتهمان– زمانی  لنین  که  پاسداری    -طور  مارکسیسم  در  انقالبی  منظر  »از 

به  (۳۴)کرد« می آلمان  سربرآوردن  با  چند  عمده،  مثابههر  امپریالیستی  قدرت  یک  ی 

 توجهی تغییر یافت. میزان قابلسوسیالیسم آلمانی نیز به

دوم، از   انترناسیونالاین امر از سربرآوردن ادوارد برنشتاین و رویزیونیسم در حزب و   

سوسیال  حزب  اصلی  جریان  بود.  پیدا  تحتپیش  آلمان  و  دموکرات  ببل  رهبری 

گونه به  که  تقدیکائوتسکی  آتی    ۳رگراییای  فروپاشی  با  را  انقالب  که  بود  مجهز 

دانست، در روزهای خطیر پیش از انقالب سوسیالیستی، به رقابت  داری برابر میسرمایه

پایهاتحادیه  (۳۵)اکتفا کرده بود.  ۴های رایشتاگ بر سر کرسی ی  گرایان درون حزب، بر 
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طرفی  ی بدل شدند و بیشکوفایی امپریالیسم آلمان، به نیروهای رفرمیست قدرتمند

براین، حزب فاقد آموزش مارکسیستی بود و  عالوه  (۳۶)رفته چیره شد.شان رفتهسیاسی

به سوسیالیسم میدرحالی از مردم  بیشتری  رأی شمار  اعضای حزب که  اکثر  گروید، 

  ۱پائین اعضای رده  ( ۳۷)چه ممکن بود سوسیالیسم باشد، داشتند.تصاویر متفاوتی از آن

کردند و اغلب به خواندن اخبار و  ی قرن شرایط بهتری را تجربه میآستانهحزب در  

داران مشغول بودند ی سرمایهشناسانههای قومهای جنگی و شگفتیها، داستانسفرنامه

 ( ۳8)شدند.که از گسترش استعماری آلمان حاصل می

دموکرات آلمان در رایشتاگ،  ی دیرپای حزب سوسیالنگرش برنشتاین، این نماینده 

امپریالیسم    ۱۹۰۰کرد. برنشتاین در سال  کم جناح راست حزب را نمایندگی میدست

  ۱۹۱۲انگاشت. موضع او تا سال  داری و مترقی میراستا با سرمایهای بدیع، همرا پدیده

داران مرتبط که به بعضی از منافع سرمایه: امپریالیسم باایندر اکثر موارد ثابت باقی ماند 

در نگرش برنشتاین، امپریالیسم بریتانیا، دموکراتیک   (۳۹)شد، در اساس مترقی بود.می

درحالی بود   تقلید  و  تأیید  سزاوار  بنابراین  غیردموکراتیک و  ویلهلمیِ  امپریالیسم  که 

خطرناک. و  ارتجاعی  ک  (۴۰)آلمان،  سیاستبرنشتاین  ننگین  طرح  که  بود  گذاری سی 

دوم در   انترناسیونالی استعماری سوسیالیستی را پیشنهاد کرد  طرحی که طی کنگره

 برانگیزی تبدیل شد. شدت مجادلهی به به مسأله ۱۹۰۷اشتوتگارت در سال 

المللی است. لنین ی اشتوتگارت رویداد پراهمیتی در تاریخ جنبش کارگری بینکنگره 

کرد:  گستره تحسین  را  کنگره  نمایندگان  وسیع  از    88۴ی  پنج    ۲۵نماینده  و  ملّت 

شد... که تأثیر  دوم شناخته می انترناسیونالاگرچه کنگره با »پایان یکپارچگی  ( ۴۱)قاره.

فعالیتقابل جهت  و  ماهیت  بر  برجا  توجهی  جهان  سرتاسر  در  سوسیالیستی  های 

به »خصیصه  لنین  اما  قابلگذاشت«،  ناراحتتوجه  ی  سوسیال کننده«و  دموکراسی ی 

 ( ۴۲)کارانه و اپورتونیستی کرده بود«.وضوح چرخشی محافظهآلمانی اشاره کرد که »به

کنگره  در  آلمانی  محافظه  انترناسیونالی  نمایندگان  با  رویزیونیسمدوم  و  شان کاری 

می رویشناخته  اروپ همشدند.  نمایندگان  میان  اپورتونیستی  نیروی  غربی  رفته،  ای 
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 ۲از هلند، برنشتاین و ادوارد دیوید   ۱شامل ون ک ل –قدرتمند بود. گروه حامی استعمار  

ارائه ها »قطعنامهآن  (۴۳)ی استعمار تسلط داشتند.بر کمیته   -از آلمان ی اکثریت« را 

طبقه  برای  مستعمرات  منافع  در  بود  قائل  که  کنگره،  کردند  و  شده  اغرا   کارگر  ی 

  ( ۴۴)ساز عمل کند.توانست همچون نیرویی تمدنکرد زیرا میاساس رد نمیاستعمار را از  

صفتی« بود  و »شیطان  -کالم لنینبه –نشینی از اصول سوسیالیستی  این میزان عقب 

سیا  اندک متفاوتی، در تزهای وارن و برنر  هایی از این اظهارات، بهتوان دید بخشمی

مفهوم   کرد  اظهار  لنین  است.  شده  سوسیالیستی  سیاستتکرار  استعماری  گذاری 

« بود و توضیح داد  گوییِ نومیدانهشده توسط برنشتاین و دیگران( یک »پریشان)ارائه 

گاه از حمایت از اصالحات در مستعمرات نیز مضایقه نکرده است   که »سوسیالیسم هیچ

نمی باعث  امر  این  دیگر  اما  انقیاد  کشورگشایی،  برابر  در  ما  ایستادگی  ها،  ملّتشود 

  - دهندرا تشکیل می  "گذاری استعماریسیاست "یعنی اعمالی که  –خشونت و چپاول  

 ( ۴۵)تضعیف شود«.

داری بر رأی او در  جای تعجب نیست که جایگاه کشور هر نماینده در نظام سرمایه 

گیری ها در رأیها و ایتالیاییها، بریتانیاییگذاشت. فرانسوی کنگره تأثیر شدیدی می

همگی به   - ها حکمفرما بودصدایی بر آنکه هم–ها  که آلمانیشدند  درحالی  منشعب

میقطعنامه حمایت  استعمار  از  که  دادند  رأی  کشورهای بااین  (۴۶)کرد.ای  آرای  حال 

ها  ی اقلیت« در کنگره تصویب شود  البته آرای آن غیراستعماری سبب شد »قطعنامه

 (۴۷)رأی. ۱۰8به  ۱۲۷در واقع بسیار نزدیک بود: 

دموکرات آلمان و دیگر احزاب سوسیالیستی اروپا پس  چرخش به راستِ حزب سوسیال  

کنگره احزاب   انترناسیونال  ۱۹۰۷ی  از  تا  ب رد  زمان  سال  چند  تنها  یافت.  ادامه  دوم 

دموکرات آلمان، آشکارا به انقالب خیانت کنند و تصمیم  پیشگام مانند حزب سوسیال

هایش در  گذاریدوم و سیاست  انترناسیونالبگیرند از جنگ جهانی اول حمایت کنند.  

 عمل فروپاشیدند. 
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انگلیسی در زمان م  ارکس و کارگران آلمانی در زمان  در آخر مشخص شد کارگران 

توانستند در مبارزه برای سوسیالیسم نقش پیشگام ایفا کنند. روشن بود که لنین نمی

های کارگری در کشورهای امپریالیستی تحت کنترل  احزاب کارگری پیشگام و اتحادیه

سیاستسفت  حمایت  گذاریوسختِ  امپریالیسم  و  استعمار  از  که  داشتند  قرار  هایی 

ها، از مارکس و انگلس تا لنین، همواره در تالش بودند پتانسیل کرد. سوسیالیستمی

سرمایه علیه  بیانقالبی  و  طوالنی  مبارزات  برسانند.  فعلیت  به  را  علیه  داری  رحمانه 

رفته به بینش لنینیستی تبدیل شدند که به این قائل بود که انقالب و  اپورتونیسم رفته 

داری، که در آن اشرافیت بار از مرکز سرمایهبرای نخستین ی سوسیالیستی نوین  جامعه

کاری سبب امپریالیسم به محافظهبورژوازی به کارگری قدرتمند است و کارگران و خرده

برنمی سر  دارند،  انقالبگرایش  بخش  کشد.  از  بیستم  قرن  واقعی  های سوسیالیستی 

ی جهان )چین و  نیافتهش توسعهتر، از بخصورت عامی اروپا )روسیه( و بهنیافتهتوسعه 

دیگر کشورهای جهان سوم( آغاز شدند. کشورهای اروپای غربی از لحا  نیروهای مولد،  

سیاستپیشرفته  لحا   از  اما  بودند،  انقالبی  گذاریترین کشورها  که  همان–های  طور 

افتاده و آسیا پیشرفته اروپا عقب  -خالصه کرد  ۱۹۱۳شکلی درخشان در سال  لنین به 

انقالب استقالل بود.  و  تضعیف های سوسیالیستی  آن،  پی  در  و  جهان سوم  در  طلبی 

پیش طبیعتا   هسته شرطامپریالیسم،  در  سوسیالیستی  انقالب  امپریالیستی  های  ی 

دون،  کمونیستی تا دوران مائو تسه  انترناسیونالشدند. چپ انترناسیونالیست از زمان  می

های  گذاری، سیاست۱۹۷۰ی  که در اواخر دههتااینکرد  مصرّانه از این خط پیروی می

 شان کردند. دوم شروع به دستیابی دوباره به شکوه سابق انترناسیونال

 های روایت »امپریالیسم جدید«آیا آن کشور نیز امپریالیستی نیست؟ تناقض

شروع شد  اما   ۱۹۷۰ی  های امپریالیسم، از اواخر دههی بحثناپدید شدنِ گسترده

اقتصادی جهانی کنونی، این بحثویکم، خصوصا  بهغاز قرن بیستبا آ ها  سبب بحران 

 ۱اند. پژوهش مهمی در باب امپریالیسم متأخر یا امپریالیسمِ آربیتراژ دوباره پدیدار شده

اخیرا  توسط سمیر امین،   ۲یافته، مالیِ تعمیم-ی انحصارینیروی کار جهانی تحت سرمایه
 

1 arbitrage 
2 generalized 
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اسمیت، پ  ۱جان  سوئاندی  ۲اتنایک، یوتسا  اینتان  و  پاتنایک  شده    ۳پرابهات  منتشر 

گرایان تأثیرگذار همچون هارت، نگری و هاروی، به همه، بسیاری از چپبااین (۴8)است.

محافظه  ژئوپولتیک  بحثکارانهبازتولید  در  سابق  ادامه  ی  جدید«  »امپریالیسم  های 

دهند  ژئوپولتیکی که برای مدت مدیدی کنار گذاشته شده بود اما اکنون نونوار شده  می

 است.

کنند امپریالیسم  اظهار می  ۴شان »امپراتوری«، عنوان مثال، هارت و نگری، در کتاببه 

بایست آن را در آخر پاره  پوشان د که سرمایه میپوشی را به تنِ سرمایه میواقع تنگبه

ی تز برنشتاین/ وارن/ برنر مبنی بر  روزشدهی بهاین استدالل در اساس نسخه   (۴۹)کند.

– داری به فراتر از فاز امپریالیسم گام نهاده و امپراتوری  ت که سرمایهاین دیدگاه اس

  ( ۵۰)گزین امپریالیسم شده.جای  -۵شده و قلمروزداداریِ جهانیِ افقی، تمرکززداییسرمایه

چپی  ی دست اشاره کرد، کتاب هارت و نگری نسخه   ۶گونه که جان بالمی فاسترهمان

گذاری خارجی ایاالت متحده را در اصطالحات تروایت »پایان تاریخ« است که سیاس

 ( ۵۱)مارکسی و پسامدرنی گنجانده.

ها  اند. آنشان را بر شهودات تجربی بنا نکردههارت و نگری، برخالف وارن، استنتاجات 

و با این    ۱۹۱۰ی  در بخشی از کتاب با بازتفسیر مباحثه بین لنین و کائوتسکی در دهه

امپریالیسم کائوتسکی بیش از دیگر موارد، در خط  -ز اولتراکننده که تاستدالل گمراه

کنند لنین  ها همچنین ادعا میکنند. آنآثار مارکس بوده، تئوری امپریالیسم را رد می

امپریالیسم کائوتسکی موافق بوده، هر چند در  -در اساس از لحا  تحلیلی با روند اولترا

ی متفاوتی رسیده است. از به نتیجه که واکنش انقالبی باید چگونه باشد  خصو  این 

نظر هارت و نگری، دوراهیِ ضمنی واقعی در آثار لنین، بین انقالب کمونیستی جهانی 

 (۵۲)امپریالیسم( بوده است.-و امپراتوری )نامی جدید برای اولترا
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داری جهانی پایداری پدید خواهد آمد، آنگاه  اگر لنین موافق بود که در آینده، سرمایه 

امپریالیسم -ای در راستای ممانعت از تحقق اولتراهای متعاقب، اقدامات مذبوحانهبانقال

بر کتاب نیکوالی بوخارین، »امپریالیسم   ۱۹۱۵آمدند. زمانی که لنین در سال  نظر میبه

پیش جهانی«  اقتصاد  میو  قطعیگفتار  هنوز  نوشتهنوشت،  باب  ترین  در  هایش 

- آمدهای اپورتونیستی اولترابود  بنابراین عمدتا  به نقد پیامپریالیسم را به پایان نرسانده  

می کائوتسکی  بهبااین  (۵۳)پرداخت.امپریالیسم  لنین  نظریهکه  فاز  صراحت  پردازی 

داد که چنین داری پس از امپریالیسم را رد نکرده بود، اما تذکر میجدیدی از سرمایه

، زمانی که  ۱۹۱۶اری است. در سال گردانی از مسائل جمعنای روینگاهی، در عمل، به

باالترین مرحله به ی سرمایه»امپریالیسم:  نوشت،  را  اولتراداری«  امکان ظهور  - وضوح 

داری ی سرمایهی او ناموزونیِ توسعهعقیدهامپریالیسم در آینده را مردود دانست  زیرا به

 (۵۴)شدند.وری پایدار میو قدرت نسبیِ متغیر، مانع از هر شکلی از ائتالف، اتحاد یا امپرات

عرضه   به  دست  دیگران  و  نسخه هاروی  ضعیف ی  برنر ی  وارن/  برنشتاین/  تز  از  تری 

ها، شاید همچنان امپریالیسم و انتقال مازاد از پیرامون به هسته در اند. از منظر آنزده

اما   باشد،  سرمایهواسطه بهجریان  پیشرفت  جدید  ی  اعضای  همواره  هسته  یا  داری، 

تواند معکوس شود. برای نمونه، هاروی اعتقاد  ی هسته و پیرامون میپذیرد یا رابطهیم

مقدار زیادی معکوس  های اخیر به دارد مکیدن ثروت خالص از شر  توسط غرب در دهه 

است. ابراستثمار  (۵۵)شده  باب  در  او  خود  اثر  مبنای  بر  نقد    ۱اسمیت،  امپریالیسم،  و 

هاروی در پاسخ به این    (۵۶)از سوی هاروی ارائه کرده است.  سترگی از انکار امپریالیسم

داری نقد، ادعا کرد تئوری مارکسی سنّتی )ایستا و صلب( برای درک پیچیدگی سرمایه

ارائه   (۵۷)ناکارآمد است. شده توسط هاروی، در اساس دادوستد مازاد یا رشد  در روش 

شود. این نگاه تا حدّی  قی میتر تولید ناخالص داخلی شاهدی بر امپریالیسم تلسریع 

تقلیلسطحی و  بهنگرانه  امپریالیسم  زیرا  است   یا  گرایانه  سریع  رشد  معنای 

رابطه دست به  بلکه  نیست،  صادرات  از  جهان  آوردهای حاصل  مابقی  و  بین هسته  ی 

دانیم، هرازگاهی ممکن است مستعمرات یا جوامع خوبی میطور که بهاشاره دارد. همان

بهپیرامونی   دادوستد  طریق  از  را  عظیمی  جامائیکا  مازاد  مثال،  برای  بیاورند   دست 

 
۱ .Superexploitation - .استثمار با نرخ باالتر از نرخ متوسط جهانی 
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بردهبه این سبب  درآمد، کشورهایی همچون داری  رشد  نرخ  نظر  از  است.  بوده  چنین 

ی درآمد ناخالص داخلی  ، نرخ رشد سرانه ۱۹۰۰تا    ۱8۵۰های  لهستان یا شیلی بین سال

یشتر از نرخ رشد بریتانیا یا فرانسه طی این  درصد ب  ۱۰۰اند، که تقریبا   دو درصد داشته

 (۵8)ی امپریالیسم است.فاز اولیه

با گسترش   ۱ی سیاسی قلمروبنیادهاروی امپریالیسم را همجوشی متناقض یک پروژه 

کند. بخش اول تعریف به منطقی قلمرویی اشاره  داری در فضا و زمان تعریف میسرمایه

بر   ۳که بخش دوم به نگرشی انتشارگرایانهست  حال آنو غیرتاریخی ا ۲دارد که انتزاعی

چه در درک هاروی از آن  ۴مسطحیداری سیالِ جهان کند. سرمایهداری داللت میسرمایه

پیرامون یا انتقال مازاد،  - ی مرکزای به رابطه نامد، بدون اشاره»امپریالیسم جدید« می

خصو  به  (۵۹)پردازان انترناسیونال دوم است.وبیش همان درک وارن، برنر و نظریهکم

نقطهبه این  میخاطر  هاروی  که  است  شروع  بهی  جغرافیایی تواند  تغییر  هر    سادگی 

امروزه  فعالیت هاروی  مثال،  برای  کند.  تلقی  امپریالیسم  مرکز  تغییر  را  صنعتی  های 

در حال ظهور می امپریالیستیِ  نیروی  را  بااینآسیای شرقی  طور که  همان–که  داند، 

اش، از انتقال قدرت به کشورهای های اولیهاز زمان انتشار نوشته   -اسمیت متذکر شد

 ( ۶۰)گفت.ده همچون هند، مصر و مجارستان سخن میشتازگی صنعتیاصطالح به به

صورت صریح یا ضمنی، چین را قدرت  ها )شامل بحث هاروی( بهبسیاری از این بحث 

دانند که حتا در برخی موارد با ایاالت متحده رقابت  امپریالیستی در حال ظهوری می

فارغ از اختالفات  -ها  رال کاران و لیبای م د شده است که محافظهکند. امروزه تا اندازهمی

به  -شانحزبی برابر  ایستادن در  باشند.  بر سر  توافق داشته  امپریالیسم چین  اصطالح 

امور خارجه اعالمیهجالب است که وزارت  نیز در  ایاالت متحده  بر  های رسمیی  اش 

ی آشفتن و تحریف این اجماع نامأنوس، خود نتیجه  (۶۱)امپریالیسم چین تأکید دارد.

 است. ۱۹۷۰ی ی امپریالیسم از دهههمسأل
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آخر مستلزم انتقال تر بررسی کنیم. امپریالیسم دستاجازه دهید مورد چین را دقیق 

رغم رشد سریع، در موقعیتی  مازاد از پیرامون به مرکز امپریالیستی است. چین، علی

نشان    در پژوهشی جامع  ۱مینکی لی  قرار نگرفته که چنین سودهایی را استخراج کند.

ای استعماری با برخی از صادرکنندگان مواد خام دست  دهد که گرچه چین به رابطه می

داری ای که به کشورهای هسته در نظام جهانی سرمایهیافته، اما در کل، ارزش اضافی

بهترین    (۶۲)کند.دهد بسیار بیشتر از مقداری است که از پیرامون دریافت میانتقال می

 داری است.پیرامونی در نظام جهانی سرمایهشوری نیمه توصیف برای چین، ک

ی امپریالیستی را بازی پیرامونی، بیشتر نقش مکمل هستهعنوان کشوری نیمه چین به 

درآمدتر در رقابت  ی صادرات، بیشتر با کشورهای کمکند تا رقیب. چین در زمینهمی

های مشابه در ایاالت  با مهارتشان  تر از همتایاناست. درآمد کارگران در چین بسیار کم

و فاستر،    ۲شان کاهش یافته. سوئاندی، آر. جمیل جونامتحده است  هر چند اختالف

داده جهانی  پایگاه  داده  ۳ها ستانده-بنابر  سالنشان  بین  که  ، ۲۰۱۴و    ۱۹۹۵های  اند 

ده  های واحد کار در ایاالت متحهای واحد نیروی کار در چین، چهل درصد هزینه هزینه

این تفاوت، مبنای    (۶۳)های اخیر افزایش مالیمی داشته است.که در سالباقی مانده  بااین

 دهد. ی نابرابر را تشکیل میآربیتراژ نیروی کار جهانی و مبادله

می  سرمایههمچنین  صدور  به  سرمایهتوانیم  خروجی  بیندازیم.  نظر  چین  گذاری  ی 

ناخالص د تشکیل سرمایهدرص  ۹/۱،  ۲۰۱۹مستقیم خارجی چین در سال   بوده     ۴ی 

گذاری، به ی این سرمایهبخش عمده  (۶۴)درصد بوده است.  ۶که میانگین جهانی  درحالی

اختصا  یافته که یا فرار سرمایه بوده، یا   ۵های مالیاتی کنگ و بعضی از گریزگاه هنگ

که  بازگردانده شده است. بااین  ۶ی خارجی دوباره به سرزمین اصلی چین عنوان سرمایه به

های خارجی عظیمی انباشته  اما نزدیک به نیمی از آن،  های اخیر داراییچین در سال 
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سال   در  خارجی  به   ۲۰۱8ذخایر  چین  احترام  ادای  اصل  در  که  داده  تشکیل  را 

 (۶۵)است. ۱امپریالیسم ایاالت متحده از طریق پرداخت برای »امتیاز ضرب پول« 

برخی ادعا کنند گرچه چین امروزه امپریالیستی نیست، اما احتمال دارد ممکن است   

در آینده چنین شود. این نگاه احتماال  بیش از حد به ظرفیت امپریالیسم دلگرم است 

امپریالیسم میکه می را در هسته پندارد  زیادی  اش جذب کند.  تواند چنین جمعیت 

افزایش تکانی چین بهگونه که لی اشاره کرد، امپریالیسم فرضهمان ی  دهندهمعنای 

مرکز   ]به  پیرامون  از  مازاد  نظر  –انتقال  از  هم  و  اقتصادی  نظر  از  هم  که  است،  م.[ 

 (۶۶)بعید است تحقق بیابد. ۲شناختیبوم

چینی، در اکثر موارد، خودآگاهند که از تقسیم کار فعلی در اقتصاد جهانی    ۳نخبگان 

این اجماع نظر    (۶۷)ظ وضع موجود تمایل زیادی دارند.اند و به حفمنفعت بسیاری برده

از نظم جهانی تحتمیان نخبگان چینی اغلب باعث می از دیگران  رهبری شود بیش 

 ایاالت متحده دفاع کنند. 

که با تالش هارت، نگری و  –ی تز برنشتاین/ وارن/ برنر  طور خالصه، هر دو نسخهبه 

زبان سر  بر  به  -اند افتادهها  هاروی  سرمایهدستدر  از  بهتر  درکی  جهانی  دادن  داری 

نظریهناتوان این  منظر  از  کشمشاند.  به  ضدامپریالیستی  مبارزات  های  ها، 

خورده بینا جوش  مهمامپریالیستی  این  از  نظریهاند.  این  احیای  تر،  از  نشان  ها 

ی چپ در اعما  اندیشههای انترناسیونال دوم دارند که از قرن نوزدهم  گذاری سیاست

 دموکراتیک نفوذ کرده بودند. و سوسیال

 کندانترناسیونال دوم تالفی می

اگر بگوییم برخی از کشورها امپریالیستی نیستند، لزوما  از وضع موجود یا مناسبات  

داللت دارد که انتقال مازاد و  ایم  بلکه این بدان  اجتماعی در این کشورها دفاع نکرده

 
۱ .seigniorage privilege - ی تولید ش مقدار پول و هزینه سود حاصل از چاپ و ضرب پول که از اختالف ارز

 پشتوانه است.بی -عنوان نخستین پول جهانیبه–آید. باید در نظر داشت که دالر امریکا دست میآن به
2 ecologically 
3 elites 
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تر کرده است و پریالیستی، تضادهای این کشورهای غیرامپریالیستی را ژرفاستثمار ام

زمینه در  اولیه  نیازهای  رفع  طبقه حتا  آموزش  و  بهداشت  گشایشی  ی  کارگر،  ی 

هایی که طبقات  ویژه آنبه –طلبد. کشورهای مشخصی در جهان سوم  سوسیالیستی می

ضعیفحاکم ناالیقشان  و  آن تر  همچنین  و  هستند  انقالبیِ تر  میراث  از  که  هایی 

ی ضعیف بالقوه در نظام امپریالیستی معاصر را  توانند حلقه می  -داری برخوردارندریشه 

متحده   ایاالت  امپریالیسم  علیه  مردم  مبارزات  کشورهایی،  چنین  در  دهند.  تشکیل 

 واقعیت دارد و بالقوه انقالبی است.

چپ  از  بعضی  که  نظریهزمانی  از  انصراف  یا  انکار  به  دست  مارکسیستی گرایان  ی 

بهزنند، سرمایهامپریالیسم می انگلی دیده  جای آنداری  که نظامی در حال واپاشی و 

ها  پایان است. بنابراین، آنآید که گویی بیچشم میای بهتکامل سرزندهشود، نظام روبه

نمی پتانسیلاغلب  آن   توانند  از  دریابند.  را  جهان  نقاط  اکثر  در  که  انقالبی  جایی 

شکست سرمایه بهداری  کمونیسم  و  سوسیالیسم  و  دستناپذیر  بهکلی  نظر نیافتنی 

های انترناسیونال دوم در این جوّ عمومیِ گذاری آیند، جای تعجب ندارد که سیاستمی

 یأس و نومیدی نفوذ کنند.  

اسیونال دوم از دو خط فکری مکمل یکدیگر تشکیل  های معاصر انترنگذاریسیاست 

شود بهترین سناریوی جهان، آن  داری، استدالل میشود. یکم، بنابر دیرپایی سرمایهمی

سرمایه  که  این است  در  باشیم.  داشته  بهتری  به داری  »بهتر«،  از  منظور  لحا  جا 

اتی چندحزبی،  معیارهایی است همچون آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات، نظام انتخاب

جامعه در  که  خصایصی  دیگر  و  خصوصی  مالکیت  از  سرمایهحراست  مرکز ی  داریِ 

به میامپریالیستی  از  چشم  تقلید  و  گسترش  )دوباره(،  ترقی  که  زمانی  خورند. 

میسرمایه تعریف  غربی  اروپای  و  متحده  ایاالت  بهداری  »مترقیان«  با  شود،  سرعت 

پیرامونی همدست  ان به کشورهای پیرامونی و نیمهشهای امپریالیستی در حمالتدولت

پردازان انترناسیونال دوم از اساس با استعمار و امپریالیسم  گونه که نظریهشوند. همانمی

ها در جهان  ها و تغییررژیم های امروزی نیز از اساس با تحریممخالفت نکردند، لیبرال

کنند  که اغلب ادعا می–ویسندگان  ی اصلی بسیاری از این نسوم مخالف نیستند. دغدغه

اصطالح داریِ به داری، بلکه سرنگونی سرمایهنه سرنگونی سرمایه  -مارکسیست هستند

 شود. ی »نامتمدن« استفاده میجای جامعهاقتدارگرا است  تعبیری امروزی که به
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ز ی امپریالیسم متمرکهای معاصر انترناسیونال دوم بر مسألهگذاریدومین خط سیاست 

از نویسندگان، چین را جزء کشورهای مرکز امپریالیستی   است. چنانچه مانند بعضی 

بهبه امپریالیسم  قطعا   آنگاه  بیاوریم،  سرمایهمثابهحساب  از  فازی  کابوسی  ی  داری، 

بهبی آنپایان  از  آمد.  خواهد  جاینظر  که  انتخاب  جایی  ندارد،  وجود  واقعی  گزینی 

منطقی خواهد بود. نویسندگان معاصر مانند هاروی نیز،  ای بهتر از این کابوس  نسخه 

شد، از یک امپریالیسم مثل برنشتاین که بین امپریالیسم خوب و بد تمایز قائل میبه

 کنند. داری میشده جانببهترِ اصالح 

اما بنا نهادنِ یک  های رادیکالحلکند گرچه راههاروی استدالل می  تری هم هست، 

دیل  تح  ۱نیو  مقیاس  جدید  در  هم  و  داخل  در  اروپا، هم  و  متحده  ایاالت  هدایت  ت 

بهبین میالمللی،  کفایت  کنونی  نبرد  برای  پیش  یقین  جایی  تا  او  ترتیب،  بدین  کند. 

تری« را توجیه کند که »ترجیحا  از طریق خیرخواه   "نیو دیلی "رود که »امپریالیسم می

تر آن ها پیشکه کائوتسکی مدت  داری حاصل شودهای سرمایهنوعی ائتالف بین قدرت

پیش بود«.را  کرده  معلوم  به  (۶8)بینی  قرار  از  دیلی،  نیو  امپریالیسم  این  هاروی،  زعم 

 نهند. کاران پیش میتر از امپریالیسم مذمومی خواهد بود که نومحافظهمالیم

 ایافزایش بوده و تصادفی نیست که در مصاحبه کاری هاروی روبهاز آن پس، محافظه 

کند. هاروی در این مصاحبه خصوصی را ابراز می، نگرش ضدانقالبی به۲۰۱۹در اواخر  

 گوید:تر از آن است که شکست بخورد  او میکند سرمایه بزرگاذعان می

توانیم وضعیتی را تصور کنیم که جریان سرمایه را متوقف کرده باشیم،  »نمی

صد جمعیت جهان بالفاصله  زیرا اگر جریان سرمایه را متوقف کنیم، هشتاد در

جایی در خواهند ماند و نخواهند توانست  از گرسنگی خواهند مرد، در جابه

گونه شکلی مؤثر بازتولید کنند. بنابراین، ممکن نیست از پسِ هیچخود را به 

امان به انباشت سرمایه بربیاییم. پس آن نوع خیالی که شاید در  ی بیحمله 

ها و غیره در ها، کمونیسته زمانی سوسیالیست خیالی ک–سر پرورانده باشید  

می  ۱8۵۰سال   سر  در  ما  احتماال   است،  عالی  خب،  خیلی  که  پروراندند 

 
۱  .New Deal  -  های عمومی و اصالحات رفاهی که توسط دولت روزولت بین دو  گذاریای از سیاستمجموعه

 ایاالت متحده اعمال شد.جنگ جهانی در 
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  - کلی متفاوت بیافرینیمداری را نابود کنیم و چیزی بهتوانیم نظام سرمایهمی

 (۶۹)اکنون ناممکن است.«این هم

گرایان، مقاومت داخلی محتمل چپ   ها و بسیاری ازبا تسلط این گونه تفکر میان لیبرال

ویژه مناقشات جاری  در برابر دولت امپریالیستی ایاالت متحده کاهش یافته است. این به 

کند. جالب است که تصویر چینِ در حال ظهور، بین ایاالت متحده و چین را روشن می

هم در چین های مختلفی،  امپریالیسمِ )نه هنوز کامال  متمدنِ( چین، آب به آسیاب گروه

می متحده  ایاالت  در  هم  سالو  رسانهریزد.  که  در هاست  چینی  ناسیونالیستی  های 

ی جویی طبقهچنین تالش کنند از مبارزه زنند تا اینخصو  چین قدرتمند بلوف می

گرایان چینی به این ادعاهای ناسیونالیستی نقدهای تندی دارند.  کارگر بکاهند. اکثر چپ

ن اصلی ایاالت متحده و جناح راست با موفقیت توانسته است بر  در همین حین، جریا

قصد  مبنای پروپاگاندای چین امپریالیستی، برای ا عمال خود توجیه بیاورد. این دیدگاه به

طبقه کردن  تباه  و  هر چیز  برای  چین  دادنِ  نشان  با  مقصر  متحده،  ایاالت  کارگر  ی 

ریشهکاربه عمیقا   نژادپرستیِ  و  گیری  میکرده  کار  به  ضدکمونیستی  حتا  تاریخ  رود. 

شکلی غیرانتقادی بر این باورند که چین امروزه به دشمن  گرا نیز بهبعضی از ناظران چپ

طبقهشماره یکِ  شاهد شکلی  ما  است.  تبدیل شده  جهانی  کارگر  اتحادی  ی  گیری 

متحده ایاالت  در  سلطه مقدس  زیر  امپریالیستی  سیاستی  ارتجاعی گذاری ی    های 

 انترناسیونال دوم هستیم. 

عقب  که  داد  پاتنایک هشدار  تحلیل پرابهات  از  مینشینی  تنها  امپریالیسم  تواند  های 

گیری جناح راست در کشورهای هسته و جنوب جهانی باشد که بذر  معنای قدرتبه

بیگانهجنبش و  بنیادگرایی  نژادپرستی،  می  ۱هراسی های  دههرا  به  که  حال  ی  پاشد. 

 شود. شکلی فزاینده به واقعیت نزدیک مینهیم، این بینش عمیق بهم میگا ۲۰۲۰

اگر چپ    (۷۰)گذران د.ای تاریخی را از سر میچپ )غربی( در مرکز امپریالیستی، لحظه 

با سنّت ضدامپریالیستی پیوندی دوباره برقرار نکند و به تحلیلی سنجیده از امپریالیسمِ 

ازپیش  ی آینده بیشست نیابد، احتماال  در یکی دو دههگرفته در دوران نولیبرالی دشکل

 
1 xenophobic 
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انقالبیاز گذشته  برای همه نشینی خواهد کرد. مسألهاش عقبی  این  ی حیاتی  ی ما 

 های مارکس متأخر، لنین و مائو. است که از انترناسیونال دوم پیروی کنیم یا از سنّت

 

 یای است از مقاله متن حاضر ترجمه 

The Ideology of Late Imperialism 

(The Return of the Geopolitics of the Second International) 

 . پیوند با متن اصلی:Zhun Xuقلم  به 
https://monthlyreview.org/2021/03/01/the-ideology-of-late-imperialism / 
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(:  ۱۹۵۰)  ۲ی  ، شماره۱۴، علم و جامعه  داریگذار از فئودالیسم به سرمایهپل سوئیزی و موریس داب،    -۹
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ظر است. به بحث بسیار مفید  ن لوئیس پرویکت اعتقاد دارد برنر کمابیش با مارکسیسم تحلیلی هم  -۱۲

 مراجعه کنید. columbia.eduی وب او در ی تز برنر و بستر سیاسی آن در صفحهاو درباره

 . ۹۴-۹۵(: صص۱۹۷8)  ۱۰8ریویو ، نیولفتای بر برنرحاشیهپل سوئیزی،  -۱۳

 .۳۵۱-۷۴(: صص۱۹۹۴) ۴ی  ، شماره۲۶دوپ ، آنتیرابرت برنر در تونل زمانجیمز بالت،   -۱۴

توماس،    -۱۵ کنت  و  دنمارک  برنرمباحثهرابرت  فصلوالرشتاین-ی  بیننامه،  مطالعات  ،  ۳۲المللی  ی 

 .۴۷-۶۵(: صص۱۹88ی ا )شماره

 .رابرت برنر در تونل زمانبالت،  -۱۶

پامرانز،    -۱۷ بزرگ: چین، اروپا و تکوین اقتصاد جهانی مدرنکنت  )پرینستون: نشر دانشگاه    واگرایی 

 .(۲۰۰۰پرینستون، 

برنر،    -۱8 رابرت  به  نمونه،  توسعهبرای  و  زراعی  طبقاتی  پیشاصنعتیساختار  اروپای  در  اقتصادی  ،  ی 

های  مراجعه کنید. این نوع استدالل میان نوشته  ۳۰-۷۵(: صص۱۹۷۶)  ۱ی  ، شماره۷۰گذشته و حال  

بی اروپامدار  و  گالور،  نژادپرستانه  اودِد  و  اشرف  کامرول  نمونه،  برای  نیست.  از  فرضیهمانند  »خارج  ی 
  ۱ی  ، شماره۱۰۳، امریکن اکونومیک ریویو  ی اقتصادی تطبیقیافریقا«، تنوع ژنتیکی انسان، و توسعه

ی  گزین مبارزه. در این نوشته دقیقا  از همین قاعده پیروی و فقط تنوع ژنتیکی جای۱- ۴۶(: صص۲۰۱۳)

که تنوع بیش از حد  تر شده  درحالیبار کمها( سبب اعتشود. تنوع بیش از حد زیاد )افریقاییطبقاتی می

نوآوری کم به  امریکا(  )بومیان  میکم  استدالل  ادامه  در  است.  منجر شده  اوراسیاییتر  تنها  های  شود 

 برخوردار از میزان درست تنوع ژنتیکی، موفق شدند از جهانیان پیشی بگیرند.

 رابرت برنر در تونل زمان.بالت،  -۱۹

 والرشتاین.-ی برنر ، مباحثهتوماسدنمارک و  -۲۰
 .ی توسعه و تز وارنی نظریهدربارهاسلیتر،  -۲۱

 م.[-ی محمد پورهرمزان ]ترجمه ، مانیفست کمونیست.کارل مارکس و فریدریش انگلس -۲۲

  بازنشر:  ۱8۵۳)  ۱۲، منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد  حاکمیت بریتانیا بر هندکارل مارکس،    -۲۳

 .۱۲۵-۳۳(، صص۱۹۷۹المللی، ران بیننیویورک، ناش 

انترناسیونال دومای. لنین  -۲۴ اپورتونیسم و فروپاشی  آثار لنین، جلد  ،  بازنشر:  ۱۹۱۶)  ۲۲، منتخب    

 .۱۰8- ۲۰(، صص۱۹۶۴مسکو، نشر پروگرس، 
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)شیکاگو:    ، مارکس در باب جوامع پیرامونی: قومیت، ناسیونالیسم و جوامع غیرغربیکوین اندرسون -۲۵

اند، به این  (. برای آشنایی با متفکرانی که همان تز اندرسون را ارائه کرده۲۰۱۰انشگاه شیکاگو،  نشر د

(،  ۱۹۶۷ریویو،  )نیویورک: نشر مانتلی  ناسیونالیسم و سوسیالیسمآثار مراجعه کنید: هوریس بی. دیویس،  

اوفاری،  ۵۹-۷۳صص اِرل  آزادی   و  ناسیونالیسم،  سیاهمارکسیسم،  ،  ۲۲ریویو  مانتلی  ،پوستانخواهی 

موری۱8- ۳۴(: صص۱۹۷۱)مارس    ۱۰ی  شماره کنزو  توسعه   و  مارکس  مانتلینیافتگی،  ،  ۳۰ریویو  ، 

ریویو  ، مانتلینظر مارکس در باب هند  سونیتی کومار گوش،  ۳۲-۴۲(: صص۱۹۷۹)آوریل    ۱۱ی  شماره

ریویو  ، مانتلیناسیونالیسممارکس و انتر  جان بالمی فاستر،  ۳۹- ۵۳(: صص۱۹8۴)ژانویه    8ی  ، شماره۳۵

 .۱۱-۲۲(: صص۲۰۰۰آگوست  -)ژوییه ۳ی ، شماره۵۲

به ورا زالوسیچکارل مارکس،    -۲۶ )نیویورک: ناشران    ۴۶منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد    مارکس 

 . ۷۱(،  ۱۹۹۲المللی، بین

- ۲۳، صص۴۶، منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد  انگلس به کارل کائوتسکیفریدریش انگلس،    -۲۷

۳۲۰. 

تاریخ اتحادیهدربارهفریدریش انگلس،    -۲8 آثار مارکس و انگلس، جلد  ی کمونیستیی    ۲۶، منتخب 

 .۳۱۲-۳۰(، صص۱۹۹۰المللی، )نیویورک: ناشران بین

 ی کمونیستی.ی تاریخ اتحادیهدربارهانگلس،  -۲۹

ر مارکس و انگلس، جلد  ، منتخب آثاک. مارکس به سیگفرید مایر و آگوست ووتکارل مارکس،    -۳۰

 . ۴۷۱-۷۶(، صص۱۹88المللی، )نیویورک: ناشران بین ۴۳

، ویراست انگلیسی، منتخب  ۱8۹۲،  ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقهفریدریش انگلس، پیشگفتار    -۳۱

 .۲۵۷- ۶۹(، صص۱۹۹۰المللی، )نیویورک: ناشران بین  ۲۷آثار مارکس و انگلس، جلد 

)نیویورک: ناشران    ۴۷، منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد  انگلس به آگوست ببل،  فریدریش انگلس  -۳۲

 . ۵۲-۵۵(، صص۱۹۹۵المللی، بین

 ، انگلس به آگوست ببل. انگلس -۳۳

بینکنگرهای. لنین،    -۳۴ آثار لنین، جلد  المللی در اشتوتگارتی سوسیالیستی  )مسکو:    ۱۳، منتخب 

 . 8۲-۹۳(، صص۱۹۷۲ناشران ترقی، 

)لندن: جورج    ۱8۹۷-۱۹۱۴رویزیونیسم و امپراتوری: امپریالیسم سوسیالیستی در آلمان  فلچر،  راجر    -۳۵

 . ۱۴(،  ۱۹8۴الن و آنوین، 

ای: نشر  )کمبریج، ام : رشد انشقا  بزرگ۱۹۰۵-۱۹۱۷دموکراسی آلمانی، سوسیالکارل شورسک،  -۳۶

 .۲۶-۲۷و صص ۱۵(  ۱۹8۳دانشگاه هاروارد، 

 .۲8،   امپراتوری، رویزیونیسم و فلچر -۳۷
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امپراتوریفلچر،    -۳8 و  صصرویزیونیسم  شورت،  ۳۴-۳۰،  جان  عامی:  کتابخانه   افراد  مستعمراتی  ی 
(:  ۲۰۰۳)  ۴ی  ، شماره۲۱، تاریخ آلمان  ۱8۹۰-۱۹۱۴ی کارگر در الیپزیگ،  خوانندگان امپریالیسم و طبقه

 . ۴۴۵-۷۵صص

 .۱۵۵،   رویزیونیسم و امپراتوریفلچر،   -۳۹

 .۱۵۷،   ویزیونیسم و امپراتوریرفلچر،   -۴۰

 . المللی در اشتوتگارتی سوسیالیستی بینکنگرهلنین،  -۴۱

 . المللی در اشتوتگارتی سوسیالیستی بینکنگرهلنین،  -۴۲

بینکنگرهلنین،    -۴۳ سوسیالیستی  اشتوتگارتی  در  شورسک،  المللی  آلمانیسوسیال   ،  دموکراسی 

 8۴. 

 . 8۴،  مانی دموکراسی آل سوسیالشورسک،  -۴۴

 . المللی در اشتوتگارتی سوسیالیستی بین، کنگرهلنین -۴۵

 . 8۵،  دموکراسی آلمانی ، سوسیالشورسک -۴۶

 . 8۵-8۴، صصدموکراسی آلمانی سوسیالشورسک،  -۴۷

قانون ارزش مارکس امپریالیسم مدرن، سرمایهسمیر امین،    -۴8 انحصاری، و  )نیویورک: نشر    ی مالی 

پاتنایک،  ۲۰۱8ریویو،  مانتلی پرابهات  و  پاتنایک  یوتسا  امپریالیسمنظریه(   باب  در  نشر    ای  )نیویورک: 

کلمبیا،   اسمیت۲۰۱۶دانشگاه  جان  بیست(   قرن  در  امپریالیسم  مانتلی  ویکم ،  نشر  ریویو،  )نیویورک: 

سوئاندی،  ۲۰۱۶ اینتان  اقتصادیزنجیره(   امپریالیسم  ارزش:  مانتلی  جدید  ی  نشر  ریویو،  )نیویورک: 

۲۰۱۹.) 

 .۲۴۳(،  ۲۰۰۰)کمبریج: نشر دانشگاه هاروارد،  امپراتوریآنتونیو نگری و مایکل هارت،  -۴۹

 .xii، امپراتورینگری و هارت،  -۵۰

ریویو  ، مانتلیامپریالیسم متأخر: پنجاه سال پس از عصر امپریالیسمِ هری مگدافجان بالمی فاستر،    -۵۱

 .۱-۱۹(، صص۲۰۱۹آگوست  -)ژوییه ۳ی شماره ،۷۱

 . ۴۶۱و   ۲۳۰،  امپراتوریهارت و نگری،  -۵۲

،  ۲۲نیکوالی بوخارین، منتخب آثار لنین، جلد    امپریالیسم و اقتصاد جهانیای. لنین، پیشگفتار بر    -۵۳

 .۱۰۳-۷صص

 . ۱8۵-۳۰۴،  ۲۲جلد ، منتخب آثار لنین،  داریی سرمایهامپریالیسم: باالترین مرحلهای. لنین،   -۵۴

فوریه    ۵، مروری بر اقتصادسیاسی افریقا،  واقعیت جاری: پاسخ هاروی به جان اسمیتدیوید هاروی،    -۵۵

۲۰۱8. 

، مروری بر  انکار امپریالیسم از سوی هاروی  جان اسمیت،  ویکمامپریالیسم در قرن بیستاسمیت،    -۵۶

 . ۲۰۱8ژانویه   ۱۰اقتصادسیاسی افریقا، 

 .، واقعیت جاریهاروی -۵۷
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پایگاه داده  -۵8 بولت، رابرت انکالر، هرمن  ی پروژهبر اساس  به یوتا  ی مادیسون محاسبه شده است. 

وشمایل  ی درآمدهای جدید و شکلریزی »مادیسون«: مقایسهپایه-باز یونگ، و جان لوتن ون زاندن،  دی
اقتصادی توسعه بلندمدت  ت  ی  و  رشد  مرکز  تحقیقاتی  خرونینگن  وسعه)یادداشت  دانشگاه  ۱۷۴ی   ،

 ( مراجعه کنید. ۲۰۱8خرونینگن، ژانویه 

 .۲۶(،  ۲۰۰۳)نیویورک: نشر دانشگاه آکسفورد،   ، امپریالیسم جدیددیوید هاروی -۵۹

 .انکار امپریالیسم از سوی هارویاسمیت،  -۶۰

نمونه،    -۶۱ امور خارجهبرای  وزارت  پومپئو،  آر.  مایکل  نشست خبری  امریکابه    ۲۰۲۰ژوییه    ۱۵  ،ی 

 مراجعه کنید.

ی اقتصاد، دانشگاه یوتا،  ی مقدماتی، دانشکده)نوشته  پیرامونی؟چین: امپریالیسم یا نیمهمینکی لی،    -۶۲

۲۰۲۰.) 

،  های جهانی کاال و امپریالیسم جدید، زنجیرهایتان سوئاندی، آر. جمیل جونا، و جان بالمی فاستر  -۶۳

 .۱-۲۴(، صص۲۰۱۹) ۱۰ی  شماره، ۷۰ریویو مانتلی

سرمایه  -۶۴ جهانی  گزارش  اساس  و  ۲۰۲۰گذاری  بر  دادوستد  خصو   در  ملل  سازمان  کنفرانس   ،

 . unctad.orgگذاری، سرمایه

 .چینلی،   -۶۵

 .چینلی،   -۶۶

های اخیر تبدیل شده است. دولت چین گاهی  سازی در سالرو، چنین به مدافع پیشگام جهانیازاین  -۶۷

دهد.  رهبری ایاالت متحده پندواندرز میحتا به ایاالت متحده در خصو  منافع جهانی کنونی تحتاوقات  

乐玉成,人民日报人民要论：牢牢把握中美关系发展的正确方برای نمونه، به  

向 ،مراجعه کنید. ۲۰۲۰سپتامبر  ۷، پیپلز دیلی 

 .۲۰۹- ۱۱، صصامپریالیسم جدیدهاروی،  -۶8

 . ۲۰۱۹دسامبر  ۱۹، دموکراسی در کار، امی جهانیداری: ناآری ضدسرمایهتاریخچهدیوید هاروی،  -۶۹

های خطیری مواجه هستند که  پیرامونی نیز با چالشهای کشورهای پیرامونی و نیمهسوسیالیست  -۷۰

 طلبد.بحث مجزایی می
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بریم. احزاب سر میی بحران مفهوم تحزب به اشاره: اکنون مدتی است که در دوره

اند، اما مدل جدید تحزب هنوز زاده نشده  کمونیستی تاکنون موجود ورشکسته شده

ی رو ادعای مدل عام تحزب برای همههیچکم از سوی لنین بهاست. حزب لنینی دست

صدایی،  های تکه است. اکنون، از سویی با فرقههای زمانی را نداشتی دورهشرایط و همه

و بی نبردهلنینیستی مواجه ی شبهمایهمتکبر  نظری  تکثر  از  بویی  هیچ  از ایم که  اند. 

سوی دیگر نیز با فروپاشی شوروی و عروج نولیبرالیسم ضدیت با تحزب به مد زمانه  

 تبدیل شده است.  

یک حزب جدید در مرزبندی با  جریان بازسازی نیز هنوز نتوانسته است سیمای  

رسد ما در  های استالینی از یک سو و رویکرد ضدتحزب را ترسیم کند. به نظر میفرقه

الزامات آن میبریم که بیسر میی گذار بهدوره به  برای توجهی  تواند هر نوع تالش 

پاگیری یک چپ جدید را به شکست بکشاند. بنیاد احزاب کمونیستی پیرو سوسیالیسم  

گزارهوا این  غیرانتقادی  پذیرش  در  موجود،  که قعا   است  نهفته  استالین  نادرست  ی 

ی ایدئولوژی حزب بیان شده، پایه "چه باید کرد؟ "گوید »اصول نظری که در کتابمی

ی تزهای مشخص و مربوط به شرایط خا   رویهرود. تعمیم بیشمار میبلشویک« به

به »اصول نظری« سبب شده است که به سهم خود کاستی    روسیه و برکشیدن آن 

 ی تحزب در سنت مارکسیستی پدید آید.  بزرگی در زمینه

ی گذرد اما هنوز شاهد تدوین نظریهسال از زمان نگارش مانیفست می  ۱۷۰بیش از  

آنچه میدر میان چپ  -ی ساختن حزب نه تجربه   -تحزب نیستیم. در  آلن  ها  خوانید 

پرمی  Alan shandoشاندرو   بازخوانی الرس لی کوشد در  نقد  باید    ۱تو  از کتاب »چه 

 )م.(  کرد« هم به متن و هم به بستر مشخص تزهای لنین روشنایی افکند.

  

 
1 Lih, Lars 2006, Lenin Rediscovered: ‘What Is to Be Done?’ in Context, Historical 

Materialism Book Series, Leiden: Brill . 
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مارکسیسم  سنت  عملکرد  و  نظریه  مجدد  وارسی  و  ارزیابی  به  که  کسانی  برای 

اثری ی بستر سیاسی »چه باید کرد؟«  اند  بازخوانی الرس لی دربارهمندکالسیک عالقه

حایز اهمیت است. متن اثر او درباره لنین مرجعی کلیدی، شاید مشهورترین مرجع، در 

ازاین رو بحث حول کارکرد سیاسی پیشاهنگ مارکسیستی و منطق عمل سیاسی  و 

گوید خوانشی از »چه شود. الرس لی میمنبعی در پیوند با نظریه و عمل محسوب می

تحلیل متعارف و مسلط تبدیل شده  که به آن   «، بهتفسیر سنتیباید کرد؟« مطابق »

ی کارگر  شود. تردید لنین در مورد ظرفیت طبقه چون »عقل سلیم« نگریسته میهم

ای خودانگیخته به آگاهی سوسیالیستی دست یابد، باعث شد که  گونه برای این که به 

د، نه جنبش  ای احاله ده فاعلیت انقالبی را به حزب پیشاهنگ متشکل از انقالبیون حرفه

ی کارگر. در این تفسیر و تبیین از مسأله، کارگران تحت تابعیت حزب پیشاهنگ  طبقه 

ای است از آن که روند انقالبی به اقتدارگرایی  گیرند، و این خود نشانهلنینی قرار می

شود. پذیرش این نقطه عزیمت جنجالی از متون مقدس ماتریالیسم تاریخی،  منتهی می

ای از سنت پوپولیسم گرایی سیاسی و اراده گرایی هزارهر بستر یک نخبهتفکر لنین را د

ی خود به خوانشی از مارکسیسم متکی  دهد. این امر به نوبهقبل از مارکسیسم قرار می

عنوان راهنمای کم آن مارکسیسمی که لنین با آن آشنا بود( که نه بهاست )یا دست

ی  مثابهاند، بهت مارکسیسم روسی عمل کردهگونه که دشمنان پوپولیسعمل، بلکه همان

  –پردازی به عمل مؤثر انقالبی شود نظریه یک تنگنای مفهومی است که مانع از آن می

سیاسی یاری رساند  و اگر این خوانش قرار است از مقبولیتی برخوردار شود، باید بر  

شخصیت  حاشیه انتقادهای  در  لنین  معاصر  مهم  چندان  نه  جنبش  های  ی 

دموکراتیک روسیه اتکا کند. یعنی از منظر نقد مخالفان منشویک لنین و از وسیال س

منشویک خصلت  و  کائوتسکی  از  لنینی  بهبندی  مارکسیست ها  مکانیکی.  عنوان  های 

کند، که  ی پوپولیسم لنین کمک میتنها به حفظ اسطوره ، نهتفسیر سنتیی  شیوه 

د منطق عمل سیاسی انقالبی در چارچوب شود که بحث در مورهم چنین مانع از آن می

 ی تنگ تقابل مجرد بین فاعل و ساختار باقی بماند.  محدوده
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طور به   -تر از طرف صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته بود  تفسیر سنتی پیش

اولین جلد سه  در  نیلگانهمشخص  لنین.ی  تفکر سیاسی  عنوان  تحت  اما    ۱هاردینگ 

ب اثر خود  راستی نقدی که به  -ه نقد بسیار تفصیلی این تفسیر پرداختالرس لی در 

های نظری و مستندی که الرس لی مورد ای بر جای نگذاشته است. بحثی ناگفته نکته

می قرار  پیچیدهاستفاده  و  دهد  ادبی  تاریخی،  منابع  از  تاریخی  شواهدی  او  اند  

ها  کند که فشرده کردن آنیشناسانه را در استداللی چندجانبه و نیرومند ترکیب مزبان

خوبی مستند او، بر روایتی تاریخی از پیوند سوسیالیسم دشوار است. تفسیر و مدعای به

دموکرات ی کائوتسکی برای حزب سوسیال ی جوهر نوشته و جنبش کارگری و بر پایه

های روسی برای اثبات اهداف و عمل  ی ارفورت  و تالش مارکسیستآلمان در برنامه

ی لنین بدون این زمینه ناممکن  متکی بر این روایت استوار است. فهم نوشته   سیاسی

بود   شده  تنظیم  مقدس  کتاب  آهنگ  با  ارفورت  روایت  »رسالت«   -است.  این 

تاریخی  سوسیال  »وظیفه«ی  نویدبخش  اخبار  که  است  جنبش    –دموکراسی  جهانی 

اما    -کندها ابالغ میی کارگر را، برای کسب قدرت و استقرار سوسیالیسم به آن طبقه 

برنامهپیش سوسیالفرض  سیاسی  بهی  نظریه دموکراسی  یک  بر  خشکِ سادگی  ی 

رسالت و  پ رطپش  طنینی  از  بلکه  نیست،  متکی  تاریخ  است. مکانیکی  برخوردار  مدار 

وظیفه ازاین  برحسب  اساسا   باید  سوسیالیستی«  »آگاهی  اخبار رو  این  انتشار  ی 

دموکراتیک و اعتماد دموکراتیک مبتنی بر ی سوسیال پروژه»نویدبخش« دریافته شود. 

برنامه بنیاد  آن،  بر  مبتنی  عمل  و  دریافت  برای  کارگران،  توانایی  به  ی  رسالت 

میسوسیال  تشکیل  را  جوهرهدموکراسی  این  است.  جهتداده  از ی  سیاسی  گیری 

انکشاف ضروری  مارکسیسم راست  قوانین کیش کائوتسکی است که در آن اعتماد به 

داری، پ ررنگ تر از یک موضع سیاسی مبتنی بر انتظار منفعالنه است،  تاریخی سرمایه

اراده ضامن  میکه  شمار  به  انقالبی  عمل  برای  پایدار  سنگ ی  این  اساسی  رود.  بنای 

می تشکیل  را  لی  الرس  جبرباورانه استدالل  کاریکاتور  با  چون  مارکسیسم دهد.  ی 

داراست  قرار  تقابل  در  سازمانکیش  از  لنین  دفاع  و  انقالبی  رد،  پیشاهنگ  و  دهی 

 
 .۷و   ۶، فصل ۱۹۷۷ردینگ ها. ۱
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از    - رسد. هنگامی که این کاریکاتور افشا شدکیشانه به نظر میغیرراست  و این یکی 

سنجش »چه باید کرد؟« در تقابل با مارکسیسم    -روددستاوردهای این اثر به شمار می

برنامه و  کائوتسکی  آلما ی سیاسی حزب سوسیال متداول  و    ،SPDن  دموکرات  ممکن 

 شود.ضروری می

کرد. چشمگونه میپس چه ارزیابی  را  باید کرد؟«  استراتژیک که توان »چه  انداز 

  -تدوین کرده بودند، هژمونی پرولتاریا در انقالب بورژوا  ۱پلخانف، لنین و همکاران ایسکرا 

برنامه ارفورت تعبیر و تفسیر دموکراتیک روسیه، توسط الرس لی برحسب روایت  ی 

نهمی وفاداری  اثبات  برای  مدارک  از  انبوهی  او  بلکه شود.  ایسکرا،  و  لنین  به  تنها 

کند. در واقع  یش ارائه میشان هم برای ساختار روایتی خوترین مخالفان جدلیبرجسته 

دستاورد    SPDگیری سیاسی  جز اصطالح »هژمونی« برای جهت ها بهبه نظر او، روس

های مارکسیسم روسی در همراهی با همکاران اندکی دارند. اگر چیزی لنین را در محفل

او به منطق روایت کند، اعتقاد خدشهاش برجسته میایسکرا و مخالفان جدلی ناپذیر 

ی  تر او به ظرفیت کارگران برای تحقق مطالبات مبارزهی ارفورت و اعتماد بیشبرنامه

انقالبی است. اگر اعتقاد راسخ کائوتسکی در مسایل نظری مارکسیسم، او را    -سیاسی

دموکراسی« بدل کرد، پس لنین طبق نظر الرس طبق شواهد زمانه به »پاپِ سوسیال

 ۲.تر بود«دموکراتلی »از پاپ هم سوسیال

بر این   ۱۹۰۷ی لنین بر انتشار مجدد »چه باید کرد؟« در الرس لی بر بنیاد مقدمه

ی فشارد که این رساله باید: »در پیوند با وضعیت مشخص تاریخی یک دورهنکته پای می

در پایان    ۳گذرد«. اکنون چندسال از آن میمعین در تکامل حزب ما خوانده شود که هم

انقالبی   محافل  در  میقرن  قطبیانتظار  به  نوپا،  کارگری  جنبش  مبارزات  شدن  رفت 

های اولیه برای اپوزیسیون تزاری که در سراسر روسیه مسلط بود، یاری رساند. اما تالش

دموکرات ناکام ماند  آن هنگام  ی سوسیالیافتهمجهز کردن جنبش با رهبری سازمان

 
۱.  Iskra  به کوشش    ۱۹۰۰ی آن در دسامبر  شماره دموکرات کارگری روسیه که نخستین  ارگان حزب سوسیال

 شد.ی مخفی بود که به روسیه قاچا  میترین روزنامهلنین در آلمان منتشر شد و در آن زمان موفق

 .۱۱۴،   ۲۰۰۵الرس لی  .۲

 .۱۰۱د،  .۱۹۶۲لنین  . ۳
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، حزب نوپا را به امر رؤیایی  وقمع کردهای مرکزی آن را قلعکه هجوم پلیس، سازمان

تبدیل کرد. بعد از این واقعه، در فضایی از یأس و فقدان جهت مشخص، گرایشی در 

دموکراسی و محدود شدن بلندپروازی ی انقالبی سوسیالنشینی از وظیفه جهت عقب 

ناب و خالص به سبک گومپرز ظهور  عملی طبقه نوعی »اتحادیه«گرایی  به  ی کارگر 

ی سیاسی علیه حکومت، در نتیجه هژمونی در انقالب دموکراتیک پا  بارزهکرد، که از م

کرد. اما الرس لی  کشید، و آن را به نمایندگان لیبرالیسم بورژوایی واگذار میپس می

دموکراسی کند که در زمان نگارش »چه باید کرد؟« گرچه جنبش سوسیال اشاره می

باقی مانده    ۱ی رابوچیه دلوکرا و روزنامهای از محافل حول ایسعمدتا  به صورت مجموعه

بود، و همکاری در آن به شکل س ستی جاری بود، اما در عین حال، برای نفوذ در روند  

اش کرد. لنین توانست از طرف روزنامهیافته تالش میگردهمایی در یک حزب سازمان

ند حداقل طبق توابه مظهر مخالفان گرایش اکونومیستی تبدیل شود. اما الرس لی نمی

  - گونه این گرایش ابتدایی به اکونومیسم  توافق اشاره کند که چهنظر لنین به این عدم

را باید درک کرد. این عدم درک نقش مهمی در    -و در نتیجه چگونگی برخورد با آن  

گونه که بعدا  خواهیم  کرد. همانهای روس بازی میدموکرات نارضایتی میان سوسیال

های  کند  شاخصی که بر تنش و ابهامتوافق همچون نوعی شاخص عمل میدید، این عدم

برنامه بر  سوسیال حاکم  راستی  و  پرولتاریا  هژمونی  مورد  در  کیشی دموکراسی 

مارکسیسم چیره است. بنابراین، شاخصی است رایج، اما پنهان در اختالف از طرز تلقی 

های »چه  رس لی استداللدر فهم و عمل در »شرایط مشخص تاریخی«. در خوانش ال

ی ی اساسی ساختاربندی شده است. نخست این اثر به وسیله باید کرد؟« به دو شیوه

گرایش لنین به طرح ایجاد یک سازمان حزبی از طریق تولید و توزیع روزنامه شکل 

ای که عمدتا  به ترویج سیاسی و به لحا  عملی تأمین رهبری ایسکرا  گرفته، روزنامه

تر محدود بود تا گسترده،  دهی الزم در شرایط غالب آن زمان، بیش. سازمانپردازدمی

ای، که قادر به مقاومت در برابر سرکوب پلیس دهی تودهبا پیشاهنگ متمایز از سازمان

ی کارگر و بر مبارزات کارگری برای تعرض و از این رو ریشه دواندن در جنبش طبقه

 
۱.  Rabocheye Delo  از آوریل  های روس در خارج که  دموکراتی سوسیالی سیاسی و ارگان اتحادیهنشریه

 شد.منتشر می ۱۹۰۲ی تا فوریه ۱8۹۹
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ه این ترتیب، پیشنهاد روزنامه، جایگزین فعالیت  سیاسی به رژیم تزاری متمرکز است. ب

تر در خدمت تکامل و رشد آن قرار داشت و  شد، بلکه بیشی کارگر نمیو آگاهی طبقه

ی ارفورت را در شرایط ساخت که بنیاد روایت برنامهدموکرات را قادر میفعاالن سوسیال

نه پیشاهنگ«  »دیدگاه  درآورند.  اجرا  به  تزاری  پیشتنخودکامگی  این  با  فرض  ها 

ی کارگر باید توسط خود این طبقه تحقق  مارکسیستی تناقضی نداشت که »رهایی طبقه

از آن نشأت می بلکه به شکل مؤثری  نیاز    ۱گرفت. یابد«،  به  پاسخ  اهمیت روزنامه در 

های ترویج سیاسی  تشکیل سازمانی از پیشاهنگان و انقالبیون بود، نیازی برآمده از الزام

برای هژمونی طبقه در شر ی کارگر در  ایط خودکامگی و برای ترویج سیاسی مبارزه، 

فرما است که  انقالب دموکراتیک. این منطق بر سه فصل آخر »چه باید کرد؟« حکم

 ۲نامد. ای« میالرس لی آن را »بخش حرفه

ی جناحی بود. لنین متعهد بود که  دوم، »چه باید کرد؟« تابع منطق سیاسی مبارزه

به چالشبه این منطق،  برابر  مدد  در  و  بدهد،  پاسخ  دلو  رابوچیه  از طرف  واقعی  های 

ی کارگران را تابع  ی خودانگیخته طور جزمی مبارزهاتهاماتی از ایسکرا دفاع کند که به

کرد. این امر او  حاصل، یعنی کنار گذاشتن دیدگاه طبقاتی میگرایی نظری بییک ناب

کرد که  ی دو فصل دیگر ترغیب میعالوهای« به بخش حرفه ای بر »را به نگارش مقدمه

به ترتیب به »جزم گرایی و آزادی انتقاد« و »خودانگیختگی و آگاهی« اختصا  داده  

شد. اما به علت روح جدلی، او موضع مخالفان خود را که همانند ایسکرا خود را در می

برپایه روایت  برنامهچارچوب  میی  قرار  ارفورت  شناخته دادند ی  اکونومیسم  با  شده  ، 

های گفتاری مخالفان خود را در جهت مقاصد همگون ساخت. با انجام این کار، استعاره

زده و  های شتاببندیای به تصویر کشید که او را به یک سلسله صورت گونهخویش به 

خصو  در بحث  کرد، بهاش با زبانی در لفافه مجبور میی اصلیگاهی مخالف نظریه

های سیاسی و  ی کانونی مجادلهی »خودانگیختگی و آگاهی« که به نقطه درباره  خود

از  تفسیرهای بعدی تبدیل شد. وقتی استدالل در متن و در جوهر عملی اش متمایز 

اند، به قول الرس لی  شود که مشاجرات جناحی به آن دامن زدهانحرافاتی خوانده می

 
 .۵۵۶،   ۲۰۰۶نگاه کنید به لی  .۱

 .۳۵۳،   ۲۰۰۶نگاه کنید به لی . ۲
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ی  ی برنامهر مجدد و تفصیلی کاربرد روایت برپایهعنوان اظهاتواند به»چه باید کرد؟« می

راست  مارکسیسم  عملی  ارفورت  مشکالت  برای  دوم،  انترناسیونال  کیش 

دموکراسی روسیه دیده شود، نه یک نوآوری نظری یا نقطه عزیمت سیاسی  سوسیال 

های نظری و سیاسی حول توان گفت مجادلهمهم. اگر حق با لنین باشد، در نتیجه می

باید کرد؟« صرفا  »هیاهویی برسر هیچ« است. در خوانش هر متنی، باید بین آن »چه  

چه که برای معنای آن متن امری اساسی است و آن چه که صرفا  تصادفی است، تمایز  

چه که اهمیت نظری دارد، و آن چه که صرفا  شکل جنبی دارد. این  قایل شد  بین آن

هایی از استدالل لنین ای« و جنبه ش »حرفه تمایز در کار الرس لی با تفاوت بین بخ

جنبه آن  است،  عملی  منطبق  و  تشکیالتی  تاکتیکی،  مسایل  تنظیم  برای  که  هایی 

شود، که در  ی ارفورت مربوط میی برنامهاندازی برپایهپیشنهاد داده است که به چشم

یر های جدلی اثر تحت تأثهای روسی مورد مشاجره نیست، و جنبهمیان مارکسیست 

دموکراسی روسیه را در ای قرار دارد که چه کسی و کدام محفل رهبری سوسیال مبارزه

گیرد. این  ی ارفورت به عهده میی برنامهاندازی از اصول مشترک برپایهچارچوب چشم 

نوبه به  برای  تمایز  لنین  که  است  استوار  اصطالحاتی  از  تفسیری محدود  بر  خود،  ی 

ب خود  نقد  موضوع  کردن  میمشخص  کار  بهه  »اکونومیسم«  اصطالح  عنوان  گیرد: 

دموکراتیک. با این درک از  –ی کارگر در انقالب بورژوا ی نفی شرکت طبقهدربردارنده

مسأله، منسوب کردن دیدگاه اکونومیستی از طرف لنین به رابوچیه دلو تفسیری جدلی  

نامطلوب خود را در    است که از اهمیت نظری چندانی برخوردار نیست، اما این امر، اثر

گذارد، که نقد اکونومیسم به معنای  بین کسانی که با بستر بحث آشنا نیستند برجای می

راست  برتفسیر  ترک  ناموجه  مشروعیتی  ترتیب  بدین  و  است   مارکسیستی  کیشی 

 بخشد. آموزشی می

معنای  اما اگر لنین را با کالم و منظور خود او در نظر بگیریم، باید اکونومیسم به این  

محدود فهمیده شود. اگرچه کاربرد رایج اصطالح »اکونومیسم« معنای دیگری به آن 

پذیرد، گرایش این جریان سیاسی را که او خواهان  گونه که لنین هم میبخشیده، همان
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ویژگی اصلی این اصطالح به معنای    ۱کند. توصیف آن است، به شکل مناسب روشن نمی

های  ن نکته است که حتی آگاهی رهبران آن نسبت به تودهی ایدهندهوسیع کلمه، نشان

به و  است. پا خاسته عقبخودانگیخته  تمایز    ۲تر  تابع  اکونومیسم  معنای  این درک،  با 

ی بین رهبران  لنین بین »آگاهی و خودانگیختگی« است و اهمیت آن را باید در رابطه 

خوانی نداشت، بلکه با  اسی همتنها با فعالیت سیها جستجو کرد. اکونومیسم نهو توده

ی اکونومیسم در واقع به لنین  انقالب سیاسی نیز انطبا  نداشت. با این درک، مقوله

دهد که بین رابوچیه دلو و اکونومیسم به معنای محدود آن شباهت برقرار امکان می

اکونومیسم نسبت شان را به این  طلبیکند، اما این امر متضمن آن نیست که او اصالح

کند. اگر ما تفسیر الرس لی را برگردانیم و بپذیریم  او این نسبت را برقرار نمی  - دهدمی

گاه الزاما   ی مشخصی را در نظر داشته است، آنی اکونومیسم نمونه که لنین با مقوله

اش با این مورد مشخص کدام است. انسجام  شود که ارتباط منطقیاین پرسش مطرح می

ایده  منطقی از  اجماعی  اهمیت سیاسی یک نظر  اکونومیسم قطعا  در  بلکه  ها نیست، 

کنند. این امر وابسته به بستری است که الزاما  آن چیزی نیست که مدافعان آن ادعا می

عهده بگیرند،  های مختلف نقشی همانند بهتوانند در بسترشود: عقاید متفاوت میادعا می

ناهای کامال  متفاوت را بیان کنند. ارتباطی که لنین بین  و یا حتی در بستری مشابه مع

ایجاد می معنای محدود آن  به  اکونومیسم  این چارچوب رابوچیه دلو و  باید در  کند، 

عنوان تفاوت بین طرفداران متفاوت یک عقیده، بلکه اشکال متفاوت درک شود  نه به

کم مستلزم درک  نه دستیک گرایش سیاسی. البته داوری در مورد مسایلی از این گو

از منطق استراتژیک مبارزات سیاسی است، من فکر میوسیع کنم این که لنین تری 

 بحث است.چنین ادعایی را بپذیرد موضوعی قابل

تنها باید با تمایز »خودانگیختگی بنابراین برای فهم دریافت لنین از اکونومیسم، ما نه

هم بلکه  آگاهی«،  استراتژو  منطق  با  درگیر چنین  دموکراتیک  انقالب  در  سیاسی  ی 

شویم. بهتر این است که نخست با در نظر گرفتن موضوع دوم به مسأله نزدیک شویم.  

یکی از محاسن کتاب الرس لی این است که نشان دادن شرکت طبقه در مبارزه برای 
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ق  رود: طبشمار میی ارفورت بهی طبیعی دیدگاه مبتنی بر برنامهآزادی سیاسی نتیجه 

کارگران  که  است  سیاسی  دموکراسی  برای  مبارزه  جریان  در  صرفا   ارفورتی  روایت 

آزادی می از  ترتیب درک و  آموزند  بهره گیرند و بدین  برای منافع خود  های سیاسی 

سازمان و  سیاسی  قدرت  گرفتن  به دست  برای  الزم  سیاسی  در  ظرفیت  جامعه  دهی 

راهنمای سوسیال ی چون رشد قدرت سیاسی طبقهدموکراسی کسب کنند  و  مسیر 

می کاهش  دموکراسی  برای  را  بورژوازی  تمایل  برای  کارگر  مبارزه  در  رهبری  دهد، 

سو شود. این مفهوم از یکی کارگر محول میتر به طبقه دموکراسی سیاسی هرچه بیش

 - در جریان مبارزات خود  - ی کارگربه موضوع خودرهانی کارگران، این ایده که طبقه

کند  و از سوی دیگر، به این ایده که  عهده گرفتن رهایی خویش است اشاره میقادر به  

به دموکراسی در مبارزهنیاز طبقه برای جامعهی کارگر  به رهبر  ی بیاش  را  او  طبقه 

جامعه شایسته  غیرپرولتری  اقشار  و  طبقات  سایر  دموکراتیک  مطالبات  و  مبارزات  ی 

این   -شودهای درونی مشخص میا این پیچیدگیسازد. بنابراین، این مفهوم بمبدل می

مفهوم نشان گر دو وظیفه است  خودرهانی و رهبری دموکراتیک، و دو منفعت متفاوت  

دموکراتیک. در آلمان که در    -شوند، منفعت طبقاتی و منفعت مردمی با هم منطبق می

سرمایهآن  قابلجا  غیر  شکل  به  پیشرفتهمقایسهداری  بسیار  روای  از  و تر  بود  سیه 

  SPDبورژوازی از قبل قادر شده بود وزن مسلط خود را بر امور دولتی نشان دهد، و  

اپوزیسیون مطرح نقش جاافتادهبه برنامهعنوان یک  این دو اصطالح در  ی  ای داشت، 

 شد. ارفورت آشکارا با هم ادغام می

پرولتاریا    گیری استراتژیک هژمونیی ارفورت به جهت اما در روسیه مفهوم برنامه 

می بدل  دموکراتیک  انقالب  مردمیدر  منفعت  و  طبقاتی  منافع  پیوند  و    -شود، 

ی آن به واقعیت سیاسی  رود. ترجمه دموکراتیک هنوز آرزویی استراتژیک به شمار می

ی هژمونی در روند انقالبی  روسیه مشروط به حل موفق هماوردی رقیب بورژوا در پروژه

ن را با کالم و منظور خود او در نظر بگیریم، او تهدید چنین  بود. اگر خواسته باشیم لنی

های  گرفت. نه بدان معنا که او از شبح احیای نوعی باشگاهای را کامال  جدی میبرنامه

چنین دیدگاهی از نظر تاریخی مربوط به گذشته بود.   -ژاکوبنی امروزی وحشت داشت

ی مهم  فاوتی پیدا کند و لنین در مقالهتوانست اشکال کامال  متاما هژمونی بورژوایی می
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های لیبرالیسم« که درست چند ماه پیش از »چه  هانیبال  کنندگان زمستووا و»تعقیب 

ی هژمونی  تجدید چاپ شد، تبار پروژه ۱۹۰۷باید کرد؟« نوشته بود، و همراه با آن در 

مانیفست از   دموکرات سابق )در واقع مؤلفبورژوازی را در تالش پتر استرووه سوسیال 

کنگره  خوردهاوان  شکست  سوسیال ی  کارگر  حزب  روشنگر ی  و  روسیه(  دموکراتیک 

عنوان تهدیدی  ی لیبرالیسم روسیه، تشخیص داد که جنبش انقالبی کارگران را بهآینده

می کار  طلیعهبه  تالش  این  کند:  تشویق  اصالحات  انجام  به  را  تزاریسم  تا  ی گرفت 

کرد، گرچه صرفا  ها نقشی ضروری بازی میروی انقالبی تودهماجرایی بود که در آن نی

انداخت، اما زمانی که  چونان نوعی ارتش نمایشی که با آن تزاریسم را به وحشت می 

نخواهی صحنه رسید، خواهیی جدی برسر مشورت و توزیع مجدد قدرت فرا میمعامله

می ترک  قانون مشروطه  لیبرال در سیاست  برای متخصصان  پروژه  ۱کرد.را  ای چنین 

گیرد، بلکه یک جنبش کارگری  کارگران را تحت تأثیر ایدئولوژی لیبرالی در نظر نمی

گیرد که برایش انقالب،  ی سوسیالیستی در نظر میرزمنده، انقالبی و حتی با روحیه 

شود. تفسیری محدود  اش محسوب میای برای اعمال منافع اقتصادی و طبقاتیوسیله 

ی سیاسی  رود. هر گرایشی در تفسیر برنامههای منافع گروهی فراتر نمی رچوب که از چا

شود، به  ی کارگر، در معنای محدود، حتی از نوعی که در رابوچیه دلو ظاهر میطبقه 

گیرد: نقد لنین در  زبان انقالبی و ادعاهای پیشاهنگی در چارچوب این سناریو قرار می

ی سیاست با اقتصاد، و انقالب و اصالح محدود نبود،  مورد اکونومیسم، صرفا  بر رابطه

مردمی    –ی بین منافع طبقاتی و منافع دموکراتیک  بلکه شاید به شکل اساسی تر رابطه

پروژه نظر میدر  نیز در  را  پرولتری  اگر آنی هژمونی  ادعا  گرفت.  لی  طور که الرس 

ی هژمونی  ی و پروژهدموکراسی روس، در مورد روایت ارفورتکند در بین سوسیالمی

دموکراتیک توافق وجود داشت، پس نقد لنین از اکونومیسم    –پرولتری در انقالب بورژوا  

های درونی سیاسی و شاید نیز نظری همراه بود. در دهد که این پروژه با تنشنشان می

عنوان امری مفروض، بلکه همچون امری که باید شکل بگیرد در  این جا هژمونی نه به

ای و جدلی استدالل  های حرفهی بین جنبه ی خود، رابطهشود. این به نوبهرفته مینظر گ

کند.  دهد که الرس لی مطرح میتر )و شاید بارورتر( از چیزی نشان میلنین را سیال 
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اگر ما بار دیگر لنین را با کالم خودش در نظر بگیریم، باید بپذیریم که مطابق تعریف  

گرایشی  اکونومیسم،  از  درباره  او  مشاجره  جریان  در  صرفا   را  خود  که  دارد  ی  وجود 

گونه شود که هژمونی چهگاه این پرسش مطرح میدهد. آنهژمونی پرولتری نشان می

این در  بگیرد؟  شکل  جنبهباید  که  نهجاست  او،  استدالل  در  جدلی  نقشی  ی  تنها 

بازی میسخن  سیاسی  یا  معرفتپردازانه  نقش  حتی  بلکه  عهده  شناسکند،  به  نیز  انه 

 گیرد. می

کند وجود داشته باشد، پرسشی طور که لنین تعریف میاگر گرایش اکونومیستی آن 

جاست که توجه به تمایز گونه باید آن را دریافت؟ در اینشود این است چه که مطرح می

آگاهی« ضروری می و  داشته بین »خودانگیختگی  نظر  را در  امکان  این  ما  اگر  شود. 

توان درک کرد که روشن  کند، پس میی لنین نقش نظری ایفا میه مجادلهباشیم ک

رسان باشد. در خوانش الرس لی از شدن تمایز بین »خودانگیختگی و آگاهی« یاری

باید کرد؟« به اساسی وجود دارد که قادر  عنوان نمونه »چه  ارفورتی ضعفی  ی روایت 

برخی صورت  موربندینیست  در  لنین  ارزشمند  را  های  آگاهی«  و  »خودانگیختگی  د 

دموکراسی ی سوسیال ویژه ادعای تکراری او در این مورد است که »وظیفهدریابد. به

و   مبارزه با خودانگیختگی، برای تغییر مسیر جنبش کارگری از این تالش خودانگیخته 

طبقه دهد، و هدایت این  ی کارگر را به پیروی از بورژوازی سو  میای که طبقه اتحادیه

تواند وسعت پیدا  منطق روایت ارفورتی می  ۱دموکراسی انقالبی است«.به مسیر سوسیال

ای از جدل لنین علیه عملکرد اکونومیستی انطبا  یابد که آگاهی  کند و با بخش عمده

تواند این ادعای اساسی را دربر بگیرد. این نوعی  سازد، اما نمیرا تابع خودانگیختگی می

پذیرد. الرس لی در  داقت فکری الرس لی است که این دشواری را میقدرشناسی از ص

بندی مورد پرسش را به ترکیبی از انحراف جدلی و شتاب  تواند صورت عین حال که می

مع دهد،  نسبت  ویراستاری  معنای در  تعیین  در  او  عملکرد  کرد  توجه  باید  الوصف 

آگاهی« برای تعیین جایگاه  اصطالحات کلیدی در متن لنین ازجمله »خودانگیختگی و  

ی  رسد. با اشاره به استفادهو معنای آن در منطق استدالل لنین مناسب به نظر نمی
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کننده است، در  معمول به شکل روسی در آن زمان، هر چند که الزم و گاهی روشن

کنند یا نه کماکان چیزی را بیان  ها ابتکار فکری را مشخص میتعیین این که آیا آن

 . کندنمی

کند نباید از عملکرد سیاسی دریافت نقشی که آگاهی در متن اثر لنین بازی می

ارفورتی  روایت  بستر  در  باید  را  لنین  دفاع  مورد  سیاسی  عملکرد  چون  شود.  منتزع 

وظیفه  از  بودن  مطلع  آگاهی،  طبقه فهمید،  و جنبش  تلفیق سوسیالیسم  کارگر  ی  ی 

ی جنبش تاریخی را با این تلفیق مجهز  هجا که ماتریالیسم تاریخی نظریاست. تا آن

کند آگاهی باید با اشاره به تئوری مارکسیستی دریافته شود. انتقال آگاهی به جنبش می

ی کارگر از بیرون، در روایت ارفورتی بر آگاه کردن کارگران نسبت ی طبقهخودانگیخته 

ها نهفته است. کند، چیزی که در عمل آنها داللت میبه هدف و جهت جنبش خود آن

اند،  و آگاهی نسبت به آن، عمل و نظریه همخوان و هماهنگ  چون جنبش خودانگیخته 

ی  ها نیازی نیست. در واقع این از ملزومات قطعهپس به تقابل و به فضای نظری بین آن 

مشهور کائوتسکی است که لنین در بحث در مورد آگاهی و خودانگیختگی به نقل آن  

تواند با این منطق همگون شود، های لنین میبندیچون بعضی صورتاما    ۱پردازد. می

تواند منطق دیگری را در استدالل لنین بیان کند،  های دیگر او را که میبندیصورت 

توان نادیده  کند، میهایی که مبارزه علیه خودانگیختگی را مطرح میخصو  قسمت به

سازد،  دفاع میوزشی« را غیر قابلگرفت. دالیل گردآوری شده توسط لنین »تفسیر آم

حل  اما تنش مفهومی که این خوانش بر آن استوار است بدون توضیح این قطعه قابل

 نیست.

تأکید می آن  بر  لنین  استدالل  آن چنان که در  شود، قطعا   آگاهی سوسیالیستی 

توصیه  طبقه حاوی  به  است  هدف  ای  برای  مبارزه  در  همبستگی  برای  کارگر  ی 

رود  اما عالوه بر آن آگاهی  ی طبقاتی فراتر میداری و جامعهی که از سرمایهسوسیالیست

آشتی »ستیز  سیاسیاز  نظام  با کل  کارگران  منافع  بین  را    - ناپذیر«  مدرن  اجتماعی 

وخیز در مسیر رسیدن  ها و افترو مستلزم توجه به چرخش و ازاین  ۲کند. مسلم تلقی می
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ی طبقاتی.  جه به منطق سیاسی استراتژیک مبارزهبه هدف سوسیالیستی است، یعنی تو

اجتماعی  آشتی ساختار  بنیاد  در  تخاصم  این  وجود  متضمن  طبقاتی  ستیز  ناپذیری 

کند.  یافته نسبت به دشمن طبقاتی را پیشنهاد میاعتمادی نظامبورژوایی است و بی

می نشان  طبقاتی  ستیز  مشهود  میجوهر  بحث  و  است  گریزناپذیر  که  که  کندهد  د 

ی سوسیالیستی ی پروژهسیاسی از دامنه  – مستثناساختن هرجنبه از کلیت اجتماعی  

ی  تواند ابتکار استراتژیک را به دشمن واگذار کند. آگاهی سوسیالیستی باید از نظریهمی

ناپذیری ستیز طبقاتی( بهره بگیرد و در غیاب یک    پردازی آشتی مارکسیستی )نظریه

 پذیر نیست. انتقالآگاه از این تئوری و قادر به کاربرد قاطع آن،  یافته ورهبری سازمان

ناپذیر منافع به کل نظام اجتماعی سیاسی مدرن  تا جایی که آگاهی از »ستیز آشتی 

جنبش   در  یعنی  خودانگیخته  جنبش  در  متناقض  گرایش  دو  لنین  نگرفته«  شکل 

میطبقه  متمایز  را  کارگر  مناسبای  بر  استوار  جنبشی  اجتماعی  کند.  و  استثماری  ت 

  طور خودانگیختهدهد، و بهی کارگران را شکل میداری که زندگی و تجربه تولید سرمایه

)یعنی جنبش   دارد  گرایش  آگاهی سوسیالیستی  ایجاد  برای  مبارزه  و  به همبستگی 

  طور خودانگیخته ی« آگاهی است( اما ایدئولوژی بورژوایی خود را به»نطفه  خودانگیخته 

ی کارگر در آن محصور ی طبقهکند که تجربه و مبارزهچون چارچوبی تحمیل میهم  

جنبش   )یعنی  سازد  متزلزل  را  دشمن  هژمونی  نیست  قادر  او  که  نوعی  به  است. 

انجامد(. ادعای لنین این است  ای میصرفا  به یک آگاهی صنفی یا اتحادیه  خودانگیخته 

رایش آگاهی سوسیالیستی چیرگی دارد،  « بر گکه گرایش اخیر به طور »خودانگیخته 

دموکراتیک« یا کسانی است که به این آگاهی  و بنابراین وابسته به آگاهی »سوسیال

 اند. علیه »خودانگیختگی« دست یافته

برای ارزیابی استحکام این ادعا ما باید به منطق تقابل بین این دو گرایش توجه 

مبارز  ۱کنیم.  خودانگیخته  شکل  به  میکارگران  مبارزهه  مسیر  در  و  خویش  کنند،  ی 

تواند به چالش و حتی گاهی به  های نوین مبارزه میترکیبی از شرایط متغیر و شیوه

تنها  ی کارگر نهی طبقه ی بورژوایی بینجامد. مبارزات خودانگیخته گسست عوامل سلطه
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به تکرار تجربهمی ر شود،  ی طبقاتی منجهای گذشته و موضوعات واقعی سلطهتواند 

ی بورژوازی نیز بندی نوین از عوامل سلطه های نوآورانه برای صورت بلکه گاهی تالش

خودانگیخته  امر  می  در  سازماندیده  یعنی  و شود،  بورژوازی  استراتژی  مجدد  دهی 

تحمیل خودانگیختگی ایدئولوژی بورژوایی بر مبارزات کارگران. این نوع واکنش برای  

ی  ی پرولتاریا در مبارزهی ظاهر شود که بر تجربیات خودانگیخته مؤثر بودن باید به اشکال

ی  طبقاتی تأثیر مثبتی داشته باشد. در واقع، الزم نیست هژمونی بورژوایی بر انکار مبارزه

می امر  این  باشد،  استوار  سیاسی، طبقاتی  اشکال  رهگذر  از  مؤثرتر  شکل  به  تواند 

خوانی  رو، هماش نمودار شود. از ایندهی و جهت مقاومت دشمن سوسیالیستی سازمان

رود، نه از طریق نارسا بودن اعتقاد  پیش می  با هژمونی بورژوازی به شکل خودانگیخته 

گاه در مورد آن تردیدی به خود راه  پرولتری به مبارزه برای سوسیالیسم که لنین هیچ

اسی برای هژمونی  ی سیی مؤثر علیه این نارسایی یک برنامهدهد، اما برای مبارزهنمی

انقالب   در  هژمونی  برسر  مبارزه  در  استراتژیک  ابتکار  حفظ  و  ایجاد  یعنی  پرولتری، 

می ضرورت  برنامهدموکراتیک  بهیابد.  پرولتری  هژمونی  مؤثر  تجربه ی  از  ی  سادگی 

خیزد، چون این تجربه با واقعیت تخاصم طبقاتی و نیز  ی کارگران بر نمیخودانگیخته 

ایدئوشالوده بهی  تخاصمی  چنین  از  بورژوایی  آشتیلوژی  امری  شکل  عنوان  پذیر 

ی تواند شکل نوینی فراتر از تجربهمی  گیرد. زیرا هر جنبه از این جنبش خودانگیخته می

سازششرکت کند،  پیدا  آنکنندگان  تضاد  بودن  میناپذیر  نظری  ها  لحا   به  تواند 

تواند از مصالح ایدئولوژیک و سیاسی ها برای آشتی طبقاتی میدریافت شود. چون تالش

نظریه  نوآورانه.  شکلی  به  حتی  آید،  دست  به  اجتماعی  کلیت  در  دیگر  نقاط  ی  از 

، ازجمله منطق بازِ مبارزه برسر هژمونی مارکسیستی باید نسبت به کل نظم اجتماعی

ی  ی سیاسی مبتنگشوده باشد. یعنی این تئوری خود باید گسترش یابد. نظریه و برنامه

هایی قابل دفاع است که در هر دوره به شکل  بر آن، صرفا  از طریق درگیری با تالش

هایی که از  دهند. ازجمله تالشخود را نشان می  -پذیری تضاد طبقاتیآشتی  -نوینی

 کند. عناصر نظریه و عمل سوسیالیستی در این جهت استفاده می

توانند تئوری مارکسیستی را دریابند؟ پاسخ صریح لنین این  چرا خودِ کارگران نمی

یابی به تئوری ها در دستتوانند و در واقع بهتر از روشنفکران. اما آنها میبود که آن

ای، بلکه به شکل فردی توانا هستند و با آگاه شدن، در موقعیتی مشابه  نه به شکل توده
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ن و حامل تئوری مارکسیستی، خود را در برابر چالش انتقال آگاهی  با روشنفکران آغازی

ها در برخورد با آن، به شکل دهند. آنقرار می  به منطق متناقض جنبش خودانگیخته 

ی طبقاتی را در نظر بگیرند، و خود را با جریان باید قوانین عینی مبارزه   خودانگیخته 

ی کارگرشان در مبارزات آتی شرکت کنند،  تردید با سایر رفقاحوادث همساز کنند. بی

ها باید خود را به  ی طبقاتی اجتناب کنند. آناما از هرگونه توسل به رهبری در مبارزه

ی مارکسیستی مجهز کنند تا موقعیت خودشان را در شکل آگاهانه و پویایی از نظریه 

قرار دارند دست   ی طبقاتی دریابند و از جایگاهی کهی مبارزهآمدهای خودانگیخته پیش

این   پذیرش  کشند.  دوش  بر  را  هژمونی  برسر  مبارزه  در  رهبری  بار  و  زنند  عمل  به 

پیچیده و  ظریف  سیاسی  موضع  میمسئولیت،  را  مبارزات ای  حفظ  شامل  که  طلبد، 

ی کارگران و پرورش اشکال جنینی آگاهی سوسیالیستی است. امری که،  خودانگیخته 

بر    شکالی که ایدئولوژی بورژوازی به شکل خودانگیخته در کنار تشخیص و مبارزه با ا

ی  شود. مسألهکند، در جریان این مبارزات زاده میی کارگر تحمیل میجنبش طبقه 

شناسی معرفت نیست که مربوط به و آگاهی« نزد لنین موضوع جامعه »خودانگیختگی

استراتژیک در  -شود، بلکه موضوعی استراتژیک و فراحامالن آگاهی سوسیالیستی می

است مارکسیسم  سیاسی  عامالن  با  کارگران  -روابط  یا  موقعیت    -روشنفکران  که 

دهند تا بتوانند  یابند و خود را در موقعیتی قرار میی طبقاتی درمیخودشان را در مبارزه 

به شکلی مؤثر بر آن اثر بگذارند. در واقع »خطای نظری عمیق« رابوچیه دلو و سایر  

باکونومیست  میها  مربوط  مسأله  همین  آنه  ناتوانی  تکامل  شود.  پیوند  »در  ها 

ای کوتاه، که  ای بود که او در مقالهاین مسأله  ۱با فعالیت انقالبی آگاهانه«.   خودانگیخته 

 ۲کرد، بیان کرده است.ی »چه باید کرد؟« توصیف میعنوان چکیدهآن را به 

شناسانه ی تمایز هستیتمایزگذاری لنین بین »خودانگیختگی و آگاهی«، ترجمه

علمی بین زیربنا و روبنا، یا    – بین ماده و ذهن به واژگان سیاسی یا تمایز اجتماعی  

جامعه بیشحتی  تمایز  این  نیست.  روشنفکران  و  کارگران  بین  خصلت شناسانه  تر 
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ی ها را در یک پیشامد مشخص ِ مبارزهگرایشای از نیروها و  ی پیچیدهمتناقض مجموعه

استراتژیک مبارزه برای    -طور ضمنی عملکرد منطق سیاسیکند که بهسیاسی طرح می

خواند.  گیری فرامیگران سیاسی مارکسیست به موضعهژمونی را در پیوند با آن کنش

ی کارگر فقط  ی طبقاتی و همراه با آن آگاهی طبقه با در نظر گرفتن این منطق، مبارزه

کند. تز آگاهی از بیرون تالشی است برای انتقال فکر از طریق به شکل ناموزون رشد می

طبقه جنبش  سیاسی  رهبری  و  سیاسی  کنش  برای  ناموزونی  این  گرفتن  نظر  ی در 

تحلیل  عنوان  تحت  لنینی  مشخص  راهنمای  برای  مفهومی  مبنای  امر  این  کارگر. 

ی آگاهی را به منطق و خطوط  م اندیشمندانهمشخص از شرایط مشخص است که تنظی

ازایندر حال تغییر مبارزه برای هژمونی پیش می رو این امر به شکل متناقض  کشد. 

نظریه نوآوری امکان گشایش  در  را  مارکسیستی  و دگرگونیی  غیرمنتظره در  ها  های 

خودانگیخته  مبارزه جنبش  میی  فراهم  طبقاتی  لن  ۱سازد. ی  کرد؟«  باید  از  »چه  ین 

تواند بدون آن درک شود، اما در  کیش ارفورتی به وجود آمده و نمیمارکسیسم راست 

 عین حال به فراسوی آن نیز اشاره دارد.

ی  اگر چنین منطقی در »چه باید کرد؟« هست پس باید برای رابوچیه دلو و مقاله

از همان    عنوان بیانقبول باشد، نه ضرورتا  بهقابل  ۲ی کاسکوا»کِرِدو« نوشته  متفاوتی 

هم بلکه  سیاسی،  عقاید  گرایش  مجموعه  همان  از  متمایزی  پدیداری  اشکال  چون 

مدد ارجاع به عقاید بیان  های سیاسی صرفا  بهسیاسی. چون طبق این منطق، گرایش

نمی مشخص  سیاسی  عامالن  توسط  ایدهشده  به  ارجاع  با  اساسا   بلکه  و  شود،  ها 

ی طبقاتی و سیاسی برای هژمونی نقش ایفا  در مبارزهشود که  هایی رقم زده میکنش

ی سیاسی  کنند. اکونومیسم که هدف نقد لنین قرار داشت، الزاما  شامل تقلیل مبارزهمی

انقالبی صورت  کامال   به شکلی  غالبا   اکونومیسم  این  واقع  در  نبود   اقتصادی  بندی  به 

متعددی داشته باشد  از چپ  توانست اشکال  شود. بدین ترتیب این اکونومیسم میمی

نشان داده شد، و بار دیگر طی جنگ اول    ۱۹۰۵گونه که طی انقالب  تا راست. همان
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های قبلی را برای انتقاد از بوخارین و همفکرانش  های جدلجهانی، هنگامی که لنین واژه

تن  رسمیت شناخها را در بهبه اتهام »اکونومیسم امپریالیستی« احیا کرد، تا انکار آن

  ۱عنوان یک بخش اساسی از سوسیالیسم انقالبی نشان دهد. حق تعیین سرنوشت ملل به

ی بحث و عمل  بدین ترتیب، گرایش اکونومیسم اعطای امتیاز مؤثر به بورژوازی در حوزه 

ی کارگر به مسایل  سیاسی و بدین وسیله و تا آن میزان محدود کردن سیاست طبقه 

سوس سیاست  تطبیق  و  صنفی  خودانگیخته محدود  جنبش  به  مبارزهیالیستی  ی ی 

شود،  ای را که توسط آن تجویز میطبقاتی یعنی خطوط، اشکال و مسیرهای مبارزه

می دستدربر  یا  قابلگیرد.  بورژوازی  هژمونی  سوی  از  بین  کم  مبارزه  است.  احیا 

لیل ی کارگر، دیگر نباید به مبارزه بین نظراتی تقهای سیاسی در جنبش طبقه گرایش

های اجتماعی تاریخا   ی کارگر همساز است، و یا متعلق به الیه داده شود که با طبقه 

ی کارگر آمیخته شده است، بلکه باید آن نظراتی را دربر بگیرد که  منسوخ که با طبقه 

 شود. ی سیاسی معاصر نیز درک میبر حسب منطق مبارزه

پایه انتقاگر چنین منطقی  است، پس  لنین  استدالل  به بیی  او  نظری  اد  تفاوتی 

گونه که الرس لی اعتقاد دارد صرفا   رابوچیه دلو در فصل اول »چه باید کرد؟« نباید آن

اهمیت جدلی داشته باشد، بلکه باید جزئی بنیادی از موضع سیاسی او نیز تلقی شود. 

ی  ه گیرد. چون معرفت به نظریای که او هژمونی پرولتاریا را در نظر مییعنی به شیوه

آن در  که  شکلی  به  میمارکسیستی  مطرح  بهجا  نه  تحجر شود،  از  معیاری  عنوان 

کیشی که با آن مخالفان خود را به خاطر کنار گذاشتن آن مورد حمله قرار دهد   راست 

چون شرط الزم برای درگیری آگاهانه با مسایل جدید و در برخی  تر از آن همبلکه مهم

بی طریسابقهموارد  از  که  برای ای  نتیجه  در  و  تزاری  خودکامگی  علیه  مبارزه  ق 

میموضع  مطرح  مشخص  سیاسی  بستر  در  میگیری  لنین  برای شد.  نظریه  نویسد: 

تنها به علت تسویه حساب ضروری ای دارد، نهالعادههای روسی اهمیت فو   مارکسیست

گرایش »تمایز  با  از  حاصل  ضرورت  و  انقالبی  تفکر  غیرمارکسیستی ِ  عقاید  های  در 

طور علت نیاز به تکامل »توانایی استفاده از تجارب سایر کشورها بهمتفاوت«، بلکه به
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آزمون مستقل آن  و به سبب آن که »وظایف ملی سوسیال انتقادی و  دموکراسی ها« 

  ۱روس از نوعی هستند که در برابر هیچ حزب سوسیالیست دیگر در جهان قرار ندارد«. 

این است که د بیشمعنایش  به تکامل  از نظریه  به مسایل  فاع  با کاربست آن  تر آن، 

هنوز حل  و  را  جدید  دلو  رابوچیه  عملی  اشتباهات  و  نظری  دارد. خطاهای  نیاز  نشده 

ی ارفورتی سنجید، بلکه عالوه بر آن باید از طریق  شدهتنها باید با معیارهای تثبیتنه

 رو است دریافت. با آن روبههایی که نظریه و عمل مارکسیستی درگیری با چالش

تواند جدا از بستر  توصیف جامع الرس لی در این مورد که »چه باید کرد؟« نمی

سیاسی و مارکسیستی ارفورتی و ترجمان آن به سوسیال موکراسی روسیه دریافته شود،  

نگاری نظریه و عمل مارکسیستی است. من با عاریت گرفتن  خدمتی ضروری به تاریخ

ی از لنین باید بگوییم که الرس لی در این امر بیش از حد انعطاف به خرج  ااز استعاره 

داده است. این امر در تفسیر محدود الرس لی از مفهوم محوری»اکونومیسم« بر حسب 

شده اظهار  قابلموضع  لنین  جدل  اهداف  از  برخی  لنین ی  گرچه  است،  مشاهده 

دهد. اما  وانی از مسأله هشدار میگونه بدخصراحت به خوانندگان خود در برابر اینبه

ی مارکسیستی های الرس لی درباره جایگاه نظریه خطاهایی از این دست در پیش فرض  

خورد. جایی که لنین توسل خود به تئوری را از منطق در استدالل لنین نیز به چشم می

پیشنهادهای عملی استنتاج میبحث درباره د  گری اکونومیسم در مور»ناشی  - کندی 

دهد که ما غالبا  از لحا  لغوی و  روشنی نشان میکاربرد عملی نظرات ما در ایسکرا به

توانیم بدون این که هر بار از  گوییم، و بنابراین نمیهای متفاوتی سخن میادبی به زبان

الرس لی متن »چه باید کرد؟« را تابع تمایز بین   -۲نو آغاز کنیم به تفاهم دست یابیم«

چه را که از حیث نظری در  کند و بنابراین درک آنای« و جدلی میرفههای »حبخش

ی زاید در گفتار و چیزی که  مباحثه و خوانش مهم است، به شکل اختالفی در شیوه

ی مارکسیستی ابراز دهد. ضرورتی که لنین با اتکا به نظریهمصرف جدلی دارد نشان می

آنمی برای درک  بکند،  درباره  پرولتاریا مهم  رنامهچه که در بحث  هژمونی  عملی  ی 

است. بدین شکل موضوع ضروری و مناسب برای احیای متن »چه باید کرد؟« به افراط 

 
 .۳۷۰س،    ۱۹۶۲نگاه کنید به لنین . ۱

 .۳۵۰س،    ۱۹۶۲نگاه کنید به لنین . ۲



 

 
 

 ی احیآزاده ر  یآلن شاندرو / ترجمه  799

انجامد. در پایان الرس لی استدالل لنین را رود و در واقع به انحراف خود متن میمی

طور رد. و بهگیدهد و بدین وسیله نوآوری آن را نادیده میاش تقلیل میبه بستر ارفورتی 

تواند ویژگی اساسی متن را آن طور که توسط لنین طرح  ی عمل میمتناقض این شیوه

عنوان یک جریان سیاسی در پیوند  شده نادیده بگیرد. یعنی درک لنین از اکونومیسم، به 

با تالش بورژوازی لیبرال نوخاسته برای هژمونی در انقالب دموکراتیک. وقتی یک اثر  

تواند تمایزهای غیر قابل تردید را روشن طلبد میث را به چالش میموضوع مورد بح

کند و روابط درون واقعیت را که در جستجوی آن است دریابد. هنگامی که این واقعیت  

معطوف به بستر سیاسی است که این اثر در آن نوشته شده است، ممکن است مختصاتی 

این معنا اثری نظیر »چه باید کرد؟« شود تغییر دهد. به  را که بستر در آن فهمیده می

 تواند بستر مادی خود را از نو ایجاد کند.  لنین می
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 اشاره

ی حاضار زیرعنوان »تئوریزه کردن نولیبرالیسام« نخساتین بار در زمساتان  مقاله

  International Socialismی اینترنشانال ساوسایالیسام  نشاریه ۱۱۷ی در شاماره ۲۰۰8

عهده داشات، به چاپ رساید. همان طور که اش را بهزمان ساردبیریکه نویسانده، هم

هایی اسات  کند، مقاله، برگرفته از پژوهشنویسانده در پانوشات متن اصالی، یادآوری می

ی  که او برای تدوین کتاب در دست انتشار خود، به آن سرگرم بود. این کتاب در ژوییه 

ی  امبی« منتشار شاد، و این آخرین کتاب منتشار شادهداری زبا عنوان »سارمایه ۲۰۰۹

ی  هارمن در نتیجاه   کریس  ۲۰۰۹کریس هارمن اسااات. چناد ماه بعاد، در هفتم نوامبر  

طورعمده ها مقاله و چندین کتاب بهساالگی درگذشات. از او ده  ۶۶ایسات قلبی در سان  

های »تاریخ ی نقد اقتصااد سایاسای به جا مانده اسات. از کریس هارمن کتابدر زمینه

(، تبیین بحران  ۱۳8۶  –ی پرویز بااباایی و جمشااایاد نوایی  مردمی جهاان« )ترجماه

ی مزدک ویکم )ترجمه( و انقالب در قرن بیساات۱۳8۶ی جمشااید احمدپور، )ترجمه

 ( به فارسی منتشر شده است. ۱۳۹۶ –دانشور 

هاارمن، از جملاه    ی گااردین در مطلبی باه منااسااابات درگاذشااات کریسروزنااماه

ی سای ی پروژههارمن، مشاغول نوشاتن مطلبی درباره  کریس ۲۰۰۵شات: »در ساال نو

جلد اسات. او سارگرم  ۵۰ی انتشاار مجموعه آثار مارکس و انگلس بود که شاامل  سااله

یاک مطاالعاه کرده بود  باهجلاد پیشاااین را یاک  ۴۹ام بود، در حاالی کاه  ۵۰ارزیاابی جلاد  

 جلد را خوانده بود.« ۵۰ی بدون تردید همه

ی دیگر نشااان م هر زمان نگارش خود را دارد. ی حاضاار همچون هر نوشااتهمقاله

کند،  ها اساتناد میهای آماری که نویسانده در تحلیل خود به آنای از دادهویژه پارهبه

های جدید، اصااالح و تکمیل شااود و یا اصااوال  از نو مورد شاااید الزم اساات که با داده

ی  های مرحله ی اصالی مقاله یعنی تحلیل ویژگیهساته  بررسای قرارگیرد. با وجود این،

، و سااانجش دیادگااه و یاا  -باه این ساااو ۱۹۷۰ی  از اواخر دهاه  -داریکنونی سااارماایاه

هاایی کاه مورد نقاد مقاالاه اسااات، همچناان یکی از مبااحاث مهم در چاپ جهاانی  دیادگااه

ه به نتایج  ی نویساندداری به گفتهی کنونی سارمایههای متفاوت از مرحلهاسات. تحلیل

رو موضاااوع مقاالاه، انجااماد. ازاینهاای متفااوت و حتی متضااااد در عمال میحالو راه

 همچنان موضوع روز است. 
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 ججج

 سااازمان علیهدر ساایاتل اعتراضااات پر اهمیت    همراه با ۱۹۹۹ نوامبرسااال در

  ۱»نولیبرالیسااام«.شاااد:    ی چپ افزودهنامهاصاااطالح جدیدی به واژه  جهانی، تجارت

 سازی«»جهانی  همان گونه که خود را مخالف  ،سر بر آورد  اعتراضات که از آن جنبشای

چپ  .  کرد  تعریف  ، نامیده بود، خود را »آنتی نولیبرال«(شاارکتی«  سااازی»جهانی  یا)

  آن  با  ای کهی اقتصااادیهاو ساایاسااتاز آن خود کرد   را واژگان این  far leftافراطی 

  .»نولیبرال« نامید بود را  مخالف

ای  شایوه اشااره به  نولیبرالیسام،  آیا. داشات وجود  ابهامی  »نولیبرال« دراصاطالح  اما

 و  تغییراسات  قابل دولت، سایاسات تغییر با اسات که داریسارمایه  سایساتم کردن اداره از

 چالش  به  با تنها  که  کندمی اشاااره داریساارمایه  کنونی  مرحله به امری بنیادی در  یا

کنونی، به واقع همان  مرحله چیره شد؟ و اینکه آیا آن بر توانمی سیستم  کل کشایدن

توصاایف    libertarian لیبرتاریان اساات که توسااط ایدئولوژی ضااد دولت جناح راساات

 است؟  ازحمالت تری  پیچیده بسیار شود و یا سیستممی

 دو  هر  برای پاساخ اول را  متفکران جنبش پساا سایاتل، تأثیرگذارترین از بسایاری

 »ضاد  آنها ساازمان  که  فرانساه اعالم کردند در  Attacاتاک    رهبران  .پرساش، پذیرفتند

نگر  کوته  ی مالیخواهد مانع از تحرکات سارمایهمیصارفا    بلکه نیسات،  داری«سارمایه

اتاک،    بنیان گذار  کاساان،  برنارد  ۲کند.ی ملی اختالل ایجاد میهاباشااد که در اقتصاااد

. بود داریسارمایه  نظام  خطوط شاده و ساامان یافته در »حمایت«  ملی اقتصاادخواهان 

 مورد اما در همان حال در کرد،می صحبت داریسرمایه مورد در  گه گاه جورج،  سوزان

  از آمدها جدااین پی که  نوشاات  گوییمطلب می سااازی«جهانی آورزیان  آمدهای»پی

 .آن هستند از  بدتر  ذاتا  و داریسرمایه

 
را نمی   ۱ یافت، مانند،  توان در کارهای پیشین که به همین پدیده می این مورد  یا ۹8۹هاروی،  پردازند،  هارمن، ، 

۱۹۹۵. 

در شهر بلک پول، آوریل   - ی ملی دانشجویان  سخنرانی پیر تارتاکوفسکی، در نشست جانبی در کنفرانس اتحادیه  ۲

۲۰۰۰. 
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کرده، این گرایش  به این ساو تغییر ۱۹۶۰ی  دهه  در تشاریح اینکه چه چیزی از 

  دیگر تأکید شاود و نه بر تغییر  بر ایدئولوژی  ایدئولوژی  یک پیروزی وجود داشات که بر

صاراحتا    فرانساوی شاناس  بوردیو، جامعه پیر  .جهانی  نظام اقتصااد  درونی  درعمل کرد

. اسات دولت  نشاینینولیبرالیسام وعقب  اصالی،  »موضاوع  کرد: همین را گفت. او اساتدالل

حک شاده    دولت،  سایاسای  و اجتماعی  هایعملکرد  تمام در  نولیبرال فلسافه فرانساه، در

 نشاینیعقب فضاایی مسااعد برای »ناشای از آن باور مشاترکی اسات که و این ۱اسات«،

 ۲کرده است«.  ایجاد اقتصادی، هایارزش تسلیم شدن به و  دولت

نامطلوبی که  یهاسااایاسااات که برای معکوس کردن بود  رویکرد این این منطق

شااود، تنها الزم اساات که داری تعقیب میساارمایه هایشاارکت  وها  توسااط دولت

  با  امر، امکان اتحاد تأکید بر این  .جامعه تغییر یابد راس درها  سااایاسااات  یا  ایدئولوژی

را تئوریزه کرد، و   جورج، این  وزانسا. داری را به همراه داشاتخا  سارمایه  یهاگروه

هایی  فراملیتی« مانند شارکت  هایشارکت  اسات ممکن حتی نوشات: »گاهی، متحدان

  ساابق   دفاع وزیر کاسان، با کاربرد عملی این تئوری، از  برنارد  ۳بیمه باشاند. در صانعت

 در انتخابات پشتیبانی کرد.  شونمنت، پییر ژان فرانسه،

قرار داشات    آن دساته از ما  یهاتحلیل  با  تقابل در شادت چنین رویکردهایی به 

 شاود،که بر این نظر بودیم که معضاالتی که زیر عنوان »نولیبرالیسام« به آن اشااره می

گیرند. داشاتن  می  سارچشامه ی آنتوساعه  از  خاصای مرحله در  داریسارمایه منطق از

من .  معضاالت نبود  آن ترعلیه  گساترده جنبش به  ما پیوساتن از  ی اما مانعچنین تحلیل

  دارند سایساتم  بار، اولین برای نفر هامیلیون  شااید هزار،  »صادها در همان زمان نوشاتم:

بساایار متفاوتی دارند و دارای   تجربیات  و  سااوابق  کشااند  آنهاجهانی را به چالش می

گفتم اما    ۴ساوابق و تجربیات نضاج یافته اسات«.متفاوتی هساتند که دردل این   یهاایده

ارائه   عمل  در  را شوند که راه حل خودشانمختلف، در مرحله ای، ملزم می  رویکردهای

 
 (.۲۰۰۰)ژوئن،  Socialist Review 242مصاحبه در شماره  ۱

 .6-7، صص۱۹۹8بوردیو،  ۲

 ۱8۴،   ۱۹۹۹جورج،  ۳

 .۵۵،   ۲۰۰۰رمن، ها۴
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ای معین، دیگر نخواهد توانساات پیش  کردم: »این جنبش، در نقطه  اضااافه من.  دهند

   ۱ها به راه حلی منتهی شوند«.روی کند مگر اینکه این بحث

 دارند مهم  عمل ها دراین بحث که  دهدمی نشاااان گذشاااته  ساااال دو تحوالت

 مورد وجود اختالف فلج کنناده در  در  نینهاام  کریس  و  کاالینیکوس  الکس.  شاااونادمی

و در  ۲اند.ساایاتل نشااات گرفت، مطلب نوشااته فوروم اجتماعی جهانی که از جنبش

  :کنند کهپیر روست خاطرنشان می و  همان حال، دانیل بن سعید

برزیل و ریفوندازیون   کارگران  سااازی، یعنی حزبجنبش ضااد جهانی "ارکان"»

 -کنند  ای را رهبری میهای چب میانه، دولتRifondazione Comunistaکمونیسااتا 

لیبرال  های سوسیالکه آشکارا سرگرم اجرای سیاست  -و یا درآنها مشارکت فعال دارند

های بسایارزیادی در آمدساال، پی  تر از شاشهساتند. وقوع چنین تحولی، در عرض کم

بودن تغییر مواضااع نیساات... این که در درون این احزاب،    ناگهانی  بردارد. مساائله در

ی  هاا مقااومتی در برابر این رویکرد وجود ناداشاااتاه، باایاد توجاه ماا را باه محادودیات

پردازی بخشااا آن را  طلبی عمیقی که این عبارتو تساالیم  پردازی آنتی نولیبرالعبارت

 ۳پوشاند، معطوف کند.«می

  باا   ی نولیبرالیسااامرابطاه  تحلیالِ  باه  دیگر  باار  یاک  اسااات  باه دالیال بااال، الزم 

 داریسااارمایه  ضاااد  با  ی آنتی نولیبرالیسااامبا به توجه آن، به رابطه  داری وسااارمایه

 ۴بپردازیم.

 نولیبرالیسم  از مارکسیستی یهاتحلیل

و   دومنیل  های، جراردتحلیل  مثالمارکسااایساااتی، برای    یهاتحلیل بخشااای از

  شاادن فرانکیز چساانایز، در »جهانی  داری« وکتاب »احیای ساارمایه  لوی، در دومنیک

بیشاااتر،   تاأثیرگاذاری  باا  و احتمااال   La Mondialisation du Capital  «یدارسااارماایاه

 
 ۵۵،   ۲۰۰۰رمن، ها۱

  ),Callinicos and Nineham) 2007ناینهام، کالینیکوس و  ۲

۳Bensaïd and Rousset  ،2007 ،p25 .)ترجمه من(. 

 .۲۰۰۰هارمن، من این کار را حدود هفت سال پیش انجام دادم، نگاه کنید به ۴
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که اند  کرده «، تالشتاریخ مختصار نولیبرالیسامهاری در »امپریالیسام جدید« و »دیوید

ی دربااره  مفیاد  اطالعاات از  انبوهی  آثاار،  بیاایناد. این  کناار  نولیبرالیسااام  ا ]اصاااطالح [با

 در  هاا دچاار هماان ابهاامی هساااتناد کاهدهناد. اماا این تحلیالامروز بادسااات می  جهاان

  مشاکالتی  ها بهی آنهمه  .شاودجنبش دیده می مارکسایساتی در درون  غیر یهانوشاته

  هاابحران  دور جادیاد  شاااد و منجر باه  روبرو  باا آن  ۱۹۷۰ی  دهاه  داری درسااارماایاه  کاه

بلکه در رژیم   داریآنها به تلویح، مشااکل را نه در ساارمایه  اما  ۱کنند.می گردید، اشاااره

ی جدید، ناشاای از  دوره که  گویندمی  لوی  و دومنیل  .بینندداری میازساارمایه  خاصاای

  نشاده اسات. با  خال طور کامل از آنهنوز هم سایساتم، به که  ساود اسات نرخ  کاهش

  توساط ،(کمتر نه چیزی) »کودتا«  روی نولیبرالیسام را یکپیش  وجود این، آنها ساپس،

 رویکرد  کودتا، این ظاهرا   ۲کنند.می توصاایف  ۱۹۷۰  دهه  اواخر  ی مالی« در»ساارمایه

ی  های طبقه تشاکل  با »ساازش« طریق  از  انباشات بر که را ی صانعتیسارمایه  »کینزی«

 ۳سرنگون کرده است.  چارچوب دولت رفاه بود،کارگردر  

  ۱۹۷۰ی  دهه  اواخر در  »کودتا« نیز به چساانایز نیز غالبا  لحن مشااابهی دارد. او

که خود را تحت سایطره   شاده  مجبور ی صانعتی«نویساد: »سارمایه. میکندمی  اشااره

چسانایز، یک ساوسایالیسات انقالبی اسات، اما معنای    ۴ی مالی« قرار دهد.  »سارمایه

ی  ی صانعتی« همچنان بر »سارمایه تلحویحی اساتدالل او این اسات که اگر »سارمایه

رمق« گذاری ناچیز و یا کم»سرمایه داری درگیرداشات، امروز سرمایهسایطره میمالی«  

   ۵بود.مانده« نمیهای صنعتی و فشار شدید بر مشاغل باقیغلو یا »نابودی ش

. نیز مشااهده کردهاروی    دیوید  کارهای در توانمی راها  اساتدالل  همین  اسااساا 

ژاپن در پیش از    و  غربی  اروپای  متحده آمریکا، ایاالت در داریسارمایه از تصاویری وی

 بین  طبقاتی  »ساااازش اسااااس  که به ]نظر او[ بر  دهدمی  ارائه ۱۹۷۰ی دهه اواساااط

 
 مشاهده کنید. Harman 2007aتوضیح آنها با مارکس متفاوت است. نظر مرا در  ۱

۲and Lévy, 2004a, p86. Duménil    
 .۲۰۰۴a    ،۱8۶دومنیل و لوی،  ۳

 . ترجمه عبارات چسنایز از من است .۱۹۹۷   ۷۴(، Chesnaisچسنایز ) ۴

  ۳۰۴،   ۱۹۹۷چسنایز  ۵
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هاروی این به معنای پذیرش این امر بود از نظر  کار« در حال گساترش بود.  و سارمایه

مرکز ]  را در شااهروندان  رفاه و  اقتصااادی رشااد  کامل، اشااتغال  توانددولت میکه: »
کناار فراینادهاای باازار و یاا در   در  باایاد  دولتی  قادرت  و  هاای[ خود قرار دهاد،سااایااسااات
لزوم برای مداخله در این فرایندها و یا برای جایگزین شاادن انها،آزادانه بکار صااورت  

معموال    کاه  پولی  یاا  ماالیااتی  یهااگرفتاه شاااود تاا این اهاداف تحقق یاابباد. سااایااسااات
  یها برای فرو نشااندن چرخه گساترده  طورشادند بههای[ کینزی نامیده می]سایاسات

۱شدند.«می کارگرفتهبه کامل و قابل قبول اشتغال از  اطمینان یابی  و تجاری،
 

 و  ناامادمی  embedded liberalisem«  شااادهحاک  »لیبرالیسااام  را  هااروی این 

  پیشارفته کشاورهای نرخ رشاد اقتصاادی باال در این امر »موجب که  کندمی اساتدالل

  و اخالقی از اجتماعی  قتصاادا»یک   و  شاد« ۱۹۶۰  و ۱۹۵۰  یهادهه در داریسارمایه

 ۲گر، سرو سامان یافت.«ی دولت دخالتهافعالیت طریق

 ازهم گسایخت، و  ۱۹۷۰ی  دهه  اواساط  در  سایساتم این  که  کندمی  هاروی تأیید 

هاروی  اما   ۳ادامه دارد. همچنان داند  بحرانی کهعلت آن را »بحران انباشات مازاد« می

در درون سااایساااتم ، وجود کاه امکاان آلترنااتیو    کنادتکرار می  باارهاا  و  باارهاا  در اداماه،

 .داشت

را اتخاذ   نولیبرالی داران به این دلیل، رویکردکند که سارمایههاروی اساتدالل می

  ۱۹۷۰  یدهه  اواساط شاان تحت کینزگرایی، ضاعیف شاده و درطبقاتی کردند که قدرت

 »احیاای قادرت بناا باه نیاازشاااان باه  آنهاا  باه نظر او پااساااخ  .گرفتاه بود  قرار  تهادیاد  مورد

 
 .۱۰،   ۲۰۰۵، هاروی ۱

 .۱۱،   ۲۰۰۵، هاروی ۲

برای مارکس، انباشت مازاد در مرحله  هاروی مبتنی بر عبارتی در جلد سوم سرمایه ی مارکس است. اما  روایت    ۳

رسد، میزان انباشت سرمایه از منابع نیروی  دهد. هنگامی که رونق به اوج خود میرونق، رخ می-ی رکودای از چرخه

که برای تداوم سطح انباشت الزم است، پیشی    - ضروری برای عرضه ارزش اضافی و حفظ نرخ سود  -کار ضروری  

شود که تولید کاالها بیش از مقداری باشد که قابل جذب در سیستم است. از نظر می گیرد. این امر موجب می

هاروی، مازاد مارکس، بحرانی که در نتیجه ی این وضعیت رخ می دهد، انباشت مازاد را از میان بر می دارد. به نظر  

است. برای این کار او    دهد که چنین چیزی چگونه امکان پذیرتولید، یک وضعیت دائمی است، اما او توضیح نمی

 داری امروز و تأثیر آن بر نرخ سود را بررسی کند.ی سرمایهباید ماهیت چرخه
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 برای  را شاارایط  »نولیبرالیساام اش این بود کهحتی علت  یا  - ۱شااد. تعیین  طبقاتی«

   ۲کند.«می ایجاد طبقه، گیریشکل

ی  ساارمایه  های تحکیم مجدد قدرت طبقاتی، تساالطاز نظرهاروی، یکی از تجلی

مالی،    تولید، به جهان از  قدرت  »بدون تردید،  نویسااد:اساات. می  صاانعت بوده بر  مالی

دومی    اسااتریت،  وال و  Main Street  بین اقتصاااد واقعی در جدال..  ساایر داد.تغییر م

ی اصالی افزایش قدرت طبقاتی هساته »بنابراین  دهد:می ادامه  ارجهیت یافت.« هاروی

ها و ی شاارکتمدیره  هیئت کارگزاران کلیدی در  عامل، نولیبرالیساام را مدیران تحت

هاای این خلوت گااه درونی فعاالیاتحقوقی و تخصاااصااای کاه   هاای ماالی،ساااران نهااد

 کند که در همان حالاضاافه می او دهند.«اند، تشاکیل میدارانه را احاطه کردهسارمایه

 که هساتند  کساانی  جمله نگون بخت از  دارانساهام  شاود، قدرت اینان بیشاترمی که

 یافته  نسابتا کاهش  داران،ساهام  سارمایه، یعنی  واقعی صااحبان »قدرت:  بینندزیان می

 ۳است.«

 دارد، وجود  داریسااارمایه درون  در  تنها آلترناتیوشاااود که نهاینجا، نتیجه می از

باشاد هاروی  مفیدتر داری،آلترناتیو ممکن اسات که در واقع به حال سارمایه این بلکه

دموکراتیک   ی کارگر و ساوسایال»شاگفت اینکه یک جنبش نیرومند طبقه  می نویساد:

ی  نیروی طبقه   تا اسات  داری بر خوردارسارمایه  redeemنجات    برای بهتری از موقعیت

 نظر به  انقالبی  گیری ضاد  که این »یک نتیجه اسات ممکن  نویساداو می دار.«سارمایه

 رنج کاه هساااتناد  عاادی  مردم داری، اینسااارماایاه  یهاا»در جریاان بحران  اماا برساااد«

 ۴باال.«میرند و نه طبقات می حتی  کشند وگرسنگی می  برند،می

در این   هااروی  کاارکرد  چگونگی  دربااره  را  نظرش  »امپریاالیسااام جادیاد«، 

 دهد:ارائه می شده، اصالح داریسرمایه

 
 ۱۶،   ۲۰۰۵، هاروی ۱

 مراجعه کنید. ۷۶و   ۳۶. همچنین به  ۷۲،   ۲۰۰۵، هاروی ۲

ی مالی تأکید ههاروی در جهت مخالف با اکثر کسانی که برسرمای. با طرح این استدالل،  ۳۳،    ۲۰۰۵،  هاروی  ۳

 شوند.داران « متمرکز میکند. آنها در عوض بر تغییر مسیر به سمت »قدرت سهامکنند، حرکت میمی

 .۱۵۳-۱۵۲،  ۲۰۰۵، هاروی ۴
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در درون    ثروت  گساااترده  تواناد از طریق اقادام باه باازتوزیعمتحاده می  »ایااالت

ی  ها باز ساازی زیرسااخت و  سامت تولید به سارمایه جریان  مسایر تغییر  و  خود  مرزهای

 یک...  -اگر نگویم دسات بکشاد  -ی امپریالیساتی خود بکاهد  اجتماعی، از پروژه  مادی و

علیه   داریسارمایه  اصالی کشاورهای ساایر در  و  متحده  ایاالت گساترده در  حمله  ضاد

راه درونی   تنها  شااید  اجتماعی،  و  دولتی یهاهزینه  نولیبرال، علیه کاهش هایسایاسات

زای آن  هاای خود ویرانگر و بحراندارای در برابر گرایشسااارماایاهبرای محاافظات از  

   ۱باشد.«

  »دیدگاه   کنندمی مشااابه دارند. آنها اسااتدالل  کامال  لوی، نیز رویکردی  و دامنیل

 معقول  بساایار...  کنونی آن  مشااکالت جمله  از داری،ساارمایه  در رابطه با تاریخ کینزی

امکان متوقف  اخیر،  یهادر دهه  اسایسای جای تأساف اسات که شارایط »فقط و اسات«

های  بر متن دیگر ائتالف...  بدیل  هایساایاساات کارگیری به  و  نولیبرال ساااختن تعرض

که پیوسااتن  اساات این اسااتدالل این منطق ۲نساااخته اساات.«  فراهم  را  اجتماعی

ایتاالیاا   و برزیال هاایدولات  ماانناد میااناه، چاپ  هاایدولات باه  چاپ هاایساااوسااایاالیسااات

داری، راه را برای به تواند توجیه پذیر باشاد. گویا کوتاه آمدن از موضاع ضاد سارمایهمی

 کند. چالش کشیدن نیولیبرالیسم هموار می

 نولیبرالیسم ماهیت

آن طورکه به نظر  پرسااش این به  پاسااخ  چیساات؟  نولیبرالیساام  واقعیساارشاات  

طور  به. اساات  ایدئولوژی یک  نولیبرالیساام سااطح،  یک رسااد، آسااان نیساات. درمی

 معنای  در  »لیبرالیسااام«  جدید«، و  یعنی »لیبرالیسااام  »نولیبرالیسااام« اللفظی،تحت

  .آزاد«  بازار با »اقتصاااد  اساات مترادف(  شاامالی  آمریکای  مقابل در) آنای قاره  اروپای

طور مشااخص، نولیبرالیساام یعنی احیای ایدئولوژی اقتصااادی ارتدکس بنابراین، و به

 این  .بود  حااکم  ۱۹۳۰ی رکود بزرگ دهاه  کاه تاا  laissez fairموساااوم باه لساااه فر  

روناد و آزاد، باه آرامی پیش می  اقتصاااادهاای مبتنی بر باازار  کاه  کردمی  ادعاا  ایادئولوژی

 
 .۷۶-۷۵،  ۲۰۰۳، هاروی ۱

 .۲۰۱   ۲۰۰۴دومنیل و لوی،  ۲
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 کرد که وقوع هر مشاکل احتمالی،نند. ادعا میکطورمرتب ثروت بیشاتری تولید میبه

  حرکات آزاد از  کاه اسااات(  کاار باازار  در  ویژهباه) غیرطبیعی«  نااشااای از »انحصاااارهاای

کند. گفته  ی عرضااه و تقاضااا، جلوگیری میدسااتمزدها برای تنظیم رابطه  وها  قیمت

 یت ازحما به  شاد که دخالت دولت در اقتصاد، مختل کننده است و این دخالت بایدمی

به نظارت بر  -نولیبرالیساام  گرایو بنا به روایت پول  -  ملی  دفاع خصااوصاای،  مالکیت

ایدئولوژی توسااط تئوری به اصااطالح ساافت و سااخت   این  .عرضااه پول، محدود بماند

تواند از لحا  ریاضی اثبات شد که مدعی است میپشتیبانی می نئوکالسیک« »اقتصاد

یعنی کل نیروی کار اسااتخدام    –شااوند کند که بازارهای آزاد همواره »تسااویه« می

 ۱رسند.  ی کاالهای تولید شده نیز بفروش میشود و همهمی

 جهانی جنگ  پایان  اقتصاادی نوع قدیم، همچون یک ایدئولوژی، با  »لیبرالیسام«

شروع شده بود.  بیستم  قرن حقیقت، جایگزینی آن درعمل از آغاز در  .اعتبارشدبی دوم

نشااان دادند،    لنین  و بوخارین نیکوالی هیلفردینگ، رودلف  که در این زمان، همانطور

یعنی  محصااول آن، داری انحصاااری وبا ساارمایه  آزاد« بازار  داریجایگزینی »ساارمایه

 داریساارمایه تولید یهاایجاد زیرساااخت برای تدخالت دول  .آغاز گردید  امپریالیساام،

بریتانیا   در  و بود  شاده  ها پیش، ملیاز مدت در آلمان خطوط آهن )  شاد. تلقی ضاروری

ساپس   (.ملی کرده بودند را هوایی خطوط بر  رساانی و  شابکه  کارمحافظه  یهادولت

 آن در بریتانیا وژاپن و بعد از  و آلمان در  ابتدا جنگ،  برای  ملی  ساازمان دهی اقتصااد

انباشات را از نو  و های ساودآوریتواند پایهمی دخالت دولت که  داد نشاان  متحده  ایاالت

   .کند  فراهم

کرد که حامی دخالت   ظهور  جدیدی  ای بود که ارتدوکساایزمینهبر چنین پیش 

 ارتدوکسای.  داری بودداری از خود سارمایهسارمایه از  محافظت  برای  مثابه راهیدولت به

ی دهه در که  بنا شاده بود کینز مینارد  بریتانیایی، جان اقتصااد دان  یهاایده بر  جدید

بخشاا   -کردطور کامل از آن پشاتیبانی میپیش تر به که  - را  ، آرای نئوکالسایک۱۹۳۰

 
کنند و به »مکتب اتریشی«  د، رد میدانها بخشی از تئوری نئوکالسیک را که بحران را منتفی میبرخی از نولیبرال  ۱

و   ۱۹۹۶aهارمن، کنند. رجوع کنید بهداند، اتکا میها را بخشی ضروری از »ویرانگری خال « سیستم میکه بحران

 .۲۰۰۲چانگ، 



 

 
 

 ی رحمان  وبیو ا  یستار رحمان   یهارمن / ترجمه   سیکر 811

  دوم   جهاانی جناگ  از  نوشااات: پس  کاامبال  ال  کاه هماانطور  ۱مورد تجادیاد نظر قرار داد.

را پذیرفت زیرا از منظر سرمایه، در آن لحظه تاریخی اِعمال   کینزی  یهاایده »سرمایه،

رسااید  مفید به نظر می ساارمایه مختلف، برای روند انباشاات  مقررات  وها  محدودیت

بزرگ  ی رکودی اخیر یعنی دورهویژه هنگامی که آن را با ضااعف انباشاات در دورهبه

 ۲کرد.«نداشت، مقایسه میها وجود که این مقررات و محدویت [۱۹۲۹]

 اقلیتی. داشات وجودها  مقاومت  کینزی، همواره برخی  جدید  ارتدوکسای برابر در

به مکتب قدیم   همچنان  فریدمن، میلتون  و  هایک فون فردریش  ویژهبه  اقتصااددانان، از

 سااازش هرگز  ی مالی،مدعی اساات: »بخش بزرگی از ساارمایه  بند ماندند. کامبلپای

  ۳شاد. را شاامل می سارمایه درصاد ۱۵  ی مالی تنهایرفت«، گرچه سارمایهنپذ  را کینزی

پذیرفتند  نه به این دلیل که این   را کینزی  بزرگ، ایدئولوژی  هایشارکت  وها  اما دولت

ی کارگر به آنها تحمیل شاده بود، بلکه به این دلیل که ایدئولوژی توساط نیروی طبقه

ساطح    با  اروپایی کشاورهای بزرگ و  متحده  ایاالت دولت در اقتصاادی  فعالیت افزایش

اقتصاادی    ی[ حاکمیت ایدئولوژی لیبرالیسامباالتری نسابت به ]دوره بسایار ساودآوری

 در پیش از جنگ، همراه بود.  

  جناگ از  پس  دوره در  داریسااارمایه ایدئولوژی، واقعیات  همچون یک کینزگرایی

سااایطره   شاااتااباان، تحات  یرونادباا    ملی  اقتصاااادهاای.  داددوم را باازتااب می  جهاانی

ه بودند که در همکاری با دولت گرفت قرار  near- monopoliesانحصاارهای تقریبا  کامل  

جهانی    یبرای سالطه  ملی،  اقتصاادهای ساایر تقریبا کامل در  انحصاارهای علیهخودی، 

 در دولت  دخالت افزایش سامت وقفه بهحرکت بی  ی این روند،نتیجه  .کردندمبارزه می

 اوایل در  که  گروهی ازما برای .بود شده آغاز ۱88۰ دهه از که بود  داریسرمایه انباشت

در  اقتصادی  پایدار  ی رشدکینزگرایی توضیح دهنده  خواندیم،اقتصاد می  ۱۹۶۰ی دهه

پیش نشاان داد، رشاد   هامدت  ماتیوز،  رابین که  اما همانطور .بود جنگ از  پس  هایساال

 
 مراجعه کنید. Harman ،1996aهای مختلف کینزگرایی، به در ارتباط با تغییر جهت دهی در نسخه ۱

 .۱8۹،    ۲۰۰۵کامپبل،  ۲

 .۱88،    ۲۰۰۵کامپبل،  ۳
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مقابله با    برای کینزی ی بعد از جنگ، متکی به »داروهای«بریتانیا در دوره اقتصاااادی

  گذاری توسط دولت به نسبتسرمایه  باالتر تکرار شونده و یا متکی به سطح هایبحران

  ۱جنگ نبود. از  قبل  هایسال

 یهاهزینه خصاو به و)  دولتی داریسارمایه  اقتصااد  جانبی و مهم محصاول یک

 بنابراین،  و  کامل رسایدن به اشاتغال  صانعتی، پیشارفته  کشاورهای رد( آن  تسالیحاتی

  ۱۹۵۰ی  دهه  اواخر ای که سارمایه دربود  طبقه  ی کارگریابی طبقه قدرت ازای  درجه

 علت دولتی را  امتیازات  مجبور شاااد به او امتیازاتی بدهد. اما اگر این  ،۱۹۶۰ی و دهه

بدانیم، معنایش این اسات که مساایل را کاملن وارونه    طوالنی رونق  یا شادن ] اقتصااد[

 بینیم.  می

مثابه یک دساتورعمل اقتصاادی، و نه همچون ایدئولوژی، تا قبل از  کینزگرایی به

سار   ۱۹۷۰ی دهه ساال در اواساط  ۴۰جدی، که بعد از    بحران اقتصاادی ظهور اولین

کاه این   کرد  ان ثااباتی آزماایش گاذاشاااتاه نشاااده بود. و وقوع آن بحربرآورد، باه بوتاه

 افزایش  و رکود  از  ترکیبی  با  داران،ساارمایه.  ندارد را آن  با  مقابله  دسااتور عمل، توانایی

 به.  کینزگرایان، پاساخی نداشاتند  .تورمی« نام گرفت »رکود که  شادند روبروها  قیمت

  واقعاا    کس  »هیچ  کاه  دریاافتناد  نااگهاان  آنهاا  کریپس(  فرانسااایس  یکی از آنهاا )  گفتاه

 در  چرا  کاه  دانادنمی  واقعاا   کس  هیچ.  کنادمی  کاار  چگوناه  مادرن  اقتصااااد  داناد کاهنمی

ساال، کینزگرایی  چهار  یا ساه  طی  ۲جنگ، شااهد این همه رشاد بودیم.« از  پس جهان

هاا را  ای جاایگزین شاااد کاه آ نهاای دوبااره تولاد یاافتاهمثااباه یاک ارتادوکسااای، باا ایادهباه

ای  ها بنا به دلیلی مجموعهمساائله این نبود که دولت چهاردهه پیش، به کنار زده بود.

 یعنی.  داری دچاار بحران سااااختااری بود»سااارماایاههاای غلط را پاذیرفتناد:  از ایاده
  برای داریسارمایه  به هدف خوبی به  که تا آن هنگام  نهادهایی  ، اقدامات وهاسایاسات
 که گفت توانمی مشاخص،طور سارمایه، خدمت کرده بودند بی تأثیر شادند. به انباشات

 
 مراجعه کنید. ۱۹8۱. همچنین به تاملینسون، ۵۵۶،    ۱۹۶8ماتیوز،  ۱

 .۱۹8۳سپتامبر  ۲۶گاردین،  ۲
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 باور  این  با  گذاشات، کنار را  کینزی ساازش  ساود، نرخ  کاهش  درمواجهه با داریسارمایه

 ۱بخشد.« بهبود را انباشت و عمکرد سود تواندمی نولیبرالیسم که

ایادهدوبااره  تولاد   گرایی«قادیمی، در مرحلاه نخسااات، در قاامات »پول  یهاای 

monetarism کرد می  ادعا  گرایی،پول  فریدمن، چهره اصالیِ ]مکتب[  ظاهر شاد. میلتون  

نادرساات پول توسااط   کنترل از  ناشاای آزاد، نظام بازار وجود هرگونه مشااکل در که

نشاان  دهه  یک  از آزاد، ظرف مدت کمتر بازار  اقتصااد این روایت از  اما .اساتها  دولت

تغییر    لوکاس  رابرت و  هایک های فونها به روایتداد که قابل اجرا نیست. سپس توجه

باه هاا  ایاده  این  ۲بیش از فریادمن، منتقاد دخاالات دولات بودناد.  جهات یاافات. ایناان حتی

 محبوبیت یافت. داری،سرمایه طرفداران بین چندین دلیل در

 حاکم همچون ایدئولوژی نولیبرالیسم، 

 دهه اوایل  و ۱۹۶۰  دهه  اواخر شاود. در ای ساعی شاد که موضاوع توجیهتااندازه

 مردم برخااساااتاه بودناد کاه مشاااروعیات از دل مباارزات قادرتمنادی  صاااداهاای ۱۹۷۰

  چنین کشایدند. در آن زمان، دفاع جریان اصالی در برابرداری را به چالش میسارمایه

  داریسارمایه که اسات  کرده  ثابت  که دخالت کینزی توساط دولت، بود صاداهایی این

اکنون در مواجهاه باا بحرانکناد.    برآورده  را  مردم  نیاازهاای  توانادمی اماا  ادعاا    این 

حال، دخالت   شاد:می رو  و  زیر  پس، اساتدالل باید.  اقتصاادی، کامال بی اعتبار شاده بود

 دولت، نه همچون راه حل، بلکه همچون مشکل، معرفی گردید.  

های مالی  فعالیت که بیشاتر در  بود ویژه برای کساانی خوش آینداساتدالل، به این

پول درآوردن از هر راهی، مفید   جدید، زیرا درارتدوکسای  نه در تولید دسات داشاتند و  

سااهام را    سااود  دریافت بهره و یا خانه نشااسااتن و در شااد. نولیبرالیساام،دانسااته می

 
 .۱8۹،    ۲۰۰۵کامپبل،  ۱

ی پول دارد، از نظر برخی از »اقتصاددانان ادعای فریدمن مبنی بر اینکه دولت نقش مهمی در مدیریت عرضه   ۲

 مراجعه کنید. Garrison ،1992همان کینزگرایی است.« به نئوکالسیک تقریبا  
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 که همانطور.دانستمی  ارزشمند اجتماعی  فعالیت یک  نتیجه در و تولید برایای  انگیزه

 ۱بود. گذران«اقتصادیِ طبقه خوش »تئوری این  گفت: پیش  هامدت  بخارین، نیکوالی

احساااس   ۱۹۷۰ی دهه اواسااط در.  گری در میان بوداز توجیه  بیشااتر  چیزی  اما

سایساتم   در  بحران  یهاداری را فرا گرفته بود. نخساتین نشاانهسارمایه  اساتیصاال، محافل

  کارگران همراه شاده  بین ی احسااس اعتماد بنفس و جساارت درآنها، با رشاد فزاینده

 ییهاا، تالش۱۹۷۰ی  دهاه  اوایال  و  ۱۹۶۰ی  دهاه  یعنی در اواخر  پیش تر از آن،  .بود

 هایسااال  در بریتانیا در دسااتمزدها کنترل  بود: گرفته  با کارگران صااورت  مقابله برای

 متحاده  ایااالتو نیز در   ۱۹۷۵-۵و   ۱۹۷۳-۷۴، در ۱۹۷۱-۲و در    ۱۹۷۰تاا   ۱۹۶۶بین 

 که  کنند  حامیان چپ کینزگرایی، عالقه مندند که فراموش  .شاد اعمال ۱۹۷۱  ساال در

 دساتمزدها اما کنترل.  بود  جنگ  پساا  ارتدوکسای از  ناپذیرجدایی  اقدامات بخشای این

ساال کارایی داشات، اما سابب گساترش    این کنترل شااید برای یک و دو.  موثر واقع نشاد

ان حتی در مراکزی که جویی در میان کارگرناراضاایتی در میان کارگران شاد و مبارزه

ها در میان شاد اثری ازآن یافت را افزایش داد. سارانجام، این کنترلقبال به ساختی می

 ها درهم شکست. امواج اعتصاب

ی بازار آزاد که توساااط فریدمن و رساااید که نگرش دوباره تولدیافتهبه نظر می 

کردند اگر اقتصااد از  می  دهد. آنها ادعارفت را نشاان میهایک مطرح شاده بود، راه برون

  باشاد  دولت  مداخله  اخالل ناشای از این خواه  - شاود، خال  بازار گری در]شار[ اخالل

همه مشکالت خود   -کار بازار  پذیر«کارگری در روند »انعطاف  یهااتحادیه دخالت از  یا

هاا توساااط از ایجااد اختالل در قیمات  گفتناد، تجاارت آزاد،را حال خواهاد کرد. می

انحصاااارات جلوگیری خواهاد کرد و ساااطح بیکااری در »نرخ طبیعی« خود کاه برای  

 ها الزم است، تثبیت خواهد شد.  جلوگیری از باال کشیده شدن سود توسط دستمزد

ی هسااتند که با نیت بد، برای  هادروغ فقط  ندرت به  حاکم،  طبقه هایایدئولوژی

از باورها را  ای  مجموعه شااوند. آنهات شااوندگان اشاااعه داده میجلب رضااایت حکوم

دهند، به حاکمیت اش  مهم بودن می احساااس  حاکم، طبقه به دهند کهتشااکیل می

بخشاااند و به او این اعتماد به نفس را  خود او و نیز از نگاه دیگران حقانیت می  ازمنظر

 
 .۱۹۲۷بوخارین،  ۱
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کینزگرایی   .کند  خود، مقابله  نظام در تواند با هر گونه کاسااتی آشااکاردهند که میمی

کرد. همین  ایفا  غربی پیشارفته  کشاورهای در  جنگ از  پس  یهانقشای را دردهه  چنین

  developmentalismگرایی، و توساعه »کمونیساتی«، کشاورهای در  نقش را اساتالینیسام

  اواساط از  اما  .آسایا ایفا کردند و  در آفریقا اساتعمار  های پسااکشاور  و التین  آمریکای در

 در اقتصاادی یهابحران از تواندنمی  دولت مداخله بعد، آشاکار شاد که به ۱۹۷۰ی دهه

  شاااد این شاااکااف   موفق  نولیبرالیسااام  ۱کناد.  جلوگیری  جهاان  منااطق  از  یاک  هیچ

  برای بلکه  ی مالی،سرمایه برای تنهاکند. به این گونه، نولیبرالیسم نه  پر  را ایدئولوژیکی

 .بود جذاب نیز  ی مولدسرمایه

 عمل  در نولیبرالیسم

که باورمندان به آن، در عمل   آنچه  و  یک ایدئولوژی  ادعاهای بین  که  اسااات  مهم

  باا .  دارد وجود  دو  این بین  مساااتقیمی ارتبااط  نادرتدهناد، تفااوت بگاذاریم. باهانجاام می

  نولیبرالیسام  درباره  مفساران از راسات و چپ، همچنان ادعاهایی از  بسایاری  حال این

 .ندارد  مطابقت ی گذشتهدهه های تجربی در سهبا داده  که  کنندمطرح می

 دولت نشاینیپیش از هر چیز، باور رایج این اسات که نولیبرالیسام به معنای عقب

داری،  سارمایه پیش رفته کشاورهای در  دولتی یهاساطح هزینه به  اجمالی  نگاه. اسات

 دهد.  نادرستی این باور را نشان می

 
 (   درصد) شرفتهیپ کشور 21 در یداخل ناخالص دیتول نسبت به اتیمال از دولت درآمد مجموع : 1 نمودار

 
نشان داد که    ۱۹۷۰ی  و به دنبال آن بحران لهستان در اواسط دهه  ۱۹۶۰ی  رکود اقتصادی چکسلواکی در دهه  ۱

 .۱۹۷۷ارمن،  هتواند انباشت را برای همیشه حفظ کند. رجوع شود بهی دولت نیز نمیحتی شدیدترین اشکال مداخله
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 یمل ناخالص دیتول نسبت به متحده االتیا دولت یهانه یهز: 2نمودار

چندملیتی، کماکان   هایام، شاارکتاین نشااریه نشااان داده در  قبال  که طورهمان

 کاار  نیروهاای  باازارهاا و  ،هاادارایی  از  نیمی  هاا،آن  ترینبزرگ  ۱دارناد.هاا  دولات  در ریشاااه

از دولت انتظار دارند که از آنها حمایت کند.   واند  کرده کشاور خودی مساتقر در را خود

دولت، ]امور خود را[ بگذارند، همچنان که در   بدون  توانداکنون نیز نمی داری،ساارمایه

اسات: مانند   شاده اساتفاده کارگران  به  حمله برای  دولت،  از .توانساتنمیی کینزی دوره

 علیه  پلیس از اساتفاده  تاچر یا  ای توساط دولت مارگارتاتحادیه  ضاد تصاویب قوانین

و باا    –مکرر   طوراز دولات، باه  . همچنین۱۹8۴  -۵ساااالهاای    در  معادنچیاان  اعتصااااب

برای حماایت از    -داندادرسااات میهایی که ایدئولوژی نولیبرال آن را نابکاارگیری روش

شارکت    به آمریکا  دولت .شاده اسات  اساتفاده  بخشای از سارمایه در برابر تأثیرات بحران،

و آن را   کرد قرار گرفته بود، کمک  ورشااکسااتگی مرز در ۱۹۷۹  سااال در که کرایساالر

را   ۱۹8۰ی  دهه در  هاآمریکا کنترل مذاکرات بر سار بدهی  نجات داد. همچنین، دولت

  غیرقاابال   یهاای بادهیدر نتیجاه  آمریکاایی  یهاابااناک  کاه  شاااود  ماانع  تاا  گرفات  دهعها  باه

، دولت آمریکا ۱۹۹8  ساال در  .شاوند  کشایده زیر التین به  آمریکای کشاورهای پرداخت

 ی مالی موساوم به »مدیرت درازمدت سارمایه« کمک کرد که سار پا بماند. وبه مؤساساه

های ناشاای از  مرکزی، در تالش بوده اساات که زیان  بانک طریق از  اخیرا  همین دولت،

 
 ب  ۲۰۰۷رمن، ها۱
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ی دهه ازها  دولت حقیقت، مالی رامحدود کند. در ساایسااتم های مسااکن بهبحران وام

برای مقاابلاه باا بحران دخاالات    ۱۹۶۰و    ۱۹۵۰هاای  باه این ساااو، بیش از دهاه  ۱۹۷۰

 اند.  ها، بسیار شدیدتراز قبل بودهاند  علتش به سادگی این است که بحرانکرده

 یهاتکنیک از اساتفاده  باها بحران کردن متوقف در  ناتوانی  که  اسات این درسات

 شاااده  باازار  باه  امور  کردن  مادت برای رهااکوتااه  یهااتالش  باه  منجر  »کینزی«،  قادیمی

شااود که گری خال « موجب می»ویران متکی بر این باور بوده که  هااساات. این تالش

های »ناکارآمد« بهره مند ضااعیف و یا نابود شاادن ساارمایه»کارآمد«، از    یهاساارمایه

 داری وقت امریکا[ با افزایشولکر« ]وزیر خزانه  »شوک  است که کاری همان  شوند. این

کااری   و هماان  .دهاد  انجاام  بود  قرار  ۱۹۷۰ی  دهاه  پاایاان  در  متحاده  بهره در ایااالت  نرخ

در  ی پولحدود کردن عرضاهبهره و م باال بردن نرخ  با  کردند ساعی  هاتاچری  اسات که

کاری اساات که گروه مقامات    همان همچنین، این.  دهند  انجام ۱۹8۰  - ۴های  سااال

 بزرگ  شاااوروی در مواجهاه باا بحران  جمااهیر  اتحااد  در  nomenklaturaبلنادپاایاه  

بساط یافت، در پیش گرفتند.   ۱۹8۰سایاسای که از اواساط دهه    و اجتماعی  اقتصاادی،

ها جان ساالم که در گیرودار این تالش  اما در همه موارد ]همان مؤساساات و نهادهایی[

 به در برده بودند، بعدا برای دریافت کمک، به دولت روی آوردند.  

  ای اسااات کاه ایادئولوژیتنهاا کشاااور پیش رفتاه  متحاده امریکاا،  احتمااال ایااالت

این کشاو، در بیشاتر    اما.  هر جای دیگر، اساتحکام یافته اساتبیش از   آنجا در  نولیبرال

هاای دولتی خود را باا روش »کینزی« اساااتقراض، آن هم باه  ی نولیبرال، هزیناهدوره

 نظر  شاد، تأمین کرده اسات. ازی کینزی به آن متوسال نمیای که حتی در دورهگونه

اشتن دست بازار آزاد برای  به معنای باز گذ -  نولیبرالیسم  متحده، ایاالت  حاکم  یطبقه

داری در کشااورهای به ساارمایه  باید  چیزی اساات که  -های مسااتقر  جِر دادن ساارمایه

نه این اینکه اجازه داد این   شاود، تحمیل  متحده،  ایاالت  یهاسارمایه تر و به نفعضاعیف

 کار بدون هیچ محدویت در خود ایاالت متحده، روی دهد.  

از برآماد موج   پس  روسااایاه،نیز در  و    چین  ژاپن،  غربی،  اروپاای  در  منطق  همین

ها  تالش  تریناما کامل .اسات شاده  دنبال در زمان یلتساین،  گری نه چندان خال ،ویران

 طبقات اینجا در. جنوب جهان صاورت گرفته اساتهای نولیبرال، در  برای اجرای روش
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 تحکیم جنگ،  پسااا گرایی«»توسااعه  هایسااال  طی را  خود  حاکمیت که  حاکم بومی

 تبلیغ  جهانی  بانک و پول  المللیبین  صاندو    توساط که  نولیبرال  واقعا  اقدامات  اندکرده

 کشاورهایی فعال در هاسارمایه کوچک شارکای به  شادن  تبدیل امید  به  را  شاودمی

 اسات دراین کشاورها نیز ممکن  حتی  اما  ۱اند.باز پذیرفته  آغوش  با صانعتی، پیشارفته

  از  برخی.  شاااود  ملی منجر  دولات  آفرینی مجاددباه نقش  کاه  وجود آیادباه  ییهااتنش

 و  اجتمااعی  اقتصاااادی، گرویران  یهاااز وقوع بحران  پس  التین  آمریکاای  کشاااورهاای

  neodevelopmentalist  گراییاقتصاادی کینزگرا، به نوتوساعهبا کمک مشااوران  سایاسای

 ۲اند.اند: اقدامات کینزی و نولیبرال را با هم ترکیب کردهروی آورده

در  سااارمایه از کارکرد  دقیقی  واقعیت، توصااایف در  »نولیبرال«  دالیل، همین به

 پیش قرن یک از بیش که  بازار آزاد  داریسرمایه به  سیستم بازگشت  با  ما. امروز نیست

 مقیاس در هسااتیم که روبرو ساایسااتمی  با عوض در  .رسااید، روبرو نیسااتیم  پایان به

 بیساتم قرن در که خود  unitsکند که از طریق بازساازی واحدهای  تالش می المللیبین

،  انحصااااری«  داری»سااارمایه  را  آنهاها  مارکسااایساااتهایی که واحد  -آمدند   بوجود

خود،  مشاکالت  با  -نامیدند   دولتی« داری»سارمایه  یا دولتی« انحصااری داری»سارمایه

 اصالی این مشاکالت، نقش تنظیم  یا  در تساهیل ها همچنانبنابراین، دولت  .کند  مقابله

 یهاادهاه  را نسااابات باه  کاار  تولیاد، انجاام این  شااادنجهاانی اگر چاه  کنناد،می  باازی  را

 جنگ، دشوار کرده است.  از  پس  بالفاصله

 نولیبرالیسم  و ی مالیسرمایه

دومنیل و لوی، در توجیه ادعای خود مبنی بر اینکه دخالت اقتصاااادی دولت در 

های ی مالی« بوده اسات، به تعیین نرخی گذشاته در راساتای منافع »سارمایهساه دهه

، استناد ۱۹۷8ر  داری آمریکا دباالی بهره به مدت طوالنی توسط پل ولکر، رئیس خزانه

حفظ   ۱۹۹۰و   ۱۹8۰های  های باالی بهره »در سااراساار دههکنند. به نظر آنها نرخمی

 
 مراجعه کنید. ۲۰۰۳هارمن، برای اطالعات بیشتر در این باره، به ۱

 ۲۰۰۷کاتز،  ۲
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های باالی  گیرد. هنگامی که نرخاین دیدگاه اما واقعیت تجربی را نادیده می  ۱شاادند.«

آساایب جدی به صاانعت وارد کرد، پل ولکر آنها را کاهش داد و   ۱۹8۲بهره در سااال  

ی نولیبرال، افزایش ناه بلکاه  ی دوم دورهی بلنادمادت، در نیماههاای بهرهروناد واقعی نرخ

 کاهش یافت.  

 
 ی دارخزانه  یساله  ده اوراق ثابت خنر: 3نمودار

 ی آمریکا ( ایاالت متحدهFederal Reserveمنبع: بانک مرکزی ) 

ی  ی مالی و ساارمایه ساارمایه  -اصااوال  کل این ادعا که دو بخش مجزای ساارمایه 

مالی به مهم  توان به چالش کشاید. بسایاری از مؤساساات وجود دارد را می  -صانعتی 

تنها کنند، نهگیرندگان ایفا میدهندگان و وامگری« بین وامدلیل اینکه نقش »واسااطه

ناد. آنچاه برای آنهاا مهم اسااات قادر مطلق نرخ گیردهناد، بلکاه وام هم میپول وام می

های ویژه بین نرخهای مختلف بههایی اسااات که بین نرخبهره نیسااات، بلکه شاااکاف

های صاانعتی، هم وام دهنده و هم وام شااود. کنساارنمدت ایجاد میبلندمدت و کوتاه

،  گذاری جدید ی سااارمایهگیرنده هساااتناد، و معموال  ]پول[ مازادی که در میاان دوره

 دهند.کنند را در مقابل دریافت بهره، وام میانداز میپس

 
 .۱۳،   ۲۰۰۵دومنیل و لوی،  ۱
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ی مهم در بیسات و پنج ساال گذشاته، کاهش بلندمدت آن قسامت از  یک پدیده

گذاری مولد جدید اختصااا  یافته اساات. این امر ارزش اضااافی اساات که به ساارمایه

ی ههطور کامل به ساطح اوایل دناشای از آن اسات که نرخ ساود در کل سایساتم، به

گذاری مولد انداز توساط سارمایه، بیشاتر از سارمایهباز نگشاته اسات. مقدار پس ۱۹۷۰

ی ساودآور از مازاد خویش، به  داران صانعتی در تالش برای اساتفادهو سارمایه ۱اسات،

اند. اگر در مقایساه با گذشاته، بخش بیشاتری از سارمایه بر های مالی روی آوردهفعالیت

ی مالی خوانده ده اسات، به این دلیل نیسات که آنچه سارمایهمعامالت مالی متمرکز شا

ی صانعتی خارج کرده اسات، بلکه علتش این اسات  شاود، کنترل را از دسات سارمایهمی

گری« ی صااانعتی، تالش کرده کاه نرخ ساااود خود را از طریق »ماالیکاه سااارماایاه

financialisation ن بساات منتهی حفظ کند. اما برای ساارمایه، این راه، ساارانجام به ب

های بیشاتر  تواند ارزش جدید ایجاد کند که منبع ساودشاود  زیرا تنها کار مولد میمی

هاروی، این نیساات که وال اسااتریت بر اقتصاااد اصاالی اساات. مساائله برخالف تأکید  

سایطره یافته اسات، بلکه این اسات که هر دوی آنها امروز با مشاکالتی روبرو هساتند که 

 ها روبرو نبودند.  بعد از جنگ جهانی دوم، با آن  های بالفاصلهدر دهه

 انباشت از راه سلب مالکیت  

هایی متمرکز اساات که بنا به هاروی از نولیبرالیساام بر خصاایصااهروایت دیوید  

داری تبدیل شاده اسات یعنی : انباشات به ادعای او به الگوی جدید انباشات سارمایه

های »غیر ها و جمعیتی بخشحالهی »سالب مالکیت«، »انباشات بدوی« و اساتوسایله

ی سالب مالکیت » در وسایلهگوید که انباشات بهداری« توساط سارمایه. او میسارمایه

و طیف وساعیی از   ۲مقایساه با باز تولید گساترده، به شاکل غالب انباشات، « تبدیل شاده

 گیرد. مانند :اشکال را به خود می

دهقانی«  »تبدیل... حق  سااازی زمین و کوچ اجباری جمعیت  »خصااوصاای •

 مالکیت اشتراکی، جمعی و دولتی و... به حق مالکیت خصوصی«.

 
 آمده است. ۲۰۰۵(، Terrones and Cardarelliبررسی دقیق این روندها در ترونز و کاردارلی ) ۱

 .۱۵۳،   ۲۰۰۳، هاروی ۲



 

 
 

 ی رحمان  وبیو ا  یستار رحمان   یهارمن / ترجمه   سیکر 821

 سازی نیروی کار و سرکوب اشکال بدیل تولید و مصرف«.»کاالیی •

 ویژه پولی کردن زمین«.»پولی کردن مبادله و مالیات، به •

 تنزل »کل جمعیت به بردگان بدهکار«. •

 کاری سهام«.اعتبار و دستها از طریق »سلب مالکیت دارایی •

ژنتیکی،  • مواد  برای  معنوی  ماالکیات  حقو   و  اختراع  انحصاااااری  » حق 

 پالسمای بذر و انواع محصوالت«.

هاایی کاه  هاا  بحرانهاا باه » قیمات نااچیز« در زماان بحران»خریاد« دارایی •

شاوند«، تا »انباشات از راه »برای عقالنی سااختن سایساتم، تنظیم، مدیریت و کنترل می

 ی بحران عمومی زده شود«.لب مالکیت انجام گیرد بدون اینکه جرقهس

زدایی از تمهیاداتی کاه برای محاافظات از نیروی کاار طراحی شاااده »مقررات •

۱اند.«
 

داری معاصار اسات. اما های ناگوار سارمایههاروی شاامل طیفی از خصایصاهفهرسات 

دهنده مرحله فعلی    ها را صارفا  »سالب مالکیت«، نامیدن، توضایحهمه این خصایصاه

ای طوالنی برای دزدی است. هنگامی  سیستم نیست. »سلب مالکیت«، به سادگی، واژه

کاه پییر ژوزف پرودون، در قرن نوزدهم گفات: »ماالکیات دزدی اسااات«، این عباارت 

کرد. عبارت داری و خشام مردم را نسابت به سایساتم، بیان میفریادی بود علیه سارمایه

از راه سالب مالکیت« نیز همین جایگاه را دارد. اما شاعار ساازی  هاروی یعنی »انباشات  

  ۱8۴۷علیه دزدی با ارائه تحلیل جدی، یکی نیسااات  همانطور که این دو، در ساااال  

 زمانی که مارکس، پرودون را نقد کرد، یکی نبودند.  

های  تر اسات  زیرا این تحلیل شاامل خصایصاههاروی اما بسایار جدیایراد تحلیل 

اند، مانند »ساالب مالکیت از  داری همراه بودهه همیشااه با انباشاات ساارمایهشااود کمی

رکود، و حمله به   -رونق  -ی رکود های دیگر در چرخهها توساط سارمایهبعضای سارمایه

هایی اساات که برخی هاروی همچنین شااامل روشدسااتمزدها و شاارایط کار. تحلیل 

گیرند، مانند  داران دیگر، بکار مییهداران برای افزایش ساود خود به هزینه سارماسارمایه

 
 ها اشاره شده است.به این روش ۱۴۷ -۱۴۵،     ۲۰۰۳هاروی در اثر  ۱
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ها اما کاری در ساهام و اعتبارات«. این روشها از طریق دسات»سالب مالکیت از دارایی

مثابه یک کل، به انباشات بیشاتر دسات یابد.  دار، بهشاود که طبقه سارمایهموجب نمی

 همان طور که مارکس گفت:

تواند خود را ثروتمندتر کند، نمی  تواندمثابه یک کل، نمیدار بهی ساارمایه»طبقه
دهد، کل دار دیگر از دست میدار از آنچه که سرمایهی نفع بردن یک سرمایهبه واسطه

مثااباه یاک کال سااارماایاه را افزایش دهاد و یاا ارزش اضاااافاه تولیاد کناد. این طبقاه باه

 ۱برداری کند.«تواند از خودش کالهنمی
داران توساط دیگران، صااد   خی سارمایهچه که در رابطه با سالب مالکیت برآن

داری جمعیت،  های غیر سارمایهاسات در رابطه با اشاکال خا  سالب مالکیت از بخش

ی رایج در جهان ساوم یعنی بیرون راندن کند. برای مثال، پدیدهحتی بیشاتر صاد  می

های سااختمانی  نکه شارکتاجباری فرودساتان شاهری از مناطق مرکزی شاهر برای آ

های جمعیت صااورت  جومی به جیب بزنند، با ساارکوب شاادید فقیرترین بخشمبالغ ن

ی  گیرد. اماا این کاار باه خودی خود، ارزش یاا ارزش اضاااافی جادیادی برای طبقاه می

های لوکس یا  کند. اجاره بهایی که از آپارتمانمثاابه یک کل، ایجاد نمیدار بهسااارمایه

ضااافی موجود نزد افراد ثروتمند یا  آید، از محل ارزش اهای اداری به دساات میبلوک

۲شود.داری، پرداخت میهای سرمایهشرکت
 

 انباشت »بدوی«

کند که انباشاات از راه ساالب مالکیت به این معناساات که هاروی اسااتدالل می

دانساات، همچنان داری، مهم می»انباشاات بدوی« که مارکس آن را در برآمد ساارمایه

آید که امروز اسات و در حقیقیت چنین به نظر میهای اصالی جهان یکی از خصایصاه

اما از نظر مارکس،   ی اساتثمار نیروی کار اسات.وسایلهتر از انباشات بهاین ویژگی، مهم

داران اولیه از طریق سارقت ها توساط سارمایهانباشات بدوی، به معنای افزایش دارایی

که ساپس مجبورمی  نبود. انباشات بدوی، اسااساا عبارت بود از سارقت زمین دهقانان  

 
 ۱۹8۷مارکس،  ۱

 بیان شده است. ۲۰۰۶، (Fine)این نکته در فاین  ۲
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عنوان کارگر مزدی به دنبال کار بگردند. ویژگی انباشات بدوی این نبود که شادند تا به

طبقات استثمارگر از طریق زور بر ثروت خود افزودند ) این امر در انواع جوامع طبقاتی 

ی شاایوه خا  اتفا  افتاده اساات(. انباشاات بدوی، مهمتر از هر چیز، امکان توسااعه

ای از کارگران »آزاد« فراهم کرد ی افزایش ثروت را از طریق ایجاد طبقهانهدارساارمایه

که ناچار بودند نیروی کار خود را به کسانی بفرشند که حال کنترل وسایل تولید را در 

 دست داشتند.  

داران سانتی در مصار، زمین این شاکل از انباشات »بدوی« امروز هم ادامه دارد.

برزیل، روساای محلی حزب کمونیسات در چین و کشااورزان  دار در کشااورزان سارمایه

کند که طور مداوم کوشااش میاند، بهدار که اخیرا  در هندوسااتان پدید آمدهساارمایه

شاااوناد، پرولتااریاای زمین دهقااناان محلی را باه چناگ آورناد. ایناان هر جاا کاه موفق می

د که این امر فقط کنهاری این اسات که ادعا میاما اشاتباه   جدیدی شاکل می گیرد.

های اخیر اسات. همانطور که تری بایرس نوشات، انباشات بدوی در سارشات نشاان دهه

های پس از جنگ دوم جهانی نیز ها آغاز شاد و در دههی امپراتوریکشاورهای مساتمره

ادامه داشاات، اگرچه »در جدایی تولیدکنندگان از ابزار تولید، بساایار کمتر از انباشاات 

ربی موفق بود... انباشات بدوی در اینجا قشار بزرگی از دهقانان فقیر بدوی در اروپای غ 

های اخیر شاهد خشن در حالی که در دهه ۱اما صاحب زمین را به حال خود رها کرد.«

جز مورد آسایای ایم، همان طور که بایرس می گوید بهترین اشاکال انباشات بدوی بوده

روی موفقیت در حال پیش  داری باشاارقی »مشااخص نیساات که تحول به ساارمایه

از نظر بایرس، تنها کشااور بزرگی که در آنجا انباشاات بدوی به میزان قابل    ۲باشااد.«

توجهی به انباشاات ساارمایه به معنای دقیق کلمه، افزوده، چین اساات  جایی که »از  

ها نفر از زمین رانده و به تعبیر دیگر در عمل سلب مالکیت به بعد، میلیون  ۱۹۷8سال 

 ۳تریزه شدند.«و پرول

 
 8۴،   ۲۰۰۵بایرز،  ۱

 8۷،   ۲۰۰۵بایرز،  ۲

   88،   ۲۰۰۵بایرز،  ۳
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ترین مورد آن در قرن بیساتم یعنی غصاب هیچ روایت از انباشات بدوی، نباید مهم

های دهها میلیون خانواده دهقان در اتحاد جماهیر شااوروی سااوساایالیسااتی از  زمین

به بعد را نادیده بگیرد.  ۱۹۲۹طریق »کلکتیوسااازی« کشاااورزی توسااط اسااتالین از  

تواناد آن را در تفسااایر خود از دوران  کناد، اماا نمیهااروی باه این مورد اشااااره می

های نوع های رژیماقدامات را تالش  داری پیشااا نولیبرال بگنجاند، زیرا او اینساارمایه

داند که آغاز توساعه  های مدرنیزاسایون در کشاورهایی میاساتالینی برای »اجرای برنامه

 داری را تجربه نکرده اند .«سرمایه

آرای برگرفته  در مقایسااه با  هاروی، توضاایح مارکس از »انباشاات بدوی« از نظر 

تری برخوردار اسااات. لوکزامبورگ اساااتدالل شاااده از رزا لوکزامبورگ، از اهمیت کم

داری به این معناسات که این سایساتم  کرد که کمبود تقاضاا برای محصاوالت سارمایهمی

تواند گسااترش یابد.  یرامون خویش، میداری در پ تنها با بلعیدن جهان پیشاااساارمایه

داری، ضااروری  برای تثبیت ساارمایه  "بیرون"نویسااد، »این ایده که نوعی هاروی می

داری، »انباشاات کند که مشااکل ساارمایهاساات، حرف باربطی اساات« او اسااتدالل می

هاای اجتمااعی غیر تواناد باا بلعیادن »صاااورت بنادیماازاد« اسااات و این مشاااکال می

داری که هنوز پرولتریزه نشاده« حل های سارمایها بلعیدن برخی از بخشداری یسارمایه

 ۱شود.

دهاد کاه داری« وجود دارد کاه اجاازه میاماا چاه چیزی در »بیرون از سااارماایاه

دهد  هاروی پاساخ می»انباشات از راه سالب مالکیت« در مقیاس ضاروری صاورت گیرد؟ 

اصاااطالح دولات، دولتی در باهدهاد، خواه این  کاه دولات، آن »بیرون« را تشاااکیال می

گرا در بیشاتر جهان ساوم( یا  های توساعهداری« باشاد )دولت»کشاورهای غیر سارمایه

 
از  ۱۴۱،    ۲۰۰۳،  هاروی  ۱ زیربنایی  روژه گذاری در پهای[ هاروی ، سرمایه]ترمیم  "Fixes". یکی دیگر  های 

ی پس های اولیهداری است. وی این را یکی از راه های جذب سرمایه و نیروی »مازاد« در دهه بلندمدت در سرمایه

ها چگونه سودآوری سرمایه را حفظ کردند. استدالل وی  که توضیح دهد این پروژه داند، البته بدون آناز جنگ می

هاروی در »تاریح  ی انحصاری« شباهت دارد، اما برخالف آنها  در »سرمایه  از جهاتی به استدالل باران و سوئیزی

مدرنیته« بسیار کم به مبالغ هنگفتی که  کوتاه نولیبرالیسم« و »امپریالیسم جدید« و قبل از آن در »وضعیت پست

قلمروهای جدید« دهد که »ایجاد  هاروی اجازه می پردازد. نپرداختن به این امر به  شود، میسازی می صرف سالح

برای سرمایهصورت مسالمتبه ریشهآمیز  انتقاد  برای  را متصور شود.  امروز  فاین  داری  به  هاروی،  استدالل  به  ای 

Fine)  ،)2006 مراجعه کنید.  ۱۴۴-۱۴۳، صص 
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ی  هاروی از آنجا که همه داری. از نظر بخش دولتی در کشااورهای پیشاارفته ساارمایه

تواند منابع  داری هساتند، انتقال منابع آنها به بخش خصاوصای میها غیر سارمایهاین

هاروی با »عقل داری فراهم کند. با طرح این استدالل،  برای انباشت سرمایهجدیدی را 

شااود. اما این عقل المللی هم صاادا میساالیم« در نزد بخش قابل توجهی از چپ بین

 سلیم، اشتباه است.

کردن باه خودی خود، چیزی خاارج  دریاافتاه بود کاه ملی  ۱8۷۰ی  انگلس در دهاه

 کند:داری ایجاد نمیاز سرمایه

داری اسات، دولت دولت مدرن، صارف نظر از شاکل آن، اسااساا  یک ماشاین سارمایه
داران و شاکل ایده ال شاخصایت یافتگی کل سارمایه ملی اسات. دولت، هرچه  سارمایه

دار  بیشاتر نیروهای تولیدی را به تصااحب خود در می آورد، در واقع بیشاتر به سارمایه
کند. کارگران، همچنان تثمار میشااود و شااهروندان بیشااتری را اسااملی تبدیل می
رود، بلکه در داری از بین نمیمانند  رابطه سارمایهباقی می  -پرولتاریا  -کارگران مزدی 

 ۱شود.رأس قرار داده می
تنها های جدی مارکسایساتی نه ی تحلیلی پساا جنگ جهانی دوم، همهدر دوره

داران خصوصی، بلکه ایفای نقش سارمایهمنظور حمایت از ها بهبایسات دخالت دولتمی

گرفتند. برای مثال، مارکساایساات  ها در انباشاات ساارمایه نیز در نظر میتوسااط دولت

 آلمانی، یواخیم هیرش این موضوع را چنین بیان کرد:

یابند، حفظ روند انباشات، وجود  در همان حال که نیروهای تولیدی، توساعه می 
طور نسابی کند که سارمایه بهاسای را ایجاب میهای منفرد در اشاکال و مقیسارمایه

دیگر قادر نیساات که آن را مسااتقیما در روند بازتولید خود ایجاد کند. این امر تنها از  
تواند تحقق یابد. از سوی دیگر، خود این روند، دخالت طریق دخالت دستگاه دولت، می

لید در کلیت آن را  بازدارنده از طرف دولت برای تضاامین تعادل نساابی در روند بازتو

 ۲کند.ایجاب می

 
 .۷۲-۷۱، صص ۱8۹۷انگلس،  ۱

 .8۲-8۱، صص ۱۹8۷هیرش،  ۲
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گیر شاود که گویا وجود چشامهاروی، این تصاور در خواننده ایجاد میی  با مطالعه

های پس از جنگ، به کاهش انباشات سارمایه منجر شد. اما در آن  بخش دولتی در دهه

»عصار ای که آن دوره با عنوان  زمان، نرخ انباشات سارمایه از امروز بیشاتر بود، به گونه

داری« غساال تعمید یافته اساات. همانطور که بن فاین خاطرنشااان طالیی ساارمایه

ای برای انباشات  هاروی وسایلهکند، »آن رونق... بر عوامل متضااد با آنچه که از نظر می

شاوند مبتنی بود  آن رونق بر گساترش صانایع ملی و بطور کلی بر کنونی محساوب می

 ۱بود.«  گسترش نقش اقتصادی دولت بنا شده

 سازیمنطق واقعی خصوصی

سازی  داری، روند خصوصیوپنج سال گذشته، در بیشتر دنیای سرمایهطی بیست 

ی بیساتم این روند بر صانایع ملی ادامه داشاته اسات، در صاورتی که در بیشاتر ساده

 عکس بود. این را چگونه باید توضیح دهیم؟ عوامل متفاوتی در کارند.  

،غالبا   ۱۹8۰ی سااازی صاانایع دولتی در دههخصااوصاای نخسااتین تکاپوها برای 

رکود اقتصااادی باعث شااده بود که  :گرایانه به »بحران مالی دولت« بودواکنشاای عمل

ی بیکااری و خادماات اجتمااعی هاای بیماههاای ماالیااتی دولات کم شاااود و هزیناهدرآماد

دولات در   افزایش یااباد. دولات از لحاا  ماالی زیر فشاااار قرار گرفتاه بود. فروش ساااهاام

های دولتی، وجه نقد زیادی در اختیار  های سااودآور و سااپس فروش شاارکتشاارکت

مادت، مساااکنی بود برای مشاااکالت دولات. این در واقع دولات قرارداد و این در کوتااه

وا داشاات که سااهام   ۹-۱۹۷۴های  همان عاملی بود که دولت حزب کارگر را در سااال

 را بفروشد. BPترولیوم دولت در شرکت نفت برمه و شرکت بریتیش پ 

همراه با عامل باال، این باور وجود داشاات که انحصااارات دولتی درغیاب فشااار  

ی دهناد. این بااور باا ایادهرقاابات، باه انادازه کاافی کاارگران خود را تحات فشاااار قرار نمی

شاود ها تکرار میایده ای که هنوز هم توساط برخی از چپ  -تری گره خورده بود وسایع

گری اقتصاادی دولت به نوعی بر ساازش »فوردیسات«  آن بود که دوران دخالتکه بر   -

بین کارفرمایان و کارگران مبتنی بوده است. )دیدگاهی که عملکرد واقعی شرکت فورد 

 
 .۱۴۵،   ۲۰۰۶فاین،  ۱



 

 
 

 ی رحمان  وبیو ا  یستار رحمان   یهارمن / ترجمه   سیکر 827

منطق این دیدگاه این بود که در هم شاااکساااتن   ۱دهد(.نادرساااتی آن را نشاااان می

کند که نسابت به ها به روی بازار، مدیران را مجبور میانحصاارات دولتی و گشاودن آن

گیری بیشاتری داشاته باشاند و در نتیجه کارگران، شارایط بدتر کار را  کارگران ساخت

یران را  ساازی در اکثر موارد مدطور یقین، کوشاش برای خصاوصایخواهند پذیرفت. به

وری را بااال ببرناد. انگااه یعنی بعاد  هاایی میزان بهرهترغیاب کرد تاا از طریق تحمیال روش

های خود را  ها آساان بود که یک رشاته ازفعالیتساازی، دیگر برای شارکتاز خصاوصای

های ضاعیف کارگران ساپاری« کنند و به این ترتیب پیوندهایی موجود بین گروه»برون

هاای بیشاااتری برخوردار بودناد را قطع کنناد. بن ور باالقوه ازتوانااییطباا کاارگرانی کاه باه

ساازی یک شایوه مهم در بازساازماندهی روابط کند که »خصاوصایفاین خاطرنشاان می

شود، پذیری بازار کار« خوانده میچه که »انعطافبین سرمایه و کار بوده است« و با آن

 ۲پیوند دارد.

احتمال داشات که آن را در مغایرت با اساتفاده   ساازی،اما این انگیزه در خصاوصای

مدت برای مشااکالت مالی دولت، قرار  عنوان یک راه حل کوتاهسااازی بهاز خصااوصاای

ساازی درآمد قابل توجهی کساب کند  که دولت بتواند از خصاوصایدهد. زیرا برای این

انداز کسااب سااود انحصاااری را در برابر خود گشااوده صاااحبان خصااوصاای باید چشاام

ها برای تغییرساااختار مدیریت و تهدید کارگران، قطعه کردن شاارکتدیدند. قطعهمی

طور  هاا باهشاااد. بناابراین در عمال، اکثر شااارکاتموجاب از بین رفتن انحصاااار می

های انحصااری  نخورده فروخته شادند و موقعیت خودشاان را برای تحمیل قیمتدسات

بور شااد »ناظرانی« را سااپس دولت مج  ۳های ساارمایه حفظ کردند.به سااایر بخش

منصوب کند تا تالش کنند که با صدور احکام رسمی، کاری را انجام دهند که قرار بود 

 بازار انجام دهد.  

 
 را ببینید. ۶۷-۶۶و  ۶۴-۶۳، صص۲۰۰۴برای مثال، دون،  ۱

 .۴۲،   ۱۹۹۹فاین،  ۲

های تند رئیس شرکت هواپیمایی راین ایر، آقای او لیری، یک تاچری افراطی علیه اعمال قیمت  شاهد شکایتما  ۳

 های اصلی لندن بودیم.برای استفاده از فرودگا BAAانحصاری توسط شرکت 
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(، automatismدر عین حال، باید توجه داشت که برای ایجاد توهم بازار خودکار )

ی دولت به واحدهای  ساازی نیسات. تجزیه مؤساساات تحت ادارهلزومی به خصاوصای

های خودگردان،  های ایجاد شده در نظام سالمت، ایجاد بیمارستانقیب )مانند تراستر

تواند  های خودگردان(، میها و آژانسهای شااهری خصااوصاای/ دولتی و کالجآکادمی

تالشاای باشااد برای رساایدن به هدف ایجاد توهم بازار خودکار. به همین گونه »محک  

منظور ایجاد زدایی بهولتی، وهمچنین مقرراتهای دزدن بازار« در درون بعضای از نهاد

تواند  کنند، میهای مختلف فعالیت میهای غالبا  دولتی که در کشاوررقابت بین شارکت

به همان هدف خدمت کند. و این ] آخری [ همان کاری اسات که اتحادیه اروپا تالش 

جام دهد.  کند که در مورد طیف وساایعی از صاانایع، مانند بر  و خدمات پسااتی انمی

تواند این باشااد که کل سااازی در کشااوری مانند بریتانیا مینتیجه نهایی خصااوصاای

های دولتی خارجی آهن، توسط شرکتشده« مانند بر ، آب و راههای »خصوصیبخش

 اداره شوند.

از تولیاد »غیر  نموناه  از مرزی ساااحر آمیز،  هاای بااال کاه باه نحوی، باا عبور 

هااروی از  رساااناد، تصاااویرپردازی  داری« میماایاهداری« باه تولیاد »سااارسااارماایاه

هاروی از نولیبرالیسام تا  ها اما با توضایح کنند. این نمونهساازی را ابطال میخصاوصای

گردد، تطابق دارند  اگر چه اشاره به آن تحت عنوان  انجا که به »قدرت طبقاتی« بر می

نمایی  معنایش بزرگ،  -چه برساد به »ایجاد قدرت طبقاتی« -»احیای قدرت طبقاتی«  

دار در دوران پیشااا نولیبرال اساات. عالوه بر این، بیش از حد از ضااعف طبقه ساارمایه

گران  ساازی وجود دارد. تحلیلی میزان کارایی خصاوصایتوجهی دربارههای قابلتحلیل

اناد کاه از لحاا  هاای خود نشاااان دادهداری در پژوهشکینزگرای طرفادار سااارماایاه

های آوردسااازی در مقایسااه با دسااتهای ناشاای از خصااوصاایدآور»بازدهی«، دساات

از راه هاای دولتی کاه ماانناد کااربرد تکنولوژی در کنسااارن  -هاای دیگر  احتماالی 

هیج   -  -سازی و چه بسا بیشتر از آن متأثر باشدی خصوصیتوانست به همان اندازهمی

 و یا بسیار اندک بوده است. 

ی  ساازی در ارتباط اسات. اساطوره صاوصایقدرت طبقاتی، از طریق دیگری با خ

های بورژوایی به آن  داری در دموکراساایایدئولوژیک و توانمندی که حاکمیت ساارمایه

ی حاکم برای حفظ  ی کل مردم اسات. طبقهاتکا دارد، مدعی اسات که دولت، نماینده
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ی مردم بر رفتار دولت از طریق  ای تودهاین اسااطوره مجبور اساات که تأثیر حاشاایه

ی انجام نتخابات را بپذیرد. تا زمانی که ساطح عمومی ساودآوری به طبقه حاکم اجازها

داد، از این لحا  مشکلی در کار نبود. در حقیقت، مالکیت دولت اصالحات واقعی را می

توانساات به بقای این اسااطوره که دولت نساابت به نیروهای طبقاتی بی  بر صاانایع می

داری از نطر سایاسای و اقتصاادی ثبات به سارمایه طرف اسات کمک کند و به این ترتیب

ها داری وارد یک دوره طوالنی بحرانبخشااد. اما سااه دهه پیش، هنگامی که ساارمایه

شااد، این نگرانی ] برای طبقه حاکم[ بوجود آمد که مردم انتظار خواهند داشاات که 

کردن   هاا محاافظات کناد. جاداهاای دولتی صااانعات از آنهاا در مقاابال تاأثیر بحرانبخش

توانسات مسائله حمله به کارگران در جریان صانعت از دولت و قرار دادن آن در بازار می

ها را به گردن نیروهای ظاهرا  خودکار و طبیعی زدایی کند و تقصایربحران را، سایاسات

 بازار بیندازد.

های پرآشاوب  از این رو، گاوریل پوپوو، اقتصااددان طرفدار بازار آزاد که در ساال 

 شهردار مسکو بود، گفت: ۱۹۹۲تا   ۱۹8۹

زودی نتوانیم مالکیت را غیر ملی و خصاااوصااای کنیم، مورد حمله امواج  »اگر به

کنند. چنین چیزی نیروهای کارگرانی واقع خواهیم شد که برای منافع خود مبارزه می

 ی آن را به زیر ساوال خواهد برد... ما باید درپرساترویکا را متالشای خواهد کرد وآینده

جسااتجوی سااازوکارها و نهادهای جدیدی از قدرت ساایاساای باشاایم که کمتر به 

 ۱پوپولیسم وابستگی دارند.«

  ۱۹۹۱و   ۱۹8۹های  بین ساالمبنی براینکه هاروی  های  این مثال از روسایه، ایده

داری  هاای سااارماایاهداری« باه نفع کال نظاام جهاانی، باه دولاتهاای غیر سااارماایاه»دولات

ی  رو »ایجاد« یک طبقه هیچکشاااد. آنچه اتفا  افتاد بهچالش میتبدیل شااادند را به 

جدید نبود. بسایاری از همان کساانی که کنترل دولت و صانایع را در دسات داشاتند، 

همچناان موقعیات خود را حفظ کردناد. آناان در مواجهاه باا بحران بزرگ اجتمااعی، راه 

نترل خود از طریق اشکالی رفت و دفاع ازخود را بازسازی ساختاراقتصادی تحت کبرون

 
 .۱۹۹۰(، دسامبر Socialist Reviewبه نقل از سوسیالیست ریویو ) ۱
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ساازی دیدند  و هم زمان، این توهم را اشااعه دادند که این کار، مالکیت را  از خصاوصای

سااازی از طریق توزیع قبض با  عنوان مثال خصااوصاایسااپارد. )بهی مردم میبه توده

ها  توانساتند این قبضاولویت دادن به دسات اندرکاران صانایع و مقامات حزبی که می

هاا در طبقاه حااکم قادیم از  ارزان خریاداری کنناد، باه پیش برده شاااد(. برخی باه قیمات

ی  توان گفت که نتیجه سااختی میاین راه، بهره بردند و برخی دیگر زیان دیدند. اما به

گیر انباشت در اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا در سطح جهانی بود کار، افزایش چشم

کاهش یافت و حتی به سااطوح    ۱۹۹۰ی  نرخ انباشاات در سااراساار جهان در دهه  -

 ۱رسید. ۱۹8۰ی تری نسبت به دههپایین

، یعنی ۱۹8۰ی ها به قیمت تقریبا  »مفت« در دههساازیدر بریتانیا، خصاوصای 

های دولتی زیر ارزش واقعی خود فروختاه شااادند، یک امتیاز ها و خانهزمانی که بنگااه

راه داشااات و آن کساااب حماایات  ی حااکم[ باه همایادئولوژیکی دیگر ]برای طبقاه

هاایی از طبقاه متوساااط و برخی از کاارگران بود. اماا این نیروهاا، بر خالف ادعاای  بخش

کردند، آن  از »پوپولیساام اقتدارگرا« صااحبت می ۱۹8۰ی ی دههکسااانی که در میانه

نشاااان داد   ۱۹8۰ی  عنوان مثاال، یاک پژوهش در دهاهای ناداشاااتناد. باهچناان وزناه

ای خود کاه در ماالکیات شاااهرداری بود را خریاده بودناد،  ی اجاارهناهکاارگرانی کاه خاا

کاار بیشاااتر از کاارگرانی نبود کاه خااناه را از  شاااان باه حزب محاافظاهاحتماال رأی دادن

ی  های طبقه ی تاچر »ارزشاین سااخن هاروی که در دوره  ۲شااهرداری نخریده بودند.

تر هویت پایدار در متوسااط گسااترش بیشااتری یافت و بساایاری از کسااانی که پیش

 ۳گویی است.ی کارگر داشتند را در بر گرفت« در واقع، اغرا  طبقه

ساازی در کار بوده اسات. بسایاری از مفساران  دو عامل دیگر در روند خصاوصای

ها[ از طریق ادغام  شاود که تغییر ساختار ]شرکتساازی باعث میمعتقدند که خصاوصای

ی انجاام گیرد. هماانطور کاه بن فااین  ترو تصااااحاب در ساااطح فراملی باه نحو آساااان

المللی »برای صااانایع دولتی که فقط مالک گوید، تجدید سااااختار در ساااطح بینمی

 
 مراجعه کنید. ۲۰۰۵(، Terrones and Cardarelliو کاردارلی )  به ارقام ارائه داده شده در ترونز ۱

 .۱۹8۵هیت، جوول و کورتیس،   ۲

 .۶۲-۶۱،  ۲۰۰۵، هاروی ۳
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دارانی کاه درگیر چنین  برای سااارماایاه  ۱داخلی دارناد، مشاااکال ایجااد کرده اسااات.«

هایی در ساطح فراملی هساتند، همواره این شاک وجود دارد که شریک دولتی از فعالیت

ی آن را مخادوش کناد و این ترازنااماهامتیاازات ماالیااتی و یااراناه دریاافات می دولات خودی

و اینکه اگر شارکت ادغام شاده با مشاکالت اقتصاادی روبرو شاود، دولت،    -ساازد  می

 تحت فشار سیاسی قرار خواهد گرفت تا هزینه را به گردن شریک خارجی بیندازد.

هایی جذاب  ای آن سارمایهویژه برساازی بهوجود این عنصاردر منطق خصاوصای 

ساااازی، قرار دارناد.  اسااات کاه در بهترین موقعیات برای بهره برداری از خصاااوصااای

المللی پول و بانک جهانی در ازای به هایی که توسااط صااندو  بینسااازیخصااوصاای

تواند  شاود، میهای جهان ساوم تحمیل میها به کشاورتعویق انداختن بازپرداخت بدهی

هاروی کامال   های آمریکایی و اروپایی داشااته باشااد.  ساارمایهتوجهی برای سااود قابل

کند. با وجود این، هنگامی که او این تصاور را ایجاد درساتی به این موضاوع اشااره میبه

کند که این شااکل از »انباشاات از راه ساالب مالکیت« به نوعی، جایگاه مرکزی در می

 سودآوری دارد، در اشتباه است. 

توان تواند به بهترین وجه، سود کسب کند را میه در کجا میسرنخ این که سرمای

های مساتقیم خارجی مشااهده کرد. مقصادِ دوساوم این گذاریدر حرکت جهانی سارمایه

ها کشاورهای پیشارفته هساتند، و بیشاترین قسامت باقی مانده فقط گذارینوع سارمایه

ای غیرغربی که دارای  رو به یک مقصاد دارد: چین. این واقعیت که آن دساته از کشاوره

از طریق تأمین مالی   )مازاد مالی هسااتند )چین، کشااورهای نفتی خلیج فارس و غیره

دهد که آنها خرند، نشاان میهای غربی را میگذاری، ساهام شارکتهای سارمایهصاندو  

 ۲دانند که هنوز هم بیشترین سود را باید در کجا جستجو کرد.می

 
 .۴۲   ۱۹۹۹فاین،  ۱

کنند که »در  اند. آنها ادعا میی خود، تصویر را کامال  تحریف کرده دومنیل و لوی در یکی از مقاالت پرخواننده   ۲

سرمایه۲۰۰۰سال   خزانهگذاری ،  )اسناد  متحده  ایاالت  مالی  سهام،  های  ارزش  تجاری،  اورا   قرضه،  اورا   داری، 

میلیارد    ۳8۱میلیارد دالر رسید. درآمد حاصله برابر با    ۳،۴88ی جهان به  گذاری مستقیم و غیره( در بقیهسرمایه

نظر از درآمد حاصل از خارج  درصد. جالب است بدانیم که این درآمد )صرف   ۱۱دالر بود ، یعنی بازدهی نزدیک به  

های ایاالت متحده در خود این کشور، و این یعنی انسبت،  ( تقریبا  برابر بود با کل سود بعد از مالیات توسط شرکت

لوی،    ۱۰۰ و  )دومنیل   » سوءاستفاده   ۲۰۰۴درصد  یک  این  اینجا  ب(.  این  در  که  زیرا  است،  ارقام  از  کامل  ی 
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داران بسایار ساودآور اسات. ای برخی از سارمایهساازی برکه خصاوصایسارانجام این

تواند ارزش اضاافی بیشاتری ایجاد کند. این کار ساازی به خودی خود نمیاما خصاوصای

صااورت تمام پذیر اساات. در غیر اینتنها با افزایش اسااتثمار کارگران یا دهقانان امکان

دار  به ساوی سارمایهدار افتد تغییر مسایر ارزش اضاافی از یک سارمایهآنچه که اتفا  می

داران خاصای ساازی به نفع سارمایهطور که گفته شاد[ خصاوصایدیگر اسات. اما ]همان

طور تنگاتنگ با پروپاگاندای ایدئولوژی نولیبرال پیوند خورده  اسات. منافع مادی آنها به

کوشاند که مداران، میدهی و نهیب زدن به سایاساتاسات. اینان با جلب رضاایت، رشاوه

 سازی وادار کنند. گسترش خصوصی آنها را به

 داری کارایی دارد؟تا چه اندازه نولیبرالیسم برای سرمایه

داری، همیشاه با یک خطر معین همراه تبلیغ و تهییج علیه هجوم مکرر سارمایه

ها، ممکن اساات به سااادگی موفقیت آنها را  بار بودن این هجوماساات. با تأکید بر زیان

ها را دست کم بگیریم.  بیش از اندازه قلمداد کنیم و وموانع موجود در مقابل این هجوم

تنها از مقاومت مردمی،  ش کنیم که این موانع نههمچنین به راحتی ممکن اسات فرامو

شااوند. در این تبلیغ و تهیج ها،  داری نیز ناشاای میبلکه از تضااادهای درونی ساارمایه

شاود که شاکسات خورده و دیگر توانایی مقاومت  ی کارگر ارائه داده میتصاویری ازطبقه

ثباتی  عمولی، از بیشااود که کارگر مدر برابر هجوم به شاارایط خود را ندارد. گفته می

اشاتغال در رنج اسات و تهدید دائمی ناشای از اینکه شارکت ممکن اسات بسااط خود را  

 جمع کند و به خارج برود، بر سر کارگر، سایه افکنده است.

تواند در عرض چند ثانیه از این سااو کند که »ساارمایه میهالووی تأکید میجان

کنند که در کتاب امپراتوری ادعا می هارت و نگری  ۱به آن سااوی جهان حرکت کند.«

 
های خارجی  داران و دولتاالت متحده و خروج درآمد از این کشور که نصیب سرمایههای خارجی در ایگذاری سرمایه

نادیده گرفته می شود. سرمایهمی را  برای چندین سال بهشود  ایاالت متحده  قابل توجهی  گذاری داخلی در  طور 

ط سودآورتر بوده است.  طور متوس گذاری خارجی بهکه سرمایهبا این  -گذاری در خارج از آن بوده  بیشتر از سرمایه

های واردشده به امریکا با دهند که درآمد ی ارقامی نشان میپذیرند و با ارائهدومنیل و لوی این را در جای دیگر می 

 .  ۱۹۱،  ۲۰۰۵هاروی درامد خارج شده از کشور، برابر هستند. نگاه کنید به نمودار باز نشر شده توسط 

ی ی مولد تحرک کمتری نسبت به سرمایهکند که سرمایههالووی در جایی تائید می.۱۲۵،    ۱۹۹۵هالووی،    ۱

 گیرد.ها را نادیده میها و دولتپولی دارد، اما سپس در ادامه، تأثیر این تمایز بر روابط بین سرمایه
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ای به نقطه دیگردر شبکه جهانی تواند با انتقال محال فعالیت خود از نقطه»سرمایه می

خویش، ازماذاکره باا جمعیات محلی معین خود داری کناد... بناابراین، کال جمعیات  

سارمایه،   هاروی،از نظر   ۱بینند.«ثبات روبرو میکارگری، خود را با وضاعیت اشاتغال بی

هاای موقات در واکنش باه انبااشااات ماازاد، جغرافیاای فعاالیات خود را از راه »باازساااازی

دهد: »حرکت جغرافیایی سارمایه به تغییر می  spatial temporal fixesزمانی/ مکانی«  

اش محدود اساات، دهد تا بر یک نیروی کار جهانی، که تحرک جغرافیاییآن اجازه می

هاروی همراه با تحوالت تکنولوژیکی »تولید در خارج از کشااور از نظر   ۲تساالط یابد.«

ممکن شاد و جساتجو برای ساود، آن را مقدور کرد. درایاالت متحده آمریکا امواج پیاپی  

ای از پس منطقه دیگر را به زیر  زدایی، صاانایع را یکی پس از دیگری و منطقهصاانعت

طور  ساااازد که بهیه را قادر میکند که این روند، سااارماهاروی ادعا می  ۳ضااارب برد.«

 نویسد:ثبات را به کارگران تحمیل کند. او میفزاینده، اشکال کاربی

منظور باه حاداکثر رساااانادن  مادت باه»در طراحی نولیبرال، قراردادهاای کوتااه
شاوند... ساپس پذیر کار، ایجاد مییابند... بازارهای انعطافپذیری، ارجحیت میانعطاف

شاااود کاه در آن فقط بتاا  نااتوان شاااده، باا باازار کااری روبرو میکاارگر منفرد و نسااا
امنیت   مدت و از پیش تعیین شااده در دساات رس قرار دارد...قراردادهای کاری کوتاه

  "انداختنی دورکارگر به"گیرد. تحت نولیبرالیسام، تصاویر ها تعلق میشاغلی به گذشاته
ویژه زنان به  -انداختنی دورشاود... کارگران بهمیی جهانی ظاهر  عنوان الگو درصاحنهبه
مدت، با نا امنی مزمن شااغلی و های کوتاهپذیر، با قرار داددر دنیای بازار کار انعطاف  -

ی بجاا هاای کمرشاااکن، بر ویراناهبادون بر خورداری از حماایات اجتمااعی و غاالباا  باا کاار
از نهاادهاای جمعی     - دادناد، یااری و منزلات می  کاه زماانی باه آنهاا انادکی  -مااناده 

 ۴گذرانند.«طورجمعی روزگار میبه

 
 .۲۹۷-۲۹۶، صص ۲۰۰۱رت و نگری، ها۱

 .۱۶۹-۱۶8، صص ۲۰۰۵، هاروی ۲

 .۶۴،   ۲۰۰۳، هاروی ۳

 .۱۷۰-۱۶۹، صص ۲۰۰۵، هاروی ۴
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این تصاویرپردازی، مختص منتقدان نولیبرالیسام از موضاع چپ نیسات. همین را 

های کسانی نیز مشاهده کرد که از چپ بریدند و نوعی از روایت »راه  توان در نوشتهمی

های آنتونی گیدنز یا  ز نوشاتههاروی احتماال اساوم« را پذیرفتند. بعضای از عبارت های  

 نویسد:عنوان مثال کاستلز، میبه ۱مانوئل کاستلز بر گرفته شده است.

پاذیری در ثبااتی سااااختااری )کاذا( و فراگیر باازارهاای کاار، التزام باه انعطااف»بی

اشاااتغاال، جا بجاایی نیروی کار و مهاارت آموزی دائمی نیروی کار، به امر رایج درآمده  

ای و دائمی، تحلیل رفته اسات  زیرا روابط بینی و حرفهدار، قابل پیشاسات. شاغل پای

های دساات بین ساارمایه و کار، فردمحور شااده ودر هنگام انعقاد قرارداد کار، پیمان

 ۲شوند.«جمعی، دور زده می

کنند، آن قدر زیادند که به صااداهای مختلفی که همگی یک روایت را بازگو می 

 ۳رسد وجود هر تعداد از شواهد متضاد، نتواند مانع باورمردم به این روایت شود.نظر می

ای به وجود چنین شاواهد متضااد اذعان ساال پیش در نوشاته ۱8هاروی  عنوان مثال،  به

تجربی آناا پولرت نوشااات کاه پولرت »نظرات مبنی بر هااروی باا اشااااره باه کاار  کرد.  

کشاااد و نتیجه  پذیر شااادن بازارهای کار وتشاااکالت کارگری را به چالش میانعطاف

ی ایدئولوژیک اسااات  پذیر، بخشااای از حملهکشاااف نیروی کار انعطاف"گیرد که می

آن را  پذیری و موقتی کردن قراردادها اساات و  ای که مدافع پر شااور انعطافایدئولوژی

هاروی، رد کردن بدون تأمل این شاواهد بود. او پاساخ    ۴.«"دهدناپذیر جلوه میاجتناب

پذیری  نوشاات: »من این موضااوع را قبول ندارم. شااواهد مربوط به گسااترش انعطاف

کارفرمایی و غیره( در ساراسار دنیای های فرعی، اشاتغال موقت و خویشکاری)پیمان

های متضااد اشااره شاده توساط پولرت را  ند که تا نمونهداری آن قدر زیاد هساتسارمایه

 
 رجوع کنید. ۲۰۰۶و کاستلز،  ۲۰۰۲  گیدنز  ۱۹۹8به گیدنز  ۱

 .۹،   ۲۰۰۶کاستلز،  ۲

ی جان هریس، روزنامه نگار، با عنوان: »مرگ آرام شغل های واقعی، درحال از هم گسیختن  عنوان مثال، به مقالهبه  ۳

 ع کنید.رجو  ۲۰۰۷اکتبر  ۱۹جامعه است . « در گاردین، 

 .۱۹۰،   ۱۹8۹، هاروی ۴
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هاای بعادی خود این شاااواهاد را جاا و ناه در کتااباو اماا ناه در آن  ۱معتبر جلوه نادهناد.«

 ارائه نداده است.

ام  داند را به چالش کشایدههاروی آنها را معتبر میمن پیش از این، ادعاهایی که  

اما نکات معین و مهم، الزم    ۲جا بیاورم.ر در اینبار دیگو قصاد ندارم دالیل خود را یک

 است که بیان شود:

ی صانعتی در ی مالی ممکن اسات بسایار متحرک باشاد، اما سارمایهسارمایه •

های مادی مورد نیاز این سارمایه، تثبیت شاده  آالت و زیرسااختها، ماشاینسااختمان

روی حاداقال این را  هااای حرکات کناد.  طور لحظاهتواناد باهاسااات. این سااارماایاه نمی

نااپاذیر  ی گساااترش وقفاهدهاد کاه این امر، روایات او درباارهاماا اجاازه نمی  ۳پاذیرد،می

 ها را واژگون کند. ثبات شدن شغلبی

های کار در خارج از  علت اصاالی ناپدید شاادن اخیرمشاااغل، بسااتن قرارداد •

زیه و تحلیل گذاری ایاالت متحده را مورد تجکشاورنبوده اسات. تیم کوچلین، سارمایه

گاذاری  سااارماایاه ۲۰۰۴و    ۱۹۹۱هاای  قرار داده و نتیجاه گرفتاه اسااات کاه بین ساااال

های گذاریدرصد از کل سرمایه ۷.۴های آمریکایی تنها مستقیم خارجی توسط شرکت

ها را تشاکیل داده اسات، و ساهم »کشاورهای در حال توساعه« از این مولد این شارکت

دهد که بین پژوهش دیگر، نشااان می ۴بوده اساات.درصااد   ۲.۵ها، تنها گذاریساارمایه

 ۱۶.8ای ایاالت متحده »از ، اشاااتغال در صااانایع کارخانه۱۹۹8و   ۱۹۹۳های  ساااال

تقریبا  به اوج خود یعنی به  ۱۹8۹میلیون نفر افزایش یافت و در سال   ۱۷.۶میلیون به  

ای در ترین ریزش اشااتغال در صاانایع کارخانهمیلیون نفر رسااید.« سااپس »بزرگ ۱8

تاریخ پس از جنگ« رخ داد، و علت آن سارازیر شادن سایل واردات کاال یا خدمات به 

ی رشااد ناکافی تقاضااای داخلی، در هنگام  آمریکا نبود، بلکه کاهش اشااتغال »نتیجه

 
 .۱۹۱،  ۱۹8۹، هاروی ۱

 مراجعه کنید. ۱۹۹۹، و بلوفیوقی، ۲۰۰۴. همچنین به دون،  ۲۰۰۲هارمن،  ۱۹۹۶bهارمن، رجوع کنید به ۲

 .۱۰۰،   ۲۰۰۳، هاروی ۳

 .۲۰۰۶کوچلین،  ۴
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وری« و »ضاعف صاادرات ایاالت متحده« به دلیل »باال بودن قیمت رشاد نیرومند بهره

 ۱دالر آمریکا« بود.

تواند به فعالیت خود ادامه دهد و دون کارگرانی با مهارت ویژه نمیسارمایه، ب •

کنند، به دیگران ترجیح  کارگرانی را که نسابت به شاغل خود احسااس مسائولیت می

ندرت تمایل بر اسات و در صاورت امکان بهدهد. آموزش افراد برای کارفرمایان، زمانمی

ین، کارفرمایان همیشه با کارگران، حتی دارند که این کارگران را از دست بدهند. بنابرا

کنناد. این دوراناداختنی« رفتاار نمیمااهر و غیرمااهر همچون ]چیز[ »باهباا کاارگران نیماه

یافته صااد  اسات که در مورد تر توساعهموضاوع به همان اندازه در مورد کشاورهای کم

 ۲کشورهای پیشرفته صنعتی.

ثبات در اروپای های بیی شاغلشاواهد آماری، گساترش فراگیر و بدون وقفه •

توجهی« طور »قابلثبات، بههای بیشغل  ۱۹۹۰ی  کند. در اوایل دههغربی را تأیید نمی

 ۱8درصااد( و مشاااغل غیردائمی ) 8۲افزایش یافت. اما نساابت میان مشاااغل دائمی )

ابت ماند. افزون براین، تفاوت زیادی تقریبا  ث ۲۰۰۰تا   ۱۹۹۵های  درصاااد( بین ساااال

ترین کشاااور در رغم این گماان کاه بریتاانیاا، نولیبرالمیاان کشاااورهاا وجود دارد. باه

دهد که این ثبات در این کشاورنشاان میاروپاسات، یک بررسای درباره میزان مشااغل بی

شاد، در حالی شاامل می ۱۹۹۲درصاد از کل مشااغل را در ساال    ۱۶گونه مشااغل فقط 

، مشااااغل  ۱۹۹۰ی  در واقع در طول دهه  ۳درصاااد بود. ۳۵این رقم برای اساااپانیا   که

درصاد از   ۵، تنها ۲۰۰۰ثبات، رو به کاهش داشات. یک بررسای نشاان داد که تا ساال بی

۴کردند،کارکنان دربریتانیا با قرارداد موقت کار می
و تعداد افرادی که بیش از ده ساال  

۵درصد افزایش یافت.  ۳۱به  ۲۹ز در یک محل، کار کرده بودند، ا
 

 
 .۲۰۰۴بیلی و الرنس،  ۱

 ، مراجعه کنید.۲۰۰۷مثال، به سیلوین، عنوان به در مورد کارگران کشاورزی برزیل، ۲

 .۲۰۰۱بودین،  ۳

 .۲۰۰۲(،  Taylorتایلور ) ۴

۵  ( اجتماعی  روند  مورد  در  ملی  آمار  اداره  سند  از  ارقام   Office for National Statistics ’Socialاین 

Trends 2001    ،)88   ماهیت کار    ی تغییربر گرفته شده است. پژوهشی عالی، اما هنوز منتشر نشده درباره

 دهد.(، تصویری مشابه با این ارقام ارائه می Kevin Dooganتوسط کوین دوگان )
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شااوند،  بندی میثبات«، دسااتهبساایاری از اشااکال کار که زیر عنوان »بی •

رو موقت هیچوقت که بهمدت و دائمی هساتند  مانند اکثر مشااغل نیمهمشااغل طوالنی

مدت نیز صاااد  اساات.  بساایاری از مشاااغل با قرارداد کوتاهمورد نیسااتند. این امر در  

شااود که در واقع دائمی هسااتند، اما مدت، غالبا  شااامل کارگرانی میکوتاهقراردادهای 

شااود. این طور منظم با پایان رساایدن زمان قرارداد، دوباره تمدید میقراردادشااان به

کارگران از حقو  شاغلی معینی محروم هساتند، اما این به آن معنا نیسات که کارفرما  

یابی آنان برای مقابله،  تواند از قدرتکه مییا اینآسااانی عذر آنها را بخواهد تواند بهمی

جلوگیری کند. از این گذشاته، در بریتانیا تا پیش از اجرای ] قانون[ بازخرید در اواخر  

عنوان قرارداد رسااامی کاار وجود ناداشااات و کاارفرماایاان حق  ، چیزی باه۱۹۶۰ی  دهاه

ود قرارداد رساامی اما داشااتند هر زمان که بخواهند کارگران را اخراج کنند. عدم وج

، حتی shopfloor based unionمحور  های کارگری کارخانهمانع از رشاد قدرت اتحادیه

شاادند،  هایی از کارگران، مانند کارگران بارانداز که روزانه اسااتخدام میدر میان گروه

 نگردید.  

موضاوع اسااساا  این نیسات که کارگران توانایی اعمال فشاار بر کارفرمایان را    •

خواهند باور کارگران به داشاتن چنین توانایی  دارند، بلکه این اسات که کارفرمایان مین

ی رونق را ساااسااات کنناد. کیات برونفنبرنر در پژوهش خود نشاااان داد کاه در دوره

ی وضااعیت اقتصااادی ، کارگران آمریکایی نساابت به آینده۱۹۹۰ی  اقتصااادی در دهه

ی رکود عمیق اقتصااادی در سااال  هتری داشااتند تا دردورخود، احساااس امنیت کم

هاای کاارگری برای مقاابلاه، خیز  ای کاه اتحاادیاهنویساااد در دوره. او می۱۹۹۰-۱۹۹۱

برداشاته بودند »بیش از نیمی از کارفرمایان تهدید کردند که تمام یا بخشای از کارخانه 

تنها   ها،ی همان تهدیدرا تعطیل خواهند کرد«. اما پس از آن، »کارفرمایان ضمن ادامه

۱درصد از موارد، تمام کارخانه و یا بخشی از آن را تعطیل کردند«. ۳در 
 

ثبات بودن مشااغل  به بیان دیگر، به نفع کارفرمایان اسات که بیش از حد، بر بی

ی  شاان را کاهش دهند. وظیفه تأکید ورزند تا کارگران را مأیوس کنند و ساطح مقاومت

 
 ۲۰۰۰برونفنبرنر،  ۱
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ای اسات که نمایی ناامنی شاعلی نیسات، بلکه نشاان دادن عوامل بازدارندهچپ، بزرگ

عتماد به نفس داشااته باشااند، به آنان قدرت دائمی ها، ااگر کارگران در اسااتفاده از آن

 بخشد.  می

 نولیبرالیسم، دولت رفاه و دستمزد اجتماعی

هاروی،  ی های آنتی نولیبرال، این فرض وجود دارد که ما، به گفتهدر بیشتر نوشته

جا اما این  ۱سارمی بریم.ی خدمات اجتماعی« بهنشاینی دولت از ارائهی »عقبدر دوره

ی صنعتی، تأیید  ویژه در رابطه با کشورهای پیشرفتهنیز، شواهد آماری این ادعاها را به

طور کلی، برای  هاای دولتی باههاای اجتمااعی دولات، هماانناد هزیناهکناد. هزیناهنمی

به این ساااو، روند رو به افزایش داشاااته اسااات )نگاه کنید به  ۱۹۷۰ی ها از دههدهه

 (.۴نمودار 

با    -ی خدمات اجتماعی« در کشاورهای اصالی اروپای »ارائههزینه ۱۹۹۵ال از سا

ها وبیش ثابت مانده اسات. میزان این هزینهکم -وخیز اندک بساته به ساطح بیکاریافت

رغم انجام »اصااالحات  های اخیر، بهدر ایاالت متحده آمریکا در بیشااتر دوره ی رکود

های هوری کلینتون، از میزان آن در رکودجممنفی در سیستم رفاهی« در زمان ریاست

تر نبوده اسات. انور شایخ در تحلیل خود، میزان »دساتمزد اجتماعی خالص« قبلی، کم

شاااوناد منهاای هاای اجتمااعی دولات کاه کاارگران از آن برخوردار میارزش هزیناه  -

های  افتهبنا به ی ۲را در تعدادی از کشورها محاسبه کرده است. -پردازند  مالیاتی که می

او، دساتمزد اجتماعی خالص در کشاورهای آلمان، کانادا، انگلساتان، اساترالیا و ساوئد در 

بیشااتر از   ۱۹8۰ی  مجموع، نساابت به کل تولید ناخالص داخلی این کشااورها در دهه

بوده اسات. این نسابت در ایاالت متحده نیز مشاابه بوده اسات.   ۱۹۷۰و   ۱۹۶۰های  دهه

 (.۵)نمودار 

 

 
 .۱۶۱،   ۲۰۰۵، هاروی ۱

 .۲۰۰۳شیخ،  ۲
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۱۹۹۵و  ۱۹۷۹های رفاهی به نسبت تولید ناخالص داخلی درصد هزینه: ۴نمودار 
۱

 

 کشور ۱۹۷۹ ۱۹۹۵

 استرالیا ۱۳.۲ ۱۶.۱

 کانادا ۱۴.۵ ۱8.۰

 فرانسه  ۲۲.۰ ۲۹.۱

 آلمان  ۲۵.۴ ۲8.۷

 ایتالیا ۲۱.۳ ۲۲.8

 سوئد ۲۵.۱ ۳۴.۰

 بریتانیا  ۱۶.۴ ۲۲.۵

 ایاالت متحده  ۱۳.8 ۱۵.8

 

 

 (درصد) یمل ناخالص دیتول نسبت به خالص  یاجتماع دستمزد: ۵ نمودار

 
 .۹۱8-۹۱۷،   ۲۰۰۱برگرفته از سوانک و مارتین،  ۱

_______آلمان، کانادا، بریتانیا، استرالیا و سوئد   

.......... ایاالت متحده آمریکا  
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که دهد و آن اینرا میی بسایار مهمی را نشاان  تحلیل انور شایخ، همچنین نکته

های ی »دساتمزد اجتماعی« همواره از محل مالیات بر دساتمزدی هزینهبخش عمده

معنای بازتوزیع درآمد / دسااتمزد در بین عادی تأمین شااده اساات. در واقع، این به

،  ۱۹۶۰و    ۱۹۵۰هاای  ی کاارگر اسااات. افزون بر این، در ایااالت متحاده در دهاهطبقاه

دساااتمزد اجتمااعی منفی بود، کاارگران باه دولات، یااراناه    یعنی زماانی کاه خاالص

پرداختند و نه برعکس. انور شااایخ با اشااااره به تفاوت موجود در بین کشاااورها  می

 نویسد:می

های اقتصاادی و  »برخالف ایاالت متحده، ساایر کشاورهای عضاو ساازمان همکاری
دند. آلمان و  طور کلی، دارای دسااتمزد خالص اجتماعی مثبت بو، بهOECD توسااعه

طور  انگلساتان باالترین نسابت را داشاتند، اگرچه در این کشاورها نیز مقدار آن، تنها به
ها  درصاد از کل دساتمزد 8درصاد از تولید ناخالص داخلی و حدود   ۵متوساط حدود  

ی  بود. و در ساوئد، این الگوی دولت رفاه، متوساط دساتمزد خالص اجتماعی در دوره

 ۱.«رونق، در حدود صفربود

اند که ساااطح طور مکرر تالش کردهها بهی گذشاااته دولتدر طول ساااه دهه

در واقع، در در بریتاانیاا مباارزه علیاه   -هاای اجتمااعی خود را کااهش دهناد.  هزیناه

باا وجود این،   ۲  -هاای اجتمااعی بسااایاار زودتر از آن زماان، آغااز شااادکااهش هزیناه

 توان تبیین کرد؟ین را چگونه میهای اجتماعی رو به افزایش بوده است. اهزینه

یابد. تا  های اجتماعی ارتباط میبخشاای از تبیین به مبارزات علیه کاهش هزینه

توانند تأثیر  های بورژوایی اتکا دارند، نمیها به انتخابات در دموکراسایزمانی که دولت

در   ی مردم را کاامال  ناادیاده بگیرناد. برای نموناههاای خود بر زنادگی تودهسااایااسااات

ها[ در انتخابات عمومی، حزب دلیل اولویت نظام سااالمت ]در نظرساانجیبریتانیا، به

کارگر نوین، وادار شاد که ساهم نظام ساالمت از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.  

ساازی برجساته  ی نولیبرالدرساتی »توازن قوای طبقاتی« را در تعیین درجههاروی به

 
 .۲۰۰۳شیخ،  ۱

های قدیمی نشریات چپ منتشر شده در  ر نسخه های دولت را دیاد دارم که نخستین بار موضوع کاهش هزینهبه  ۲

 مطالعه کردم.  ۱۹۵۰ی اوایل دهه 
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داری، حک شاده اسات  هایی در سارمایهاجرا نیسات. خصایصاهاما این پایان م  ۱کند.می

کناد، حتی اگر از این کاار بیزار  کاه آن را مجبور باه پرداخات دساااتمزد اجتمااعی می

 باشد.

کشااای از ظرفیات مردم برای کاار کردن دار تنهاا باا بهرهطبقاات حااکم سااارماایاه

توانناد کاامیااب شاااوناد. این ظرفیات براثر بیمااری، حوادث و  )»نیروی کاار« آنهاا( می

داران باید نگران حفظ یک جمعیت ساالم  بیند. بنابراین، سارمایهساوءتغذیه، آسایب می

های  ی مراقبتباشاند. این امر، مساتلزم ارائهاز کارگران )یعنی »بازتولید نیروی کار«(  

های بیکاری، زنده  ی بیکاری به کارگران اسااات تا بتوانند در دورهبهداشاااتی و بیمه

 بمانند و برای استثمار در زمان احیای اقتصاد، آمادگی داشته باشند.  

داری مدرن همچنین باید نگران تربیت نساال بعدی نیروی کار باشااد و  ساارمایه

قبولی از آموزش، کارآموزی و انضباط حاصل کند که این نسل، از سطح قابل  اطمینان

داری در مورد کاری برای اساثثمار ساودآور، برخوردار باشاد. نگرانی مدافعان سارمایه

ی انساانی« نیروهای کار و میزان »ارزش افزوده ی« حاصال از نظام اموزشای، »سارمایه

ها  ساائله فقط به سااالمت جساامی و قابلیتکه مخیزد. ساارانجام اینجا برمیاز این

دار، خواهان اسااتثمار از شااود. پای اخال  هم در میان اساات. ساارمایهخالصااه نمی

کارگران خرساند اسات، همچنان که کشااورز، خواهان داشاتن گاوهای راضای اسات. از 

دانند با رسایدن به سان بازنشاساتگی، مرگ از گرسانگی انتظارشاان را کارگرانی که می

توان توقع داشاات که نساابت به کار خود احساااس مساائولیت داشااته ، نمیکشاادمی

ی باازتولیاد نیروی کاار، هم عنصااار طور کاه ماارکس گفات، در هزیناهبااشاااناد. هماان

شااود، نقش ایفا  طور تاریخی و اجتماعی تعیین میفیزیولوژیکی و هم عنصااری که به

 کند.  می

ا در زماان جناگ بوئر روی ی رفااه اجتمااعی در بریتاانیای مهم در توساااعاهلحظاه

یابنده، آشاکار شاد که بخش بزرگی از کساانی که برای داد: در میان هراس گساترش

نویسای کرده بودند، از لحا  تندرساتی، توان الزم پیوساتن به نیروهای مسالح اسام

 
 .۵۰،  ۲۰۰۵، هاروی ۱
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طور  را به ی باال و متوسااطاند. ان راجرز، واکنش طبقهبرای رفتن به جنگ را نداشااته

 رده است:فشرده بیان ک

»این باور که اگر قرار اسااات بریتاانیاا با موفقیات با آلماان و ایاالت متحاده رقابات  
کند، پس، دسات زدن به تغییر، ضاروری اسات، اهمیت مرکزی یافت. بحث اصالی، هم  

ی  ها دربارهامپریالیساتها و هم توساط لیبرالبندی ارائه شاده توساط فابیندر فرمول
کرد و ناه باه کاارگران منفرد. علات اصااالی  ه وارد میصااادمااتی بود کاه فقر باه جاامعا

ی کارگر، نیاز به داشاتن یک نیروی کار  درخواسات برای بهبود وضاع ساالمت طبقه

 ۱ها و ارتش بود.«سالم در کارخانه
، پرداخات ۱۹۰۶ای بود کاه دولات حزب لیبرال در ساااال  زمیناهبر چنین پیش

 ارس را تصویب کرد. حقو  بازنشستگی برای سالمندان و تغذیه در مد

نیساات که در هنگام خرید و   objectهای دیگر، شاای  اما نیروی کار، مانند کاال

هاساات. آنچه از دیدگاه  ی هسااتی انسااانفروش، منفعل باشااد. نیروی کار، بیان زنده

شاود، برای کارگر، فرصاتی اسات برای دار »بازیافت نیروی کار« محساوب میسارمایه

یت. برساار دسااتمزد اجتماعی نیز مانند دسااتمزد عادی،  آرامش، لذت بردن و خالق

ی معین، برای سرمایه، ضروری ای در جریان است، اگرچه هردوی آنها تا درجهمبارزه

 هستند.

ای که این بازطراحی این امر، بازطراحی دولت رفاه توساااط سااارمایه را به گونه

ساازد.  ، بسایار دشاوار میی سارمایه باشادنظرانهفقط در تطابق با الزامات اقتصاادی تنگ

ای مساتلزم آن اسات که آن عناصاری که برای بقا و بازتولید نیروی چنین باز طراحی

های  کار، حیاتی هساتند، حفظ شاوند )و یا حتی توساعه یابند( و در همان حال، هزینه

شااادت معلول و کاارگران نااپاذیر، افراد باه»غیرمولاد« ماانناد مراقبات از بیمااران درماان

آمیز ارزش اضاافی، مساتلزم ه، کاهش یابد و یا قطع شاود. اساتخراج رقابتبازنشاسات

های سایاسای در حفظ یابی بخشای از دولت رفاه اسات، ودر همان حال، واقعیتتداوم

کناد. بر قادرت از طریق دموکراسااای بورژوایی، برچیادن بخش دیگر آن را منتفی می

 
. این مقاله روایت بسیار عالی از نیروهای مختلف درگیر در ظهور دولت رفاه و فشارهای موجود بر ۱۹۹۳راجرز،    ۱

 دهد.آن، ارائه می
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های دولتی[،  در درون ]نهادمتن چنین شاارایطی اساات که اقداماتی چون ایجاد بازار 

سااازی، تشااویق بازنشااسااتگی محک زدن برای ورود بازار، برون سااپاری، خصااوصاای

منظور  ها سااازوکارهایی هسااتند که بهگیرد. اینخصااوصاای و نظایر آن، انجام می

ی  سو عدم ارائه شاود تا از یکی خدمات اجتماعی اتخاذ میزدایی از روند ارائهسایاسات

تر  شاوند را آساان فرادی که مساتحق دریافت آن تشاخیص داده نمیها به ااین خدمت

 سازد، و از سوی دیگر سرکوب کارگران شاغل در بخش رفاهی دولت را تسهیل کند.  

 ابهامات آنتی نولیبرالیسم

سااازی و  ، خصااوصاایmarketisation  ی ما توافق داریم که بازارسااپاریاگر همه

ها چه اهمیتی ها، چیزهای بدی هساااتند، پس دیگر این بحثساااازی شاااغلثباتبی

شاان این اسات که تحلیل نادرسات، به اشاتباهات جدی در مبارزه منتهی دارند؟ اهمیت

شاود. اگر کانون انباشات، از اساتثمار روزمره، به »سالب مالکیت« انتقال یافته باشاد،  می

ی  ی کارگر به مبارزات کساانی که در حاشایه بارزه نیز از طبقهدر این صاورت کانون م

ثباات ی مشااااغال را بییااباد. اگر ماا تقریباا  هماههاای مولاد قرار دارناد، انتقاال میفرایناد

گااه توانناد هر کاارگر معترض را اخراج کنناد، آنبادانیم و فکر کنیم کاه کاارفرماایاان می

گردد. باه نظر ه، بیش از پیش تقویات میدیادگااه مبنی بر تغییریاافتگی کاانون مباارز

ی  وساایله ، »انباشاات به۱۹۷۳نویسااد: در جهان پس از گاه که میهاروی آنرسااد  می

دهی امپریالیساتی انباشات سارمایه، در مثابه تضااد بنیادی در ساازمانسالب مالکیت، به

 کند.دارد همین بحث را می ۱جلوی صحنه قرار گرفت«، 

هاای اجتمااعی« هاای طبقااتی، بر »جنبشتاأکیاد بر جنبشچنین تحلیلی، باه جاای  

   ۲کند.تأکید می

 
 .۱۷۲،   ۲۰۰۳، هاروی ۱

های اجتماعی« در برخی از کشورهای اروپایی یک سردرگمی وجود دارد. زیرا عده  اصطالح »جنبشدراستفاده از    ۲

شوند را با مبارزتی که علیه بی عدالتی و جنگ  ایی مبارزاتی را که در امتداد خطوط طبقاتی علیه استثمار انجام می 

 د.کننکاسه مییک -که تا حدوی فراتر از خطوط طبقاتی است -صورت می گیرد 
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باارز نویساااناد: »تعینگیری را فراتر برده و میالکالئو و موف، این نتیجاه  یاابی 

های سایاسای اسات که ربطی معنای »ایجاد هویتمبارزات اجتماعی در جهان ساوم«، به

پذیرد و بر ]نقش[  نتیجه گیری را نمی هاروی این  ۱به مرزهای صاارفا  طبقاتی ندارند«.

کناد. اماا چاارچوب تئوریاک او در را باه روی کاانونی طبقاه، در مقااومات، تاأکیاد می

گاذارد. و این، دارای  تفسااایرهاای ناه چنادان متفااوت باا تفسااایر الکالئو و موف، باازمی

گیرد و سارعت اوج میهای اجتماعی بهی جنبشآمدهای عملی مهمی اسات. مبارزهپی

ها در کند  دقیقا  به این علت که پایگاه این جنبشساپس با همان سارعت فروکش می

طور  داری، آنها را بهشاان در سااختارهای تولید سارمایهمیان کساانی نیسات که موقعیت

بخشاد که به مقابله با سایساتم دهد و به آنها این توانایی را میهم پیوند میارگانیک به

گیرناد و ماانناد  هاای اجتمااعی »ماانناد راکات اوج میجنبشبرخیزناد. باه قول معروف،  

هایی است  ماند، کالبد سازمانجا میها بهچه که از آنآیند«، و آندستی فرود میچوب

ها ساپس که برای رسایدن به اهداف خود، بسایار ناتوان هساتند. فعاالن این ساازمان

تواند به پیروزی منجر  نمیگیری کنند که مبارزه شاوند تا نتیجهراحتی وساوساه میبه

شاود و آن گاه سارنوشات خود را به اصاالحات در چارچوب نظام موجود از طریق احزاب  

 زنند.  های غیردولتی، گره میطلب و پوپولیست قدیمی و یا از طریق سازماناصالح

های فاوسااتو برتینوتی از جریان ریفوندازیون کمونیسااتا در این زمینه، اسااتدالل

Rifondazione  Comunista    در ایتالیا در توجیه تشااکیل دولت ائتالفی با حزب »چپ

داری، به رهبری رومانو پرودی، آموزنده اساات. این چرخش  میانه«ی طرفدار ساارمایه

ی زمانی بین نشااساات  ]در مواضااع[ هنگامی روی داد که موج تظاهرات در فاصااله

( ۲۰۰۳( و آغاز جنگ عرا  )مارس ۲۰۰۱ی  در شاااهر ژنو )ژوییه  8کشاااورهای گروه 

پرسااای بر سااار حقو  کارگران، رأی کافی برای تصاااویب  فروکش کرد، و نیز در همه

های مردمی در ایتالیا دست نیامد. تصویری که برتینونی از جنبشقانونی این حقو ، به

ها قرار دارند   ترین شاکساتها در معرض خطر ساختارائه داد، این بود که این جنبش

م برای مباارزه را شااادیادا  تحلیال برده اسااات. او گفات: کااری، تواناایی مردثبااتزیرا بی

ساازی نولیبرال، زمان ساازی نولیبرال اسات... جهانینشاان جهانیکاری، سارشاتثبات»بی

 
 .۱۳،   ۱۹8۵الکالئو و موف،  ۱



 

 
 

 ی رحمان  وبیو ا  یستار رحمان   یهارمن / ترجمه   سیکر 845

کناد و یاافتاه باه کاار و زنادگی و روابط تولیاد و روابط اجتمااعی را تعیین میاختصاااا 

 ۱کاری کند.«حتی درصدد است که زندگی مردم را دست

  - یا خیانت   -که در تغییر رویکرد ریفوندازیون، نقش ایفا کرد، فقط تسالیم   عاملی 

ی بسایار مهم این بود که برتینونی توانسات هزاران نفر از فعاالن را  یک فرد نبود. نکته

پذیر شاااد که های خود متقااعد کناد. این امر به این دلیال امکاانبه پذیرش اساااتادالل

هاای اتونومیسااام و ش تحات تاأثیر برخی از ایادههاا پیفعااالن ریفونادازیون از مادت

ی کاارگر باه اوروکمونیسااام قرار گرفتاه بودناد  ایاده هاایی کاه مادعی بودناد قادرت طبقاه

کاری« ناشااای از آن، برای  ثباتزدایی« و »بیداری و »صااانعتدلیل تحرک سااارمایه

تلقی  رویهای اجتماعی، تنها راه پیشهمیشه، آسیب دیده است. از این منظر، جنبش

ها فروکش کردند، تنها امید باقی مانده ، شارکت در گاه که این جنبششادند. و آنمی

دولتی بود که امکان داشاات که الاقل اندکی از »نولیبرالیساام« فاصااله بگیرد. همین 

اتونومیسات در آرژانتین پس از خیزش بزرگ از دساامبر اتفا  برای گروهی ازچپ نیمه

هاای اجتمااعی برای  ی داد. هنگاامی کاه خیز بلناد جنبشرو  ۲۰۰۲ی  تاا ژانویاه  ۲۰۰۱

رساید و برپایی مجامع عمومی، فرو نشاسات، به نظر می piqueterosتساخیر محل کار  

ی رادیکال ی آسااان، کار با دولت خانم کیرچنراساات  زیرا دولت او از نسااخهکه گزینه

 ی قبل ، فاصله گرفته بود.نولیبرالیسم در دهه

هاایی کاه از اپوزیسااایون رادیکاال باه همکااری باا احزاب و دولات  این تغییر جاایگااه

داری مدیریت کنند، توسااط باور به روایت  سااعی دارند ساایسااتم را برای ساارمایه

و یا باور به وجود تقابل    -داری »بد نولیبرال«  داری »خوب کینزی«، و سارمایهسارمایه

ی  ل نیساات و »ساارمایه ی مالی« که برای کارگران اهمیتی قائموازی میان »ساارمایه

شاود. واقعیت این اسات که تقویت می -مولد« که گویا برای کارگران اهمیت قائل اسات

ی »کینزگرایی«  کند که در اوج دورهسرمایه، امروز به همان اندازه از دولت استفاده می

کند، چرا که کرد. در واقع، سارمایه، امروز حتی بیشاتر از دولت اساتفاده میاساتفاده می

جا  کنند، مواجه اساات. تا آنگری دولت را ایجاب میهای بیشااتری که دخالتا بحرانب

 
1 Fausto Bertinotti, “15 Tesi per il Congresso di Rifondazione Comunista”, 

Liberazione, 12 September 2004 (my translation) 
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مثابه ایدئولوژی، راهنمای  گردد، نولیبرالیسام بهبه دخالت گری دولت برمی که مسائله

های پسااجنگ در این اسات که سارمایه قصاد دارد عمل ]دولت[ نیسات. تفاوت با دهه

ی ساودآورتر پذیرفته بود، پس بگیرد، و ه در دورهکه بسایاری از اصاالحات مثبتی را ک

 دهند.  ها نیز متناسب با آن، پاسخ میدولت

همین نکته است که منجر به ابهامات در استفاده از اصطالح »نولیبرالیسم« توسط 

ساادگی برای توصایف سارشات منفی بسایاری از  توان بهشاود. این اصاطالح را میچپ می

ضاد اصاالحاتی که  -ی فعلی سایساتم مورد اساتفاده قرار داد  اقدامات دولتی در مرحله

ی جایگزین اصاالحات مثبتی شاده اسات که امکان کساب آن از سارمایه از اواخر دهه

ی گسااترده، میساار شااد. اما این اصااطالح،  ، بدون مبارزه۱۹۷۰تا اواسااط دهه   ۱۹۴۰

این توهم شاود   ای مورد اساتفاده قرار گیرد که سابب تقویتتواند به گونههمچنین می

هایی از سایساتم، تمام آن چیزی اسات که که ایجاد تغییرات جزئی در عملکرد بخش

ی ی مردم ضاروری اسات. بر این اسااس، کساانی که مبارزهبرای بهبود وضاعیت توده

داری«  توانند فراتر روند و آن را »ضاااد سااارمایهدانند، میخود را »آنتی نولیبرال« می

توانند به عقب، به ساازش با سایساتم برگردند. شاعارها و ین میببینند، اما آنها همچن

ها جای داشاتن درک شافاف از دشامن ها در سایاسات نقش دارند، اما اینپردازیعبارت

هاای پیااپی، دوره ای کاه ی بحراندر دوره  گیرناد. و هماهی مباارزه باا او را نمیو نحوه

داری، منجر به حمالت بیشاتر  مایههای سارهای ملی و بنگاهفشاارهای رقابتی بر دولت

شود، به شفافیت بیشتری نیاز  به دساتمزد، دساتمزد اجتماعی، شرایط کار و مشاغل می

 داریم.  
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 درآمد

بنای نظام  مارکس، سااانگ  'ی ارزشنظریه'»جناب واگنر گفته اسااات: 

 'ساوسایالیساتینظامی  'جا که من هرگز آن  ساوسایالیساتی اوسات. اما از

 اثر واگنر است.«صرفا  ام، این فانتزی  نساخته

 ۱88۱ی واگنر«، ها دربارهمارکس، »یادداشت

 

آنچه در این نوشاااته   ۱های مارکس اسااات.گفتاورد باال یکی از آخرین نوشاااته

انداز مارکس جوان اساات. مارکس پس از  آور اساات، شااباهت کاملش با چشاامشااگفت

ی اقامت کوتاه ولی  »راینیشاه زایتونگ«، پیش از ورود به پاریس، در دورهبساته شادن 

نویسااد و طرح کلی  ( می۱8۴۳ای به آرنولد روگه )سااپتامبر پربارش در کروزناخ، نامه

کم به این نویساانده نشااان کند. بازخوانی این نامه، دسااتگرایش خود را پرداخته می

ی مهم نظری آن پایبند ماند. چندین نکتهداده اسات که مارکس تا آخر عمر به مبانی  

   :در این نامه بیان شده است که جای تأمل دارد

که حقیقت مفهومی حاضار و آماده در کشاوی میز اندیشامند نیسات.   اینیکم

جاسات، در برابرش زانو بزن. ما اصاول جدید  یم، حقیقت اینیگوپس »ما به جهان نمی

، نقطه شااروع کار ما همچون  دومکنیم.« میرا از درون اصااولِ خود جهان اسااتخراج 

ی یک »سایساتم آماده« نیسات. قصاد  هارائ  – سافر به ایکاریا  –پردازانی مثل کابه  خیال

های  ما این اسات که »جهان را نسابت به آگاهی خودش مطلع کنیم« و »معنای کنش

هاسات   بنابراین، »روشان خواهد شاد که جهان مدتسسومخودش را توضایح دهیم.«  

آن دست آوردنش در واقعیت، فقط باید به هکه در تمنای کساب چیزی است که برای ب

  در نتیجه »اگر سااختمان آینده و فیصاله بخشایدن به همه چهارم«  وقوف پیدا کند.

 
ن۱ پیشویسنده .  حاضر  متن  مقالهی  در  جامعهتر  »مبانی  عنوان  زیر  پساسرمایه ای  در  ی  مارکس«   سرمایهداری 

 ی بدیل« را به بحث گذاشته است. نگاه کنید به: تفصیل »جامعهبه

https://pecritique.com/2018/12/30%مبانی-جامعه /E2%80%8C -ی

 داری-در-س/ E2%80%8Cپساسرمایه%
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روشان  کامال   چه در حال حاضار باید انجام دهیم  چیز برای تمام اعصاار کار ما نباشاد، آن

 ی آنچه هست در تمامیت آن است.«رحمانهاست: مقصودم نقد بی

ین حال و  گویی به جدالی دیرینه بنماید که تالش مارکس پاساخطور میپس این

ی نظری به صاورت  آینده، بین »آنچه هسات« و »آنچه باید باشاد« اسات که در عرصاه

گردد. آنچاه این نااماه »آگااهی جهاان«  آل« نمودار میتنش بین »امر واقع« و »امر ایاده

کند.  ای پیدا میکند، بالفاصااله بیانی انضاامامی پیدا کرده، عامل یا سااوژهخطاب می

ی  العادهاسااات که مارکس اثر خار   ۱8۴۳اواخر ساااال درسااات در همین زمان، در 

تر گفته بود، کشاد. او که پیشرا به قلم می  حق هگل  یی ساهمی بر نقد فلسافهمقدمه

گونه تدقیق  شاده اسات، اکنون همین مفهوم را این ۱»جهان فلسافی، و فلسافه دنیوی«

کند، پرولتاریا  پرولتاریا پیدا میاش را در طور که فلساافه سااالح مادیکند: »همانمی

 ( ۱۴۲یابد.« )  اش را در فلسفه مینیز سالح روحانی

قدرت نبوغی    ی اهمیتی عملی اساات...دارندهاز دید مارکس »رهایی نظری دربر

بخشاد.« بنابراین »سارِ این رهایی، فلسافه، و قلب آن  اسات که به نیرویی مادی روح می

توان فعلیات پیادا کناد، و بادون  پرولتااریاا نمیفی  نپرولتااریااسااات. فلسااافاه بادون  

( پس نزد مارکس،  ۱8۲تواند نفی شااود.« )   بخشاای به فلساافه، پرولتاریا نمیفعلیت

ی رهایی با خردی  تنیدگی اندیشاههمردر گرو د  اسااساا   ،یابی »انقالبی رادیکال«تعین

»آنچه هسات« در  رو، چون عناصار فراروی ازاینسات که در کنشِ خودِ ساوژه اسات. ازا

ای اینجا و اکنون حضاااوری مساااتتر دارد، آینده را فقط از درون چنان حضاااور بالقوه

ساان بدینکنند.  عناصار ساازای آینده در بطن حال زیسات میتوان اساتخراج کرد.  می

امکان تعامل »اساات« و »باید« در فرآیند دیالکتیکِ انقالبی نهفته اساات که طی آن  

گذارد، بلکه به تاریخ« جامعه را پشات سار می-فقط »پیش تکامل یابی ساوژه نه-خود

 گردد!نوین هستی منجر میکامال   ی نفیِ خودِ آن سوژه، به برقراری یک روش واسطه

 
آلمانِ فقیر نسبتی معکوس دارد. نویسد: »شعور فقرای آلمان با  مارکس در مواجهه با خیزش بافندگان سلزی می. ۱

یک خیزش کارگری هرقدر جزئی باشد، درخود حامل یک روح جامع است. چرا که اعتراض انسان علیه شرایطی 

کند، چرا که اجتماعی که فرد علیه جدایی آن از خود  ناانسانی است، چرا که از خاستگاه یک فرد بالفعل شروع می

 ( ۳:۲۰۵ی انسانی است.« )مجموعه آثار، شورد، اجتماع حقیقی انسان، هستمی
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ی فوئرباخ برنهشاته  بارهدرویراسسته نشسده ی  برنهاده  ساومین آنچه مارکس در

دگرگونی    دگرساازی« اسات، بدان معنا که دگرشادن یک وضاعیت با-اسات مفهومِ »خود

گوناه تعریف این مفهوم را اینایادئولوژی آلماانی  کنناده قرین اساااات.  خودِ دگرگون

توان به را نمی  حاکمی  کند: »ضااارورت انقالب فقط بدان خاطر نیسااات که طبقهمی

ی  کاه طبقاه   اسااات  ن خااطریی دیگری سااارنگون کرد، بلکاه همچنین بادشااایوه

ی انقالب موفق به زدودن تمام گِل و الی اعصاار شاده،  فقط به واساطهکننده  سسرنگون

معضال  بنابراین،   (۵۳.« ) کندرا کساب میی نوین جامعهیک  بنیان نهادن اساتحقا   

، بلکه مربوط به نیسااتبه »حضااور« مسااتقیم سااوژه در فرآیند انقالب محدود  صاارفا   

از انقالب اسست   پس ویژه ، بهی خودِ آنها در به ثمر رسااندن انقالبمشاارکت آگاهانه

  ! شسود و یا هرگز بنا نخواهد شسدی بدیل یا توسسط خود آنها سساخته میجامعه

اما موضاوع اصالی این نوشاته، کمون پاریس اسات. پرساش  ی تاریخ اسست این آموزه

ی بدیل مشاهود این اسات: آیا پس از رخداد کمون تغییری در نگرش مارکس به جامعه

 است؟

 مارکس و کمون پاریس 

ری اسااات کاه باه فقر روحاانی و جسااامی خود آگااهی دارد  ی»پرولتااریاا فق

الغاگر اساات. -ناانسااانیتی که نساابت به این ناانسااانیت آگاه اساات  لذا خود

شاااود، چرا  وجه به ب عاد مطلقِ جامعه تبدیل نمیهیچپرولتااریای پیروزمناد به

تواناد اماا او نمی  کناد...الغاا می اش، هم خود و هم ضااادِ خود راکاه باا پیروزی

شاارایط غیرانسااانی ی کلیهکه شاارایط هسااتی خودش را نفی کند مگر آن

 که در وجود او خالصه شده است نفی کند.«   را  کنونی یجامعه

 ( ۳۶-۳۷)صص مقدس،  یخانواده

 

کس چنین تحولی کمون پاریس حرکتی از پایین، از ساوی پراکسایس، بود. هیچ

 ی اجتماعی بود. درانگیخته-بینی نکرده بود. کمون محصااول یک جنبشِ خودرا پیش

ماانادگاار بود. زماانی  نوین، یاک نظریاه، درونکاامال   این حرکات در عین حاال در یاک ب عاد  
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، ی انقالبی چاالش تئوریِ مساااتتر در یاک جنبش نوپاا را مالقاات کنادکاه انادیشاااه

»جنگ داخلی در فرانساه«، اثری   شسود ی جدیدی از شسناخت گشسوده میمرحله

کامال   جاودانی اسات که به چالش کمون پاساخ داد. بدون مارکس، بدون مقوالت نظری 

ی اعصاار در ی کمون به قلم کشاید، سارشات واقعی کمون برای همهبارهبدیعی که در

 ۱شد. پس در نظرمارکس کمون چه چیزی را آشکار ساخته بود؟تاریخ ثبت نمی

ت الزم به یادآوری اسات که »جنگ داخلی در فرانساه« بیانگر  ی نخسادر درجه

ای تشاکیالتی اسات. بنابراین المللی کارگران« اسات. یعنی بیانیهمواضاع »ساازمان بین

دهی فکری نباید از انظار پوشاایده ی سااازمان و سااازماندر بررساای مفاهیم آن، رابطه

که برای جنبش ساوسایالیساتی،  آمدهایی دربر داشات بماند. بی اعتنایی به این مهم پی

   ۲ی گوتا«، مهلک بود.ویژه پس از »برنامهبه

بینی کرده بود کاه: »روزی کاه ماارکس در »هجادهم برومر لوئی بنااپاارت« پیش

ی مفرغی ناپلئون های لوئی ناپلئون بیفتد، مجساامهوری ساارانجام بر دوشتردای امپرا

( آنگاه اروپا ازجای خود  ۱۱:۱۹۷ر  در میدان واندوم سارنگون خواهد شاد. )مجموعه آثا

کمون   ۳برخاساااته و به وجد خواهد آمد: موش پیر، چه خوب از زیر زمین نقب زدی!«

ی عمل پوشاااانید. در عین حال، مارکس پس از  بینی جامعهبه این پیش  پاریس دقیقا 

تقاد از خود« تکیه کرده ، با رویکردی به آینده، بر روی »ان۱8۴8 هایشاکسات انقالب

ی او، پرولتاریای فرانسااه نساابت به »اهداف عظیم خود ناروشاان که به دیدهود، چراب

وضااع ارساد که دیگر »راه بازگشات غیرممکن خواهد بود، و خودِ بود.« اما زمانی فرا می

.« کمون  رودس همین جساسسست، همین جسا بسایسد رقصسسیسدفراخوان خواهاد داد کاه:  

 پاریس، پاسخ مثبت به آن فراخوان بود!

جای درهم شکستن، به هماشین دولتی را ب  هاقول مارکس »تمام انقالبهکه باین

کماال رساااانده اند«، درهماان »هجدهم برومر« نقد و تشاااریح شاااده بود. مارکس با  

 
پیش نویس دیگر نیز آماده کرده بود.   ۲ی نهایی »جنگ داخلی در فرانسه«،  مارکس پیش از کامل کردن نسخه .  ۱

 .ی مارکس ضروری استنسخه برای درک اندیشه ۳خوانش هر 

 ی کنونی نیست گنجایش مقالهای است که در بررسی »نقد برنامه گوتا« نیازمند مطلب جداگانه. ۲

 .ر«یموش پ  یپنجم: »چه خوب گفت ینخست، صحنه یپرده  ر،یشکسپ یشنامهیاشاره به هملت، نما. ۳
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تز مسااتقیم این کند که کمون پاریس، درواقع »آنتیبازگویی همان گفتاورد، اظهار می

زا، که همچون  یافته، این بختک مرگیتماشاین مرکزی بود.« کمون این ماشاین مرکز

ود، این »رویش ناهنجار« که خود  بی خود فشرده  ی مدنی را در چنبره»ماربوآ« جامعه

کرد، منهدم سااخت. پس کمون »انقالبی علیه این آل اجتماع وانمود میرا همتای ایده

نبود.  –لژیتیمیسات، مشاروطه، جمهوری یا امپریالیساتی  –یا آن شاکل قدرت دولتی  

ی کمون معرف جاذب نیروی دولتی درخود جاامعاه  این انقالبی علیاه خود دولات بود.«

توساط پرولتاریای  ۱8۴8ی  مدنی بود. فریاد »جمهوری اجتماعی« که در انقالب فوریه

زبان بود، در کمون پاریس به واقعیت پیوساات. اما کمون، »بیان مثبت« آن،   پاریس بر

یاک »جمهوری    »جمهوری کاار«، »برو  کاه  بود  نهاادهااییحقیقی«  واقعاا     مبناای 

 دموکراتیک« بنا شده بود.  

در بخش    ۱،کاپیتالی اوج کنندگان« که در نقطه»سالب مالکیت از سالب مالکیت

»گرایش تاریخی انباشاات ساارمایه«، شاااخص تاریخیِ »نفیِ نفی« بود، اکنون نه چون  

ی کاارگر بنادی خودگردان طبقاهی عقالنی« صاااورتعنوان »واساااطاههادف بلکاه باه

شاااود تاا باا میاانجیگری آن، بتوان خودساااازماانادهی »جنبش اجتمااعی باازنماایی می

عقالنی« به پیش  کامال   »روشای انساانی و    ی کارگر و نیز احیای کل بشاریت« را باطبقه

هادف، نفیِ علات وجودی خود پرولتااریااسااات تاا »ماالکیات فردی را باه حقیقات    ۲برد.

تبدیل کند.« به بیان مارکس، شاکل سایاسای کمون یک »همراه« اسات. بنابراین خودِ  

ای برای  ی سااازمان یافتهکمون در حکم »احیای جامع بشااریت نیساات، بلکه وساایله

ای  شادهکشاف  سات.« اما این شاکل، »خودگردانی تولیدکنندگان«، »شاکل نهایتا عمل ا

ی آن، رهایی اقتصااادی کار تحقق پیدا کند.« این بیان مارکس  اساات که به واسااطه

 
، فصل مارکسیسم و آزادی، نگاه کنید به کتاب  کاپیتالبرای تأثیر کمون پاریس بر ساختمان ویراست فرانسوی  .  ۱

 .  ۱۳8۵ی حسن مرتضوی و فریدا آفاری، نشر »دیگر«، چهارم، اثر رایا دونایفسکایا، ترجمه 

»موقعیت  ، پارگراف پایانی »مالکیت خصوصی و کمونیسم«:  ۱8۴۴فلسفی  -های اقتصادیدستنوشتهنگاه کنید به  .  ۲

ی تاریخ تکامل در فرآیند رهایی و ی بعددر مرحله  بالفعل  رو فازضروریِکمونیسم، همان نفیِ نفی است، و ازاین

ی بالفصل است، اما کمونیسم به خودی خود هدف تکامل شکل ضروری و اصل دینامیک آینده   کمونیسماحیا.  

 ۳:۳۰۶« مجموعه آثار، ی انسانی نیست.کل جامعهشانسان، 
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ی شاکل بارهال اخیر، ادبیات بسایار وسایعی« درسا  ۶۰نیازمند دقت فراوان اسات. »طی 

های بسایاری با توسال  ون، ساوسایالیساتی بدیل نگاشاته شاده بود. از فوریه تا اوجامعه

آلی وضاااع موجود  ای را تجسااام کرده بودند که بدیل ایدهبه قدرت تخیل خود، آینده

شاهری را  ها پیش، در »مانیفسات« تصاورات ساوسایالیسام آرمانباشاد. البته مارکس ساال

  . آنچههایی معلق در آسامان« متهم کرده بودبه نقد کشایده و آنها را به »سااختن کاخ

ی تاریخی خود«  باور، »با آگاهی کامل نسابت به وظیفهنوین اسات، زایش جنبشای خود

کشاف شاده را به ارمغان آورده اسات. پس این »شاکل« نه   اسات که این شاکلِ نهایتا 

ی یک جنبش عمیق مل و مکاشاافه، بلکه زادهأ ی تحاصاال تعمق و تفحص، نه نتیجه

 پاریس بودند! اجتماعی بود. کاشفان این شکل، خودِ کارگران

به برشاااماری   ۱المللی و شااارکت زنان،مارکس پس از برجساااته کردن ب عد بین

پردازد، از جملاه لغو کاار هاای گونااگون اجتمااعی میدساااتااوردهاای کمون در عرصاااه

شاابانه، آرای همگانی، تحصاایل رایگان، جدایی دین و دولت، و غیره، اما با صااراحت  

ترین دساتاورد اجتماعی کمون، هساتیِ کنشاگر خودِ آن بود.« کند که »بزرگاعالم می

نها بود که در تداوم خود، هم اوضااع و هم خود آنها را  هساتی آنها، همان پراکسایس آ

نااماد. آنهاا ی اسااات کاه ماارکس »روح کمون« مییزدگرگون خواهاد کرد. این آن چ

ی یک فرمان ابالغ شااود.« آنها از  ای نداشااتند که به واسااطه»اتوپیای حاضاار و آماده

دارند و باید از    شدانساتند »راه درازی در پیکمون انتظار »معجزه« نداشاتند چون می

اوج به نثر درآوردن سارشات کمون    یجا، در نقطهمراحل مختلفی عبور کنند.« در این

آلی برای تحقق  شاااویم: »آنها ایدهاسااات که با مهم ترین توصااایف مارکس روبرو می

 
به نمایش گذاشتند. زنان »زنان واقعی پاریس، همانند زنان دوران باستان، قهرمانی، شرافت و فداکاری خود را  .  ۱

که اهریمن کند؟ اینپاریس در سنگرها و در مسلخ، با خوشحالی جان خود را فدا کردند. این چه چیزی را ثابت می

 کمون آنها را به مگیرا و هگاتِس تبدیل کرده است.«  

هکاتیا، زنی قدرتمند است که از خانه  کند و  کار را تنبیه می شکن و خیانتهای یونانی، مگیرا، افراد پیمان در افسانه 

 ( Megaera and Hecatesکند. )تازگی آفریده شده، حفاظت میو هرآنچه به
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ی نوین را آزاد کنند، عناصاری که خواساتند عناصار جامعهبخشایدن نداشاتند بلکه می

  ۱اییِ درحال سقوط، آبستن آن بود.«ی بورژوی کهنهجامعه

گرایان انقالب فرانساه بود. در آن زمان، انقالبیون  ی مقابل آرماناین درسات نقطه

ی  کردند و آمادهدر پی احیای »دموکراساای باسااتان« بودند. رداهای آنها را بر تن می

عدالت و فضاایلت« قربانی کردن جامعه برای چنان اهدافی بودند. شااعار آنها »آزادی، 

بود. توهمی بود که مبدل به تراژدی شاد و فرزندان خود را بلعید. زمانی که سان ژوزه 

ی حقو  بشار که بر دیوار کنسارژیه  شاد، با اشااره به کتیبهدر دادگاه ترور محاکمه می

،  خاانواده مقادسآویزان بود، باا حیرت اعالم کرد: اماا این من بودم کاه آن را نگااشاااتم! )

هایی شاد که به گوید، »انقالب فرانساه منجر به ایدها این وصاف مارکس می( ب۱۱  

... چنانچه این کمونیسستیی  تمامی جهان کهن رفتند... منجر به ایده  هایایدهورای 

.« ی نظم نوین جهسانی اسسستهمسان ایسدهایاده باه وجهی پاایادار پروراناده شاااود،  

 (۱۱۹جا،    )همان

کمون پااریس، در رشاااد، بلوغ و خودآگااهی  تفااوت تااریخی انقالب فرانساااه و  

ی نوین« اساات که در بطن نظم کهن ریشااه بسااته بودند. کمون »امر  »عناصاار جامعه

ممکن« را به »امر بالفعل« تبدیل کرد  فوران آنچه در پشاات فعل و انفعاالت مشااروط 

این اسات کمونیسام، »بله،   آمد.در ساطح جامعه درحال »شادن« بود اما به چشام نمی

د بود  این نفی »ایده« نیسسست،  وکمون وحدت ذات و نم  !«'ناممکن'نیسااام کمو

طور  همان  تنیدگی تئوری و پراتیک، و آمیزش هسستی و ایده اسست بلکه درهم

ی کمون نیز کمااکاان از  کاه در نقاد واگنر مشااااهاده شاااد، ماارکس حتی پس از تجرباه

ورزید. اما هساتی بالفعل  میداری امتناع ی پسااسارمایهبندی جامعهطراحی سااختمان

پذیر کرده بود. یک چنین طرحی اساات که انداز را امکانکمون، طرح کلی یک چشاام

 
های آن برگرفته شده  نویستمام گفتاوردهای داخل دو گیومه، مستقیما  از متن »جنگ داخلی در فرانسه« و پیش.  ۱

 است.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/civil_war_france.pdf 
 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-

france/drafts/index.htm 
 ۲۲به انگلیسی، جلد  مجموعه آثار همچنین نگاه کنید به

https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/civil_war_france.pdf
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/drafts/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/civil-war-france/drafts/index.htm
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ی گوتا« ساوسایالیساتی در »نقد برنامه  هایمارکس در مواجهه با سایر قهقرایی گرایش

 دهد:  پرورش می

به   وار فردی کمونیساااتی، پس از ناپدید شااادن انقیاد برده»در فاز باالتر جامعه

جاا همچنین محو تعاارض بین کاار فکری و کاار جسااامی  پس از  تقسااایم کاار و از آن

که  ای صرف برای زندگی به نیاز اصلی زندگی  پس از آنوسیلهیک تبدیل شدن کار از  

های ی چشامهی فرد، نیروهای مولد هم افزایش یافته و همهجانبهبه همراه تکامل همه

توان از افق تنگ حق بورژوایی در تنها در آن زمان می  ثروت تعاونی فوران یافته باشاد،

تماامیات آن فرا رفات و جاامعاه بر پرچم خود خواهاد نوشااات: از هرکس براسااااس 

 !«ی نیازشاستعدادش و به هرکس به اندازه

. اماا حضاااور  دبرخااک افتاادنافریسادهسای یسک تمسدن نوین  آری، کمونااردهاا باا  

ادراک کرده، و هدف آن را »جاودانی« کند.  مارکسای ضاروری بود تا سارشات کمون را 

وجود اثری چون »جنگ داخلی در فرانسااه« اساات که در صاادوپنجاهمین سااالگرد 

باد  کند. زندهی بدیل« امروزی میی کمون را در روش برخورد به »جامعهکمون، آموزه

 کمون پاریس!

 

 ۱۴۰۰اردیبهشت  ۲۷

 

 منابع 

 
• Karl Marx, Fredrick Engels, Collected Works, Volumes 3, 4,11& 

22; International Publishers, NY. 1975 

• Karl Marx, Critique of Hegel’s “Philosophy of Right”, Cambridge 

University Press, NY, 1977 

Raya Dunayevskaya, Marxism and Freedom: From 1776 Until 

Today, Pluto Press, 1958 

 



 

 
 

 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

ی  شناسایی عناصر »جامعه

 بدیل« در گروندریسه

 

 علی رها 

 

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


 سه یدر گروندر  ل«یبد  یعناصر »جامعه  ییشناسا 862 

 نخست: درآمد بخش  

ی ای حاضار و آماده برای جامعهجویی برای یافتن نساخهوی حاضار جساتنوشاته

و نه در دیگر آثار شاااود یافت میدر »گروندریساااه«  نه   چنین چیزی ۱بدیل نیسااات.

جاااماعااه   هاماچانایان،.  مااارکاس تاکاویان  و  حارکاات  مسااایار  طاراحای  کاناونای،  ی  ماتان 

رو، بیشااتر با  »مراحل دوران گذار« نیساات. ازاین  اصااطالحبه، و یا  داریپساااساارمایه

سروکار دارد. یعنی به عوض تشریح وجوهی ی بدیل  مختصات جامعهی مفهومی  عرصه

مفاهیمی که هنوز به فعل درنیامده   انضااامامی، بر »قدرت تجرید« مارکس تکیه دارد.

، از  باشااند، و همچون امکانی در بطن شاارایط موجود نهفته باشااند، بنا به ضاارورت

ی ی جاامعاهی درباارهپردازخیاالسااااحتی تجریادی برخوردارناد. اماا تجریادات ماارکس،  

اند.  بدیل نیسات، بلکه از راه درگیری با امر واقع و نقد ایجابی آنچه هسات، منتج شاده

هنگامی که خودِ امر واقع تضااادمند باشااد، عوامل فرآروی از آن نیز در خودِ آن قابل  

 جوست. وجست

هاا بساااناده کناد و در انبوهی از د پادیادهونمتواناد باه  موجود نمییات  ادراک واقع

 .ور شودملموسی که در سطح جامعه در جریان است، غوطه های مشهود، تجربی وداده

یک »پتانسایل«،   همچون، دربطن شارایط موجود پیدایشپیش از  یک وضاعیت نوین،  

واقعیات تبادیال میکناد، »سااانتز«  برد. آنچاه ممکن را باه  باه سااار می  »ممکن«یاا امرِ

مجموعه عواملی اسااات که درون یک وضاااعیت خا  زیسااات کرده، و زمانی نمایان  

خودی خود »منفعل« اسات به هشاود که سار باز کرده باشاد. آنچه »شارایط« را که بمی

که از قبل در کنه شااارایط    حرکتی اساااتکند،  یک »فاکت« یا امر بدیهی تبدیل می

مارکس، چنانچه ذات و نمود هماره قرین قول به .اسات اشاتهموجود حضاوری بالقوه د

باایاد پادیادار   ال آباا این حاال، یاک »ذات« ما  یکادیگر بودناد، دیگر چاه نیاازی باه علم بود؟

 گردد.

سختی بههمان عناصر درونی است که بدون مفاهیم مارکس،   پس معضل، شناختِ

مندند، یک »سایساتم« یا دساتگاه نیساتند. نظام کهبا اینسات. آن مفاهیم،  اپذیر  امکان

 
ی گفتاوردهای »گروندریسه« از متن انگلیسی مارتین نیکوالس به فارسی برگردانده شده و مسئولیت آن به  کلیه.  ۱

 ی نویسنده است.عهده 
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شااناساای مارکس  شااناساای مارکساای را درعین حال باید در روش، شااناختروازاین

جا و جو کرد. تنها از این طریق درخواهیم یافت که فرآروی از امر واقع، در اینوجسات

ماندگااری و فرآروی، پرتنش اسااات  هم  مانادگار اسااات. دیاالکتیاک دروناکنون، درون

تشاابه و هم تمایز اسات. در حقیقت، چگونگی رفع آن تنش اسات که نیازمند    گریاننما

 روش مارکسی است.

روش دیالکتیکی »گروندریسه«، تاکنون مباحث بسیاری صورت گرفته  یدربارهاما  

ی متن حاضاار نیز سااهم پیرامون »روش اقتصاااد ساایاساای«. نویساانده  ویژهبهاساات، 

جای تکرار آن مباحث و تمرکز هنوشاته، باین اما   ۱کوچکی در این مباحث داشاته اسات.

حد توان، چگونگی کاربرد روش    بر دیالکتیک »در خود و برای خود«، برآن اسات تا در

ی بدیل در »گروندریساه« مورد دیالکتیکی توساط مارکس را در پیوند با عناصار جامعه

 بررسی قرار دهد.

 ی مدنی«بخش دوم: فرآروی از »جامعه

مثاابه یک انتزاع  هبا 'جامعاه'مجادد    برقراریتر این اسااات که ما باید از »ازهماه مهم

هساااتی اجتمااعی اسااات. بناابراین، بیاان هماان  در برابر فرد خودداری کنیم. فرد،  

اش، حتی اگر درشااکل مسااتقیم نمادی اشااتراکی پدیدار نگردد، و در همکاری زندگی

 ید هستی اجتماعی است.«ؤممستقیم با دیگران هم انجام نگیرد، مبین و 

 ( ۳:۲۹۹)آثار،  ۱8۴۴فلسفی  -های اقتصادیدستنوشته 

 

ی شاروع نقد چیسات؟ مارکس پرساش نخساتین »گروندریساه« این اسات که نقطه

کند. در واقع این پرساشای اسات که کفا شاروع میجدهم و فردِ خودهای قرن ها ایدهب

( و ساااپس  ۱8۴۱ی دکترایش )نامهپایانی فلسااافی، از زمان نگارش مارکس از جنبه

ی »اتمی«  (، با آن دسات به گریبان بود: بدیل جامعه۱8۴۳ی حق هگل« )»نقد فلسافه

د را در دولت ی مدنی، پاسااخ خومعاصاار چیساات؟ هگل بدون رفع تخاصاامات جامعه

 
 ی مارکس« در لینک زیر: »کندوکاوی در گروندریسهنگاه کنید به: . ۱

https://pecritique.com/2020/08/08%کندوکاوی-در-گروندریسه-مارکس-دست /E2%80%8C /ن 

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/
https://pecritique.com/2020/08/08/کندوکاوی-در-گروندریسه-مارکس-دست%E2%80%8Cن/
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ی معااصااار،  ی ماارکس، هگال باا اذعاان باه خصااالات اتمی جاامعاهباه دیاده  ۱یاافتاه بود.

حفظ   های تضااادمند خصااوصاای را در حینی عرصااهی پراکندهخواهد مجموعهمی

بخش خاارجی طبقاات اجتمااعی، در کلیتی انتزاعی آشاااتی دهاد. اماا یاک عاامال وحادت

د« باشاد. انساان  مثابه یک »بورژوا« و یک »شاهرونتواند میانجی دوگانگی انساان بهنمی

فراتر از یک شاهروندِ صارف و هساتی انساانی نیز فراتر از موجودیتی سایاسای اسات. 

ی نزاعی همگاانی اسااات کاه در آن مناافع عاام باه معنی  ی مادنی عرصاااهجاامعاه

یافتگی نفع خا  اسات... در درون فرد نیز کشامکشای ذاتی بین یک شاهروند عمومیت

ی انبوهی از  ی مدنی در بردارندهعهساایاساای و یک فرد خصااوصاای وجود دارد. جام

های متضااد منافع خا  اسات  تشاابه منافع عام و خا ، صارفا  یک تشاابه صاوری  الیه

 است. 

ای  کشاد  یکی نظریهدو نظریه را به نقد میی اول، »گروندریساه« از همان صافحه

کناد و دیگری دیادگااهی کاه باا واحادی خودکفاا شاااروع می  عنوانباه  «فرد»کاه باا  

 «اجتماعی  »قرارداداولی   یخاسااتگاه نظریه  «.ی واحدسااوژهیک »سااان  به  «تماعاج»

وارد   قراردادی ت چنانطاوساا  را ب مساتقل یطبیع  طوربههایی  ساوژهکه  ،اسات  روساو

عمومی مییاک  ارتبااط و   این فرد  (  8۴کناد. )   ائتالف    یلفاه ؤم  منفرداماا خود 

معین و   یاجتمااعی اسااات کاه برخالف عهاد کهن، دیگر جزو متعلقاات یاک مجموعاه

واسااطه  انقیاد بییک شااده از پیوندهای طبیعی و  کبلکه فردی منف ،محدود نیساات

ی رقابت آزاد اسات که از بدو  اسات  فردِ جامعه  هجدهمی  ساده «آلایده»اسات  فرد 

ی نظری  کند. ریشاهبینی میشی مدنی« را پیی شاانزدهم، »جامعهشاروعش در ساده

 است. نیز بر چنین برداشتی استوار آدام اسمیت و ریکاردو 

 

کند »جامعه«، جمع جبری افراد اسات و  رویکرد دیگری هم هسات که تصاور میاما  

 رویپیشناه بیاانگر مجموعاه روابط متقاابال آنهاا. این گرایشااای اسااات کاه در برابر  

 
 نگاه کنید به لینک زیر:   ی حق هگل«،برای بررسی کوتاه »نقد فلسفه. ۱

https://pecritique.com/2021/03/17%تأملی-در-حواشی-نقد-فلسفه /E2%80%8C /ی-حق-هگل-عل 

 

https://pecritique.com/2021/03/17/تأملی-در-حواشی-نقد-فلسفه%E2%80%8Cی-حق-هگل-عل/
https://pecritique.com/2021/03/17/تأملی-در-حواشی-نقد-فلسفه%E2%80%8Cی-حق-هگل-عل/
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»جاامعاه« و یاا   ی پیونادهاای فرد، بااکلیاه ی عصااار معااصااار و فروریزیگسااایختاهلجاام

بان ساااوسااایالیسااات و ، که شاااامل ادی نیزاین نظرگاه    کند.»جمعیت« شاااروع می

نساابت به جامعه »نگاهی نادرساات و   ،گرددمی هانی مثل ژان باتیساات ساااقتصاااددان

کناد بلکاه  نمی برطرفرا معااصااار  کارگر   فهومماین دیدگاه،  (  ۹۴نظرورزانه« دارد. )  

دار کال تجریادی درچنین منظری، جاامعاه یاک سااارماایاه.  دهادمی  آن را تعمیم همگاانی

جهان اشاایا و طبیعت را دساات و رابطه با  ی اجتماع  انهبیگ  ساارشاات  خواهد بود، اما

که   شااودتبدیل می  اجتماع کار و برابری دسااتمزدهابه  گذارد. جامعه،  باقی می نخورده

دار عمومی، پرداخت  سارمایهمثابه بهاشاتراکی، از ساوی جامعه  یسارمایهیک از ساوی  

نشااند، یک »جامعیت انضامامی« آنچه مارکس در برابر این دو گرایش بر می.  شاودمی

باه وجهی کاه فرد و جمع را  کناد،  ی معااصااار عبور میکاه از فرآیناد نقاد جاامعاهاسااات 

 رساند.به تعامل میبرمبنایی کامال  جدید،  

اش، برای فرد  های گوناگونبندیصاورتی مدنی معاصار، در تمامی وجوه و  جامعه

ظااهر »خودبنیااد«، توساااط یاک روابط یاک وسااایلاه اسااات. خود این فرد باهدرحکم  

اسات. یعنی در درون اجتماع اسات که خودی پیدا کرده  یافتهاجتماعی تاریخی تعین  

گردد.  کند و با مصاارف آن، دوباره به خود بازمیای تولید میاساات. یک فرد مولد، ابژه

ای خارجی اساات، تولیدش، رابطه ی فرد با محصااولی کنونی، رابطهاما درون جامعه

واساطه آن را تصارف  شاود. بنابراین، او به وجهی بییعنی توساط اجتماع وسااطت می

ی او با سااایر افراد بسااتگی دارد.« کند. »بازگشاات فرآورده به سااوژه، به رابطهنمی

دهد، ارزش  ی مدنی افراد را به یکدیگر پیوند میای که در جامعهجا( آن واساطه)همان

 بادله است. م

اسات. »وابساتگی متقابل افرادی که نسابت   جانبههمهگر  ارزش مبادله یک میانجی

( بناابراین، ۱۶۵دهاد.« )   اناد، پیوناد اجتمااعی آنهاا را شاااکال میتفااوتباه یکادیگر بی

کناد.«  ی ارتبااطش باا جاامعاه را در جیبش حمال می»فرد قادرت اجتمااعی و نیز حلقاه

این پیوساتگی اجتماعی اسات  وجه عامی اسات که در   ( ارزش مبادله، تجسام۱۵۷) 

جا ساارشاات اجتماعی فعالیت، و نیز کند. در اینواقع فردیت و ویژگی افراد را نفی می

ساان چیزی عینی و بیگانه پدیدار  شاکل اجتماعی محصاول، و ساهم هر فرد در تولید، به
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شااود که به جای ارتباط متقابل آنها با یکدیگر،  ای با افراد روبرو میگردد و به گونهمی

ی  فرانمود تبعیت آنها از روابطی اساات که موجودیتی مسااتقل پیدا کرده اساات. رابطه 

شاود. میمثابه یک »شای«« پدیدار  متقابل افراد، همچون چیزی بیگانه و خودمختار، به

 (۱۵8گردد.« ) »هر فرد در ساحت یک شی« از قدرتی اجتماعی برخوردار می

م باا  أی تولیادکننادگاان باه یکادیگر، توجاانباههماهی کنونی، تجلی وابساااتگی  جاامعاه

نشااند که خارج هاسات. تقسایم کار اجتماعی، »وحدتی« را برمیانزوای کامل منافع آن

شاااوند  تولید »افراد جذب تولید اجتماعی میهاسااات.  از خودِ افراد و مساااتقل از آن

، افراد روازاینزند.« )همانجا(  اجتماعی خارج از آنها زیساته و سارنوشات آنها را رقم می

آورند که به یکدیگر ندارند. اما چرا؟ »صرفا  از آن جهت که آن شی« به شی« ایمانی می

ی اجتمااعی خود را از  هچراکاه افراد رابطا  ای عینیات یاافتاه بین افراد اسااات...رابطاه

( بنابر این، ۱۶۰ی که چیزگونه شاااده اسااات.« ) طوربهاند،  خودشاااان بیگانه کرده

برند که ی تجریدات به سر میگیرد که در زمان ما، »افراد زیر سلطهمارکس نتیجه می

( آن  ۱۶۴در واقع بیان نظری روابطی مادی اساات که ارباب و ساارور آنهاساات.« )  

ی محتوم این به قدرتی خودمختار تبدیل شاااده اسااات، نتیجه  اهرا روابط مادی که ظ

( در روابط ۱۹۷ی عزیمت، فرد آزاد اجتماعی نیساات.« )  حقیقت اساات که »نقطه

ی مستقیم فرد بر فرد، یک جای قدرت اجتماعی یک شای«، سالطهداری، بهپیشااسارمایه

ی مبتنی بر یک وابساتگی شاخصای، برقرار بود. ساپس این روابط به »اساتقاللی شاخصا

بعدی، »فردیت آزاد« اسات که مبتنی بر   بندیصاورتوابساتگی عینی« تبدیل گشات.  

»تکامل جامع افرادی اسات که بارآوری اشاتراکی و اجتماعی خود را تابع خود و ثروت 

 ۱(۱۵8کنند.« )   اجتماعی می

 بخش سوم: مفهوم »برابری و آزادی«

ی آن خریاد و فروش نیروی کاار  کااالیی، کاه در محادودهی  »قلمرو گردش یاا مباادلاه

جریان دارد، در واقع همان پردیس حقو  ذاتی بشاار اساات. قلمرو انحصاااری آزادی،  

 
 مارکس، رجوع کنید به لینک زیر:ی مفهوم »فردیت آزاد« نزد برای بررسی مشخصی درباره . ۱
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نیروی  ی کاال، مثال برابری، مالکیت و بنتام. آزادی، چرا که هم خریدار و هم فروشاانده

برابری،   بندند...داد میکار...همچون اشااخاصاای آزاد که در پیشااگاه قانون برابرند، قرار

شاااود، و ی یاک کااال وارد رابطاه باا دیگری میصااااحاب سااااده عنوانباهچون هریاک  

 کند...«های برابر را مبادله میمعادل

 ۲8۰۱،   ۱»کاپیتال« 

 

ی بورژوایی روی ساخن مارکس در طرح و نقد مفهوم »برابری و آزادی« در جامعه

اساات. یکی از   ،پیروان پرودون ویژهبهها، نخساات متوجه سااوساایالیساات  یدر درجه

معیار سانجش شاکل ارزشای اسات    عنوانبههای رایج، عدم درک سارشات پول کژفهمی

دارد تاا باا حفظ ارزش مباادلاه و روابط اجتمااعی متنااظر باا آن، آن می  کاه برخی را بر

قول مارکس،  ن اساات که بهکار« را جایگزینش کنند. مثل ای-ای به اساام »پولمقوله

( این گوناه ۲۴۰جاای وارد کردن ضااارباه باه خر، خورجین او را هادف بگیریم« )   »باه

گذارند. این نخورده باقی میها، سااارشااات متعارض روابط اجتماعی را دساااتحلراه

ی نمادین تضاادهای بنیادی ، که جلوهنفساه رافیاسات که بخواهیم پولِ    نگریسااده

 کاری کنیم ولی خود آن روابط را دگرگون نکنیم. دست ،روابط موجود است

بالد که تجساام ان، به خود میاقتصاااددان»دموکراساای بورژوایی«، حتی بیش از 

ارزش    عنوانبهبالفعل برابری افراد اساات. البته. چرا که نه! مادام که کاال یا کار صاارفا   

یکادیگر مرتبط گردناد    مباادلاه ادراک شاااود، و روابطی کاه طی آن کااالهاای گونااگون باا

اند نیز همانند یکدیگرند.  های مبادلهیهمساان باشاند، در آن صاورت، افرادی که ساوژه

شاود، بین آنها هیچ تمایزی وجود ندارد. تا آنجا که به سارشات صاوری رابطه مربوط می

گراساات، یعنی هر یک نساابت به دیگری از همان روابط ها مبادله»هر یک از سااوژه

های سااوژه  عنوانبهبرخوردار اساات که آن دیگری نساابت به او. بنابراین  ای اجتماعی

ها تمایزی یافت،  ها اساات. غیر ممکن بتوان بین آنشاااخص روابط آن  برابریمبادله،  

 
 در »کاپیتال«، نگاه کنید به لینک زیر:داری  ی پسا سرمایهی مبانی جامعهبرای نظری درباره . ۱
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  عنوانباهکنناد نیز  هاا مباادلاه میچاه برساااد باه تضااااد. عالوه بر این، کااالهاایی کاه آن

 ( ۲۴۱های مبادله، معادل یکدیگرند.« )  ارزش

شاااود، محتوای رابطاه خاارج از جاا کاه باه »شاااکال نااب« آن روابط مربوط میتاا آن

کنیم که از لحا  وهله را مشااهده می ساهگاه فقط ظهور  مالحظات اقتصاادی اسات. آن

های مبادله،  ، ارزشکنندهمبادله  عنوانبههای رابطه  صااوری متباین یکدیگرند: سااوژه

  عنوانبهها ای که از آن طریق ساوژه، و باالخره خود عمل مبادله، یعنی واساطهبرابرها

های برابر، در اند. این ابژههای همانند آنها برنشاانده شادهبرابر، و ابژه  عنوانبهگر،  مبادله

ی دیگر اسات که همساان ارزش برابرِ خود  حکم »عینت یابی« یک ساوژه برای ساوژه

عمال مباادلاه، در حین احسااااس برابری، نسااابات باه یکادیگر شاااود. آنهاا در  هاا میآن

 اند.  اند. آنها تنها با وساطت عمل مبادله برای یکدیگر واجد هستیتفاوتبی

اند که عالوه بر برابری، بیانگر  کنندگان، درعین حال وارد عملی شادهاما این مبادله

ی برابرها، نه بادلهحقوقی اسات، بدان معنا که در این م  یاسات. این یک وهلهآزادی 

ها آزادانه وارد معامله شده  زوری صورت گرفته است. هر یک از آن خشونتی و نه اعمالِ

کند. هریک تا جایی خود  اساات. هریک داوطلبانه مالکیت خود را به دیگری واگذار می

دهاد کاه آن دیگری خود را در اختیاار امیاال او قرار  را دراختیاار امیاال دیگری قرار می

دهاد و مورد طور متقاابال، دیگری را مورد اساااتفااده قرار میه بااشاااد. »هریاک، باهداد

ها در عین حال وارد »ذهنیت«  ( این وهله۲۴۳گیرد.« )   ی دیگری قرار میاساتفاده

 شوند:دو فرد می آن

رسد  و دوم، هر کدام  یی دیگری، به هدفش میکم، هریک با تبدیل خود به وسیله

گردد  و سوم، ارتباط متقابلی  ای برای شخص دیگر میخود، وسایلههدفی برای   مثابهبه

واقعیتِ   عنوانبهکه که در آن هریک در آنِ واحد هم هدف و هم وسایله اسات، و با این

، فااقاد  دیاد دو طرف مباادلاه، باه خودی خود  ضاااروری مباادلاه، مفروض اسااات، ولی از

اش را تأمین  وسات که منافعموضاوعیت اسات. این ارتباط متقابل تا جایی مورد توجه ا

 کند حتی اگر به قیمت حذف دیگری باشاااد. »به بیان دیگر، نفع مشاااترک که ظاهرا 

یید هر دو طرف رسایده اسات، به خودی  أ نیت کل عمل نمادین گشاته و به ت  عنوانبه

یابد که گویی در پشاااتِ سااارِ این منافعِ  خود انگیزه نیسااات، بلکه طوری جریان می
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دون اطالع نفع فردی، و در تعارض با دیگری، صااورت پذیرفته خودپوی مشااخص، و ب

 (۲۴۴است.« )  

کردن  به این آگاهی دلخوش کناد که ارضاااا تواند خود رافرد می با این حسااااب،

به معنی رفع تعارض و تحقق منافع اجتماعی و   اش دقیقا منافع متضاااادِ خصاااوصااای

پندارند که جمعی اسااات. »در عمل مبادله، یکایک افراد در ذهنیت خویش چنین می

کننده هساتند. بنابراین، با چنین برداشاتی، آزادی کامل فردی ی مسالط و تعیینساوژه

تحقق نفع اند که در پی  عین حال، هر دو طرف واقف جا( دربرقرار شاده اسات.« )همان

به معنی عمومیتِ منافعی خودپو    خودپوی خویش هسااتند. بنابراین نفع عمومی دقیقا 

نشاااند،  ی افراد را برمیجانبههمهاساات. هنگامی که شااکل اقتصااادی مبادله، برابری  

، در دادوساتدی که مبتنی بر ارزش  روازایندهد. »ی مبادله را شاکل میامحتو  آزادی

های  ی ارزششاود، بلکه مبادلهری و آزادی محترم شامرده میمبادله اسات، نه فقط براب

هاایی نااب، صااارفاا  بیاانِ ایاده  عنوانباهاسااات، و    برابری و آزادیمباادلاه مبناای کلیات  

 (۲۴۵ی این مبنا هستند.« ) شدهآلیزهایده

های فرانساوی را های ساوسایالیساتیپردازخیالتوان  با این توصایف، چگونه می

ی برابری و آزادی  ق ساااوسااایالیسااام را معادل عملی کردن ایدهتوجیه کرد که تحق

ای که در انقالب فرانساه ظهور یافت اما توساط روابط پولی و سارمایه به انگارند  ایدهمی

انحراف کشایده شاد، ولی در اصال و در ذات خود یک نظام برابری و آزادی جامع بود. 

ارزش مبادله در واقع همان طور که مارکس مسااتدل ساااخت، نظام پولی یا  اما همان

ها، ازجمله پرودون مارکس آنچه این ساوسایالیساتقول بهنظام برابری و آزادی هساتند. 

های آنها نسابت  ساویی حسااسایت کند، »ازرا از توجیه گران روابط بورژایی تفکیک می

شهری آنها در تشخیص تفاوت بین به تناقضاات درون نظام و از دیگر سو، ناتوانیِ آرمان

 جا(ی بورژوایی است.« )همانی جامعهآلایدهشکل واقعی و  

ی روابط ذب و دفع متقاابال افراد در فرآیناد مباادلاه کاه رقاابات آزادی بر پاایاهجا

جای افراد، خود ساارمایه را از موانعی که ساار  هکند، در واقع بدارانه ایجاد میساارمایه

دی، در عین حال »انحالل  راهش بود آزاد سااااخته اسااات. بنابراین، این نوع آزادی فر

ی و تبعیت از شااارایطی اجتماعی ترین انقیاد فردهای فردی و کاملکامل تمام آزادی
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ها و اشایائی که از روابط ابژه  -اسات که شاکل یک قدرت عینی را به خود گرفته اسات 

که بخواهیم ( پس این۶۵۲اند.« ) بین خود افراد مساتقل شده و بر آنها چیرگی یافته

اش به رقابت، به سااارمایه، به کار بادله را حفظ کنیم ولی انکشااااف ضاااروریارزش م

اسات را تشاخیص ندهیم، هیچ چیز مگر یک خیال   آفرینارزشدساتمزدی و کاری که 

ی  همراه مارکس این عرصااه که بهلوحانه نیساات! بنابراین ضااروری اساات  بافی ساااده

چیز در ساطح صورت  همگان، همهساروصادای خرید و فروش در بازار که در برابر دید  پر

کس بر مارقول بهکه  ی امن تولید وارد شاااویم  جاییپذیرد را ترک کنیم و به خانهمی

 «.وکارکسبدر آن نوشته شده است: »ورود ممنوع است مگر برای سر

 بخش چهارم: ورود به فرآیند تولیدی

ی واساطهفرآیند بیی کارگر حتی هنگامی که خارج از »از دیدگاه اجتماعی، طبقه

ی رومی با  برده  جان کار...ی کار اساات که ابزارهای بیکار اساات، همان قدر ضاامیمه

 هایی نامرئی«زنجیر به ارباب خود وابسته بود اما کارگر مزدگیر با رشته

 ۷۱۹،   ۱»کاپیتال« 

 

ساطح جریان دارد و مربوط  ی مبادله در بازار، درهمانطور که مشااهده شاد، عرصاه

کند. اما در اعما ، د، محتوای رابطه را پنهان و آن را رازآمیز میوشکل است. این نمبه 

ی  پذیرد که کلیه ی سارمایه و نیروی کار، فعل و انفعاالتی صاورت میدر مبادله ویژهبه

کند. به محضاای که شاارایط تولیدی بر مفاهیم حقوقی »آزادی و برابری« را نقض می

داری رها کرده اساات،  های پیشاااساارمایهاز محدودیت ای که خود رامبنای ساارمایه

رود.  بین می اسااتقرار پیدا کند، اسااتقالل صااوری کارگر برای فروش نیروی کارش، از

دار دیگر عوض کند،  دار را با یک ساارمایهحتی اگر کارگر بتواند کار برای یک ساارمایه

یک   عنوانبهمایه سار تواند خود را از دسات کل سارمایه در مقیاسای اجتماعی، ازنمی

 مجموعه، خال  کند.  

بنابراین، مارکس با حرکت از سااطح به عمق، از شااکل پدیداری به ذات که روابط 

ی برابرها را برمال بالفعل را پنهان سااخته بود، معمای قانون دساتمزدی، و کذب معامله

ه داراناه، کاارگر پیش از ورود باه معااملاه باکناد. تحات شااارایط اجتمااعی سااارماایاهمی
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کارفرمای خود وابساته شاده اسات. چندین ساده طول کشایده بود که سارمایه با توسال  

آمیز دولت،  ها و به خدمت گرفتن قانون و ابزارهای خشاااونتترین روشبه وحشااایانه

جادا کناد. تولیاد کاارگری   –ابزار و مواد کاار    –تولیادکنناده را از شااارایط عینی کاار  

نیروی کار ساوبژکتیوی که از شارایط ابژکتیو کار بیگانه شاده اسات،    عنوانبهدسات،  تهی

داری است. بدین سان، کنش کارگر ی تولید سرمایهشروع و پایه و اساس شیوه  ینقطه

 یابد که با او بیگانه است.به محض ورود به فرآیند تولیدی، در محصولی عینیت می

« متفاوت است. از یک جنبه، وجه ورود »گروندریسه« به فرآیند کاری، با »کاپیتال

ی »گروندریسااه«، بدون ورود به کارخانه، نبرد کارگر با ماشااین، و جنگ  مشااخصااه

»قدرت تجرید« مارکس اسااات.  انگیزشاااگفتابعاد    گرنمایانداخلی کار و سااارمایه،  

- ی کارگر با »ناتجساام نفوذ مفهومی او به دقایق فرآیند کاری و رابطه »گروندریسااه«

رود. تبیین  به ورای وحدت آن اضاااداد می  ی حرکتی اسااات کهآلایدهبیان   کارگر«، و

ی کارگر را نه فقط با سارمایه، ای اسات که رابطهسارشات کار در »گروندریساه« به گونه

سازد. نه فقط رابطه با مواد اش نمایان میسوژه، و با فعالیت  عنوانبهبلکه با خودِ کارگر 

ساات، بلکه »درواقع خودِ کار زنده در برابر ظرفیت کار زنده  ای بیگانه او ابزار کار رابطه

از همین روسات که در چنین حالتی، محصاول نیز در   شاود...ظاهر میبیگانه  به وجهی  

او   ابزاری بیگااناه، و کااری بیگااناه رخ می  عنوانباهمنظر  از مواد و  نماایاد.«  ترکیبی 

 (۴۶۲) 

ارد، کل این فرآیند را به فراموشای اقتصااد عامیانه که صارفا  به محصاول کار توجه د

شااارط تولیاد کاه این »جادایی مطلق«، این بیگاانگی، پیشساااپاارد. در صاااورتیمی

یافته عینیت  داری اساات. آنچه در این فرآیند اتفا  افتاده اساات، »تثبیت کارِساارمایه

( ۵۱۲عینیتِ کارگر اساات  عینیتِ ذهنیتی که معارض کارگر اساات.« ) -مثابه نابه

»ساااوبژکتیویتاه«، از جاایگااهی بادون   عنوانباهی بورژوایی، کاارگر  ین، در جاامعاهبناابرا

عینیت برخوردار اسات، اما شایئی که در برابر او ایساتاده اسات، معادل باهمساتان یا  

ی ارباب و بنده را از بین نبرده است بلکه جامعه شده است. پس در واقع سرمایه، رابطه

»تشاخیص دهد که   تولید کرده اسات. اما وقتی کارگرشاده، باز  آن را در شاکلی میانجی

محصاول متعلق به خود اوسات، و به این قضااوت برساد که جدایی او از شارایط فعلیت 
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این آگاهیِ عظیم که خود ماحصال  –بر او تحمیل شاده اسات   –جاسات  هاش ناببخشای

واند به تی تولیدی اساات که بر ساارمایه تکیه دارد، همانند آگاهی برده که نمیشاایوه

 ( ۴۶۳تملک غیر درآید، ناقوس انقراض آن است.« ) 

داری را از بنابراین، مارکس در سااراساار »گروندریسااه«، فرآروی از روابط ساارمایه

  عنوانبههای ساارمایه نهادهکند. »پیشتعارضااات درونی خود این روابط اسااتخراج می

ی آن را نیز دربر دارد.« ی، پتانساایل اسااتحالهآلایده، به وجهی  نفسااهفیی ساارمایه

داری، »نشاانگر سارحداتی اسات  ( یعنی، آشاکار کردن تعارضاات تولید سارمایه۳8۵) 

مای آن  ورای  بااه  ) کااه  سااارمااایااه۳۳۱رود.«  رواباط  از  (  اناباوهای  حاااماال  داری، 

تواند به های متضااد وحدت اجتماعی اسات که سارشات تضاادمندش نمیبندیصاورت

دگردیسای آرام نفی شاود. از ساوی دیگر، اگر ما در تعارضاات پنهان درون ی یک  واساطه

یافتیم، در آن صورت، هر اقدامی  طبقه را نمیی بیشرط یک جامعهخود جامعه »پیش

 ( ۱۵۹بود.« ) انه میپردازخیالبرای منفجر کردنش،  

ط مفاهیم بنیادین رواب  عنوانبه، پرورش مفهوم سااارمایه و سااارشااات کار  روازاین

هاسات که مسایر حرکت  ی بورژوایی، و نیز روشان سااختن »فرآیندِ شادنِ« آنجامعه

ی  واقع، کلیه  کند. درتضادمند و امکان دگوگونی و فرآروی از این روابط را مشخص می

مقوالت اقتصااااد سااایااسااای معااصااار، ناه باه خودی خود، بلکاه از آنجاا کاه »معرف 

ند. اما اگر این داربررسای   به  نیاز های هساتی و مختصاات وجود« هساتند،بندیصاورت

ی هستی اجتماع  ژدیسهآیند، این خود نشاانگر سرشت ک« میمقوالت به نظر »نامعقول

ژدیساگی که هم در مفهوم و هم در هساتی، به کترین تجسام این اسات. نهادینه  کنونی

تر اشااره شاد، خرید طور که پیشروی سار ایساتاده اسات، خصالت خودِ کار اسات. همان

ی گردش اسات. ارزش نیروی کار، مانند هر کاالی  فروش نیروی کار مرتبط با عرصاهو  

الزم برای تولیاد و باازتولیادش بساااتگی    دیگری، باه میزان معینی از زماان کاارِ اجتمااعاا 

دارد و پیش از ورود به فرآیند تولیدی معین شاده اسات. بنابراین، آنچه اسااسای اسات، 

اش با شاارایط عینی کار و با  خالل تولید، رابطه ادراک چگونگی مصاارف نیروی کار در

 خود کارگر است.

»گروندریساه«، سارشات کار کنونی، و فعالیت بارآور را با »جامعیت انتزاعی« تعریف 

« اسات  نفساهفیی »ثروت« اسات. این یک »کار عام«، یک »کار  کند که آفرینندهمی
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این کاری اجتماعی اسات   تفاوت اسات. در عین حالکه نسابت به انواع مشاخص کار بی

طور پسااینی که خصاالت اجتماعی آن با ارزش مبادله وساااطت شااده اساات، یعنی به

توساط شارایطی عینی که نه فقط از کنترل کارگر خارج   به عبارت دیگربرنشاانده شاده،  

ی  ی ماارکس، در جاامعاه اسااات بلکاه او را زیر کنترل خود درآورده اسااات. باه دیاده

طور پیشاینی اسات، یعنی به  نهادهپیشجتماعی کار یک داری، سارشات اپسااسارمایه

ی  گیرد که نتیجه برنشاانده شاده. جای تقسایم کار اجتماعی را ساازماندهی کاری می

جا، خصالت کار، بدون میانجیگری مشاارکت افراد در مصارفی اشاتراکی اسات. در این

 واسطه اجتماعی است. طور بیارزش مبادله، از ابتدا به

ی کار با ساارمایه هنوز باید بدان توجه کرد این اساات که در رابطه ی آخری»نکته

ارزش مصرفی که در برابر سرمایه ایستاده است، نه این یا آن کار، بلکه   عنوانبهکه کار 

 آن مطلقاا   معینهای  اسااات  کاری انتزاعی که نسااابات به ویژگی کار سسساده و ناب

( این کاری اساات که برخالف ۲۹۶تفاوت اساات، اما قادر به هر تعینی اساات.« ) بی

صانعتگر، »تمام خصاایل هنری آن زدوده شاده اسات«، کاری اسات که نیازی به مهارت 

فعالیت ناب  ی هر نوع کاری اسات  و »بیشاتر و بیشاتر به یک  و تخصاص ندارد، و آماده

تفاوت نسابت به هر شاکل خا ، به فعالیتی  ی، به فعالیت ناب مکانیکی و لذا بانتزاعی

ی ارزش مصاارف ( کاری اساات که به منزله۲۹۷شااود.« ) ، تبدیل میمادیصاارفا   

سارمایه اسات. سارمایه، نسابت به چگونگی مصارف، زمان مصارف، شادت و سارعت کار 

ارزشکاامال  بی ناابودگی  ارزشهاای عینیاتاعتنااساااات. »کاار،  هاای یاافتاه  بودگی 

فعالیت،    عنوانبههاسات، و  آنهاسات  امکان وجودی ارزش آلایده  بودگیِ  نایافتهعینیت

 ( ۲۹8ی برنشاندن ارزش است.« ) به منزله

شاااکل اسااات که در برابر ای بیی خام، مادهکار، کنشااای ساااازنده اسااات. ماده

دهنده اسااات، گذرا بودن کند. »کار آتشااای زنده و شاااکلپذیری مقاومت میشاااکل

( کار زنده،  ۳۶۱و شاکل گرفتن آنها توسط کار زنده است.« )  چیزهاسات، زمانمندی 

  عنوانباههاا  ی روح خود تبادیال کرده و از این راه باه آنمواد و مصاااالح کاار را باه »بادناه

( اما در مقایسااه با فعالیت نیروی کار،  ۳۶۷بخشااد.« )  چیزی مرده، جان دوباره می

ی حرکت و مصارف واساطهبه  سارمایه، محتوایی منفعل اسات. ماحصال فرآیند کاری،
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ای اسات که از حرکت باز ایساتاده، به ساکون رسایده اسات: یک »مادیت  کار، ابژه یا ماده

مرده«. با این حسااب، در انتهای کار، فقط همان چیزی پدیدار شاده اسات که از ابتدای 

 های آن معین شده بود. ورود به فرآیند کاری، مبانی و پیش شرط

مثابه یک سااوبژکتیویته  یافته متمایز اساات، کار بهعینیت ز کاراما تنها چیزی که ا

یاافتاه، کااری کاه در مکاان حضاااور دارد، همچنین  اسااات  باه عباارت دیگر، کاار ماادیات

کار گذشته، در تمایز با کاری که در زمان حضور دارد. کاری که در زمان حال   عنوانبه

همچون یک ظرفیت، یک امکان   ی زنده،سوژه  عنوانبهحضاور دارد، کاری زنده است و  

تواند  . بنابراین، یگانه ارزش مصاارفی که میکارگریک    عنوانبهکند  یعنی  زیساات می

اسات که با    ارزش مصسرفی، کارقطب مخالف سارمایه را شاکل دهد، کار زنده اسات. »

-ناکند. در چنین سااحتی، صارفا  در ارتباط با  ارزش مبادله، مقابله می  عنوانبهسارمایه  

، با نفی سارمایه، موجودیت دارد، که سارمایه، بدون وجود آن، سارمایه نیسات. ایهسسرم 

 (۲۷۴است.« )   کارواقعی،  ی  سرمایه- نا

 بخش پنجم: کار ضروری، کار مازاد، کار زائد، کار آزاد

طبیعتاا    –هاای عاالیاه اسااات  کاه هم زماان فراغات و هم زماان فعاالیات  –»زماان آزاد 

ای متفاوت تبدیل کرده اسات...که در مغزش که از آن برخوردار اسات به ساوژهرا کسای  

 کند«ی اجتماع زیست میدانش انباشته شده

 ۷۱۲»گروندریسه«،   

 

ضااروری« و »کار داری را به »کار مارکس کار اجتماعی در شااکل تولید ساارمایه

های  کند. کار ضاروری، کاری اسات برای تولید و بازتولید نیازمندیاضاافی« تقسایم می

کند. این ارزش  معیشااتی کارگر. کار اضااافی، کاری اساات که ارزش اضااافی تولید می

تأمین معیشاات و مصاارف   خاطربهانباشاات ساارمایه اساات و هم   منظوربه  اضااافی هم

اضاافی کاری اسات که برای    کند. کاردیگران زیسات میقبل کار    ای اسات که ازطبقه

داری کاهش کار نظام ساارمایه کند. در« ایجاد میاضااافیمولد جامعه »وقت بخش غیر

زمان کاری مازاد بر زمان کار ضااروری  کار اضااافی   .ضااروری به حداقل، ناممکن اساات
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اساات. تولید کار اضااافی، یکی از قوانین ساارمایه اساات. اما ساارمایه فقط با به جریان 

 کند.  انداختن کار ضروری، کار اضافی تولید می

گرایش سارمایه در این اسات که هم کار تولید کند و هم کار ضاروری را به حداقل  

کند. روند حرکت  و هم جمعیت اضاافی تولید می هم جمعیت کارگری  روازاینبرسااند.  

سارمایه به ساوی زائد سااختن نسابی کار انساان اسات. یعنی برنشااندن کار اضاافی به 

دهد، »از ساااویی کار طور که مارکس نشاااان میهمراه حذف کار ضاااروری. اما همان

در   کند و از دیگر ساو و متناساب با آن منهایِ کار، بطالت نسابی )یااضاافی تولید می

بدین صاورت نیسات که یک  مسایر تکامل اجتماعی ابدا   (...بیرمولدبهترین حالت کار  

آفریند، بلکه بدان صااورت  هایش، برای خود مازادی میفرد با برآورده کردن نیازمندی

کسار  از یاک ساااو    –ای از افراد مجبورناد بیش از حاد الزم کاار کنناد  کاه فرد یاا طبقاه

 (۴۰۱ی و ثروتی مازاد.« )   کار-، و از دیگر سو، نااضافی

داری با وجود چنین اضادادی قابل فهم  بنابراین، رشاد ثروت در مناسابات سارمایه

کشای عام از  ی تضاادمند، به همراه گساترش صانعتگری، یک نظام بهرهاسات. این توساعه

ی  کناد  نظاامی ابزارگوناه کاه از علوم و کلیاه هاای انساااانی ایجااد میطبیعات و کیفیات

کناد. این در حالتی اسااات که بیرون از  برداری میجسااامی و فکری بهرههای  کیفیات

برخوردار   نفساااهفیو اصاااالتی  نفساااهفیی تولید و مبادله، هیچ چیز از منزلتی دایره

ی محض، داری، کل طبیعت برای بار نخسات، به یک ابژهنیسات. بر بنیاد تولید سارمایه

قدرتی برای خود ادراک    عنوانبهر  شاود و دیگی مصارفی خالص، تبدیل میبه یک ماده

گردد. کشاافیات نظری قوانین مسااتقل طبیعی همچون »نیرنگی اساات تا آن را  نمی

 (۴۱۰های انسان کند.« ) مطیع نیازمندی

کند، اما به وجهی که انکشااف حقیقی سارمایه، کار جمعی را با مهارت ترکیب می

ه در وجود کارگر، بلکه در دهد. مهارت نکارگر توانایی جسااامی خود را از دسااات می

آالت در درون کارخانه، موجودیت  ی ماشینطور کل در پیوند علم با پیکرهماشین، و به

شااود که از افراد کارگر یابد. »روح اجتماعی کار از یک هسااتی عینی برخوردار میمی

که تولید مادی بر مبنایی نوین، برای همگان ( این۵۲۹منفصاال شااده اساات.« )  

ها باقی خواهد گذاشات، موضاوع رازآمیزی نیسات. اما ضاافی برای ساایر فعالیتزمانی ا
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که کارگر را  جا که زمان آزاد، زمانی برای رشاد آزاد اسات«، سارمایه زمان آزادی »از آن

انداز مارکس، در اجتماع  ( در چشاام۶۳۴کند. )   آفریند غصااب میبرای جامعه می

 شود.ار و زمان آزاد، مرتفع میهای زمان ک، برابرنهادهداریپساسرمایه

با آن مواجه بوده اسات، یعنی تولید زمان مازاد و   تاکنونی بشاری چه جامعهاما آن

ی  ای معدود و کار ضااروری برای سااایر اعضااای جامعه، در مرحله کار نکردن برای عده

ی سارمایه این اسات که با به خدمت رساد. وجه مشاخصاهداری به اوج میتولید سارمایه

داری با هدف  دهد. ثروت سااارمایهفتن تماام علوم، زمان کار اضاااافی را افزایش میگر

آورد. گرایش ساارمایه »از  کار اضااافی را به تصاارف خود درمی تولید ارزش، مسااتقیما 

ی آن به کار  تولید زمان مازاد اسست و از سسوی دیگر، اسستحالهسااویی همواره 

معیار ساانجش ارزش، ثروت را بر مبنای فقر  عنوانبه( زمان کار ۷۰8.« )  اضسافی

نشااند. علت وجودی کار مازاد در تعارض و به خاطر زمان کار اضاافی اسات بدان برمی

کند. فرد را به یک »کارگر« صااارف  ساااان که کل زمان فرد را به زمان کار تبدیل می

تر از یک  کارگر را به کاری طوالنی ترین ماشینبنابراین، پیشرفتهکاهد. »فرومی

 (۷۰۹.« )   کندوحشی مجبور می

کند که رشااد نیروهای مولد  آشااکار می  اما تشاادید هرچه بیشااتر این تضاااد نهایتا 

های کارگر، کار را به توان به غصااب کار غیروابسااته کرد. زمانی که تودهجامعه را نمی

گاه، از ساویی شاود. آنتوقف میم  کار مازادتصارف خود در آورند، »هساتی تضاادمند  

زمان  شاود، و از دیگر ساو،  های فردیت اجتماعی سانجیده میکار ضاروری با نیازمندی

وجه زمان هیچی ثروت دیگر بهکند. در آن صاورت، سانجهبرای همگان رشاد می  مازاد

جا( مارکس زمان آزاد برای رشااد کار نخواهد بود، بلکه زمان مازاد خواهد بود.« )همان

ترین نیروی مولاده معرفی کرده و باا تعبیری  رشاااد مهم عنوانباهی افراد را  جاانباههماه

ی  سسسرمایه توان تولید گوید، »بر مبنای فرآیند مساااتقیم تولیدی، میکامال  بدیع می

 (  ۷۱۲را مترادف خود انسان درنظر گرفت.« )   ثابت

جود انساااانی در ی بورژوایی، هادف نهاایی فرآیناد تولیادی، خود موباا نفی جاامعاه

ای ای، وهلاهچاه شاااکلی ثاابات دارد، صااارفاا  وهلاهآن  اش باا جاامعاه خواهاد بود. هررابطاه

ای از  یابنده، در حرکت اجتماع خواهد بود. حتی فرایند مساااتقیم تولید نیز، وهلهزوال
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یاابی تولیاد، افرادی در ی شااارایط تولیادی و روناد عینیاتآن خواهاد بود. تنهاا ساااوژه

متقاابال باا یکادیگر خواهناد بود  حرکتی کاه طی آن افراد اجتمااعی، باه همراه   یرابطاه

ی  آن بخش از روزاناه   اناد. آنگااهباازآفرینی جهاان ثروت، در واقع در حاال باازتولیاد خویش

شااده و در تر  و کوتاهکار اجتماعی که ضاارورتا  به تولید مادی اختصااا  دارد کوتاه  

د.  یاابامی  افزایشت آزاد و فکری فرد دراختیاار دارد  نتیجاه، زماانی کاه جاامعاه برای فعاالیا

بخشاای به ی کار به حداقل مطلق به معنی جامعیتنظری، رساااندن روزانهماز چنین  

 .کار است

محتوای زندگی   ی تولیدی که متناظر با آن اساات،ی معاصاار و شاایوهدر جامعه

بیگانگی کامل و یابی، با  ساازی کامل آن مترادف اسات  شامولیت عینیتانساان با تهی

باا    هادفی در خود، همراه اسااات.  عنوانباهانهادام تماام موانع، باا ایثاار کردن انساااان  

ی کار غیر و کارنکردن دی انسااانی، دزتاریخ جامعهدگرگونی و پشاات ساار نهادن پیش

ی ثروت نیز زمان کارمساتقیم مادی  گاه، سارچشامهآن  رساد.ای معدود به پایان میعده

افکنده شود، ثروت ی محدود شکل بورژوایی بره پوستهاین، هنگامی کنخواهد بود. بنابر

ها و نیروهای مولدی که ها، شاادیها، ظرفیتهیچ چیز نیسات مگر جامعیت نیازمندی

 ی افراد آفریده شده باشد:جانبههمهتعاون  یبه واسطه

ی مگر تکامل تاریخی  فرضااپیشهای انسااان، بدون هیچ »پرورش مطلق پتانساایل

هاای  ی توانمنادیکال این تکاامال را، باه تکاامال کلیاه  ین، کاه در این صاااورتپیشااا

که با معیاری از  کند، بدون اینخود، تبدیل می غایتی در  عنوانبهی انسااان،  نفسااهفی

طور کامل و نه قابل سانجش باشاد. وضاعیتی که او در آن خود را به شسدهپیش تعیین

های او بدان خاطر نیساات که آنچه بوده اساات  کند. کوشااش، بازتولید میساااحتیتک

 (۴88جهت حرکت مطلقِ شدن است.« )    بلکه در  باقی بماند،
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 دو انقالب  1

 ۱۹۱۷های فوریه و اکتبر  ی بین انقالبدو فرآیند مقارن، تاریخ روسیه را در دوره

ی کارگر بود که در شهرها رخ داد. رقم زدند. فرآیند اول رشد بسیار سریع آگاهی طبقه

کارگران صنعتی تا ماه ژوییه به درکی از منافع مختلف طبقات   کمرسد دستنظر میبه

وقوع پیوست.  ما در روستاها شکل دیگری از تمایز طبقاتی بهدر انقالب رسیده بودند. ا

توانست رؤیای مالکیت فردی را ای که حتا نمیی مالک و طبقه این تمایز مابین طبقه 

شد. یک طرف  ی دارای مالکیت را شامل میدر سر بپروراند رقم نخورد  بلکه دو طبقه

دهقان زمین داشتند.  قرار  دهقانان  دیگر  طرف  و  پی  داران  را  سوسیالیستی  مقاصد  ان 

بهنمی بلکه  تصرف  گرفتند،  زمیندنبال  آن امالک  تا  بودند  اساس  داران  بر  را  ها 

توانستند در این کشاورزان ثروتمند نیز می ۲ها، تقسیم کنند. حتا کوالک ۱ایفردگرایانه

 این جنبش مشارکت داشته باشند. 

چه حال آن فرآیند روی دهد. بااینزمان این دو  ممکن نبود انقالب بدون وقوع هم

گره میآن  یکدیگر  به  را  نهاییها  هدف  تطابق  نه  که  زد،  بود  واقعیت  این  بلکه  شان، 

لحا  سیاسی از  توانست بهبورژوازی صنعتی بنابه دالیل تاریخیِ وابسته به شرایط، نمی

طور مؤثر ارتش که به-داران بزرگ بگسلد. ناتوانی این طبقه در این امر، دهقانان  زمین

  و کارگران را در یک جبهه قرار داد: -شدند را شامل می

از دو مرحلهبرای تحقق » عامل  بود دو  نیاز  تاریخیِ  یافتن دولت شورایی  ی 

کامال  متفاوت به یکدیگر پیوند بخورند و یکپارچه شوند: یک جنگ دهقانی،  

قیام پرولتری، دم پیشرفت بورژوایی است و یک  ی جنبشیِ سپیدهکه مشخصه 

 (۱).«ی افول آن است دهندهکه نشان

توانست بدون همراهی ارتشی که عمدتا  از دهقانان تشکیل شده  نه قیام شهری می

که با رهبری یک نیروی متمرکز توانستند بدون آنثمر بنشیند و نه دهقانان میبود به

اقدام کنند. تنها نیرویی  ی پیروزمندانه  و بیرونی به یکدیگر بپیوندند برای یک مبارزه

یافته بود.  ی کارگر سازمانآمد طبقهاز پس چنین کاری برمی  ۱۹۱۷ی  که در روسیه 

 
1. individualistic 
2. Kulaks 
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به  را  توانستند در شهرها قدرت  را در کارگران  بودند دهقانان  قادر  زیرا  بگیرند  دست 

 ی حیاتی با خود همراه کنند.لحظه 

زمین این  مالکیت شده بوددارش سلببورژوازی و متحدانِ  اما طبقاتی که در  ند. 

نداشتند. در شهرها،  سلب منفعت مشترکی  بلندمدت هیچ  در  مالکیت شرکت کردند 

ای وجود داشت که زیستش به فعالیت جمعی وابستگی زیادی داشت. در روستاها،  طبقه 

شدند  طور موقت متحد میتنها به  -حتا با خودشان-ای حضور داشت که اعضایش  طبقه 

از آن بهها را  تا زمین بردند.  ها را زیر کشت میصورت فردی آن تصرف کنند  و پس 

رسید، تنها با  آوردهای این امر به پایان میها و پاسداری از دست زمانی که تصرف زمین

 ها را به هر دولتی مقید ساخت. شد آناجبارهای بیرونی می

)در شهرهای    پس در واقع انقالب، دیکتاتوری کارگران بر دیگر طبقات در شهرها 

بزرگ، حاکمیت اکثریت در شوراها( و دیکتاتوری شهر بر کل کشور بود. این دیکتاتوری  

توانست بر حمایت دهقانان تکیه کند  و در واقع نیز  ی تقسیم امالک میدر اولین دوره

 آمد؟ های دهقانان از آن پاسداری کرد. اما پس از این دوره چه پیش میسرنیزه 

های روس را به خود مشغول  انقالب این سؤال ذهن سوسیالیست   ها پیش ازاز مدت

از دالیلی که تمامی مارکسیست  جز ها در روسیه )از جمله لنین و بهکرده بود. یکی 

کردند انقالب پیشِ رو یک انقالب بورژوایی بینی میپیش  ۱تروتسکی و در آغاز، پارووس 

ی دهقانی  الیستی در دست تودهخواهد بود، درک این نکته بود که یک انقالب سوسی

که  ناخواه ناکام خواهد ماند. لنین پس از اظهارات پارووس و تروتسکی مبنی بر اینخواه 

 گونه نوشت:این انقالب شاید به روی کار آمدن یک دولت سوسیالیستی منجر شود، این

 تواند بر مبنای »این ممکن نیست زیرا این شکل از دیکتاتوری انقالبی تنها می

اکنون اقلیتی  د. پرولتاریای روسیه همشواتفا  مردم استوار  اکثریت قریب به 

 دهد.«از جمعیت روسیه را تشکیل می

تا   لنین  محقق  ۱۹۱۷نظر  امکان  که  هم  زمانی  ماند.  دستثابت  آوردی شدنِ 

انقالب   که  بود  علت  این  به  تنها  کرد،  مبارزه  آن  برای  و  پذیرفت  را  سوسیالیستی 

ی کارگر  دید که از طبقه ای از انقالب فراگیر جهانی میعنوان مرحله ا به سوسیالیستی ر

 
1. Parvus 



 

 
 

 ی بابک جعفر   یهارمن / ترجمه   سیکر 881

کرد و به این طبقه ی خارجی حراست میدر برابر مداخله  -که در اقلیت بود-در روسیه  

کرد تا دهقانان را با حاکمیتش تطبیق دهد. لنین هشت ماه پیش از انقالب،  کمک می

»پرولت نوشت  به کارگران سوئیسی  روسیه نمیخطاب  قدرت خود  اریای  با  تنها  تواند 

مارس    ۷انقالب سوسیالیستی را پیروزمندانه به پایان ببرد«. چهار ماه پس از انقالب )در  

وچرا این است که بدون انقالب در آلمان، ما هالک  چونتکرار کرد »واقعیتِ بی( ۱۹۱8

 خواهیم شد«.

 جنگ داخلی   2

انداز انقالب جهانی  های اول حکومت شورایی، چشمرسید رخدادهای سالنظر میبه

شد  های اجتماعی شناخته میطغیانبا حدّی از    ۱۹۱8-۱۹ی  کردند. دورهرا تأیید می

های نظامی،  تا آن زمان رخ نداده بود. در آلمان و اتریش، پس از شکست   ۱8۴8که از  

اسلطنت سقوط کرد. همه  باواریا جا صحبت  بود. در واقع، در مجارستان و   ۱ز شوراها 

ها اشغال  دست گرفتند. در ایتالیا، کارخانهقدرت را به  -هرچند گذرا- های شورایی  دولت

همه ممکن نبود میراث پنجاه سال پیشرفت تدریجی با چنین سرعتی محو شدند. بااین

گری، جای خالیِ احزاب های کارهای قدیمی و رهبران اتحادیهدموکرات د. سوسیالشو

فاقد   همچنان  کمونیست  دیگر، چپ  سوی  از  کردند.  پر  را  افتاده  اعتبار  از  بورژواییِ 

توده  سازمان حمایت  که  زمانی  دهد.  نشان  واکنش  تغییرات  این  به  تا  بود  یافتگی 

 اش نبود، وارد عمل شد  وقتی که همراه بود، از عمل درماند. همراه

اروپ بااین پایدارسازی  از  حال  پس  ساختار    ۱۹۱۹ا  بود.  متزلزل  حالت  بهترین  در 

اجتماعی در تمامی کشورهای اروپایی طی پانزده سال بعد با تهدیدهای شدید مواجه  

ها را در موقعیت بسیار بهتری ی کارگر، آنی احزاب کمونیستی و طبقهشد. و تجربه

 برای درک وقایع جاری قرار داد. 

ا  قصد نداشتند منتظر انقالب در خارج بنشینند. های روس قطعهر صورت بلشویک به

میبه امر  نظر  دو  خارج،  در  انقالب  به  تحریک  و  شورایی  جمهوری  از  حراست  رسید 

دست همه کارهای پیشِ رو، نه توسط رهبران بلشویک، بلکه بهجدانشدنی باشند. بااین

 
1. Bavaria 
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جمهوری شورایی ها علیه  شد. این قدرتالمللی تعیین میهای امپریالیستی بینقدرت

صلیبی«  مسأله  ۱»جنگ  هر  به  رسیدگی  از  پیش  بودند.  انداخته  راه  باید  به  دیگر،  ی 

۲های سفیدارتش
بایست تمامی  شدند. برای انجام این امر، میو خارجی عقب رانده می  

 شد. منابع موجود به کار گرفته می

رسید،  نظر میزمان بهگونه که در آن  با ترکیبی از حمایت مردمی، شور انقالبی و آن

شان در شر  دورِ ی خالصانه، نیروهای ضدانقالبی عقب رانده شدند )گرچه اقداماتاراده 

 ی گزافی برای این کار پرداخته شد.ادامه داشت(. اما هزینه ۱۹۲۴تا  ۳شوروی 

توان این هزینه را فقط به لحا  مادی دریافت  اما تنها از این نظر نیز، سنگین  نمی

، تولید  ۱۹۲۰است. تولیدات صنعتی و کشاورزی بیش از همه آسیب دیدند. در  بوده  

درصد     ۲۵آهن خام تنها سه درصد مقدار پیش از جنگ بود  کنف ده درصد  کتان  

پنبه یازده درصد  چغندر پانزده درصد. این آمار به محرومیت، تنگدستی و قحطی اشاره  

ی کارگر نیز منجر  سامانی طبقهتی به نابهتولیدات صنع  سامانینابهداشت. و حتا بدتر:  

درصد مقدار سابق آن کاهش یافته بود. مابقی    ۴۳شد. شمار جمعیت این طبقه به  می

سره کمّی  شان بازگشته یا در میدان جنگ م رده بودند. اگر به موضوع یکبه روستاهای

ی دموکراتیک آن  ای که فرآیندها ای که انقالب را رهبری کرده بود، طبقهبنگریم، طبقه

از اهمیت خود را از دست داده    ی قدرت شورایی را تشکیل داده بود، نیمیقلب تپنده

چه باقی مانده بود حتا نصف آن طبقه که ماهیت  واقع اوضاع حتا بدتر بود. آنبود. به

تنها هجده   نبود. محصوالت صنعتی  باشد،  به عمل جمعی کرده  وادار  را  آن  حیاتش 

سوم مقدار سابق بود. کارگران وری کار فقط یکاز جنگ بودند. بهره  درصد مقدار پیش 

توانست بخرد، تکیه کنند. ها میچه تولید جمعی آن توانستند برای زنده ماندن به آننمی

آن از  بیبسیاری  دادوستد  به  محصوالتواسطه ها  از  -شان  ی  بخشی  حتا  یا 

ی تنها طبقهشتند، متوسل شدند. نهبا غذایی که دهقانان در دست دا  -شانهایدستگاه

 
۱ .Crusade -   ی طول انجامید و با مداخلهبه۱۹۲۲منظور جنگ داخلی روسیه است که از انقالب اکتبر تا سال

 ها همراه بود.های امپریالیستی علیه بلشویکقدرت 

۲ .White army - .نیروهای مسلح ضدانقالب طی جنگ داخلی 
3. Soviet Far East 
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زد،  هایی که اعضای آن را به یکدیگر پیوند میپیشگام انقالب اضمحالل یافت  بلکه رشته 

ها دقیقا  همان کسانی نبودند که  سرعت در حال متالشی شدن بود. کارکنان کارخانهبه

انقالبی  هسته  ترین کارگران جو را تشکیل داده بودند. طبیعتا  مبارزه  ۱۹۱۷ی جنبش 

بیش از دیگران در جبهه جنگیده و بیش از دیگران متحمل تلفات شده بودند. حضور 

که  -عنوان کمیسر  عنوان کادر در ارتش یا بهها، بلکه بهتنها در کارخانهبازماندگان نه

بیندازند راه  را  دولتی  ماشین  کند  وادار  را  بی  -مدیران  دهقانان  بود.  ی تجربهالزم 

 ها را گرفتند. های سوسیالیستی جای آنها یا آرماننصیب از سنّتبی  روستایی و

ای که آن را محقق کرده بود به تمامی ا شکال  آمد اگر طبقه اما چه بر سر انقالب می

بینی کرده باشند.  توانستند چنین مشکلی را پیشرفت؟ رهبران بلشویک نمیاز بین می

های  دست ارتش شدن انقالب به نابودی آن بهویها همواره اظهار کرده بودند که منزآن 

خارجی و ضدانقالب داخلی منجر خواهد شد. در آن مقطع با وضعیتی مواجه بودند که  

ای شده بود که انقالب را رهبری کرده بود   ضدانقالب از خارج موفق به تخریب طبقه 

اقی گذاشته  نخورده بشده توسط این طبقه را دستکه دستگاه دولتی تشکیلدرصورتی 

به جان  انقالبی  قدرت  دستبود.  آن  درونی  ترکیب  اما  بود   برده  تغییرات  در  خوش 

 رادیکالی شد. 

 قدرت شورایی تا دیکتاتوری بلشویکی    3

ای که انقالب را رهبری کرده بود  با طبقه  -ویژه شوراهابه  - ۱۹۱۷نهادهای انقالبی  

ها و مقاصد اعضای این نهادها با  آرمانپیوندهای ارگانیک داشتند. امکان نداشت میان  

آن توده  کارگرانی که  وقتی که  باشد.  داشته  بودند، شکافی وجود  انتخاب کرده  را  ها 

ها را آغاز  منشویکی بود، شوراها نیز منشویکی بودند. زمانی که توده پیروی از بلشویک 

جویان هماهنگِ  ای از مبارزهکرد، شوراها نیز چنین کردند. حزب بلشویک صرفا  بدنه

به که  بود،  طبقاتی  آگاهی  بدنهدارای  سایر  میموازات  دست  این  از  در هایی  توانست 

گذاری کند و موجبات عمل را فراهم آورد.  ها( سیاستطور که در کارخانهشوراها )همان

طور  گذاری را بهشد بتوانند سیاستها سبب میهای منسجم و خودانضباطی آننگرش

 ها پیروی کنند.د. البته این تنها در شرایطی ممکن بود که کارگران از آن مؤثر اجرا کنن
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ها نیز این موضوع را دریافته بودند. منتقد منشویک قدم بلشویکحتا مخالفان ثابت

 ها نوشت: ی آنبرجسته 

برابر ما است.   پرولتاریا در  پیروزمندِ  »لطفا  درک کنید هرچه باشد خیزش 

کند و انتظار دارد این خیزش به پرولتاریا از لنین حمایت میتقریبا  تمامی  

 (۲)اش منجر شود...«بخشی اجتماعیآزادی 

توانست تا فراگیری کامل جنگ داخلی  این دیالکتیک دموکراتیک حزب و طبقه می

دست گرفته بودند   عنوان حزب اکثریت در شوراها قدرت را به ها بهادامه یابد. بلشویک

احزاب د دادند. منشویکاما  ادامه  به حیات خود  نیز  ژوئن  یگر  تا  صورت به  ۱۹۱8ها 

 ها برای کسب حمایت ادامه دادند. قانونی به فعالیت خود و رقابت با بلشویک 

ناگزیر از  کلی تغییر داد. نهادهای شورایی بهی کارگر شرایط را بهاضمحالل طبقه 

رفتند و مسطبقه  بودند فراتر  برآمده  از آن  از آن رشد کردند. کارگران و  ای که  تقل 

صورت جمعی ها، بهتوانستند با حضور در کارخانهدهقانانِ درگیر در جنگ داخلی نمی

شده در سراسر مناطق بر خود حکومت کنند. الزم بود کارگران سوسیالیست پراکنده

توسط یک دستگاه حاکمیتی تمرکزیافته که از کنترل   -طور موقتکم بهدست-جنگی 

 ها مستقل بود سازماندهی و هماهنگ شوند. قیم آن مست

بلشویک منظر  آناز  مگر  بماند  منسجم  ساختاری  چنین  نبود  ممکن  تنها  ها  که 

کنند  و فقط  کسانی در آن، جا داشته باشند که از صمیم قلب از انقالب حمایت می

انقالبیبلشویک  بودند.  چنین  سوسیالیها  تحریک   ستِهای  را  ضدانقالب  راست، 

انقالبیمی با  کردند.  موافقت  عدم  صورت  در  بودند  مصمم  چپ  سوسیالیست  های 

شوند.گذاری سیاست متوسل  ترور  به  دولت  منشویک   ۱های  از  سیاست  که  بود  آن  ها 

ها قدرت را به ها در برابر ضدانقالب حمایت کنند اما با این مطالبه که بلشویکبلشویک 

ترین مطالبات ضدانقالب(. در عمل، این  یمجلس مؤسسان تسلیم کنند )یکی از اصل

شد. بسیاری بدان معنی بود که حزب از هواداران و مخالفان قدرت شورایی تشکیل می

سازمان مثال،  )برای  گرفتند  قرار  سفیدها  کنار  در  آن  اعضای  در از  منشویک  های 

 
۱ .Revulotionaries Socialist - ۱۹۱۷گرای روسیه که عموما  به ترور متکی بودند و در سال از احزاب چپ  

 رولوسیونرها هم ترجمه شده است.اِرها و سوسیالهای انقالبی، اِسمنشعب شدند. سوسیالیست
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از دولت ضدانقالبی سامارا حمایت میمنطقه  ایوان مِیسکی، ی ولگا  از    ۱کردند و  یکی 

به    -ی استالین سفیر شدکه بعدها در دوره-ی مرکزی حزب منشویک  اعضای کمیته

ها این بود که به اعضای این حزب اجازه دهند آزادانه واکنش بلشویک   (۳)آن پیوست(.

)دست کنند  اینفعالیت  اوقات  بیشتر  آنکم  عمل  از  اما  بود(   یک  چنین  همچون  ها 

ی کنند. برای نمونه، حق نشر مطبوعات پس از ماه  نیروی سیاسی تأثیرگذار جلوگیر

 ها سلب شد. از آن -۱۹۲۰جز سه ماه در به- ۱۹۱۹ژوئن 

توانستند از ها نمیها در تمامی این رخدادها انتخاب دیگری نداشتند. آنبلشویک 

ی آن بودند، طی زمانی که برای ای که نمایندهقدرت دست بکشند صرفا  چون طبقه 

توانستند با ترویج جنگید، متالشی شده بود. همچنین نمیپاسداری از این قدرت می

پایهایده کرد  خصوصا  چون  های قدرت این طبقه را تضعیف میهایی کنار بیایند که 

یافتگی جمعی وجود نداشت تا بتواند  شکل نیرویی با سازمانی کارگر دیگر خود، بهطبقه 

 منافعش را تعیین کند. 

  ۱۹۱۷بعد، به ناگزیر جایگزین دولت شورایی سال  به  ۱۹۲۰حزبی سال  تک  دولت

ای برای قدرت بلشویکی بدل شدند  ای به جبههشکل فزایندهمانده بهشد. شوراهای باقی

ادامه دادند(.    ۱۹۲۰ها، به فعالیت خود در شوراها تا  )اگرچه احزاب دیگر مانند منشویک

 ( ۴)جده ماه برای شورای مسکو انتخاباتی برگزار نشد.طی بیش از ه  ۱۹۱۹برای نمونه، در  

 کرونشتات و سیاست نوین اقتصادی   ۴

وتاب وضعیت کم نکرد  بلکه از خیلی شکل متناقضی، از تباتمام جنگ داخلی، به 

های  قدرت کارگری در شهرها و قیام-ای که دو فرآیند انقالبی  جهات به آن افزود. رشته

یافتن تهدید مستقیم ضدانقالب زد، با پایانبه یکدیگر پیوند میرا    - دهقانی در کل کشور

های انقالبی  یابی به کنترل بر زمین، عالقه به آرماناز هم گسیخت. دهقانان با دست

سودا  ۲یگرایانهجمع  دادند.  دست  از  را  فردگرایانهاکتبر  شکل  از  ناشی  فردیِ  ی های 

ها بود. هرکدام از دهقانان در پی آن بود تا از طریق کار بر  کارشان، نیروی محرک آن

 
1. Ivan Maisky 
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زندگیقطعه سطح  خود،  زمین  که ی  چیزی  تنها  واقع  در  برساند.  حداکثر  به  را  اش 

ک گروه منسجم متحد کند، مخالفت با  توانست در آن مقطع دهقانان را در قالب یمی

منظور غذا دادن به جمعیت شهری انجام آوری اجباری غلّاتی بود که بهها و جمعمالیات

 شد. می

ی حزب روی داد. قیامی  ی اوج این مخالفت یک هفته پیش از دهمین کنگرهنقطه 

گراد حراست  که از معابر منتهی به پترو  ۱از جانب ملوانان در استحکامات کرونشتات،

چه را پس از این قیام رخ داد اولین  وقوع پیوست. از آن زمان، بسیاری آنکرد، بهمی

می تلقی  آن  سوسیالیستی  مقاصد  و  بلشویکی  رژیم  بین  این  گسست  از  اغلب  کنند. 

ی  مثابهبودند به  ۱۹۱۷های انقالب  ترین رانهواقعیت که ملوانان کرونشتات جزء اصلی

م استفاده  بااینیاستدالل  هیچشود.  زمان،  آن  در  بلشویک  حال  حزب  در  حتا  -کس 

که مدعی بود بیزاری تعداد کثیری از کارگران نسبت به رژیم را   ۲اپوزیسیون کارگری

چه ضروری بود انجام شود هیچ تردیدی نداشت. علت  درخصو  آن  - کندنمایندگی می

نبود. ترکیب طبقاتی    ۱۹۱۷، کرونشتاتِ سال  ۱۹۲۰آن ساده بود  کرونشتات در سال  

تر به خط مقدم  ها پیشملوانان تغییر کرده بود. بهترین عناصر سوسیالیست آن مدت

ی  اندازهشدند که به  شانشتافته بودند تا در ارتش بجنگند. عمدتا  دهقانانی جایگزین

بود:  یطبقه  این در مطالبات قیام منعکس شده  انقالب سرسپردگی داشتند.  به  شان 

توانستند ها و بازار آزاد در کشاورزی. رهبران بلشویک نمیخالی از بلشویک   شوراهای

به چنین مطالباتی تن دهند  در آن صورت اهداف سوسیالیستی بدون مبارزه، از انقالب  

ها، دقیقا  تنها حزب بلشویک بود که از صمیم قلب از رغم تمام کاستیشد. بهزدوده می

که احزاب دیگر، حتا احزاب سوسیالیست، بین صورتی کرد  در قدرت شورایی حمایت می

ها شده  جویان جذب بلشویککردند. همچنین بهترین مبارزه آن و سفیدها نوسان می

معنای شوراها بدون آن حزبی  توانست بهها تنها میبودند. شوراهای خالی از بلشویک

اهداف سوسیالیستی و جمع  ابراز  ی کارگر در  طبقه ی  گرایانهباشد که همواره در پی 

آن بلندمدت،  در  بود.  دو  انقالب  منافع  اساسی  واگرایی  کرد  بروز  کرونشتات  در  چه 
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حملهطبقه  نباید  قیام  این  سرکوب  بودند.  کرده  محقق  را  انقالب  که  بود  به ای  ای 

چشم کوششی از روی ناچاری ی سوسیالیستی انقالب تلقی شود، بلکه باید بهمایهدرون

منظور جلوگیری از رشد مخالفت دهقانی با مقاصد  زور دیده شود، که به  کارگیریو با به

 ( ۵)شدن از نابودی انقالب توسط این مخالفت، انجام گرفت.ی انقالب و مانعگرایانهجمع 

حال این واقعیت که امکان وقوع قیام کرونشتات وجود داشت یک نشانه بود   بااین

کشید.  ی کارگر در انقالب را به پرسش میی طبقه جهت که کل نقش پیشتازانهاز این 

شد و نه  ی کارگر نمایندگی میی اقتصادی برتری که توسط طبقه این نقش نه با شیوه

بهره فیزیکی حفظ میبا  زور  با  بلکه  آن،  بیشتر  کار  بهوری  نه  نیز،  زور  این  طور شد. 

می اعمال  حزبی  توسط  بلکه  مسلح،  کارگران  توسط  بهمستقیم  که  ت صورشد 

طور مستقیم، ی کارگر پیوند داشت و نه بههایش با طبقهی ایدهواسطه غیرمستقیم و به

 .۱۹۱۷همچون سال 

ها در هر وضعیت دیگر، از بخش  گذاری ضرورت داشت  اما سوسیالیستاین سیاست

ای از  سیاست  ناندکی  میگذاریدست  حمایت  »جنبش ها  از  روسیه  انقالب  کردند. 

ای رسیده بود که یت عظیم برای منافع اکثریت عظیم« به مرحله مستقل خودآگاه اکثر

از کل کشور به  از طریق زور فیزیکی نفع شهرها درگیر میبا استثمار  شد که آن هم 

ها در حزب بلشویک دریافته بودند که این یعنی انقالب  شد. تمامی گروهعریان حفظ می

 نی باقی مانده باشد. های دهقاباید در معرض خطر سرنگونی از جانب قیام

رسید تنها یک مسیر گشوده بود: پذیرش بسیاری از مطالبات دهقانان   نظر میبه

ی محکم. سعی بر آن بود  در عین حفظ یک دستگاه دولتی سوسیالیستی تمرکزیافته 

۱که با سیاست نوین اقتصادی 
(NEP)    چنین شود. هدف آن بود که دهقانان با رژیم

، ۲ی محدودی از آزادی برای تولید کاالیی خصوصی دادن گستره تطبیق پیدا کنند و با 

ی یک عنصر در اقتصادی مثابهرشد اقتصادی تقویت شود. دولت و صنایع دولتی تنها به

 ی نیروهای بازار بود.کردند که تابع نیازهای تولید دهقانی و بازیچهعمل می
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 1921-۸ی کارگر؛  حزب، دولت و طبقه   ۵

اقتصادی این ادعا که روسیه به   ی سیاستدر دوره نوعی »سوسیالیستی« نوین 

ی کارگر با دولتی که در ابتدا خلق کرده بود یا با ماهیت روابط  بود، دیگر با نسبت طبقه

قابل اقتصاد  اقتصادرونی  و  نداشتند  اختیار  در  را  قدرت  کارگران  نبود.  د  توجیه 

- . اما حزبی که مقاصد سوسیالیستی نیروی محرک آن بود، دولت  شده نبودریزیبرنامه

ا»بدنه را کنترل و  افراد مسلح« که جامعه  از  به  -کرده میدارای  بود.  را  دست گرفته 

 وسوی سوسیالیستی داشته باشد. های این دولت سمتگذاریرسید سیاستنظر میبه

ی تر از این بود. در ابتدا، نهادهای دولتی که بر جامعههمه، وضعیت پیچیدهبااین

مبارزه سوسیالیست  حزب  با  چشمگیری  تفاوت  بودند،  مسلط    ۱۹۱۷جوی  روسیه 

داشتند   حضور  بلشویک  حزب  در  فوریه  انقالب  زمان  در  که  کسانی  داشتند. 

مقاومت در برابر فشار    های متعهدی بودند که مخاطرات عظیمی را طیسوسیالیست 

شان را ابراز کنند. حتا چهار سال جنگ  هایدستگاه تزاری به جان خریده بودند تا آرمان

ها را های سوسیالیستی آن سادگی آرمانتوانست بههای کارگر نمیاز توده  انزواداخلی و  

لم حزب چهتنها یک  ۱۹۲۲دهم و در سال  تنها یک  ۱۹۱۹ها در سال  از بین ببرد. اما آن

داخلی دسترا تشکیل می انقالب و جنگ  پیوسته دادند. حزب طی  فرآیند  ی  خوش 

مبارزه  کارگران  تمامی  گرایشِ  حدودی  تا  این  بود.  گرفته  قرار  و رشد  جو 

مجابسوسیالیست  میهای  منعکس  را  حزب  به  پیوستن  به  نتیجهشده  اما  ی کرد  

که طبقه گرایش زمانی  بود.  نیز  بود، حزب ی کارگرهای دیگر  یافته  اضمحالل  ، خود 

گرفت. این تنها  دست میی شورایی را به های دارای اداره بایست کنترل تمامی حوزهمی

براین، زمانی که روشن شد کدام طرف، پیروز ی آن ممکن بود. عالوهبا افزایش اندازه

اصال   جنگ داخلی است، بسیاری از افراد که عقاید سوسیالیستی چندانی نداشتند یا  

نداشتند سعی کردند به حزب وارد شوند. بنابراین حزب تفاوت چشمگیری با یک نیروی  

شد اظهار کرد عناصر رهبری  دست داشت. در بهترین حالت تنها میسوسیالیستی یک 

 جوترین اعضای آن بخشی از سنّت سوسیالیستی بودند. و مبارزه

ستگاه دولتی مقارن بود.  ای متناظر در خود داین تضعیف درونی حزب با پدیده

ی روسیه، از هزاران نفر منظور حفظ کنترل بر جامعه به مجبور شده بودحزب بلشویک 

ی یک ماشین حکومتی  مثابهاز اعضای بوروکراسی تزاری سابق استفاده کند تا بتواند به
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ی بایست کار این افراد را در مسیر سوسیالیستها میکارا عمل کند. در نظریه، بلشویک

می رویههدایت  عمل،  در  اما  شیوهکردند.  و  بهها  کار،  سابقِ  نگرشهای  های  ویژه 

های این اتفا  آگاه  ها، اکثرا  غالب شد. لنین با هوشیاری از داللت پیشاانقالبی به توده

 بود:

قدر کافی آشکار است. بیان کرد: ضعف ما به  ۱۹۲۲ی مارس  »او در کنگره

ی فرهنگ دچار کمبود است. اگر به مسکو زمینهها در  حاکم کمونیست   ۱قشر

کنند  بینیم. چه کسانی رهبری میها را میی بوروکراتیکتوده ،نظر بیندازیم

ها  ی بوروکرات کمونیست مسئول، توده  ۴۷۰۰شوند؟  و چه کسانی رهبری می

رهبری می بگویید  را  بتوانید صادقانه  ندارم شما  باور  برعکس؟ من  یا  کنند 

می  هاکمونیست  رهبری  را  توده  آناین  کنیم  اذعان  صادقانه  اگر  ها  کنند. 

 شوند.«کنند، بلکه رهبری میرهبری نمی

شده  گرفته گونه توصیف کرد: »وام، او دستگاه دولتی را این۱۹۲۲در پایان سال  

به و  تزاری  و  از حکومت  بورژوایی  سازوکار  یک  شورایی...  دنیای  از  تأثیرگرفته  ندرت 

 های کارگری، لنین اعتقاد داشت: حول نقش اتحادیه ۱۹۲۰در مشاجرات  (۶)تزاری«.

»دولت ما در حقیقت دولت کارگران نیست  بلکه دولت کارگران و دهقانان  

دهد دولت ما،  ی حزب ما نشان میاست... اما این تمام واقعیت نیست. برنامه

 ( ۷)دولتی کارگری با تحریفات بوروکراتیک است.«

واقع   در  نمیوضعیت  ختم  این  به  تنها  قضیه  بود.  این  از  بدتر  که  حتا  شد 

قدرتبلشویک  که  داشتند  قرار  وضعیتی  در  قدیمی  ترکیبهای  نیروهای  شدههای  ی 

ها  های سوسیالیستی آن شدنِ آرمانتحرکی بوروکراتیک، محققطبقاتی متخاصم و بی

زند محیط متخاصم  ها برای همیشه از گکرد. ممکن نبود خود این آرمانرا دشوار می

تفاوت،  ی دهقانیِ اکثرا  بیآوردن یک ارتش منضبط از توده دور بمانند. ضرورت فراهمبه

جویانه را در بسیاری از اعضای حزب نهادینه کرده بود. وضعیت در زمان  های سلطهرویه

تعامل   آن  با  چشمگیری  تفاوت  همچنان  اما  بود   کرده  فر   اقتصادی  نوین  سیاست 

ی دموکراسی سوسیالیستی شوندگان داشت که جوهرهبین رهبران و رهبری   دموکراتیک

 
1. stratum 
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داد. بسیاری از اعضای حزب در آن مقطع مجبور بودند برای کنترل جامعه را تشکیل می

بازرگانان و سرمایه بیایند. آنداران خ رد، کوالکبا  بایست منافع دولت  ها میها، کنار 

نما عناصر  این  برابر  در  را  از طریق یندگی میکارگری  نه همچون گذشته  اما  کردند  

نظر  ها انجام بگیرد. بههای محدودی با آنی فیزیکی مستقیم. الزم بود همکاریمواجهه 

رابطه می از  حزب  اعضای  از  بسیاری  بیرسید  عناصر ی  با  ملموس  و  واسطه 

ناملموسخرده پیوندهای  از  بیشتر  طبقهبورژوایی،  یک  با  ضعیفشان  کارگر  و    ی 

 گرفتند. دلسردشده تأثیر می

کرد که اعضای آن تا  ویژه برای تأثیرپذیری بوروکراسی سابق صد  میاین به

اعما  حزب رخنه کرده بودند. انزوای حزب از آن دست از نیروهای طبقاتی خارج از 

بایست انضباط آهنینی را  کردند، بدان معنا بود که میخود که حاکمیتش را تقویت می

که فرض شده بود مباحثه  بااین-ی حزب  اعمال کند. بنابراین در دهمین کنگرهبر خود  

صورت موقت« ممنوع های رسمی »بهتشکیل جناح  -(8)درون حزب ادامه خواهد داشت

به درونی،  انسجام  برای  مطالبه  این  اما  شیوه شد.  پذیرش  به  کنترل  سادگی  های 

  ۱۹۲۰ف در حزب از همان آوریل  بوروکراتیک در درون حزب تنزل یافت. عناصر مخال

میدرباره شکایت  امور  این  سال  ی  تا  نه  ۱۹۲۲کردند.  »ما  نوشت:  نیز  در  لنین  تنها 

 نهادهای شورایی، بلکه در نهادهای حزب نیز بوروکراسی داریم«.

اپوزیسیون  تحلیلسرنوشت  مرکزی،  رهبری  علیه  پیاپی  دموکراسی  های  رفتن 

ی حق مباحثه   ۱۹۱8و    ۱۹۱۷های  دهد. در سالان میحزبی را به بهترین نحو نشدرون

شد.  بدیهی فرض می  ۱ها های مختلف گرد پالتفرمیابی گروهآزاد درون حزب با سازمان

کم در دو مورد در حزب در اقلیت قرار گرفته بود )یکی در زمان شخص لنین دست 

آوریل«  »تزهای  مذاکرات  ۲]نگارش[  طی  بعد  سال  یک  حدود  دیگری  و  - برست  او 

تنهایی قدرت را  هایی که موافق نبودند حزب بهبلشویک  ۱۹۱۷(. در نوامبر  ۳لیتوفسک 

فشار قراردادن دولت، از آن استعفا دهند بدون  توانستند برای تحت دست بگیرد، میبه

روی  ی پیشکه مورد توبیخ انضباطی قرار بگیرند. اختالفات درون حزب بر سر مسألهآن 
 

1. platforms 
2. April Theses 
3. Brest Litovsk negotiations 
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صورت علنی در مطبوعات حزبی  های کارگری تماما  بهقش اتحادیهدر ورشو و بر سر ن

توسط خود   ۱ی اپوزیسیون کارگری« برنامه»  ۱۹۲۱مورد بحث قرار گرفتند. حتا تا سال  

ی مرکزی انتخاب هزار نسخه چاپ شد و دو نفر از اعضای آن برای کمیته  ۲۵۰حزب در  

سال   در  چپ ۱۹۲۳شدند.  اپوزیسیون  که  زمانی  میایج  ۲،  هنوز  شد،  توانست اد 

ی مخالف با رهبری، ده  ازای هر مقالهابراز کند  هرچند به  ۳هایش را در »پراودا«نگرش

 شد. مقاله در دفاع از آن چاپ می

شکل مؤثر ها طی این دوره بهکه هر کدام از اپوزیسیون همه احتمال اینبااین

ی حزب ممنوع کارگری پس از دهمین کنگره عمل کنند کاهش یافته بود. اپوزیسیون

ی مراتبی دبیرخانه مخالف آمده بود: »دستگاه سلسله ۴نفره« ۴۶پالتفرم »اعالم شد. در 

  ( ۹)گمارد«.ها را به خدمت میها و کنگرهحزب بیش از هر زمان دیگر، اعضای کنفرانس

نمونه کارکرد  »پراودا«،  سردبیر  و  رهبری  حامی  بوخارین،  کامال   وار  حتا  را  حزب 

 غیردموکراتیک به تصویر کشید:

کنند و توجه داشته ها را منصوب میهای محلی دبیر هسته غالبا  کمیته »...

محلی که  نمیباشید  سعی  حتا  کاندیداهایها  این کنند  پسند  مورد  شان، 

بسنده  هسته  رفقا  از  دسته  آن  یا  این  انتصاب  به  فقط  بلکه  شوند   واقع  ها 

گیرد که همچون یک ای انجام میأی گذاشتن مسائل به شیوهکنند. به رمی

شود  اماواگر پذیرفته شده است: از حاضرین در جلسه پرسیده میقانون، بی

است؟" مخالف  کسی  این  "چه  به  بسته  می  افراد که  و  ترسند  چقدر 

 (۱۰)شود...« شده انتخاب میشان را ابراز کنند، کاندیدای منصوب مخالفت

 
1. Programme of the Workers’ Opposition 
2. Left Opposition 

۳ .Pravda - بعد.به  ۱۹۱8سال ها و ارگان رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی از از نشریات اصلی بلشویک 

۴ .Platform of the 46 - کمونیست پیشگام مخالف  ۴۶ها اولیه و مهم اپوزیسیون چپ که توسط  از پالتفرم

 امضا شد.
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گروه    ۱ویرات«،سازی زمانی کامال  آشکار شد که »تریومی بوروکراسیی واقع دامنه 

زینوویفکنندهرهبری  پاشید.  هم  از  لنین،  بیماری  دوران  در  حزب  و    ۳کامنف   ۲، ی 

به اپوزیسیون علیه مرکزیت حزب پیوستند   ۱۹۲۵اندکی پیش از پایان سال    ۴کروپسکایا 

شد. زینوویف در رأس حزب در استالین کنترل میمرکزیتی که در آن مقطع توسط  –

بدین داشت   قرار  روزنامهلنینگراد  چند  و  مرکزی  شمال  اداری  دستگاه  او  ی  تریب 

ی حزب تمامی نمایندگان لنینگراد کرد. در چهاردهمین کنگرهتأثیرگذار را کنترل می

د هفته پس از حال در عرض چنکردند. باایناز اپوزیسیون او علیه مرکزیت حمایت می

به  -جز چند صد مخالف سرسختبه-های حزب در لنینگراد شکست آن، تمامی بخش

چه برای رسیدن به های استالین رأی دادند. تمام آنگذاریهای حامی سیاستقطعنامه

ی این وضعیت الزم شد عبارت بود از عزل ]حامیان زینوویف[ از دفترهای مرکزی اداره

کرد. زمانی که کرد، حزب را کنترل میوکراسی را کنترل میشهری حزب. کسی که بور

زد  وقتی که استالین شهرها  کنترل زینوویف بود، دست به مخالفت میبوروکراسی تحت 

های او  گذاریکنترل خود افزود، به پیرو سیاسترا به دستگاه سرتاسری کشوری تحت 

دست  زینوویفیستی، با تغییری در رهبری به دستگاه یک  ۵دستبدل شد. دستگاه یک

 استالینیستی دگرگون شد. 

طبقه  دستگاه  اضمحالل  در  بوروکراسی  ظهور  به  داخلی  جنگ  طی  کارگر  ی 

ی کارگر  شورایی و حزب انجامید. اما این وضعیت حتا با آغاز بازیابی صنعت و رشد طبقه 

جای صعود،  افت. بازیابی اقتصادی، بهدر خالل سیاست نوین اقتصادی همچنان ادامه ی

 ی کارگر در »دولت کارگری« شد. منجر به سقوط جایگاه طبقه

 
۱ .riumviratet - شود که سه نفر در رأس آن هستند. منظور نویسنده گروه  شکلی از مدیریت اتال  میبه

گیری لنین از سیاست، زمام امور را در دست گرفتند.  پس از کناره  ی کامنف، زینوویف و استالین است کهنفره سه

 شود.نیز نامیده می troikaدر زبان روسی »ترویکا« 
2. Zinoviev. 
3. Kamenev 

۴ .Krupskaya -  همسر لنین 
5. monolith 
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سره کمّی بنگریم، امتیازاتی که ضمن سیاست نوین اقتصادی  اگر به موضوع یک 

 تر کرد. مرتبطِ( کارگر را وخیم) به دهقان داده شد، موقعیتِ 

علی کجا،  هر  در  آن»]کارگر[  مقام رغم  در  شناخته  که  ی شدهقهرمان 

شد، در معرض خطرِ دیکتاتوری پرولتاریا طی کمونیسم جنگی تحسین می

ی سیاست نوین اقتصادی قرار داشت. نه مدافعان  شدن به فرزندخواندهبدل

ی پیشرفت صنعت در  بهانهها بههای رسمی و نه منتقدان آن گذاری سیاست

اقتصادی   ها و منافع کارگر  سی گالیه، درنیافتند که برر۱۹۲۳زمان بحران 

 (۱۱)ی بسیار مهم، ضرورت دارد.«صنعتی همچون یک مسأله

البته موقعیت اجتماعی کارگر تنها در برابر دهقان سقوط نکرد  بلکه در قیاس با  

درصد کارکنان    ۶۵،  ۱۹۲۲که در سال  چنین بود. درحالیمسئوالن و مدیران نیز این

شدند، یک سال بعد این ارقام  بندی میارگر طبقهدرصد غیرک  ۳۵کارگر و    ۱مدیریتی، 

شد:   معکوس  و    ۳۶تقریبا   کارگر  به  ۶۴درصد  غیرکارگر  میدرصد    ( ۱۲)آمدند.حساب 

مزد  مثابهبه  ۲»مدیران سرخ صنعت« افراد  این  امتیاز سربرآوردند.  ی یک گروه دارای 

توانستند به اختیار ها میکارخانه  ۳نفره«ی گرفتند و از طریق »مدیریت تکباالیی می

یافتن به سطح یک  کاری فراگیر با افزایشخود استخدام یا اخراج کنند. در عین حال بی

همچون بیماری به جان اقتصاد شورایی   ۱۹۲۳-۴ی  هزار نفر در دوره   ۲۵۰میلیون و  

 افتاد. 

 1921-29تقسیمات در حزب؛     ۶

اند. این  واحوالی که خود پدید آوردهزنند  اما نه در اوضاعها تاریخ را رقم میانسان

انساناوضاع خود  و  میواحوال  تغییر  فرآیند  این  در  ها طی  نیز  بلشویک  کنند. حزب 

قیاس با هر گروه دیگر در تاریخ، در برابر گزند این واقعیت از مصونیت بیشتری برخوردار  

 
1. managing personnel 

۲ .red industrialists -  ویژه پس از کمونیسم جنگی، در عمل کنترل  بهمدیرانی که پس از انقالب اکتبر و

 چنگ آوردند.ها و مراکز صنعتی را بهکارخانه 
3. one-man management 
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سوسیا مقاصد  آننبود.  بر ها  لیستی  بافت    مبنی  انسجام  حفظ  راستای  در  کوشش 

بخش  ی روسیه در آشفتگی جنگ داخلی، ضدانقالب و قحطی، یک عامل تعیّنجامعه

بلشویک که  اجتماعی  نیروهای  از  دسته  آن  نبود  ممکن  اما  بود   تاریخ  مسیر  ها  به 

خود اعضای حزب را کردند،  ها کار میرساندن این امور با آنانجامبایست برای بهمی

دوره در  روسیه  انسجام  حفظ  ندهند.  مستلزم  تغییر  اقتصادی  نوین  سیاست  ی 

های مخرب جلوگیری شود. گری میان طبقات اجتماعی مختلف بود تا از نزاع میانجی

 فِ توانست نجات یابد که حزب و دولت نیازهای طبقات مختلشرطی میانقالب تنها به

بر اهداف دموکراتیک  شد تا عالوه. باید ترتیباتی داده میاغلب متعارض را تأمین کنند

ی دهقانان نیز برآورده شود. حزب که ی سوسیالیسم، سوداهای فردگرایانهگرایانهجمع 

ها  بایست اختالف آن طی این فرآیند بر فراز طبقات اجتماعی مختلف قرار گرفته بود می

باشد. فشار   اجتماعی بر حزب سبب  را در درون ساختار خود منعکس کرده  طبقات 

های سوسیالیستی خود را از منظر منافع طبقات  های مختلف آن، آرمانشد بخشمی

طبقه تنها  کنند.  تعریف  سوسیالیستی  مختلف  تماما   فشارِ  اعمال  قابلیتِ  دارای  - ی 

کاربستن چنین فشاری تر در بهتر و ناتوان نیافتهتر، سازماناز همه ضعیف  - ی کارگرطبقه 

 بود.

 اپوزیسیون چپ   7

هایش بیش از هر جناح دیگر در حزب از لحا  ایده  پبدون شک اپوزیسیون چ 

بازتعریف   به از  اپوزیسیون  این  بود.  پایبند  بلشویسم  انقالبیِ  سوسیالیستیِ  سنّت 

خاطر انباشت معنای اقتصاد دهقانی با پیشرفت آهسته یا انباشت محضسوسیالیسم به 

می باز  نسر  در  و  بهزد  کارگری  دموکراسی  آن،  اصلیگرش  مؤلفهعنوان  ی ترین 

نفع استیال درآوردنِ انقالب جهانی بهیادشده از تحت جناحسوسیالیسم باقی مانده بود. 

 ورزید. امتناع می ۱شعار شووینیستی و ارتجاعیِ تحقق »سوسیالیسم در یک کشور« 

را بهحال نمیبااین اپوزیسیون چپ  ناح »پرولتری« درون طور مستقیم، جتوان 

ی دیگر به تر از هر طبقه ی کارگر کمی بیست، طبقه حزب نامید. در روسیه طی دهه
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کرد. پس از جنگ داخلی، این طبقه در شرایطی بازسازی شد که  حزب اعمال فشار می

کاری باال  ی جنگیدن برای اهدافش تضعیف شده بود. نرخ بیهایش در زمینهتوانایی

ترین کارگران یا در جنگ داخلی م رده بودند یا به بوروکراسی صعود کرده  جوبود  مبارزه

تازه از دهقانان  از روستاها تشکیل میبودند  و اکثریت این طبقه  شد. رویکرد  رسیده 

طبقه نمونه  کارگر  وار  اوقاتدست-ی  اکثر  در  بلکه    -کم  اپوزیسیون،  از  حمایت  نه 

سادگی مورد کنترل و  به  از باال  شدوجب میاعتنایی به مباحثات سیاسی بود که مبی

اپوزیسیون چپ در وضعیتی   بگیرد.  قرار  نزدشناخته–استفاده    - هاسوسیالیست  شده 

طبقه برای کنش  که  داشت  کارگران خسته قرار  خود  که  شرایطی  در  کارگر،  و  ی  تر 

 کرد.ی سوسیالیستی تعیین میدلسردتر از آن بودند که بجنگند، برنامه

هایی ایجاد کرد   اعتنایی کارگران نبود که برای اپوزیسیون دشواری البته تنها بی

در  زد.  های اقتصادی نیز به این وضعیت دامن میشناخت خود اپوزیسیون از واقعیت

آناستدالل می  های  میتأکید  دنبال  عینی  شد هر سیاستی که  فقدان  شد، همچنان 

کرد. اپوزیسیون بر نیاز به پیشرفت داخلی صنعت و ضرورت منابع، زندگی را دشوار می

ما حتا  کرد. امیای برای رسیدن به این پیشرفت تأکید  عنوان وسیله گسترش انقالب به

مدت چیز اندکی به کارگران  گذاری سوسیالیستی صحیح، در کوتاهبا پیروی از سیاست

می پرئوبروژنسکیعرضه  و  تروتسکی  که  زمانی  مطالبه   ۱کرد.  به  برنامهشروع  ریزی ی 

بیشتر کردند، تأکید داشتند این بدون فشار بر دهقانان و فداکاری کارگران ممکن نبود. 

»تروتسکیست   اپوزیسیون »زینوویفیستمتحد  و  سال  ها«  در  بهبود    ۱۹۲۶ها« 

قدر کافی  کرد  اما بهعنوان نخستین اولویت طلب میوچرای اوضاع کارگران را به چون بی

که از مطالبات اپوزیسیون -های اتوپیایی استالین به کارگران  بین بود تا وعدهنیز واقع

 را محکوم کند.  -رفتفراتر می

های گوناگون اپوزیسیون چپ را بررسی کنیم  اما  ا مجال نیست پالتفرم جدر این

 ی اصلی آن اشاره کرد: پیوستههمی بهطور خالصه به سه خواسته توان بهمی

شرط افزایش اهمیت اقتصادی شهرها در مقابل کل کشور، انقالب تنها به -۱

وسیالیستی توانست در جهت سعبارت دیگر صنعت در مقابل کشاورزی، میبه
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این  کند.  برنامهامر  پیشرفت  سیاست،  از  شکلی  و  صنعت  را ریزیِ  گذاری 

سیاستمی طریق  از  که  ثروتمند طلبید  دهقان  علیه  عامدانه  مالیاتی،  های 

می قائل  نمیتبعیض  چنین  اگر  بهشد.  دهقان  این  قدرت  کردند  کافی  قدر 

چنین یک این  انباشت تا منافعش را به دولت مستولی سازد و اقتصادی می

 کرد. ضدانقالب درونی، ایجاد می ۱»ترمیدور«،

شد  یافته همراه میپیشرفت صنعتی باید با دموکراسی کارگریِ افزایشاین    -۲

 های بوروکراتیک در حزب و دولت پایان دهد. تا به گرایش

توانستند روسیه را در جایگاه سنگر انقالب حفظ گذاری میاین دو سیاست -۳

اما که  نمی  کنند   آورند  فراهم  را  فرهنگی  و  مادی  سطح  آن  توانستند 

را پیش خارج  در  انقالب  گسترش  امر،  این  هستند.  سوسیالیسم  نیازهای 

 طلبید. می

سره اقتصادی بنگریم، هیچ چیز ناممکنی در این برنامه وجود اگر به موضوع یک 

فشار بر دهقانان سرانجام  ریزیِ اقتصاد و نداشت. در واقع مطالبات آن در رابطه با برنامه

البته کسانی که  اجرا شدند  گرچه به اپوزیسیون در تناقض بود.  طریقی که با مقاصد 

کردند، حکمت این برنامه را درنیافتند. تنها یک  بعد کنترل میبه   ۱۹۲۳حزب را از سال  

اقتصادی در سال    سازی واداشت.ریزی و صنعتیها را به برنامه، آن ۱۹۲8بحران حادّ 

  شوآزار قرار داده و رهبرانمدت پنج سال جناح چپ را مورد اذیتها پیش از این بهآن 

خواسته  دومین  بودند.  کرده  طرد  هیچرا  برنامه  سومین ی  و  نرسید  انجام  به  وقت 

توسط رهبران   -(۱۳)جزئی از ارتدوکسی بلشویسم بود  ۱۹۲۳که در سال  -ی آن  خواسته 

 برای همیشه کنار گذاشته شد.  ۱۹۲۵حزب در سال 

توازن  بلکه  نکرد   جلوگیری  حزب  توسط  برنامه  این  پذیرش  از  اقتصاد،  مبانی 

اجتماعیِ شکل از نیروهای  برنامه، گسست  آن منجر شد.  به  گرفته درون خود حزب 

دهقانان تعیین  ی فشارهای اقتصادی  وسیله کرد که بهآهنگ تولیدی را طلب می ضرب 

 
۱ .Thermidor -   ی بازگشت ماه یازدهم تقویم انقالب فرانسه. به سقوط روبسپیر اشاره دارد و به دوره

 شود.س از وقوع انقالب گفته میضدانقالب پ
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ای  شد. دو دسته نیروی اجتماعی درون حزب شکل گرفته بودند که با چنین برنامهمی

 کردند. مخالفت می

 »راست« و »میانه«    ۸

که امتیاز دادن به دهقانان را برای   شده از عناصریتشکیلتر بود:  ی اول سادهدسته 

کردند  ها آگاهانه از حزب درخواست میدانستند. آنآور نمیبرساخت سوسیالیستی زیان

ی نظری نبود  اش را با نیازهای دهقانان تنظیم کند. اما این تنها یک اعالمیه که برنامه

ایی بود که همکاری  ی منافع تمامی آن افرادی در حزب و نهادهای شوردهندهبلکه نشان

را خوشایند یافته بودند.    -۱کارانو نِپ  دارکشاورزان سرمایهها،  شامل کوالک-با دهقانان  

داد دهقانان »خود را ثروتمند  شان را در بوخارین یافتند که حکم میها بیان نظریآن 

 کنند«.

خارج   گرفت که ازقدر از نیروهای اجتماعی درون حزب قدرت میی دوم هماندسته 

دغدغه بدینآن.  بود   اجتماعی  انسجام  حفظ  دسته  این  ظاهری  برابر  ی  در  ترتیب 

استیالی شهرها  ای بودند برای تحتهای آگاهانههای اجتماعیِ محتمل که کوششتنش

می مقاومت  کل کشور،  در  درآوردنِ  اما  دهقانان،  هبیانیکرد،  از  در حمایت  خود  های 

رفت. این دسته عمدتا  از عناصر درون خود دستگاه  یی جناح راست پیش نماندازهبه

می تشکیل  عزیمت حزبی  تمام  که  شیوه شد  طریق  از  حزب  انسجام  حفظ  های  شان 

 بوروکراتیک بود. رهبر آن کسی بود که در رأس دستگاه حزبی قرار داشت: استالین

بین  رویی بود که  از منظر اپوزیسیون چپ جناح استالین در آن مقطع گروه میانه

)تجسمسنّت  برنامههای حزب  در  نوسان مییافته  راست  و جناح  کرد.  ی جناح چپ( 

کسانی که به این تفسیر معتقد بودند زمانی با شوک شدید مواجه شدند که استالین در  

قدر  ی اپوزیسیون، به جناح راست همانی اول خودِ برنامهبا تحقق خواسته   ۱۹۲8سال  

تنهبی که  ب رد  هجوم  پیشرحمانه  ماه  چند  و  ا  بود  کرده  حمله  چپ  جناح  به  تر 

 
۱ .NEPmen - سبب آزادسازی محدود بازار طی سیاست آمده بههای پیش بازرگانان و مدیرانی که از فرصت

 عنوان معادل انتخاب شد.کاران« بهزدند. »نِپنوین اقتصادی، سود به جیب می
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از دهقانان )بهسازی و سلبصنعتی آغاز  ۱سازی«اصطالح »اشتراکیمالکیت کامل  را   )

گیری توانست بدون قدرتی اجتماعی خود را داشت و میوضوح پایهکرد. استالین به

 پرولتاریا یا دهقانان دوام بیاورد. 

نتیجه  چپ  اپوزیسیون  گروهاگر  از  دست  آن  سنّت ی  که  بود  حزب  های  های 

ها را  کردند این سنّتشان بود و سعی میی کارگر نیروی محرکسوسیالیستی و طبقه

بینانه تجسم ببخشند، و اپوزیسیون راست حاصل کرنش در  های واقعگذاریدر سیاست

توان گفت جناح استالینیستیِ پیروز، بر برابر فشارهای دهقانان بر حزب بود  آنگاه می

بود.   استوار  حزب  بوروکراسی  تحت خود  عنصرِ  یک  همچون  پدیده  درون این  استیال 

خلق اجتماعی  بهساختار  انقالب،  توسط  سری شده  یک  صرفا   و  بود  آمده  وجود 

زمان با  حزب همرساند.  کارکردهای ابتدایی مشخص را برای حزب کارگری به انجام می

این وضعیت، نقش حافظ  الل طبقه اضمح بود. در  باقی مانده  بر فراز طبقه  ی کارگر، 

های  ای از طریق شیوهشکل فزایندهکرد. این امر بهانسجام حزب و دولت اهمیت پیدا می

در دولت    -شدهای تزاری سابق اعمال میکه اغلب توسط بوروکرات -بوروکراتیک کنترل  

ای قدرت واقعی در  شکل فزایندهتگاه حزبی بهگرفت. دسو سپس در حزب انجام می

منصوب  با  را  برای حزب  نمایندگان  انتخاب  و  سطوح  تمامی  در  مأموران  کردن 

اگر حزب  دست میها، بهکنفرانس اما  نه طبقه- گرفت.  را کنترل   -و  دولت و صنعت 

ران در های کارگای ثمرهشکل فزایندهتوان ادعا کرد دستگاه حزبی بهکرد  آنگاه میمی

 ب رد.انقالب را به ارث می

سیاست  لحا   نتیجه از  اولین  بیگذاری،  پدیده،  این  بود. ی  بوروکراتیک  تحرکیِ 

ها را به خطر هایی که ممکن بود موقعیت آنگذاریهای دستگاه به سیاستبوروکرات 

پاسخ می منفی  مقاومت  با  آنبیندازد  که  دادند.  گروهی  هر  برابر  در  کردند  ها شروع 

گر عمل کنند.  ها را به چالش بکشد همچون یک نیروی سرکوب ممکن بود موقعیت آن

ی واقعی  های جناح چپ مخالفت کردند و از هر مهلتی برای مباحثهرو با برنامهازاین 

آن  آشفتگی  حول  تهدیدهای  به  بوروکراسی  منفی  واکنش  این  ورزیدند.  امتناع  ها 

حضور  چنین  است و بوخارین متحد شود و اینشد با جناح راجتماعی، طبیعتا  سبب می
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ی خا  خود با ابزار و با رابطه  از سوی خودعنوان یک هستی اجتماعی  ی آن بهفراینده

شد. سرکوب اپوزیسیون توسط بوروکراسی در حزب، به اقدامی از باال  تولید، پنهان می

ان تحمیل شود   گذاریِ حامی دهقانی آن، سیاست وسیلهشد بهمانست که تالش میمی

که هر گونه مخالفت با قدرت  ی خود بوروکراسی برای آن و نه همچون بخشی از مبارزه

شکست حتا  کند.  رفع  را  صنعت  و  دولت  در  اعالم  خود  از  پس  خارج  در  آن  های 

تحرکی بوروکراتیک سوسیالیسم در یک کشور، بیشتر از یک عامل ضدانقالبی آگاه، از بی

 شد. ی دهقانان نتیجه میهای حامگذاریو سیاست

ای برای خود رشد ای در خود به طبقهحال بوروکراسی طی این دوره از طبقهبااین

 طور عینیبه کرد. گروه کوچکی از مأموران در زمان آغاز سیاست نوین اقتصادی،می

ی عنوان یک طبقه هیچها بهقدرت در حزب و دولت را به دست گرفته بودند  اما آن

منسج مشترکحاکم  مقاصد  از  و  نبودند  نداشتند.  م  اطالعی  هیچ  شان 

رساندند توسط آن عناصری در حزب شکل  ها به انجام میهایی که آنگذاری سیاست

های سوسیالیسم انقالبی قرار داشتند. چنانچه شرایط تأثیر سنّتگرفت که هنوز تحتمی

کشور  عینی میدر  غیرممکن  را  کارگری  دموکراسی  دست،  داشت    کمکرد،  احتمال 

ی بازیابی صنعت در  واسطهشان بود، آن را بههای حزب نیروی محرککسانی که سنّت

انقالبی نقش  به  مطمئنا  حزب  کنند.  ترمیم  انقالب در خارج  و  مقیاس  کشور  اش در 

کرد دچار اشتباهاتی  هایی که به احزاب خارجی میجهانی ادامه داد. حزب در توصیه 

اما از طریق    -سازی خود آن بودندی بوروکراسی ها نتیجه از آن و بدون شک بعضی  -شد  

آن تحت ملّیِ خود درآوردنِ  منافع  در  استیالی  فرآیندی که  نشد.  ها، مرتکب جنایت 

ای های اجتماعی خود را از میراث انقالب رهانیدند و به طبقهبندیخالل آن این گروه

ی بیست نیان مبارزات جناحی دههد بدل شدند، بنکخودآگاه که از سوی خود عمل می

 دهد. را تشکیل می

 ضدانقالب   9

توان »ضدانقالب« نامید  شود ظهور استالینیسم در روسیه را نمیاغلب گفته می

زیرا یک فرآیند تدریجی بوده است )برای نمونه، تروتسکی اذعان کرد چنین نگرشی به  
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فهمیِ  ت(. اما این نظر، کجشود« گرفتار شده اس»رفرمیسمی است که از نو تکرار می

یک تغییر   مستلزم  روش مارکسیستی است. گذار از یک نوع جامعه به نوع دیگر همواره

دارانه به دولت کارگری ناگهانی منفرد نیست. این ضرورت برای گذار از دولت سرمایه

صورت باره، بهتواند اعمال قدرت کند مگر به یکی کارگر نمیکند زیرا طبقهصد  می

های طوالنیِ مبارزه  ی اوجِ سالنزاعی که نقطه– ی حاکم  جمعی و از طریق نزاع با طبقه 

خورند. اما در گذار از فئودالیسم به ی حاکم شکست میاست و در آن نیروهای طبقه

بودهسرمایه بسیاری  موارد  رشته داری  بلکه  ناگهانی،  نزاع  یک  نه  که  از  اند  کاملی  ی 

)بورژوازی(   پیروزی اقتصادی چنین طبقه ها در سطوح مختلف رخ دادند و ایندرگیری 

به جای مسیر اول،  را تحمیل کرد. ضدانقالب در روسیه بهنفع خود  امتیازات سیاسیِ 

باره غصب  دومی را در پیش گرفت. الزم نبود بوروکراسی قدرت را از کارگران به یک

ی روسیه به بوروکراسی را در تمامی سطوح جامعه  قدرتی کارگر  کند  اضمحالل طبقه

می کنترل  را  ارتش  و  پلیس  صنعت،  آن  اعضای  بوروکسپرد.  الزم  کردند.  حتا  راسی 

نداشت کنترل دستگاه دولت را به چنگ بیاورد تا آن را تابع قدرت اقتصادی خود کند   

ی ناگهانی و پیروزمندانه چنین کرده  چنانچه بورژوازی در چندین کشور بدون مواجهه 

شان که از پیش کنترل-بایست ساختار سیاسی و اقتصادی را بود. بوروکراسی صرفا  می

ای صورت تدریجی«، بلکه از طریق سلسله کرد. این نه »بهمنافع خود می  تابع  -کردمی

گونه عملکرد حزب تابع مطالبات بوروکراسی مرکزی از تغییرات کیفی رخ داد که این

شد. تنها در شرایطی ممکن بود هر کدام از این تغییرات کیفی اتفا  بیفتند که با آن  

بنابه هر دلیلی همچنا پایبند  عناصری در حزب که  انقالبی  ن به سنّت سوسیالیستی 

 شد. صورت مستقیم مواجه میبودند، به

مهم )و  سال  اولین  در  چپ  اپوزیسیون  با  مواجهات،  این  داد.   ۱۹۲۳ترینِ(  رخ 

تردید  صورت قاطع و بیآمد بهچه بر سر حزب میوجه با آنهیچاگرچه اپوزیسیون به

نمی ترومخالفت  آن،  رهبر  مثال،  )برای  مناظرات  کرد  زمان  در  حول   ۱۹۲۰تسکی، 

را به زبان آورده بود و    ۱گرایانهترین اظهاراتِ جانشین های کارگری باورنکردنیاتحادیه

 
۱ .Substitutionist -  نشان د.ی کارگر میجای خودِ طبقهی کارگر را بهانقالبی طبقهرویکردی که حزب 
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)»پالتفرم   اپوزیسیون  عمومی  پالتفرم  اولین  با    ۴۶امضاکنندگان  تنها  را  آن  نفره«(، 

بیقیدوشرط دشمنیِ  با  بوروکراسی  اما  بودند(،  پذیرفته  متعدد  آن  قهسابهای  به  ای 

هایی در مباحثه واکنش نشان داد. گروه حاکم در حزب برای حفظ قدرت خود به روش

پیش   که  شد  بدناممتوسل  نداشت.  سابقه  بلشویک  حزب  در  آن  نظاماز  مند  کردنِ 

ها برای کنترلِ دبیرخانه درآوردنِ انتصاب ی منطقی نشست. تحت مخالفان جای مباحثه

وسیله حامیان اپوزیسیون از مورد استفاده قرار گرفت تا بدین  صورت آشکاربار بهاولین 

پس از پاسخ    ۱ی مرکزی کومسومول شان عزل شوند )برای مثال، اکثریت کمیته هایمقام

آن از  تعدادی  شهرستان متقابل  به  و  عزل  تروتسکی،  علیه  حمالت  به  فرستاده  ها  ها 

و هستی ایدئولوژیک جدید ابداع ها دمنظور توجیه این طرزعملشدند(. جناح حاکم به

راه انداخت گرفتند. از یک سو، آیینی از »لنینیسم« به کرد که در برابر یکدیگر قرار می

مومیایی)به با  کرد  سعی  و  لنین(  همسر  اعتراضات  همچون رغم  لنین  جسد  کردن 

نیمهفراعنه  جایگاه  در  را  او  مصری،  را  ی  »تروتسکیسم«  دیگر،  سوی  از  بنشاند.  خدا 

های معدود از لنین در ده قولعنوان گرایشی مخالف با »لنینیسم« ابداع کرد و با نقلبه

که آخرین اظهارات لنین  اش زد  درحالییا بیست سال پیش از آن زمان دست به توجیه 

ی گرفت که در آن تروتسکی »تواناترین عضو کمیته نامه«اش( را نادیده می)»وصیت 

شد. رهبران حزب آگاهانه مرتکب استالین پیشنهاد می  مرکزی« ذکر شده بود و عزل

شان بر حزب را پس بزنند  شدند تا هر تهدیدی به کنترلاین تحریفات و جلعیات می

اقرار کرد(. امر  ویرات« در آن مقطع، مدتی بعد به این  )زینوویف، عضو پیشگام »تریوم

که قدرت خود را    داد به جایی رسیده است، بخشی از حزب نشان می  در این حین

انگارد. بوروکراسی حزبی با  حزبی میی آزادِ درونتر از سنّت سوسیالیستی مباحثه مهم

رخِ هایش، شروع کرده بود هویتش را بهطلبیای برای جاهفروکاستن نظریه به ضمیمه 

 های اجتماعی بکشد. دیگر گروه

بین اعضای   ی با نزاع  طرز متفاوتی آغاز شد  در ابتدا نهی عمده بهدومین مواجهه

های سوسیالیستی حزب و خود بوروکراسیِ دارای قدرتِ فزاینده، بلکه با  دارای آرمان 

 
۱ .Komsomol - ی جوانان حزب کمونیست اتحاد  ی کمونیستی جوانان لنینیست متحد. درعمل شاخهاتحادیه

 شوروی.
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– نزاعی بین رهبر صوری حزب )در آن مقطع زینوویف( و دستگاه حزبی شروع شد  

توجهی از  کرد. زینوویف در لنینگراد بخش قابلواقع آن را کنترل میدستگاهی که به

م را  میبوروکراسی  کنترل  دستگاه  مابقی  از  شیوه ستقل  اگرچه  آن  کرد.  عمل  ی 

کرد اما میزان باالی  چه در سراسر مابقی کشور متداول بود تفاوت نمیوجه با آنهیچبه

ها  گذاریاستقالل آن مانعی در برابر بوروکراسی مرکزی بود. منبع محتملی برای سیاست

بوروکراسی را آشفته کند توسط این   هایی که ممکن بود حاکمیت سرتاسریِو فعالیت

می ارائه  بوروکراسی  از  بدینبخش  مرکزی شد.  بوروکراسی  ذیل  باید  بخش  این  علت 

اش در گیری از موقعیت رهبری شد. زینوویف در این فرآیند مجبور به کنارهآورده می

شویسم  های تاریخی بلحزب شده بود. او با از دست دادنِ این موقعیت، بار دیگر به سنّت

وقت میلش به پیوستن به بلوک  های جناح چپ برگشت )البته او هیچگذاریو سیاست

حاکم را کامال  از دست نداد و طی ده سال بعد پیوسته میان اپوزیسیون چپ و دستگاه  

می استفادهنوسان  با  او  افتاد.  استالین  دست  به  قدرت  زینوویف،  سقوط  با  ی  کرد(. 

اش اش به نظریه، دشمنیاعتناییوکراتیک کنترل حزب، بیهای بورحدوحصر از شیوه بی

های انقالب که در آن نقش کوچکی داشت و با اشتیاقش برای توسل به هر با سنّت

ی بارز واقع انقالب را رهبری کرده بودند، نمونهای برای کنار زدنِ کسانی که بهوسیله 

با   مبارزه  در  او  بود.  دستگاه  رشدِ  حال  در  این  خودآگاهیِ  تمامی  جدید  اپوزیسیون 

سرحدات  به  را  سخنران خصوصیات  شدند،  برچیده  اجتماعات  رساند.  ساکت  شان  ها 

مأموران تزاری سابق  از  شدند، مخالفان برجسته در مناطق دوردست منصوب شدند و  

قانون به  مخالفان  تحریک  اینبرای  تا  استفاده شد  گروهشکنی  از  چنین،  مخالف  های 

صورت مستقیم سرمشق  شروع کرد از تزارها به  ۱۹۲8او باالخره در سال  اعتبار بیفتند.  

ها را به سیبری تبعید کرد. سرانجام حتا این اقدامات نیز کفایت نکردند   بگیرد و انقالبی

  مند نظاماز انجام آن ناتوان بودند: قتل    ۱ها استالین به کاری دست ب رد که حتا رومانف

 را تشکیل داده بودند.  ۱۹۱۷کسانی که حزب انقالبی 

کنترل خود در حزب و دولت را کامال  استحکام    ۱۹۲8جناح استالینیستی تا سال  

چه به خلق آن کمک زده از آن وحشت -بخشیده بود. زمانی که بوخارین و جناح راست 

 
1. Romanoffs 
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تر از اپوزیسیون چپ یافتند. اما  دست به انشعاب زدند خود را حتا ضعیف  -کرده بودند

ها  که قدرت ]حزب[ در آن-کرد. شهرها  ی روسیه را کنترل نمیمعهحزب تمامی جا 

های  همچنان با دریای تولید دهقانی محاصره شده بودند. بوروکراسی ثمره  -برقرار بود

نخورده باقی مانده  ی کارگر در انقالب را ربوده بود اما تا آن زمان دهقانان دستطبقه 

تندی  این واقعیت را به   ۱۹۲8شان در سال  ش غالتایِ دهقانان از فروبودند. امتناع توده

 پیش چشم بوروکراسی آورد. 

ی شهرها بر روستاها برقرار شد. این چیزی بود که اپوزیسیون  پس از آن، سلطه 

( با  ۱کرد و باعث شد مخالفان مشخصی )پرئوبروژنسکی و رادکها طلب میچپ سال

چه مدنظر جناح  گذاری در روح خود با آنحال این سیاستاستالین صلح کنند. بااین

آن بود، ضدیت داشت.  استدالل میچپ  در  ها  مالکیت کارگری  دارای  کردند صنعت 

شهرها باید بر تولید دهقانی مستولی شود. اما صنعت در شهرها دیگر تحت مالکیت  

. برقراری داشتکراسی بود که دولت را در دست  کنترل بوروکارگران نبود  بلکه تحت

ی کارگر بر دهقانان، بلکه  ی شهر بر کل کشور در آن زمان، نه استیالی طبقهسلطه 

کنترل استیالی بوروکراسی بر آخرین بخش جامعه بود که ]تا آن مقطع[ آن را تحت 

این سلطه برای تحمیل  بوروکراسی  استفاده  گریاز تمام وحشی  ،نداشت.  کرد که ای 

های دهقانان  ها، بلکه تمامی دسته ه فقط کوالکن  بردند. طبقات حاکم همواره به کار می

  ۱۹۱۷در آخر، انقالب    ۱۹۲8یعنی کل روستاییان عذاب دیدند. چرخش به »چپِ« سال  

 را در شهر و کل کشور به تحلیل ب رد.

بود.    ای جدید در شهر و روستا به قدرت رسیدهطبقه  ۱۹۲8بدون شک تا سال  

الزم نبود این طبقه برای تسخیر قدرت، با کارگران وارد ستیز نظامی مستقیم شود زیرا  

از بین رفته بود. اما قطعا  الزم بود حزبی که در    ۱۹۱8قدرت مستقیم کارگران از سال  

با سنّت سوسیالیستی   -هرچند ضعیف- قدرت باقی مانده بود از کسانی که پیوندهایی  

شد،  رو میی کارگر تجدیدقواشده با آن روبهزمانی که یک طبقه   داشتند، تصفیه شود.

 
1. Radek 
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یا در خود روسیه )برای مثال، نووچرکاسک در سال   بوداپست  برلین، چه در  چه در 

 ها نیاز پیدا نکرده بود. به آن ۱۹۲8گرفت که در سال هایی را به کار میتانک ۱، (۱۹۶۲

د، صراحت نداشت. تروتسکی تا  چه با آن در نبرد بواپوزیسیون چپ در مورد آن 

روز مرگش عقیده داشت دستگاه دولتی که در تالش است تا به او دست بیابد و او را  

بااین برساند، یک »دولت کارگری منحط« است.  قتل  اپوزیسیون  به  تنها همین  حال 

چپ هر روزه در برابر تخریب انقالب در داخل و جلوگیری از وقوع آن در خارج توسط  

زد.دستگاه   مبارزه  به  برهه  (۱۴)استالینیستی، دست  تمامی یک  تاریخی، همین  در  ی 

به  سوسیالاپوزیسیون  و  استالینیسم  انحرافیِ  تأثیراتِ  برابر  در  بر  تنهایی  دموکراسی 

که  جنبش سوسیالیستی مقاومت کرد. اپوزیسیون این مقاومت را به انجام رساند باآن

همین دلیل است که هر  کرد. بها دشوارتر می ی روسیه این کار رنظریاتش حول مسأله

 جنبش انقالبیِ راستین باید خود را بخشی از این سنّت تعریف کند. 

 هایادداشت

 . ۷۲،  انقالب روسیهتروتسکی،  -۱

 . ۱۹۶۷، کمبریج، مارتفشده در ایزرائیل گتزلر، قول، نقل۱۹۱۷نوامبر   ۱۹مارتف به اکسلراد،  -۲

 .۱8۳،  همانایزرائیل گتزلر،  -۳

 . ۱۹۹،  همان -۴

 مراجعه کنید.  وقال بر سر کرونشتاتقیلبه تروتسکی،  -۵

 . ۱۵۰،  ۱۹۴۳، نیویورک،  مشی جدیدمبارزه برای خطشده در ماکس شاختمن، قولنقل -۶

 . ۲۴،  ۳۲، جلد آثار منتخبلنین،  -۷

به مطالبه  -8 لنین  بر ممنوعبه پاسخ  ریازانوف مبنی  رویهی  های مختلف درون حزب  های گروهکردنِ 

ی مرکزی را در  توانیم حزب و اعضای کمیتهها« مراجعه کنید: »ما نمیکردن »پالتفرممنظور مطرحبه

توانم تصور کنم ی از حق درخواست از حزب محروم کنیم. من نمیصورت عدم توافق بر سر مسائل بنیاد

 . ۲۶۱،  ۳۲، جلد آثار منتخبچگونه ممکن است چنین کاری کنیم!« لنین، 

 . ۳۶۹،  ی موقت دورهی ای. اچ. کار، ضمیمه -۹

 .۱۷۲،  همانشده در شاختمن،  قولنقل -۱۰

 . ۳۹،  همانای. اچ. کار،  -۱۱

 
 سرکوب شدید مواجه شد.که با  ۱۹۶۲اشاره به اعتصاب کارگران شهر نووچرکاسک روسیه در سال . ۱
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 . همان -۱۲

استالین،  -۱۳ لنینیسم  با  ویراست روسی،  لنین و  »آیا می  ۴۰،  ۱۹۲۴،  بدون  مقایسه کنید:  توان 

های مشترک پرولتاریاهای چندین کشور پیشرفته، به پیروزی نهاییِ سوسیالیسم در یک کشور  کوشش

 ( ۳۶،  الملل سوم پس از لنینبیندست یافت؟ خیر، ممکن نیست.« )ذکرشده در تروتسکی، 

ها( دموکرات  های اولیه مانند اپوزیسیون کارگری یا مرکزگریان )سنترالیستیسیونجا با اپوزدر این  -۱۴

سازی اولیه و انحطاط انقالب سر  عنوان واکنشی به بوروکراسیها بهسروکار نداریم. اگرچه این اپوزیسیون

رت واقعی  صورت جزئی واکنشی اتوپیایی به واقعیت عینی بودند )برای مثال قدبرآوردند، اما همچنین به

ی کارگر(. آنچه در اپوزیسیون کارگری اهمیت داشت و نجات یافت، در نهایت  دهقانان و ضعف طبقه

درحالی اپوزیسیون چپ شد.  از  بخشی  به  استالین  تبدیل  به  شلیاپنیکوف  و  کولونتای  آن،  رهبران  که 

 تسلیم شدند.



 

  
 انگلسبازهم  

 

 فرانک دپه 

 پوری ظفردخت خواجهترجمه
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. استراحتی که کنیم»اگر از پا درآمدیم، کاری جز این نداریم که دوباره از نو آغاز  

بررسی عللی که    : دهدمی  برای انجام یک کار بسیار ضروری به ما   ی ارزانی ما شده، مهلت

   «.به آخرین قیام و نیز شکست آن شده است منجر  ناگزیربه

 فریدریش انگلس 

دم  ها »با سپیدهکردند. رشد فکری آنمارکس و انگلس در قرن نوزدهم زندگی می

برابری    و  ها برای آزادیهای آنحل و راه  ۱۷8۹)هگل( انقالب فرانسه در سال  درخشان«  

  مصمم بودند که انقالب سیاسی   ۱8۴۰ی  ی دههها از نیمه و همبستگی شکل گرفت. آن

پرولتاریا را به دنبال داشته باشد. اساسا  شرایط اجتماعی نقالب اجتماعی  اباید    ییبورژوا

 طلبید. بورژوایی را می انقالب - ی آلمانندهماویژه ارتجاعی و واپسبه -

،  ۱8۵۲داری بعد از  و با در نظر گرفتن موج رونق سرمایه  ۱8۴8بعد از شکست  

دهی کند تا به  نها در مورد انقالب تغییر یافت: پرولتاریا باید خود را سازمادیدگاه آن

بین انجمن  )پیام  یابد  دست  سیاسی  کارگران  قدرت  در  المللی  اول«  »انترناسیونال 

۱8۶۴.) 

نیمه  از  دههانگلس  پیروزی   ۱8۷۰ی  ی  و  انتخاباتی  رشد  های 

های رسیدن به  های آلمان در انتخابات رایشتاگ را الگویی برای راهدموکراتسوسیال 

راست همه،  این  با  است.  کرده  وصف  به  سوسیال  گرایانِقدرت  را  اولویت  دموکرات 

: ما باید  گفتمیروشنی  بهانگلس  دادند در حالی که  خاباتی میهای انتمبارزات و ائتالف

   ینظام حکومت  رشد )...( ادامه دهیم تا  این رشد خود فراتر از ظرفیت توانایی  به  وقفه  بی

Regierungssytem   وی در ادامه گفت  ها از طریق قانونی( شود. فعلی )برای حل بحران

کند و یک دیکتاتوری آمرانه  قانونی را ترک میکه در این هنگام  بورژوازی  زمین بازی  

 دارد. را برپا می

 دولت و انقالب 

پایان جنگ جهانی اول و در پی موج انقالبی  سو در  بینی از یکصحت این پیش

های انقالبی عمدتا   شمار جنگویژگی قرن بیستم، تعداد بی  – تأیید شده است  پساجنگ  
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ی با این همه، در مورد کشورهای پیشرفته ه است.  داری بودسرمایهدر پیرامون نظام  

)به سرمایه متحدهداری  ایاالت  و  بریتانیا  نشد.  ویژه  برآورده  انتظارات  این  آمریکا(  ی 

منتشر شد، نوشته   ۱88۶ی انگلیسی کاپیتال که در سال  انگلس در پیشگفتار ترجمه

کم در اروپا، انگلیس  رسید که »دست  است که مارکس بر اساس تحقیقاتش به این نتیجه

های  توانست کامال  با روشجا انقالب ناگزیر اجتماعی میتنها کشوری است که در آن

افزاید که اما مارکس انتظار نداشت که آمیز انجام شود.« بالفاصله میقانونی و مسالمت

ن مطلب را انگلس ای   1طبقات حاکم انگلیسی بدون مقاومت به این ضرورت تن دهند.

هایی که با  کارگری انگلیس و اتحادیه  صراحت از وضعیت جنبش زمانی نوشت  که به

 کرد. حزب لیبرال ائتالف کرده بودند، انتقاد می

تناقضاینعلل   بودگویی  گونه  میچه  نام  را  دلیل  سه  فقط  من  نخست:؟    برم. 

نیز همعصر  نگلسا نمیانو  نوزدهم  قرن  در  پیشش  کنتوانستند  رونق  بینی  با  که  ند 

های مخالفی از یک  کارگری در گذار به قرن بیستم، چه حرکتجنبش    سوسیالیستی

های  های فئودالی و از سوی دیگر از جانب حکومتهای رژیمماندهسو از جانب بحران ته 

از یک طرف    تواند میبورژوایی   بیاید.  انقالب    دیالکتیکپیش  تکوین و  انقالب و ضد 

کند.  که همراه با خشونت و ترور و جنگ بر علیه »خطر سرخ« پیشروی می  توسعه یافت 

رسید. از رشد خود   الیهبه منتهیدر دوران فاشیستی و در زمان جنگ، این ضد انقالب 

به اشکال  که  وجود آمد  های کارگری بهطرف دیگر دیالکتیک سرکوب و ادغام جنبش

به جناح اصالح با گرایش  پذیرگوناگون  یا  موقتی سیاست )سازش طبقاتی(  طلب  ش 

تر از همه  داری پیشرفته مهمی فوردیستی سرمایهاصطالح اتحادیهتحقق یافت. نفوذ به

مصرفی  و  فرهنگ    ی داری مصرفاز طریق دخالت دولت رفاه، سرمایه  که  رسدبه نظر می

به  (Massenkultur)  وارتوده تجاری،  هدف  مبا  ابزاری  به  حرکؤ تدریج  از  برای  ت  ثر 

 . اندتبدیل شده ی کارگرانداختن طبقه 

« انقالب پرولتری و پیروزیش، توهماتی هم در مورد نقش  ناگزیریدوم: با انتظار »

گیری بود. در روند شکل  گره خورده  ی کارگر  و  در ارتباط با آن »رسالت تاریخی«  طبقه 

شدت  به   یگرایشمتفاوت سوسیالیسم  در )اروپا( همواره با  بسیار  های  ، جریاناتیطبق

 
1. Friedrich Engels: Vorwort zur englischen Ausgabe, in: MEW 23, S. 40 
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بر.  گرفتندرفرمیستی شکل   ایدئولوژی طبقه   ،آن  عالوه  و  زیاد مذهب  ی حاکم  تأثیر 

هایی  که چنین گرایش ی کارگر وجود داشت. این ناسیونالیسم( بر بخشی از طبقه   مثال )

از بین میاز طریق بحران  یا  روند، تأیید نشده  ها یا کنترل قدرت دولت ضعیف شده 

کامال     ۱۹عنوان تولیدکنندگان ثروت جامعه در قرن    پرولتر صنعتی به  . تمرکز برستا

ی کارگر  غیرصنعتی طبقه  های بخشکم گرفتن اهمیت  ، ولی منجر به دستدرست است

 مزدبگیری کارگران  کم گرفتن تغییرات در ترکیب طبقه و در )دراز مدت( منجر به دست

  د آم پیشود،  در  مولد میهای نیروهای  های خدماتی و انقالبافزایش فعالیتعلت  به  

 1اصلی آن باشد. عامل  که  گیرد به جای آنروند تولید قرار می  یآنها، کارگر در حاشیه 

بحران ی  ها دربارهدیدگاه  یدکه ما با  گیردمورد توجه قرار میپرسش اصلی    ، ترتیب  دینب

 . قرار دهیمبحث و گفتگو  را مورد یکارگر داری و جنبش فعلی سرمایه

. بدون  نددولت در ارتباط  یمسألهبا طرح  را باید به یاد آورد که    هاییتناقضسوم،  

جهت  به شک  کامال   گیری  سیاسی  قدرت  تسلط  بود.سوی  دیگر   درست  سوی  از 

آنارشیست بر  هشدارهای  که  فضاهایها  و  خودبه  تصرف  تمرکز  گردان  خودخودی 

ی سوسیالیسم که منجر به اِعمال  اقتدارگرانه   یاستحالهقطعا  در برابر خطر  ،  کردندمی

نفوذ  قدرت دولتی می  توانرا میشود، بجاست. شکست سوسیالیسم دولتی  فشار و 

ی »از بین رفتن بارهتز انگلس دربا    در عین حال، .  کردتأیید تلخ چنین انتقادی تلقی  

اول(   یو )در مرحله   قدرت دولتی را تسخیرکه پرولتاریا )...(  تدریجی دولت« بعد از این

را دولتی   تولید  اهمیت   ی تغییرات درهمه    تواننمی(،  MEW 19T 222f)  کردابزار 

 ی که در طول قرن بیستم در کشورهای پیشرفتهتغییراتی      داد  دولت را مورد توجه قرار

مبارزات طبقاتی و   -و نیز باندگار  مدرون فرآیندهای بحران    -الف  سبببه داری  سرمایه

داری و سوسیالیسم و بیش از همه بعد از  تغییرات جهانی مناسبات قدرت بین سرمایه

  بامدرن هنوز هم یک دولت طبقاتی است  ولی    گر. دولت مداخلهاندپیش آمده  ۱۹۴۵

و رشد  ها  سازوبرگ  نظامبا گسترش    اقتصادی و رفاهی(. )  نظارتی و    یکارکردهای تنظیم

از طبقه  ، آنانکارمندان دولتی  دولت خود میدانی    اند و شده  ی مزدبگیرجناحی مهم 

 
1. Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf), Berlin 

1953, S. 592/593 (= MEW 42, S. 601( 
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 ی طبقاتی شده است.برای مبارزه

 یستمکانیگرایی ت با تقلیلمخالف

ای مطرح سااااخته اسااات که اگر های خطیر تازهتاریخ قرن گذشاااته پرساااش

را    -  «هدارانشااامل شااناخت »گرایش تاریخی انباشاات ساارمایه –ماتریالیساام تاریخی  

پیش )قاابال  از قوانین طبیعی  از سااارماایاههمچون دکترینی  گاذار  باه  بینی(  داری 

. در هنگام چرخش  ها نخواهد بودگویی به آنساوسایالیسام در نظر بگیریم قادر به پاساخ

از انگلس    ،کائوتساکیویژه در آثار ن به،دموکراسای آلما(، تفسایر ساوسایال۱۹۰۰قرن )

اساااتخراج نوعی باه تاأخیر اناداختن فعاالیات انقالبی بود باا این هشااادار کاه »هیچ چیز  

ی معروف اریش  هونکر  در  )اشاره به گفتهتواند روند ساوسایالیسم را متوقف کند«  نمی

گرایان )رزا  در برابر آن چپ (م. مورد سااوساایالیساام در جمهوری دموکراتیک آلمان

خواساتند مارکسایسام را همچون  الملل دوم بودند که میلنین( در بینلوکزامبورگ و  

عنوان  لنینیساام، به  –ی کنش انقالبی درک کنند. اما در مارکساایساام ی زنده»نظریه

طبیعی گذاربه ساوسایالیسام  یک ایدئولوژی دولتی، عناصار چنین برداشاتی از قانون شابه

 پذیرفته شد.  

»در را در ها آنهای زمان کهولتش که توماس کوچینسااکی انگلس خود در نامه

شاادت مخالف  به 1اساات،تفساایر کرده    «ا  موجودپرتو فروپاشاای سااوساایالیساام واقع

و از ماتریالیسام تاریخی و نقد اقتصااد سایاسای   گرایانهتقلیلو   اکونومیساتیتفسایرهای 

ی  به حوزه   ای اقتصاادیهای پایهواقعیتخودکار  انتقالدقیقا  مغایر دیدگاه مکانیساتی  

( از خودش در   ۱8۹۰معروف به جوزف بلوخ )سااپتامبر      یدر نامه ویبود.   تساایاساا

ی اقتصاادی بیشاتری به جنبه  تأکیدگاه  »که    تر«های جدیدمارکسایسات برخی»مقابل  

تولید و بازتولید   »بنا بر برداشت مادی تاریخ، گوید: می انگلسکند.  « دفاع میدهندمی

تحریف   چناناساات )...( اکنون اگر کساای این دیدگاه را ی اصاالی  مؤلفهزندگی واقعی  

تی  جمله را به عبار یناکننده اساات، تعیینعامل  اقتصااادی تنها    یمؤلفهکند که گویا  

 هایمؤلفهمعنی، مجرد و یاوه بدل کرده اسات. وضاعیت اقتصاادی اسااس اسات، ولی  بی

 
1. Thomas Kuczynski: Engelsʼ Altersbriefe im Lichte des Zusammenbruchs des 

‘Realsozialismu’, in: Sozialismus, H. 11/2020, S. 38–42 
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ی  قوانینی که طبقه  –ی طبقاتی و نتایج آن اشاکال سایاسای مبارزه  -  ییمختلف روبنا

اشاااکال حقوقی و اکنون حتی  –  جز آنو    کندبرقرار می بعد از پیروزی در نبرد پیروز

های سیاسی،  ها، نظریهاین مبارزهدر  افراد درگیر   ذهن  ی مبارزات واقعی دربازتاب همه

بر نیز ،  اندیشااانههای جزمنظامبه   شااانتکاملهای مذهبی و حقوقی، فلساافی، دیدگاه

.  زنندرا رقم میو در بسایاری از موارد شاکل آن  گذارند  تأثیر میروند مبارزات تاریخی  

)...(    رویادادهاانهاایات  بی  هانبوکاه در جریاان    هااساااتمؤلفاهکنش و واکنش تماام این  

. در غیر این صااورت  کند.اعمال میعنوان یک ضاارورت، خود را جنبش اقتصااادی به

خواهاد ی درجاه اول  تر از حال معاادلاهتااریخی، آساااان  در ادوارکاار بردن این نظریاه  هبا

1.«بود
 

و  های نادرسات داوریی بارهدر  ازجمله،  یشارایط عملتغییر در مورد   بارهاانگلس  

های »انقالب و ضاد انقالب و  مارکس  نوشاته اسات. در مجموعه مقاله  خطاهای خود

که حزب   تر از اینی ساختشاکسات » نوشات:  ۱8۴8( پس از انقالب ۱8۵۱در آلمان« )

ی خطوط  در این قاره در همه -ی  احزاب سایاسای انقالب اسات بگوییمیا بهتر  –  یانقالب

اسات. اما این به چه معناسات؟ )...( امروزه همه  نشادنی، تصاورانددیدهآسایب  نبرد از آن 

اجتماعی باشااد که  یک ضاارورتدانند که هر تکان شاادید انقالبی باید مبتنی بر  می

خیلی مبرم،  ضارورت هنوزاین شااید  .  شاوندمیآن   مانع تأمین نهادهای منساوخ و کهنه

  ی برایرا تضاامین کند  اما هر تالشاا آن  موفقیت فوری  که  خیلی عام، به نظر نرسااد

تحقق خود فائق  موانع بر  که تا این  افزایدبر اهمیت آن می ضارورت،سارکوب خشان این  

نو که دوباره از  مگر آن اگر ما یک بار شااکساات خوردیم، کار دیگری نداریم    پس.  آید

غاز دومی ارزانی ما شده  شااید استراحت کوتاهی که در بین پایان اولی و آو کنیم.  آغاز  

ضاروری بدهد: بررسای عللی که انجام یک کار  اسات، خوشابختانه به ما فرصاتی برای  

در   تواندالیلی کاه نمیآن شاااده اسااات.    شاااکساااتمنجر باه قیاام و نیز  نااگزیر  

  ، اشااتباهات، خطاها یا خیانت بعضاای از رهبرانهاظرفیت،  آمدهپیش  هایبلندپروازی

تمامی کشاورهای در وضاعیت عمومی جامعه، در شارایط زندگی  باید آن را ، بلکه یافت

 
1. Friedrich Engels an Joseph Bloch in Königsberg, 21. September 1890, in: MEW 

37, S. 463 
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 1.وجو کردمتأثر از آن شوک جست

 طبقاتی   یمبارزهبازگشت به  

خود را با این پرسش    –انگلستان    یاستفاده از نمونه با    -انگلس در اواخر عمر  

داری در بازار جهانی چه اهمیتی برای رشد  روبرو ساخت که موقعیت یک دولت سرمایه

شدن  گذار به امپریالیسم و همچنین با جهانی  باجنبش کارگری و سوسیالیسم دارد؟  

. انگلس  شده استبیشتری برخوردار  هرچه  در اواخر قرن بیستم این مسأله از اهمیت  

 ۱88۵و    ۱8۴۵ی تغییرات اجتماعی و سیاسی که در انگلیس بین  بارهدر  متنی  پایاندر  

انحصار   مادامی که انگلستان ازحقیقت از این قرار است:  »نویسد:  پیش آمده بود، می

ی کارگر انگلستان تا حدی در مزایای این انحصار سهیم است، طبقه   برخوردارصنعتی  

بخش اعظم  شد و اقلیت ممتاز  ها توزیع میآن  بوده است. این مزایا بسیار نابرابر در بین

ی از آن ، سهمنیز هر از گاهی   مردم  ی بزرگتوده  کند، اما حتیآن را از آنِ خود می

هنگام فروپاشی جنبش اوونیسم در انگلستان، هیچ  از    از همین روست که  خواهد برد.

انگلستان  وجود نیامده است. طبقه هبجا  سوسیالیسمی در آن   موقعیت ممتاز ی کارگر 

اقلیت   -     ، گانانحصار از دست خواهد داد. به این طریق هماین  را پس از فروپاشی    خود

سطحی  در  ناگزیررا  به روزی خود  -د بود ننخواهمستثنی نیز رهبری کننده و ممتاز 

و به این دلیل است که سوسیالیسم در انگلستان کارگران در خارج خواهند دید.    همانند

2د.« شخواهد  ارپدیدبار دیگر  
 

با این حال با ظهور ایاالت متحده امریکا    ،زودی از هم پاشیداین انحصار واقعأ  به

ی طبقه   هایی ازالگوی جدیدی پدیدار شد که در آن بخش  و ظهور دولت رایش آلمان،  

از  وجود آمد که نههکار  ب از موقعیت بازار جهانی صنایعتنها  اقتصادی  بهره    شاننظر 

ایدئولوژی هم تحت   از نظر  بلکه  امپراتوری قرار گرفتند. در  نفوذ  بردند،  رقابتی  تفکر 

سرد   جنگ  اتحادیهاین  زمان  بهتنها  که  نبودند  آمریکا  کارگری  عامل  های  عنوان 

 کردند. آمریکا« عمل می امپراتوری» یکنندهتثبیت 

 
1. Friedrich Engels: Revolution und Konterrevolution in Deutschland, in: MEW 8, S. 

5 

2. Friedrich Engels: England 1845 und 1885, in: MEW 21, S. 197 
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از دسات   –ایاالت متحده آمریکا   در ویژهبه  -طور  بینیم که چهمیضار  در حال حا

در   ی کارگر مرد و سفیدپوستطبقه)افول اجتماعی   یهای ممتازچنین موقعیت دادن

های اجتماعی و سایاسای  ساازی( بحرانمناطق صانعتی قدیمی و در صانعت اتومبیل

: از طرفی اساااتدن شااادید اجتماعی و سااایاسااای  شاااقطبیموجب    پدید آورده که

فاشیست و مسلح   آشکارها گرای دور و ب ر ترامپ، که بخشی از آنهای راستپوپولیست

کرات  موهای دپوسات که خود را ساوسایالیساتدیگر زنان جوان سایاه از طرف – هساتند

در   بدون تردید تازههای خود در کنگره دفاع کنند.  از کرساایتوانسااتند و   نندخوامی

 ی آمریکاا باهایم کاه نااشااای از افول ایااالت متحادهایساااتااده  مباارزات حااد طبقااتیآغااز  

هاای ممتااز آناانی اسااات کاه زماانی بخشل اجتمااعی  افوعنوان قادرت رهبری جهاانی و  

های آلمان که از موفقیت هایی از پرولتاریای صاانعتیبخش  حتی.  بودندکارگر    یطبقه

های بازار هایشان در پیِ بحراناند همراه با اتحادیهمند شادهاقتصااد آلمان بهره  تیصاادرا

  برایتصاامیمات ساایاساای  تغییر در پی     و نیزرقابتی    از دساات دادن جایگاه  جهانی،

 .شوندمیاجتماعی روبرو   ی افولمسألهبا  ،یمبارزه بر علیه بحران جوّ

 استثمار و مردساالری فراسوی 

تاریخ  به  اشاکال  سالطه    ازماتریالیساتی  برداشات سارانجام انگلس در چارچوب  

به فراساوی روابط مالکیت خصاوصای    یشاالودهبر  1پرداخت که  با  »ورود به تمدن«

.  »منشأ خانواده ، مالکیت خصوصی  اقتصادی استثمار و سلطه میان طبقات اشاره دارد

 Charlesفوریه( ) شاارلهای اولیه )های ساوسایالساتهمراه با نوشاته (۱88۴) «و دولت

Fourier ننارهایی ز  وقف –( ۱8۷۹)  «زن و سااوساایالیساام»آگوساات ببل   کتاب( و 

 نوشاات: ویاساات. شااده  مردساااالری   یاز ساالطهبلکه  از اسااتثمار و ساارکوبتنها نه

در  ستیز بین زن و مردبا رشد بود  همراه  رخ دادطبقاتی که در تاریخ   »نخستین ستیز

جنس   یبه وسایله زنجنس سارکوب  سارکوب طبقاتی    نخساتینهمساری و تکازدواج 

 
1. Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 

in: MEW 21, S. 152  
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به  –ی( مرد بر زن مالک ابزار تولید و )سالطهنابر  تولید ی مالک ابزار  سالطه 1.«بود  مرد

. ۲ی پدرسااالر،  . خانواده۱شاود:توساط ساه نهاد تأمین می – 2گئورگ فولبرت  ینوشاته

ابزار پیشاابرد، حفظ و   مثابه. دولت به۳، و مالکیت خصااوصاای برطبق موازین حقوقی

ها برای رشاد جنبش ساوسایالیساتی زنان  )در روابط وابساتگی. این یافته این  گذارقانون

، یکی از  ترجوان داشاتند. جنبش فمینیساتی  بسایار( اهمیت  ریچارچوب جنبش کارگ

های مفهوم  محدودیت نسابت به –داری پیشارفته  ها در جوامع سارمایهترین جنبشمهم

  انتقادی داشاتهجوامع ساوسایالیساتی برخورد   زنان در  ییرها  و عملکردمارکس   کار نزد

در متن   همواره بایدرا    نناکه رهایی ز تصدیق کردههم  این را   سوی دیگراز    اما -  است

برای تغییر در روابط ماالکیات و همچنین تغییر نقش دولات در امنیات حقوقی   مباارزه

 .دریافتی پدرساالری سلطه

او   یدر اینجاا عالقاه – یااد آوردرا باه»دیاالکتیاک طبیعات« انگلس  باایاد  سااارانجاام 

نیروهای ی شاود، وی طبعا  اهمیت آن را در بساتر توساعهمیعلوم طبیعی نوین  صارف

]انسان[   سلطهداری »تولید سرمایه  یبا شیوه  بیند.تولیدی به سبب انقالب صنعتی می

داری محرک هم  ی تولید سارمایهشایوهرساد.  از تمدن می  جدیدی ساطحبر طبیعت« به 

برداری از طبیعات )مواد خاام، زغاال ساااناگ، و غیره( و هم اساااتفااده از نیروهاای  بهره

را باید   نمدرداری ساارمایه یتوسااعه. به این ترتیب تطبیعی )هوا، آب و خاک( اساا

د. اِلماار آلتفااتر  کرطبیعات درک  و    جاامعاهو    انساااان  میاانارتبااط    فرایناد دیاالکتیکی

(Elmar Altvaterتحلیل ) معاصار را گساترش داده تا شاامل داری سارمایه  ازهای خود

همچون  ه با طبیعت« را او »رابط  ی بحران اکولوژیکی بشاود.ابعاد بازار جهانی و مساأله

  ی زمین را تغییر داده اسات:کرهبه شاکل بنیادی کند که  ی  سالطه توصایف میرابطه

  کهچنانرا تغییر داده اسات.   ویژه اتمسافرمحیط سایاره و بهتولید و مصارف،   آالیندگی»

 داری پیروی شااود،اگر از مدل انباشاات ساارمایه. اساات  هولناک عواقب آندانیم،  می

دارد اشااره ( به انگلس  Altvater. در این مورد آلتفاتر )شادنابودی اقلیم    توان مانعنمی

نادارناد،    از یکادیگری جادا  یهااجاامعاه و طبیعات محادودهبرای او »روشااان اسااات    کاه

 
1. Ebd., S. 68 

2. Georg Fülberth: Friedrich Engels, Köln 2018, S. 57 
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هاا   آننوشااات    دیاالکتیاکِ طبیعاتش  اثر  طرح کلیدر رئوس مطاالاب  انگلس    کاه  چناان

آنمارتاباطهام  اباا  gesellschafliche)  طابایاعاات  اجاتاماااعایی  راباطااههااا  انااد، 

Naturverhätnisکه به شکل دیالکتیکی باید از آن رمزگشایی کرد   ( هستند(MEW 

20T 307).»1  

 که شامل)  استثمارداری، منطق بر اساس روابط مالکیت سرمایه  – رشداجبار برای 

باید قطع شاود. در دویساتمین ساالروز تولد  –شاود( و رقابت  اساتثمار کار مزدی هم می

جهانی  ی «فاجعهداری  »ساارمایهدر   «ی رفاهدر »جزیره همچنانفریدریش انگلس ما  

هم پیوساااتن  رند. امروزه بهاگذمی  ما در برابرساااناریوهای فاجعه را  هساااتیم. هر روز

نیروی تولیدی )انقالب   گیریاوجشاات ساااختاری(،  انبااضااافههای اقتصااادی )بحران

اجتمااعی  و منطقاه ناابرابری  نیز بحراندیجیتاالی(،  و  هاای ای در مقیااس جهاانی 

را   «چندجانبه یبحران»  گیری جهانی کرونا،همهاکولوژیکی )زیسات محیطی( و بحران 

خطر  هد بر درخ می نظام جهانیدر  ی کهتغییرات قدرت از این روست که –  زندرقم می

شاااوناد،  هاای مقااومات پادیادار میهاا جنبشاین زمیناه  تماامی. در  افزایادمیجناگ  

مبارزات کارگران مزدبگیر   از  -گیرد  هایی برای شارایط موجود مورد بحث قرار میبدیل

های نیرومند تا جنبشای اتحادیهمطالبات کالساایک  در حقو  اولیهمعیشاات و  برای 

 های خودکامه.رژیم  برعلیهو برای دموکراسی و برابری اجتماعی  همبارزدر اجتماعی  

جنبش کاارگری قرن بیساااتم کاه بر کاارگران صااانعتی اتکاا داشااات، در قرن 

نیروی محرک دگرگونی  ترین مهم  ،شااهرهای ساارمایهکم در کالندساات  ،یکموبیساات

د بود که هننیروهای طبقاتی خوا بلوکشای از یک  نخواهد بود. اما بخ مترقی سایساتم

مناساابات    با توجه به) ی ساایسااتم« را»مسااألهها  در مبارزه برای جلوگیری از فاجعه

پاساخ  هسات که بیشاماری  بی  مساایل.  کنندمطرح می(،  برای رشاد اجبارمالکیت و نیز 

مبارزه بر علیه بحران   و  مبارزه برای بازسااازی ساااختار اکولوژیک  جا کهاز آن–  مانده

توان بدون مبارزه بر علیه نابرابری اجتماعی و اساتثمار با موفقیت به نمی  را   ییهواوآب

 شود.ی طبقاتی« طرح می، »مسألهپیش برد

 
1. Elmar Altvater: Engels neu entdecken, Hamburg 2015, S. 155 und S. 159  
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 انگلس   بازهم

داری«  ی سرمایهناامیدی و آینده از طریقاخیرا  در آمریکا کتابی با عنوان »مرگ  

( و ا نگوس دیتون  Anne Caseیس )کن  ا –منتشااار شاااده اسااات. هر دو نویسااانده 

(Angus deatonاقتصااددان ) ناامیدی«  »ومیر ناشای از هساتند و رشاد حوادث مرگ- 

اند. در سای ساال گذشاته  کردهتجربی تحلیل –خودکشای، مواد مخدر/ الکل و جرم را  

  ترفرودساااتویژه در طبقاات  رفتاه اسااات. و باه  بااال  هولنااکیو میر باه نحو    رقم مرگ

تمرکز بر افول  شاان زیر لیساانس اسات. اجتماعی، یعنی کساانی که ساطح تحصایالت

ساازی اسات. تنها از  ساازی و جهانیی عقالنیهکارگران صانعتی سافیدپوسات در نتیج

»مشااغل فقط برای به دسات شاود: زیرا  دسات دادن منابع مادی سابب ناامیدی نمی

ی کاارگر را  منااساااک، عاادات و روال زنادگی طبقاه  بنیاادآوردن پول نیساااتناد، آنهاا  

ادامه    تواندی کارگر نمیزندگی طبقه گاه ساارانجامآنسااازند. اگر کار از بین برود،  می

با از بین شااود همراه میکرامت انسااانی، عزت نفس که    از دساات دادن معنا،یابد. این 

1پول.« نه صرفا  از دست دادن  -شودناامیدی می سبب  هااتحادیهها و  رفتن خانواده
 

دهند که چرا   نیز پاسخخواهند به این پرسش نویسندگان با این مطالعه میالبته  

گرایان پوپولیسات در ایاالت ظهور راساتتوان میل اجتماعی، افواین روندهای   براسااس

با    عالوه بر آن. ولی  دریافت  اساااتترامپ   آنمجسااام ی که نمونهرا آمریکا   یمتحده

انقالب »:  کنندتاریخی هم ساؤال می مشاابهات  اتفاقهم از زداشااره به بریتانیای قرن نو

درآمد   و وجود داشاتاختراعات  و   هاپویا از نوآوری  ایآمیزهصانعتی که آغاز شاده بود،  

کاه مردم از    همچناانای نبردناد.  از آن بهره  انگرکاارهماه،  ملی افزایش یاافات. باا این  

 نرخکردند،  میسااالم روسااتا به شااهرهای متعفن و ناسااالم مهاجرت نساابتا   زندگی  

در   ۱8۴۵گردیم کاه در  میزبااجاا باار دیگر باه انگلس  ایندر  میر بااال رفات.«  ومرگ

ی آغاز ساوسایالیسام مدرن تشاخیص  نقطه آن را «انگلیسدر ی کارگر  »وضاعیت طبقه

 داد.

 
 

 
1. Anne Case und Angus Deaton: Deaths of Despair and the Future of Capitalism, 

Princeton und Oxford 2020, S. 8 
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 پیشگفتار -  1

ی  درساتی رابطه ( به۱8۷۳)  کاپیتالگفتار ویراسات دوم آلمانی  کارل مارکس در پی

کند. موانع تاریخی رشاد ی آلمان را ترسایم میماندهی عقباقتصااد سایاسای با جامعه

داری در آلمان، در عین حال مانع امکان رشاد مساتقل اقتصااد سایاسای بود. در سارمایه

جا که پردازان آلمانی، اقتصاااد ساایاساای مبحثی وارداتی بود و از آننتیجه، نزد نظریه

ای از اصاااول جااماد  ان نظری یاک واقعیات خاارجی بود، در دسااات آنهاا باه مجموعاهبیا

 استحاله یافت.

ویژه شااکوفایی مبارزات  ، به۱8۴8داری در آلمان پس از با رشااد سااریع ساارمایه

یابی  های قوامی عملی و هم نظری، دیگر زمینهی کارگر هم در عرصااهاجتماعی طبقه

طرف« از بین رفته بود. آز آن پس اقتصااددانان یعنوان یک »علم باقتصااد سایاسای به

کنندگان »ازلی« بودن این روابط داری و توجیهکال  به مبلغان روابط اجتماعی ساارمایه

( ۹۷دگردیسای یافتند. »ناقوس مرگ علم اقتصااد بورژوایی« به صادا درآمده بود )  

س چنانچه بخواهیم اما عدم رشاد اقتصااد سایاسای در آلمان »مانع از نقدِ آن« نبود. پ 

ی هگل و اقتصاااد ساایاساای را مورد بررساای قرار دهیم، شاارایط اجتماعی معینِ رابطه

 آلمان آن زمان نباید نادیده گرفته شود.

در دسااات داریم در مجموع نقش    کااپیتاالی  ای کاه درباارههاای گساااتردهپژوهش

اند.  کرده دیالکتیک هگل در نگارش نقد اقتصااد سایاسای مارکس را تثبیتگر  میانجی

را آخرین کالم در نقد اقتصاااد ساایاساای کالساایک کاپیتال  از سااوی دیگر، چنانچه  

محسوب کنیم، هرآنچه پیش از مارکس به نگارش درآمده است، در مقایسه با آن قطعا   

می نااکاافی  درواقع میمعیوب و  ی  را معیاار سااانجش کلیاه   کااپیتاالتوان  نماایاد. 

ی فکری ماارکس همچنین  ناابراین منظوماهانادیشااامنادان پیش از ماارکس دانسااات. ب

هگل و مارکس    گرمیانجیسااان نقش  ادراک ما از هگل نیز هساات. بدین  گرمیانجی

رو، درایت هگل و دانش او نسابت به اقتصااد سایاسای در زمان گردد! ازاینجا میجابه

قول خود او »روح زمان« را  خود هرچند عمیق و گسااترده باشااد، دیگر قادر نیساات به

 عکس کند.  من
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تعریف مرساااوم یاک »اقتصااااددان« ناامیاد. اگر ماارکس  توان بناا باهاماا هگال را نمی

فلسافه را جذب نقد اقتصااد سایاسای کرد، هگل اقتصااد سایاسای را جذب فلسافه کرده 

ی اقتصااد سایاسای اسااساا  در پرتو کل ساپهر فلسافی بود. پس مبانی نظری هگل درباره

ی  فا  ب عد معینی از تجلی »ایده« در عرصه او قابل فهم و نقد است. نزد هگل، اقتصاد صر

ی  ی »فلسافه »روح عینی« اسات. محصاول نهایی و مکتوب اقتصااد سایاسای بر زمینه

ساال مناقشاه  ۲۰۰اسات که با گذشات   ی حقعناصار فلسافهعملی« هگل، اثر جنجالی  

و بر سااار مفاهیم نهفته در آن هنوز پایان نیافته اسااات. خود این اثر را نیز باید در پرت

 ای که هگل بر آن نوشته است مورد بررسی قرار داد.پیشگفتار و مقدمه

نویساد: »روش علم فلسافی، مفهومی می ی حقفلسافهی  مقدمه ۳۱هگل در بند  

بازنمایی شاده و در اینجا مفروض  منطقدهد، در  که خود را از درون خود انکشااف می

نامم... این دیالکتیک، عملکرد می 'دیالکتیک'اسات... من اصل متحرک این ]مفهوم[ را  

ای ساوبژکتیو نسابت به یک موضاوع نیسات که به وجهی بیرونی با آن منطبق  اندیشاه

ی خود آن موضااوع اساات که به نحوی ارگانیک در حال مایهشااده باشااد، بلکه جان

 (۳۴های خویش است.« ) ها و میوهپروراندن شاخه

 منطق  مبانی نظری نقد اقتصاد سیاسی در   –  2
ناپذیرِ  چه هسااات، در آنِ واحد نفی و نابودی اجتناب»دیالکتیک در فهم مثبت آن

ی تاریخی را در حال یافتهبندی انکشااافدهد  چراکه هر صااورتآن را تشااخیص می

برد   ی گاذرای آن پی میرو، باه جنباهنگرد و ازاینحرکات و در وضاااعیتی سااایاال می

 ا  نقاد و انقالبی است.«چراکه تحت تأثیر هیچ چیز نیست و ذات

 (۱۰۳،   ۱ کاپیتال )

ی ی علوم فلسااافی« اسااات. هگل در مقدمهنامهکتااب اول »دانش منطق کوچک

ی طرح خطوط اسااسای آن را  ی کلِ منطق را ارائه کرده و زمینهمفصال این اثر عصااره

ی فلساافی و تبیین  کند. محور اصاالی این مقدمه تأمل در عینیت اندیشااهپرداخته می

ی کالم جا اقتصااد سایاسای اسات. شایرازهجه تشاابه و تمایز آن با علوم تجربی و از آنو
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دار تجربه اسااات چراکه تجربه و علوم تجربی محرک هگل این اسااات که فلسااافه وام

 اند. ی آغاز صعود فلسفهاندیشه و نقطه

هگل بر این باور اسات که »هیچ چیز در تفکر نیسات که احسااس و تجربه نشاده  

ی طور قطع عنوان کرد کاه »تجرباه، نگاارنادهتوان باهی او، می( باه دیاده8« )بناد  بااشاااد.

ی  ( چراکه یکم، علوم تجربی به مشاااهده۱۲فلساافه اساات« )بند    پیشسرویو  رشسد

کنند. آنها با توسال به اندیشاه، با مصاالحی که ها بسانده نمیهای پدیدهصارف ویژگی

  مصاالحی در شاکل امور مشاابه عام، یعنی آینداند به مالقات فلسافه میآماده سااخته

های خاصی که ها. هنگامی که این کار صورت پذیرفت، دادهبندی پدیدهقوانین و طبقه

کنند. دوم، این امر فلسافه را  دربر دارند برای جذب شادن در فلسافه آمادگی پیدا می

 سازد تا به سوی این حقایق معین انضمامی گرایش پیدا کند.  وادار می

جا( بنابراین، فلسافه  س، فلسافه رشاد خود را مدیون علوم تجربی اسات.« )همان»پ 

کند، بلکه »آنها را تشاخیص داده و های آمپریک موجود در ساایر علوم را انکار نمیداده

ساازد.«  کند  عنصار عام علوم را تصادیق کرده و با سااختمان خود منطبق میقبول می

سااویه نیساات بلکه دیالکتیکی اساات. م تجربی یکی فلساافه با علو( اما رابطه۱۲)بند  

کند که در عین حال »هیچ چیز در بنابراین درسااات در همان بند هشاااتم تأکید می

 حس و تجربه نیست که در اندیشه حضور پیدا نکرده باشد.«

برد که »در آلمان طور مشاخص، هگل از »علم نوپای اقتصااد سایاسای« نام میبه

ی ملی شااناخته شااده و در ولتی یا اقتصاااد هوشاامندانهعنوان اقتصاااد عقالنی دبه

کند که در دانش  ( سپس اضافه می۷انگلستان نام فلسفه را تصاحب کرده است.« )بند  

ها، همچون  ی دیگری از ابژهکه حلقهتجربی دو کمبود اسااااسااای وجود دارد. یکم آن

 1نکرده اسااات.وجود دارد کاه علم تجربی آنهاا را در خود جاذب  آزادی    اخال ، روح و

ساازد. این فرم اسات که خرد ساوبژکتیو را قانع نمیفرم ی دوم مربوط به روش و نکته

 
باعث   کاپیتال.  ۱ انتشارش  که  بود  متفاوت  و  بدیع  چنان  اثر  این  کرد.  برطرف  کامال   را  کمبودی  چنین  مارکس 

واکنش سرگیجه اقتصاددانان شد.  بود کهی  آن  نشانگر  آنها  متناقض  کامال   نمی  کاپیتال  های  معیارهای را  با  توان 

شناسی، ازجمله تاریخ فناوری(، مردمتجربی اقتصاد سیاسی کالسیک سنجید. در این اثر، اقتصاد سیاسی، تاریخ )

 اند.ی طبقاتی و انقالب اجتماعی، همگی در یک کل جامع و انضمامی ترکیب شده قانون و تاریخ تکامل آن، مبارزه 
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ی دو که خود این روش دربردارنده« اسات. مضاافا  اینضسرورتدر بیانی عام، تبیین »

که امر جامع، یا اصال عامی که در آن گنجانده شاده، به خودی  نقیصاه اسات: یکم این

م« است و با امور خا  مرتبط نشده است. عام و خا  نسبت به خود »نامتعین و مبه

اند نیز به هم پیوند زده شادههای خاصای که بهیکدیگر تصاادفی و بیرونی هساتند. داده

 ای بیرونی دارند.  همان وجه باهم رابطه

هایی هستند ها و گزینشی موارد دادهی آغاز علوم تجربی در همهکه نقطهدوم این

کاه در برابر متاافیزیاکِ انتزاعی گرایی باا ایناناد. تجرباهدیگری منتج نشاااده  کاه از چیز

در عین حال علوم    1حرکتی پیشارو بود، نتوانسات به آنچه »فراحسای« اسات نفوذ کند.

جا چه حقیقی اسات باید در اینکه هر آنساازند: اینتجربی اصال مهمی را برجساته می

های انضامامی،  ی دادهها با تجزیهروش تحلیلی آنو اکنون، در جهان بالفعل، باشاد. اما  

کناد کاه کاار اصااالی ترکیاب اجزای  گاذارد، یعنی فراموش میتماام بااقی میکاار را نیماه

 هاست.منقسم شده و ادراک ارتباط متقابل درونی آن داده

دارند تا از خود خروج کرده، مضاامین آنها را با این وصاف، آنها اندیشاه را برآن می

ی خود عینیت ببخشاد نایافتهجذب کرده و از این طریق به امر متصاورا  جامع و تحقق

ی  ی خالقیت و حرکتِ اندیشه ها و حرکت آزاد آنها را ضمیمهتا بتواند منطقِ خودِ داده

های تجربی نیز بدون گری فلساافه نامشااروط نیساات و دادهیآزادِ منطقی کند. میانج

توان نتیجه گرفت که فلسفه »فرزند فهم نیساتند! با این اوصاف میوسااطت فلسافه قابل

 a)(  ۱۲مادیون اسااات.« )بناد  پسسسینی  تجرباه اسااات و ظهور خود را باه امری  

posteriori)  

أمل در تمام  اما نفس وجودی اندیشاااه و اندیشااایدن همواره معرف وسااااطت و ت

هم وجود دارد  (a priori) پیشسینیواساطه اسات. پس در اندیشایدن امر های بیداده

کناد تاا باه هاای برونی را درونی میواساااطاه، انبوه عظیم و متراکم دادهکاه امر عاام بی

»عینیت دیالکتیک«    2روی کند.ساوی انکشاافی که منتج شاده از خود آن باشاد پیش
 

 عنوان چیزی فراحسی و متافیزیکی.: کاال بهکاپیتالی شروع مقایسه کنید با نقطه. ۱

ها را در تمام جزئیاتش  روش تحقیق تفاوت داشته باشد. پژوهش باید داده   البته روش بازنمایی از لحا  فرم باید با. »۲

ها را دنبال کند. فقط پس از اتمام  ها را تحلیل کرده و ارتباط درونی آن از آنِ خود کند و اشکال متفاوت تکامل آن

موفقیت انجام شده    توان حرکت واقعی را به نحوی مناسب بازنمایی کرد. چنانچه این کار بااین کار است که می
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ی ما محبوس نیساات. »هرجا حرکتی در جریان ر جمجمهبدان معناساات که صاارفا  د

باشاد، هرجا نشاانی از هساتی باشاد، هرگاه در جهان بالفعل عملی به سارانجام رسایده  

 (8۱جا دیالکتیک مشغول کار است.« )بند  باشد، در آن

 آشنایی با اقتصاد سیاسی: استوارت یا اسمیت؟  –  3

ساایاساای و یا گرایش او به سااوی »امور  ی زمان آشاانایی هگل با اقتصاااد درباره

ی او به »اقتصاد« ی شروع عالقههای بسیاری وجود دارد. برخی نقطهزنیمادی«، گمان

دهناد، و برخی دیگر باا اساااتنااد باه اش در توبینگن ربط میآموزیرا باه دوران دانش

ی »دفتر خاطرات« او به زمان اقامتش در برن. کارل روزنکراس، شااااگرد و نویسااانده

کناد کاه تاا حادی نشاااانگر (، حکاایتی را نقال می۱8۴۴ی هگال )نااماهاولین زنادگی

های آلپ در سااوئیس ی خود اوساات. از قرار هگل ساافر کوتاهی به کوهپایهانگاشااته

فروشاد و تعیین شاود که به او سارشایر گرم میجا با چوپانی روبرو میکند. در آنمی

این انگیزه کاه قیمتی ماازاد بر ارزش آن    کناد بااقیمات آن را باه خریادار واگاذار می

تر از ارزش آن  دریاافات کناد. هگال در خااطراتش آورده اسااات کاه چناانچاه مبلغی کم

کرد. گویاا در ذهن کردم، قطعاا  آن چوپاان قیمات واقعی آن را طلاب میپیشااانهااد می

ی دور افتاده با چه  که آن چوپان در این منطقههگل پرسااشاای ایجاد شااده بود  این

یاری قیمت آن محصااول را مفروض داشااته اساات؟ به احتمال قوی، یک سااری مع

 مبادالت قبلی!

ی جدی اقتصاااد در فرانکفورت  هرحال آنچه سااندیت تاریخی دارد آغاز مطالعهبه

اش  ( پیش از ورود به ینا اسات. جورج لوکاچ در پژوهش بدیع، عمیق و گساترده۱۷۹۹)

ر جیمز اسااتوارت،    ، به نقل از روزنکراس وهگل جواندرکتاب  با اشاااره به کتاب سااِ

های هگل پیرامون  ی ایدهنویسااد: »کلیه، میکندوکاوی در اصااول اقتصاااد ساایاساای

(،  estatesها )ها و کار، تقسایم کار و ثروت رساتهی مدنی، نیازمندیسارشات جامعه

ی آلمانی کتاب اسااتوارت  فقر، پلیس، مالیات و غیره، در نهایت در تفساایری بر ترجمه

 
آنگاه چنین می بازگردانده شود،  ایده  به  بازتاب هستی موضوع  اکنون  اگر  با ساختمانی  باشد،   پیشینینماید که 

 ( ۱۰۲،   ۱مواجهیم.« )کاپیتال 
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نگاشاته    ۱۷۹۹مه   ۱۶فوریه و   ۱۹ی اقتصااد سایاسای متمرکز شاده اسات که بین درباره

های ی برداشااتطور کامل باقی مانده اساات. این تفساایر دربردارندهشااده اساات که به

 ۱(۱۷۰مهمی پیرامون سیاست و تاریخ و مشاهداتی بسیار دقیق است.« )   

نظر از ارسااطو و افالطون، فیلسااوفان مدرن پیش از هگل  که، صاارفقدرمساالم آن

نامد نداشاتند که این چه هگل »روح عینی« میی خاصای به تجلی »ایده« در آنعالقه

پژوهان بر این باورند که ی معاصار اسات. اکثر هگلی عطفی در تاریخ فلسافهخود نقطه

در پنج مجلد به   ۱۷۶۹-۷۲های  بین ساااال  ی آلمانی کتاب اساااتوارت را کهاو ترجمه

اسامیت را چند ساال بعد در ینا   ثروت مللچاپ رسایده بود، در دسات داشات و کتاب  

 ۱۷۹۴-۹۶های  ی آلمانی اثر اسمیت پس از دو دهه بین سالمطالعه کرده بود. ترجمه

)معروف   ۱8۰۰-۱8۰۲گفتارهای به چاپ رسایده بود که هگل برای اولین بار در درس

 ی رئال«( بدان اشاره کرده است. »فلسفه به

ی هگل پیش و پس از ی گساساتگی یا تداوم اندیشاهشاکافتن دقیق بحث درباره

ی حاضاار نیساات. کافی اساات اشاااره کنیم که یکی از  ورود به ینا، در گنجایش مقاله

ی هاریس، بعضااا  با اسااتناد به آثار کتابخانهپژوهان معاصاار، اچ. اس.ترین هگلمعتبر

زمان در فرانکفورت آنهم به هگل، بر این باور اسات که هگل اساتوارت و اسامیت را هم

رساااد که لوکاچ نیز به نوعی ادعای  به نظر می ۲زبان انگلیسااای مطالعه کرده اسااات.

ای بسایار اسااسای در کند: »ما براین باوریم که مفهوم کار که مقولههاریس را تأیید می

 ای از یک سایستمپارهی  های مفقودشادهتر در قسامتشینا اسات، پی  سایساتم اخالقیات

را در   ثروت مللرو به احتمال بساایار قوی هگل در فرانکفورت ارائه شااده اساات. ازاین

 (۱۷۰فرایند تدارک آن نوشته مطالعه کرده بود.« )  

 
هگل جوان  نویسد، بر روی آثار و رشد فکری او در ینا تمرکز دارد. ی هگل و »اقتصادیات« می. آنچه لوکاچ درباره ۱

ی آلمانی این اثر با تغییراتی در سال  منتشر نشد. ترجمه  ۱۹۴۰ی  به اتمام رسید اما تا اواخر دهه  ۱۹۳8ال  در س

ی کامل از تفسیر هگل را در دست داشته  که روزنکراس در آن زمان یک نسخهبه چاپ رسید. البته بااین  ۱۹۵۴

 است، به دالیل ناروشنی این نوشته مفقود شده است.
2. H.S.Harris, “The social Ideal of Hegel’s Economic Theory,” in Selected Essays on 

G.W.F.Hegel, Ed. Lawrence S. Stepelevich, Humanities Press, NJ. 1993, Pp. 187-212 
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گیری  ی تأثیر اساااتوارت و اسااامیات بر هگال، دو نتیجههاریس و لوکاچ دربارهاما  

طور کاه کناد کاه: »بیش از هرچیز، هماانکنناد. البتاه لوکااچ تاأییاد میمی  متفااوت ارائاه

دان واقعی اقتصااد بود. او ها، تاریخمارکس نشاان داده اسات، اساتوارت دربین کالسایک

داری گرایش داشات تا کارکردهای درونی آن.«  های اجتماعی سارمایهبیشاتر به ریشاه

ی عطف ی آدام اساامیت یک نقطه، مطالعهبه باور لوکاچ، »در تکامل هگل  ۱جا()همان

ی مهمی در همان  پژوه دیگری است که در مقالههگل  ۲( ریموند پالنت،۱۷۲بود.« )  

  ی هگل«( با روشاای متفاوت به همان نتایج ی جسااتارهایی دربارهمأخذ قبلی )»گزیده

 رسد.هاریس می

وجود داشاته اسات  حقی  فلسافهویژه  ی کوری که تاریخا  در ارزیابی هگل، بهگره

پذیر نیساتند. از یک ساو، چگونگی به تعامل رسااندن اضادادی اسات که اسااساا  آشاتی

عنوان »امر جامع« و تجسام »هساتی اشاتراکی« شاهروندان، و از  ی هگلی دولت بهایده

ی مدنی« و »بازار آزاد« آدام اسامیت که نافی هرگونه دخالت دولتی دیگر ساو »جامعه

های اساتوارت و اسامیت را  ر فرآیند تولیدی اسات. آیا هگل دساتاورددر مکانیسام خودکا

 ی سیاسی خود کرده است؟ تلفیق کرده است و یا نظرات هردوی آنها را جذب فلسفه

چه را که ترکیب استوارت  ، طرح عملی آنی حقفلسفه  ۲۳۶ی بند هگل در افزوده

ی  قبتِ اختیارداران حوزه دهد: »هدفِ نظارت و مراگونه توضایح میو اسامیت اسات این

ی  عمومی این اساات که بین فرد و امکان امرِ عام وساااطت کنند.« سااپس دو نظریه 

 
، مرتبا  به ۱  کاپیتالویژه دربخش »انباشت بدوی سرمایه« در  . برای مارکس، استوارت مرجعی تاریخی بود. او به۱

کند. البته برخورد مارکس به او غیر انتقادی نیست اما در بسیاری موارد، جدایی شهر و  نظرات استوارت اشاره می

ی کند. بررسی رابطه غیره نظرات استوارت را تأیید می  روستا، برکنده شدن کارگر از زمین به کمک قهر دولتی، و

های ارزش  تئوری   ی آغازمارکس و استوارت نیازمند جستاری جداگانه است. کافی است اشاره شود که استوارت نقطه
ی ابهامات رابینسون کروزویی اسمیت و ریکاردو درباره  نیز نکات مهمی درباره   گروندریسهی  است. مقدمه  اضافی

آن مفهو در  مارکس  دارد.  دربر  خودکفا  فرد  از  هیجدهمی  قرن  بهم  را  استوارت  چنین  جا  مقابل  نقطه  عنوان 

ای«  گوید با استوارت مثل »سگ مرده کند. در جای دیگری در گروندریسه نیز با تعجب میهایی برجسته میبرداشت

ی نوع رفتار همین عبارت را درباره   رفتار شده است که مندلسون در زمان لسینگ با اسپینوزا کرد. مارکس عین 

 دورینگ با هگل بارها تکرار کرده بود.
2. Raymond Plant, “Economic and Social Integration in Hegel’s Political 

Philosophy,” op.cit. Pp.76-103 
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کند که کنترل همه چیز به دهد: »یکی تصاریح میمتضااد را برجساته کرده و ادامه می

ی عمومی دارای هیچ نااظران عمومی تعلق دارد و آن دیگری کاه سااارپرساااتاان حوزه

کند.«  ا که هر فرد اعمال خود را بر اسااس نیاز دیگران هدایت میاختیاری نیساتند، چر

پاسااخ هگل این اساات که »هردو نظرگاه را باید راضاای کرد«، یعنی هر فرد حق دارد 

دهد کار کند. درعین حال آزادی تجارت جهت برآوردن نیازش هرطور که تشخیص می

د. نفعی کاه در برابر  و مباادلاه نباایاد باه نحوی بااشاااد کاه »خیر عمومی« را ضاااایع کنا

شاود، چنانچه به حال خود گذاشاته شاود، »کنترل از باال« به آزادی تجارت متوسال می

کند. بنابراین، بازگرداندن آن به امر کورکورانه به ساوی اهدافی خودخواهانه ساقوط می

 عام مستلزم چنان کنترلی است.

 

 معضل امتزاج فرد و جمع  – ۴

های متنوع پیوند  بندیاسات که صاورت  'ی مدنیعهجام'»تنها در قرن هجدهم، در 

عنوان  ی صاارف جهت اهداف خصااوصاای او، بهعنوان یک وساایلهاجتماعی با فرد به

شاوند... انساان به معنی اخص کلمه، حیوانی سایاسای اسات  ضارورتی خارجی، روبرو می

   ۱«دهد.نه فقط حیوانی اجتماعی بلکه حیوانی که در درون جامعه به خود فردیت می

 ( 8۴،   گروندریسه)

 

(، برن و  ۱۷8۹-۹۳( و هگال جوان در توبینگن )۱8۲۱)  ی حقفلسااافاهبین هگال  

های ای( مسااافتی طوالنی طی شااده اساات. در میان هم دوره۱۷۹۴-۹۹فرانکفورت )

هگل، شاور و شاو  ناشای از انقالب فرانساه، رویای احیای آتن و آمیختگی »ارگانیک«  

ی  روان اولیه دهی سیاسی، و یا توهم مالکیت اشتراکی به تبعیت از پیشهروند و سازمان

 
کند. او  یز بازگو مین  ۱  کاپیتالمارکس این گفتاورد ارسطو را که در اصل به معنی »شهروند پلیس« است را در  .  ۱

پندارد، در همه حال حیوانی  طور که ارسطو حیوانی سیاسی مینویسد: »انسان اگر نه آندر بخش »همکاری« می

ی شلومو آوینری، در نهایت چالش عصر مدرن فراروی از تعارض بین »انسان ( به دیده ۴۴۴اجتماعی است.« )   

 اقتصادی« و »شهروند پلیس« است.  

 کنید به: نگاه 
Shlomo Avineri, Hegel’s Theory of Modern State, Cambridge University Press, 1972, 

p.240 
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مرور فروکش کرده بود. ساقوط ناپلئون و احیای سالطنت در فرانساه، رشاد  مسایح، به

زدایی از »عصار ی مدرن با افساونهای جامعهداری، تفکیک طبقاتی و پیچیدگیسارمایه

طالیی« کهن همراه بود. گساسات هگل با شالینگ در عین حال به معنی وداع قطعی با  

 هایی خیالی بود.گذشتهرمانتیسم و شکوه و جالل 

های او برای الوصااف آنچه در هگل پیوسااتگی داشاات، جوهر اصاالی کوشااشمع

ی مدنی  توان فرد و جمع، جامعهکه چگونه میگویی به چالش عصر نوین بود: اینپاسخ

توان ی اجتماعی به تعامل رساااند. به بیان دیگر، چگونه میو دولت، را در یک فلساافه

هاابز و تاأییاد هگال »جناگ هماه باا هماه« اسااات را باه باه تعبیر گسااایختگی آنچاه ازهم

ی آلمان، هگل با  افتادگی کشاور پراکندهرغم عقبوجهی عقالنی ساازماندهی کرد. علی

ی عمیق آثار سااایاسااای انگلساااتان و فرانساااه، مطالعه-تأمل در وضاااعیت اجتماعی

معاصاران آلمانی  کساوتان واندیشامندان آنها )هیوم، فرگوسان، مونتساکیو(، و نیز پیش

تر اروپایی، مساایر  خود )فیشااته، کانت، شاالینگ(، پی برده بود که جوامع پیشاارفته

ویژه فصااال ، باهی حقفلسااافاهدهناد. در واقع  ی آلماان را نشاااان میحرکات و آیناده

کاه اوضااااع اجتمااعی آلماان را منعکس کناد، مااحصااال ی مادنی«، پیش از آن»جاامعاه

آمدهای آن در آرایش جدید طبقات فرانسااه و پی انقالب صاانعتی انگلسااتان، انقالب

هم در زمانی که اجتماعی، ساالب قدرت از اشاارافیت و ساااختمان نظام فئوالی بود، آن

 کرد.ی مدنی مدرن هنوز قوام نیافته و دوران طفولیت خود را سپر میجامعه

ی متن حاضار، هیچ اندیشامندی به شایوایی، دقت و درایت هگل  به باور نویسانده

 ۱ی مدنی را ترساایم نکرده اساات.های جامعهبعاد متنوع، اجزای پراکنده و پیچیدگیا

جا، در شاود، هگل فقط در یکجا که به اقتصااد سایاسای مربوط میطور اخص، تا آنبه

کند که دقیقا  مشاابه همان نظری  ، مساتقیما  به آن برخورد میی حقفلسافه ۱8۹بند  

ی حاضار(. »برداشات  رجوع شاود به بخش دوم مقالهاسات که در منطق ارائه کرده بود )

 
ی مدنی را  مارکس که کال  بر روی مفهوم دولت هگلی تمرکز دارد، تعریف هگل از جامعهی حق هگل نقد فلسفه. ۱

ی مدنی  جا که به جامعهکند که تا آنمی  پذیرد. مشکل مارکس این نیست. برعکس، مارکس در همه جا تصریحمی

کند گرایی« میشود، تحلیل »آمپریک« هگل مورد مناقشه نیست. اما مارکس هگل را متهم به »تجربهمربوط می

 ی مدنی استخراج نکرده است.چرا که »روح جامع« را از درون خودِ جامعه
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ورزد، در نظام فلسفی هگل یک ها استناد میادراکی«، برداشتی که به مدروکات و داده

ی »عقل« کانتی اسات چرا که جساتجوی »حقیقت« را از عهده-خاساتگاه نظری پیشاا

اسااای را  کناد. نزد هگال، مباانی فکری اقتصااااد سااایاها واگذار میخارج کرده، به داده

ها پشات توان از برداشات ادراکی تفکیک کرد. با این وصاف، ادراک فلسافی به دادهنمی

های اقتصاااد ساایاساای قدردانی  ها و دسااتاوردرو، هگل از پژوهشکند. ازهمیننمی

 کند.می

نامد، به طور  ها« میای که »سایساتم نیازمندی، در بررسای عرصاه۱8۹هگل در بند  

ی او، چون این عرصاه مربوط به برد. به دیدهیکاردو نام میمشاخص از اسامیت، ساه، و ر

ی خا ، در مقایسااه با  »امور خا « اساات، ذاتا  کرانمند و متناهی اساات. این عرصااه

»امر عام« یا جامع، محل نمایش »برداشات ادراکی« اسات. امر خا  وابساته به »نیاز 

ل نیازهای  ی اشاایای خارجی«، که خود محصااوسااوبژکتیو« اساات که به »وساایله

کنند. »اقتصاااد ساایاساای علمی  اند، با »وساااطت کار و تالش« عینیت پیدا میدیگران

کند اما موظف اسات ارتباطات ها آغاز میاسات که با چنین برداشاتی از کار و نیازمندی

ها و خوا  کمّی و کیفی شااان توضاایح دهد.  های انبوه را با تمام پیچیدگیو حرکت

ه ظهورش ناشای از شارایط دنیای مدرن اسات. فرآیند رشاد  این یکی از علومی اسات ک

پایان جزئیات روبرو بود تا به  ای است که در آغاز با انبوه بیآن، نمایشاگاه جالب اندیشه

ها، نمادِ  ی نیازمندیی اشایا را اساتخراج کرده و در عرصاهی آنها اصاول ساادهواساطه

 عقالنیتِ نهفته در چیزها را کشف کند.«

یابند و به های خا  و وسااایل ارضااای آنها چنان گسااترش مییازمندینهایتا  ن

نهایت« میل کرده، به نیازها و کنند که به ساااوی »بیهم وابساااتگی پیدا میقدری به

هاا و ابزار آنهاا کیفیتی شاااوناد. »هنگاامی کاه نیاازمنادیاهادافی »انتزاعی« مبادل می

شاود.« )بند  یکدیگر نیز انتزاعی می  ی متقابل افراد باانتزاعی پیدا کنند، خصالت رابطه

شااود. هم اکنون، به ( بدین سااان »وجه خا « از ساارشااتی »عام« برخوردار می۱۹۲
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ی هگال،  باه دیاده  ۱ایم.( شاااده۲۵۶تاا    ۱8۲ی مادنی )بنادهاای  همراه هگال، وارد جاامعاه

ی انتزاعی« ایده اسات که از خصالتی منقسام برخوردار اسات. در ی مدنی »وهلهجامعه

( ۱8۴های خود تقسایم شاده و ساردرگم اسات.« )بند  عرصاه، »نظم اخالقی به غایتاین 

این ابژهدر  اساااات، مجموعاهجاا، »فرد انضاااماامی« کاه خود  از  ی اهاداف خود  ای 

رو برداشات ادراکی این عرصاه را همچون یک »دولت بیرونی« یا  هاسات. ازایننیازمندی

امر خا  حق آزادی عمل دارد اما  ( در این مرحله،۱8۳کند. )بند  مادی اسااتنباط می

 مشروط به نظارت است.

چنانچه امر خا  به حال خودش گذاشااته شااود، و اجازه بیابد که صاارفا  امیال 

کند. لذا ساوبژکتیو خود را دنبال کند، خود را نابود سااخته و نظم اخالقی را فاساد می

ری افالطون« را  ( در عین حال، هگل نظم اخالقی »جمهو۱8۵باید محدود شاود. )بند  

کشاد چرا که فردیت آزاد و عنصار ساوبژکتیو را نفی کرده و در مقابله با آن  به نقد می

یک دولت صاارفا  عینی را برنشاااند که در آن پیشااه و تکلیف هر شااخص ازپیش مقدر 

ی مدنی، هر فرد به دنبال اهداف خصاوصای  شاده اسات. هگل اذعان دارد که در جامعه

اند. در عین حال، با طرح این موضاوع  ش در حکم یک وسایلهخود اسات و دیگران برای

گری« اسات، با متحد کردن اجزای آن توساط یک ی مدنی، »قلمرو میانجیکه جامعه

 کند.  »قرارداد اجتماعی« )روسو( نیز مخالفت می

( یاا »شاااخص ۱8۷عنوان بورژوا« )بناد  هگال معتقاد اسااات کاه اهاداف »افراد باه

جانبه به سااایر اعضااای خود بدانند، به خاطر وابسااتگی همهکه  خصااوصاای«، بدون آن

کند. بنابر این، »من با دنبال ی متقابل آنها، یک »شااکل عام« پیدا میاجتماع و رابطه

ی خود اهداف مرا برم که این به نوبهکردن اهداف خودم، اهداف عمومی را به پیش می

ای است که فردی منزوی و »وهله( این »وجه عام«،  ۱8۴ی بند برد.« )افزودهپیش می

( این ۱۹۱کند.« )بند  های انتزاعی و روش ارضاای آنها را انضامامی یا اجتماعی مینیاز

( و چون  ۱۹۳شاود« )بند  ی اهداف خا  تبدیل میکنندهی اجتماعی به تعیین»وهله

 
شود. ظاهرا   آغاز می ۲۶۰باقی مانده است، با بند    لی حق هگنقد فلسفه های مارکس درموردآنچه از دستنوشته. ۱

ی ، یعنی نقطه۲۵۷ی اول این دستنوشته مفقود شده است. به احتمال قوی، مارکس نقد خود را با بند چهار صفحه

 شروع فصل »دولت«، آغاز کرده بود.
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سااازد، نیازهایش را  فرد را از وابسااتگی به نیازهای صاارف طبیعی و جساامی رها می

ی ب عاد  ی اجتمااعی، دربردارنادهگیرد کاه این »وهلاهرو نتیجاه میکناد. ازایناعی میاجتما

ی آزادی، ذاتی کار کند این »وهله( و بالفاصاااله اضاااافه می۱۹۴آزادی اسااات« )بند  

۱است.«
 

 مفهوم کار در منظر هگل –  ۵

دیالکتیک منفیت   –هگل و ماحصاال نهایی آن    پدیدارشااناساای»دسااتاورد عظیم  

این اساات که هگل خودآفرینی انسااان را همچون یک  –اصاالی پویا و خال    مثابهبه

مثااباه بیگاانگی و رفع این بیگاانگی  ی فقادان عین، باهفرآیناد، عینیات یاافتن را باه مثااباه

پی برده و انساااانِ عینی )انساااان حقیقی، چرا کاه   کساررو باه ذات  درک کرده و ازاین

 فهمد.«عنوان حاصل کار خودش میواقعی( را به

 ۱8۴۴فلسفی - های اقتصادی مارکس، دستنوشته 

 

ی بین انسان و جهان نزد هگل، در یک مفهوم بسیط، »کار« مرکز تقاطع یا واسطه

دو به ار اسات که آنگری کخارج اسات. کار محل مالقات ساوژه و ابژه اسات. با میانجی

نشااااند.  از همان ابتدای کتاب چنین مهمی را برمی ی حقفلسااافهرساااند.  تعامل می

دساات آوردن آن یا دردساات گرفتن آن اساات. هگل  تصاااحب کردن یک شاای«، به

ی ترین ابزارند که در اختیار هیچ حیوانی نیسات.« )افزودهگوید: »دساتان من، عالیمی

طور عینی، حقی دهد: » بهخش »حق انتزاعی« توضاایح میطور که او در ب( آن۵۵بند  

شااود، هرگز حقی بر یک شااخص دیگر نیساات بلکه فقط که از یک قرارداد ناشاای می

 
کس تنها کسی است که قادر به  به باور این نویسنده هگل نهایتا  قادر به مرتفع کردن این اضداد نگردید. مار.  ۱

های آن، نماد  نویسی مدنی گردید. »جنگ داخلی در فرانسه«، به همراه پیشفراروی از دولت سیاسی و نیز جامعه

با جامعهبارز چنین ادعایی است. اما این اثر تبلور انضمامی سپهر اندیشه ی  ای است که مارکس پس از گسست 

 بنیان گذاشته بود. ۱8۴۴فلسفی  -دیهای اقتصادستنوشتهبورژوایی در 
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تواند ازخودبیگانه  حقی بر یک چیز خارج از فرد یا چیزی اساات که آن شااخص را می

 ۱(۴۰کند  یعنی حقی بر یک شی«.« )بند 

ماندگار نیسااتند. اما »انسااان اوی هدفی دروناند و در خود حاشاایا فاقد ذهنیت

( قطعا  یک شای« یا ماده  ۴۴ی بند  ای آزاد اسات و در نتیجه، مطلق اسات.« )افزودهاراده

دهد.  در برابر کار انساانی که درصادد تغییر شاکل آن اسات، از خود مقاومت نشاان می

ی، مشااقت و عمل ( لذا فرآیند کاری برای فائق آمدن بر شاای« نیازمند بردبار۵۲)بند  

ی دیگر، و نفی اسات و این دقیقا  همان فرآیندی اسات که انساان را از موجودات زنده

کند  چرا که به ورای نیازهای خالص نیز از انساان در »وضاعیت طبیعی« او تفکیک می

کند درحالی که رود. میل طبیعی در مصارف یک چیز آن را نفی یا نابود میطبیعی می

 کار، تولیدگر، یعنی آفریننده است. یانسان به واسطه

عنوان یک موجود ای که در درون خود دارد، بهواسطهبنابراین، انسان در هستی بی

طبیعی صارف، آزاد نیست. او زمانی آزاد است که جسم و ذهن خود را پرورش داده، به 

ن اش، خود را تأیید کند. این به خود واصال شادتصااحب خود درآورده و در خودآگاهی

ی خود تبدیل کرده و در حکم فعلیت یافتن اساات. انسااان از این طریق خود را به ابژه

ی شاااروع مطلق مفهوم  ای آزاد، »نقطهیابد. انساااان آزاد، ذهن و ارادهخود را آزاد می

از آن( توجیاه غیرعقالنی برده۵۷آزادی، حق و علم حق اساااات.« )بناد   جاا  داری و 

عنوان موجودی صرفا  ی« در برداشت غلط از انسان بهعدالتی مطلقِ »سروری و بندگبی

داری توسال به طبیعی نطفه بساته اسات. از ساوی دیگر، چنانچه مبنای مقابله با برده

ی »آزادی ذهن« و ی انسااان طبیعی باشااد، هنوز به مرحلهواسااطههمان هسااتی بی

دگی صاورت  چه در نزاع ساروری و بنی عینی، آنایم. در عرصاهمفهوم آزادی نرسایده

ی صاارف از آزادی« و درگیر شاادن در »نبرد واسااطهپذیرد، فراروی از »آگاهی بیمی

 
، در قسمت »خرید و فروش نیروی کار«، برای تفکیک کار از ظرفیت کاری، گفتاوردی از ۱  کاپیتال  . مارکس در۱

های جسمی توانم محصوالت منفرد مهارتکند که تکرار آن دراینجا حائز اهمیت است: »من میرا بازگو می  ۶۷بند 

هایم را به او بدهم، توانایی توانم برای مدت محدودی استفاده از  و ذهنی خود را به شخصی دیگر واگذار کنم و می

کنند.  هایم نسبت به کلیت و شمولیت هستی من خصلتی خارجی کسب میچرا که به خاطر این محدودیت، توانایی

اما من با واگذار کردن کل زمان خود که در کارم و در تمام محصوالتم متبلور شده است، جوهر وجودم، فعلیت و  

 ( ۲۷۲کنم.« )  دیگری تبدیل می فعالیت عام و شخصیتم را به دارایی
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ی جدال آگاهی از خود، به خودآگاهی عینی،  تشااخیص« اساات. ذهنی که به واسااطه

ی اختتام که ساارمنشاااء تاریخ اساات. از آن پس، نفی دساات یافته باشااد، نه نقطه

گذار به مراحل بعدی تکامل و مفهوم آزادی   داری دیگر نه یک »باید« که سارآغازبرده

 ۱است.

، به قساامت »سااروری و  پدیدارشااناساای روحجا خواننده را به کتاب هگل در این

ی ابتادایی طور کاه در بااال تاأکیاد شاااد، تاازه در مرحلاهدهاد کاه هماانبنادگی« رجوع می

»روح«، هنوز راه سافرهای پرماجرای شاعور انساان اسات و برای رسایدن به »عقل« و  

که برده با پشات درازی در پیش دارد. بنابراین در ساطور پایانی این مبحث، پس از آن

دهد  رساد، هگل نشاان میسار گذاشاتن نبرد مرگ و زندگی با ارباب خود به آگاهی می

ی وجود اساات. یافتهکه این آگاهی هنوز به ضااد خود آغشااته و ذاتا  یک روش تعین

گیرد؟ ضاروری  با کساب اساتقالل خود چه مسایری را پیش می  پرساش این اسات که او

اسات که برای رسایدن به آزادی بالفعل، در خود و برای خود، »نسابت به توانایی کامل  

( کسااب اسااتقالل و به ۲۴۰ی واقعیت عینی تساالط پیدا کند.« )   خود بر مجموعه

با شااای«، با  یگانگی درآمدن با محصاااول کار خود، درعین حال نیازمند تفکیک خود 

جهان بیرونی اسات. در غیر این صاورت، تصارف یا تصااحب شای«، به انهدام طبیعت  

بخشاد، میلی مهار شاده  شاود. در واقع کار آزاد، »کاری که به شای« شاکل میمنجر می

برد، از این طریق به درک مساتقیم آن  ای که رنج میاندازد. آگاهیاسات  به تعویق می

 ۲(۲۳8برد.« )  میموجودیت مستقل و خویش پی  

 
، تشخیص، خودآگاهی و قضاوت کارگر را »ناقوس نابودی« جدایی تحمیلی او از حاصل گروندریسهمارکس در  .  ۱

تواند به تملک غیر درآید و با آگاهی نسبت که نمیکند که: »فهم برده نسبت به اینکارش تلقی کرده و اضافه می

عنوان مبنای تولید داری تصنعی و گیاهی شده و دیگر قادر نیست بهدیت برده عنوان یک شخص، موجوبه خود به

 (۴۶۳پابرجا باقی بماند.« )  

میالدی قرن پیش در فرانسه به چاپ   ۳۰ی که در دهه ای بر خوانش هگلمقدمه  الکساندر کوژو در اثر جنجالی. ۲

ویژه قسمت »سروری و بندگی«، بعدی  ، بهاسی روحپدیدارشنگذار جریانی نظری بود که به تفسیر او از  رسید، پایه

، حمید عنایت این بخش از تفسیر کوژو را به همراه پیشگفتار مفصلی زیر عنوان  ۵۰ی  جهانی داد. در اوایل دهه

»خدایگان و بنده« به فارسی برگرداند که بارها توسط انتشارات خوارزمی تجدید چاپ شده است. شکی نیست که  

ی کار، و از آنجا اع بنده و ارباب توسط هگل و تکیه بر فرآیند کسب خودآگاهی برده به واسطهچگونگی پرورش نز

تاریخی  -توان دستاورد جهانی طبقاتی است. اما نمی ی کار و سرمایه، گام مهمی در فهم مبارزه انتقال آن به مبارزه 
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بنابراین، مفهوم کار آزاد نزد هگل تازه پس از فراروی از »سااروری و بندگی« آغاز  

را با مفهوم »مالکیت« شااروع   ی حقفلساافهی نخساات شااود. او بخش اول پارهمی

کند: تصارف، اساتفاده و بیگانگی. تصارف از و آن را به ساه بخش تقسایم می  ۱کندمی

ی ابزار و نیروهای شااکل بخشاایدن به شاای« به واسااطه  طریق تصاااحب مسااتقیم یا

ی مصاارف، انهدام و نفی آن  واسااطهشااود. اسااتفاده از یک شاای« بهمکانیکی احراز می

کند. مصارف یک پذیرد. هگل مصارف و مالکیت یک چیز را ازهم تفکیک میصاورت می

شااابه کند که با سااایر اشاایای مصاارفی و نیازهای مشاای«، نیازی خا  را برآورده می

رو، یک نیاز خا  در عین حال در حکم نیازی عام است. »این مقایساه اسات. ازاینقابل

وجه عام شاای« که خاصاایت معین آن از وجه خا  آن ناشاای شااده و از کیفیت آن  

گوید: »در ی این بند می( سپس در افزوده۶۳منتزع شده است، ارزش آن است.« )بند  

صاااحبات    'نیااز'شاااود  یعنی وقتی من از یجا کیفیات در شاااکال کمیات ناپدید ماین

شاوند.  عرضاه میترین چیزها قابلام که طبق آن متنوعکار بردهکنم، اصاطالحی را بهمی

جا شوند. بنابراین در اینرو معادل یکدیگر میآنها به اشتراک در آن سهیم شده و ازاین

اسات، یعنی به تفاوت  تفکر از کیفیت خا  یک چیز به چیزی که نسابت به کیفیت بی

کند.« پس »ارزش« واقعا  معرف آنچه هست، نیست. »چنانچه بخواهید کمیت گذار می

ارزش یاک چیز را ناه در وجاه خاا  بلکاه باه وجهی انتزاعی بیاان کنیاد، نمااد آن پول 

گیرد که جا نتیجه میعنوان یک تجرید، صاارفا  نماد ارزش اساات.« از آناساات. پول به

 
توان دستاورد او را در مبارزه با غیر نمی  ی طبقاتی فروکاست. اما حتی در این عرصه نیزمارکس را به کشف مبارزه 

ی کار )کار مجرد و  ی طبقاتی، در عین حال وقوف به خصلت دوگانهتحلیل برد. خودآکاهی کارگر در فرآیند مبارزه 

ی خود  ای منفی با خود است. به بیان دیگر، کارگر خود را به دگرِ خود، به ابژه کار انضمامی( و ازآنجا برقراری رابطه

کند و از آن راه از آغشتگی به ضد خود خروج کرده، به درک مثبت نفیِ وجود خود نایل شده و آن را به  یل میتبد

 کند.ی بدیل تبدیل می ی عزیمت جامعهنقطه

  ی حقوقی سوژه است.« مارکس،ترین رابطهکند که ساده را با مالکیت آغاز می ی حق  فلسفهدرستی  »هگل به.  ۱
 ۱۰۲،   گروندریسه
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ارز باهاگر بخواهیم مفهوم  باه خود چیز فقط  باایاد  عنوان یاک ش را درنظر بگیریم، 

 ۱»سمبل« یا نماد نگاه کنیم.

ی »بیگانگی« است که در نظر هگل به معنای »بازگشت به بعد سوم مالکیت، وهله

خود« اسات. بازگشات از غیریت، از تصااحب صارف یک شای« خارجی و اتکا به خود در 

شاود که باید بین برده و یک کارگر روزمزد یا  جا یادآور میهساتی بالفعل. هگل در این

ی آتنی نسااابت به کارگر روزمزد احتماال  شاااغل خدمتکار تفکیک قایل شاااد. »برده

عنوان برده، کل فعالیت خود و تمام وجودش را از خود بیگانه  تری داشاات اما بهآسااان

این واقعیات کاه ( اماا در خود ۶۷ی بناد  کرده و باه ماالاک خود واگاذار کرده بود.« )افزوده

کارگر روزمزد صرفا  بخش معینی از ظرفیت کاری و نه جسم و ذهنش را از خود بیگانه  

کناد، پتاانسااایال یاا امکاان ی یاک »قرارداد« باه دیگری واگاذار میکناد و باه واساااطاهمی

 ۲ماندگار است.رهایی درون

. و  ی مدنی اساتی ورود به عرصاه ی»مبادله« در جامعهمبحث »قرارداد«، مرحله

طور کاه ماارکس  ی خریاد و فروش نیروی کاار. اماا هماانیاا باه بیاان ماارکس، مرحلاه

کند، در این قرارداد اسااساا  تقلبی صاورت نگرفته اسات چرا که سارمایه، تصاریح می

گوید آنچه در نیروی کار را بر اساااس »ارزش« آن خریداری کرده اساات. هگل هم می

جا ساوای  ( »در این۷۶»ارزش« اسات. )بند    سانگ یا مشاابه اسات، هماناین معامله هم

 
تواند با نماد خود جابجا شود. کند که »پول معینی می، در فصل »فرآیند مبادله« تأکید می۱  کاپیتال  مارکس در.  ۱

ی اما این تعبیر معین به برداشت اشتباهی منجر شده که گویا خود پول، صرفا  یک نماد است. این خطا دربردارنده 

داری روابط انسانی نهفته شده  این شک است که شکل پولی یک شی« نسبت به خود آن بیرونی و صرفا  شکل پدی 

ی مادی کار انسانی مصرف عنوان ارزش، صرفا  پوستهدر آن است. به این معنا، هر کاالیی یک نماد است چرا که به

ی  رجوع کرده و گفتاورد یادشده   ی حقفلسفه  ۶۳شده در تولید آن است.« مارکس در زیرنویس این مطلب به بند  

 کند.یطور مشروح بازگو مهگل را به

ی کار آسای پیکره دهد. او با تشریح رشد غول، یک مفهوم کامال  بدیع از مالکیت ارائه میگروندریسه  مارکس در.  ۲

بیگانگی کارگر می بر  تأکید  زنده و  با کار  افراد بهمرده در مقایسه  عنوان فعالیت عامِ  گوید: »با برنشاندن فعالیت 

یا فعالیت  بی از وهلهاجتماعیواسطه  بیگانگی زدوده می ،  این شکل  تولیدی  از آن طریق به مثابههای  ی شود و 

عنوان افراد، ولی افرادی پیکر اجتماعی ارگانیکی که در درون آن افراد خود را به  مثابهشود  بهمالکیت برنشانده می

کند: »این نفیِ  یسی میگونه بازنواین  ۱  کاپیتال( مارکس همین مفهوم را در  8۳۲کنند.« )   اجتماعی بازتولید می

 ( ۹۲۹نشاند.« )  کند بلکه به واقع مالکیت فردی را برمینفی است که مالکیت خصوصی را ازنو برقرار نمی 
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هایی که وارد های خارجی چیزهایی که مبادله شااده اساات، سااوژهتفاوت بین کیفیت

های قرارداد در وجه عامی شاارکت  اند با یکدیگر برابرند«، چرا که سااوژهقرارداد شااده

  ی پاایااپاای باه خریاد و فروش یاککنناد کاه هماان ارزش اسااات. هگال پس از مباادلاهمی

چیز معین باا یاک چیز عاام یاا ارزش، یعنی »پول«، باه »قرارداد دساااتمزدی« یعنی 

 (8۰رسد. )بند  مبادله با »ظرفیت تولیدی« مشخص می

ی مدنی نشااده اساات. پس ضااروری  باید یادآوری کرد که هگل هنوز وارد جامعه

وی تر، در قسامت چهارم این مقاله بدان پرداخته شاده بود را بر راسات که آنچه پیش

های هگل( مربوط جا که به »کار« و »ساارمایه« )عنوانمفهوم کار متمرکز کنیم. تا آن

را باه آن  ۱۹۶-۲۰8بناد )  ۱۲ی مادنی« فقط  شاااود، هگال در بخش »جاامعاهمی  )

ی مفاهیمی را که طی ی فشارده شادهجا صارفا  چکیدهاختصاا  داده اسات. او در این

۱دو دهه بدان پرداخته بود ارائه داده است.
 

ی کساااب و  کناد: »کاار، وسااایلاهگوناه توصااایف می، کاار را این۱۹۶هگال در بناد  

ی کار،  های خا  ما اسات. به واساطهمهیاساازی ابزار خاصای مناساب برای نیازمندی

طور مشاخص و توساط انواع و مواد خامی که طبیعت مساتقیما  عرضاه کرده اسات، به

این تغییریابی در شکل، ابزار را واجد   گردد.اقسام فرآیندها با اهدافی متنوع منطبق می

ی  ها، رشااد و تنوع ابزارها و رابطه کند.« گسااترش نیازمندیمصاارف میارزش و قابل

شااود و »عنصاار عینی و عام  متقابل افراد با یکدیگر، باعث »تقساایم کار« اجتماعی می

کاار ( این تقسااایم  ۱۹8کناد. )بناد  نهفتاه در کاار را باه فرآینادی انتزاعی« تبادیال می

کند  تر و مهارت او را محدود، معین و متمرکز میاجتماعی، کار یک فرد خا  را سااده

دهد. نهایتا  »تجرید تولید یک فرد از تولید شااخص دیگر،  و بارآوری کار را افزایش می

 
۱  . ( باید به »سیستم اخالقی«  بررسی تکوین مفهوم کار نزد هگل، قطعا   به۱8۰۲برای  ی روح«  ویژه »فلسفه( و 

ی حاضر، ناگزیریم موضوع بحث را تا حد ممکن در به حجم مقاله  ( رجوع کرد. نظر۱8۰۵-۶گفتارهای ینا  )درس 

 های زیر رجوع کنید:گفتارهای هگل لطفا  به پیوندمحصور کنیم. برای بررسی درس ی حق فلسفهچارچوب 
“System of Ethical Life”,  

”The Philosophy of Spirit“. 

http://www.marxists.org/reference/archive/hegel/seindex.htm
http://marxists.org/refrence/archive/hegel/jlindex.htm
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شاود به کناری که باالخره انساان موفق میکند تا اینکار را هرچه بیشاتر مکانیکی می

 ۱جایگزین خود کند.« ها رارفته و ماشین

عنوان  اماا باه بااور هگال، مااحصااال این روناد، تولیاد چیزی اسااات کاه او آن را باه

گیرد که »با پیشرفتی دیالکتیکی،  فهمد. لذا نتیجه میی عام« یا انیورسال می»سرمایه

( ۱۹۹شاود.« )بند  ی امر خا  توساط امر عام تبدیل میخودپویی ساوبژکتیو به واساطه

یابد تا سااهم خود را از آن  ی تحصاایالت و مهارتش امکان میدرجه هرکس بسااته به

ی  ی فلسافه ی عام« دریافت کند! این آن مرزی اسات که هگلِ الاقل در عرصاه»سارمایه

درساااتی روناد مکاانیزه شااادن کاار و شاااود. او باهعملی خود، قاادر باه عبور از آن نمی

ند که باید برای جلوگیری  کگساترش تعارض ثروت و فقر را تشاخیص داده و تأکید می

حلی پیدا کرد. اما نهایتا  برای این از فقر، با دخالت دولت و نیز عضاویت در اصاناف، راه

یابد. به باور او، »وقتی استاندارد زندگی انبوه بزرگی از مردم معضل، عالجی قطعی نمی

د را از  ها توانایی تشاخیص و احترام به خو(، آن۲۴۴به زیر مرز معیشات برساد« )بند  

ی مدنی مسائول  دهند که حاصال آن ایجاد »فقرایی شاورشای« اسات. »جامعهدسات می

ی اعضااای خود اساات.« اما »در عین حال باید مانع از ظهور شااورشاایانی فقیر تغذیه

 (۲۴۴ی بند  گردد.« )افزوده

کناد: »خااساااتگااه هگال، هماان دقیقاا  باه همین خااطر اسااات کاه ماارکس اعالم می

ی کند  به مثابهانساان ادراک می ذاتعنوان  را به کاررن اسات. او اقتصااد سایاسای مد

بیند،  ی مثبت کار را میکند. او فقط جنبهذاتی که انسان از طریق آن خود را تأیید می

با مشاهده و   ۱8۴۴و مارکسِ   ۱8۲۱لذا هگلِ    ۲(۴:۳۳۳ی منفی آن را.« )آثار، نه جنبه

 
: »کارگر دیگر یک شی« طبیعیِ تغییر یافته را واسط خود و ابژه قرار  گروندریسهمقایسه کنید با گفتاورد زیر از  .  ۱

ی خود و  صنعتی تبدیل شده است جایگزین آن کرده، واسطهدهد، بلکه فرآیندی طبیعی را که به فرآیندی  نمی

رود.« که فاعل اصلی باشد، به کنار فرآیند تولیدی می یابد. او به جای آن طبیعت ارگانیک نموده و بر آن تسلط می 

  (۷۰۱ ) 

ز جمله گفتاورد زیر را،  گفتارهای ینا با خبر نبود. آیا چنانچه آنها را، ا البته مارکس ابدا  از آثار قبلی هگل در درس.  ۲

 فهمد؟  ی مثبت کار را میورزید که هگل صرفا  جنبه بررسی کرده بود کماکان بر این نظر اصرار می

شود. عنصر معنوی، سرزندگیِ خودآگاه روح و کسل می»کارگر در کار ماشینی مانند خود ماشین، هرچه بیشتر بی

تر  تر شود، یک سویهکند، و هرچه کاملو را به یک نقطه محدود میشود. این کار ازندگی، به فعلیتی پوچ تبدیل می

کند... او  کند و آن ]ماشین[ را وادار به کاری برای خود میشود... انسان در ماشین فعالیت رسمی خود را لغو میمی
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ی مارکس،  رساند. به دیدهگیری متفاوت میتحلیل روندی نسابتا  مشاابه، به دو نتیجه

اند.  ی مدنی هساتند که گویا به بیرون از آن پرتاب شادهکارگران آن بخشای از جامعه

ود  کارگر، »سااوژه« اساات، یعنی »فقیری اساات که نساابت به فقر جساامی و روحی خ

الغاگر -رو، خودکند و ازاینزدایی را درک میآگاهی دارد. نا انسااانیتی که این انسااان

 (  ۴:۳۶است.« )اثار،  

در واقع، گساسات عظیم بین دیالکتیک هگل و مارکس در همین امر نهفته اسات. 

تر از  تر و بنیادینتر، عمیقاندیشاد، درونیای که میدیالکتیک مارکسای با معرفی ساوژه

 کند.ی خوداندیش جدا میتیکی است که اندیشیدن را از سوژهدیالک
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. مقدار کار  کندکند. فقط آن را تشدید میی ماشین، ضرورت کار خود را منتفی نمیبا پردازش طبیعت به واسطه

تر تر شود، ارزش آن کم یابد، زیرا هرچه کار مکانیزه یابد نه برای فرد  برعکس افزایش می فقط برای کل کاهش می 

سازی کار مکانیکی، مستقیما  امکان جدا شدن کامل از ارزششود... در این بیشده و فرد رنج بیشتری متحمل می

ماند، یافتن ن تنوع است،... چیزی کامال  خارجی. آنچه برای انسان باقی می آن وجود دارد، زیرا کار کامال  کمی و بدو

 اصل حرکتی برای کار است که به همان اندازه مرده باشد.« نگاه کنید به: 
Https://isr.press/Hegel_Labor/index.html 

https://isr.press/Hegel_Labor/index.html
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شود که برخالف باور گسترده، مارکس تمایزی  ی حاضر بحث میدر مقاله   چکیده:

برای خود قائل نشده بود، بلکه در نظر او این تمایز بین  یی در خود و طبقه بین طبقه 

طبقه  و  سرمایه  علیه  صورت طبقه  بود.  خود  برای  علیه ی  »طبقه  از  مارکس  بندی 

ی در خود« فاقد آن است  نهادها  طبقهی بع دی سیاسی است که »دهندهسرمایه« نشان

بلکه  نیستند،  موجود  ازپیش  طبقاتی  ساختار  یک  بیان  ابزار  صرفا   سیاسی  آرایش  و 

می شکل  را  طبقاتی  پیساختار  نظری  دهند.  درک  در  اشتباه  انتساب  این  آمدهای 

 شود.  های طبقاتی روشن میگیری طبقه و نیز سیاست شکل

ی در خود« ه مارکس، این نکته که او میان »طبقههای مربوط بامروزه در پژوهش

شود. در این نکته ی برای خود« تمایز قایل شده، تقریبا  امری بدیهی تلقی میو »طبقه

کنند،  دفاع می ۱گرانی که از این تمایزکه مارکس قایل به این جدایی بود، چه پژوهش

رأیی وجود  هم  ۲کنند، می  سازی آن از مارکس انتقاد هایی که به سبب مسألهو چه آن

گرایی  داشت، اتهام تقلیلمن بر این باورم که اگر مارکس به این تمایز اعتقاد    ۳دارد.

اما  اقتصادی که نیکوس پوالنزانس و آدام پرژورسکی در آن می او وارد بود.  بر  یابند، 

ی ن طبقه نظر مفسران مارکس، او هرگز به طبقات در خود یا به تمایز بیرغم اتفا  علی

 کند. ی برای خود اشاره نمیدر خود و طبقه

»طبقه  میان  تمایز  که  »طبقه ازجمله کسانی  و  در خود«  به ی  را  برای خود«  ی 

اند. دوس سانتوس، پرژورسکی، آیزنشتاین و رایتلین هیچ شاهدی  مارکس نسبت داده

 
1 Santos, T. Dos, “The Concept of Social Classes,” Science and Society 34(1970), 

181; Draper, Hal, Karl Marx's Theory of Revolution: The Politics of Social Classes 

(New York: Monthly Review Press, 1978), 40–41, 349; Cohen, G. A., Karl Marx's 

Theory of History: A Defence (Oxford: Clarendon Press, 1980), 73–76. 
2 Poulantzas, Nicos, Political Power and Social Classes (London: New Left Books, 

1973), 74–76, and Przeworski, Adam, “Proletariat into a Class: The Process of Class 

Formation from Karl Kautsky's The Class Struggle to Recent Controversies,” Politics 

and Society 7 (1977), 343, 367.  
3 Zeitlin, Irving M., Marxism: A Re-Examination (New York: Van Nostrand 

Reinhold, 1967), 72, 103; Kolakowski, Leszek, Main Currents of Marxism, Vol. I 

(Oxford: Clarendon Press, 1978), 356; Tucker, Robert C., The Marx-Engels Reader 

(New York: Norton, 1978), 218; Z. Eisenstein, “Women as a Sexual Class,” paper 
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ای از »فقر رابرت تاکر و پوالنزانس قطعه  ۱دهند. شان ارائه نمیاز متن برای اثبات ادعای

کوالکوفسکی    ۲کنند که اندکی بعد به تحلیل آن خواهم پرداخت.فلسفه« را نقل می

کند که برای روشن شدن درستی و  ای از »هجده برومر لویی بناپارت« را نقل میقطعه

عنوان دو قطعه را بهدریپر و کوهن هر    ۳نادرستی این ادعا، آن را نیز بررسی خواهم کرد. 

کنند، اما در حالی که دریپر مدعی است که »این تمایز عمدتا   مأخذ این تمایز نقل می

کند که  تری ادعا میدر هجدهم برومر لویی بناپارت« آمده است، کوهن به شکل معقول

 ۴»تمایز از این دو کتاب برگرفته شده است«.

ی تمایز بین چون متن مأخذ دربارهشده همپیش از این که به این دو قطعه نقل

از این  ی در خود و طبقهطبقه  ی برای خود بپردازیم، بگذارید مراد مفسران مارکس 

کند و بر این باور است که تمایز را روشن سازیم. کوهن از این تعریف قاطعانه دفاع می

یاسی و  ی )در خود( که با هر بیان ساین تمایز برای تعریف دقیق ساختاری از طبقه 

ی برای خود( تفاوت دارد، ضروری است. کوهن مدعی  فرهنگی از هویت طبقاتی )طبقه 

ی روابط مالکیت تعیین ی یک شخص تنها با جایگاه عینی او در شبکه است که »طبقه 

شود، هر قدر هم تعیین چنین جایگاهی دشوار باشد. آگاهی، فرهنگ و تفکر سیاسی  می

درواقع، »حتا رفتار شخص نیز    ۵خص جایی ندارد«.جایگاه طبقاتی یک ش  تعریفدر  

دهد. پژرورسکی که با این تمایز  بخشی ضروری« از هویت طبقاتی او را تشکیل نمی

ی واقعیت  مثابهپذیرد که این تمایز به تقابل بین اقتصاد بهتوافق ندارد نظر کوهن را می

ای نیاز یت اقتصادی پایههای ذهنی این واقعی جلوهمثابهعینی و سیاست و فرهنگ به

 نویسد: دارد. پرژورسکی می

 
 های یک و دو و سه باال نگاه کنیدنوشتبه پی ۱

 های دو و سه باال نگاه کنید.نوشتبه پی ۲

 نوشت دو نگاه کنید.به پی ۳
4 Draper, , Karl Marx's Theory of Revolution, 41; Cohen, , Karl Marx's Theory of 

History, 76.  
5 Ibid., 73. 

https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/class-in-itself-and-class-against-capital-karl-marx-and-his-classifiers/A4FD4278F176AE37CD171BDA647D703B#ref010
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سرمایهدشواری  مشخص  جوامع  طبقاتی  ساختار  تحلیل  در  که  برای هایی  داری 

گیری جنبش سوسیالیستی ی شکلتر در مرحلهی مارکسیستی پیش آمد، پیشنظریه 

ست که  بندی مارکس از معضلی ج ها را باید صورتی این دشواریپدید آمده بود. ریشه

از »طبقه گیری طبقه همدر آن روند شکل ناگزیر  برای خود« نگریسته  چون گذار  ی 

بندی روابط اقتصادی جایگاه شرایط عینی را دارد و تمام روابط  شود. در این صورتمی

 ۱دهند«. های ذهنی را تشکیل میدیگر قلمروهای فعالیت

خود بر این فرض بنا شده است  ی برای  ی در خود و طبقهاین ترتیب، تمایز طبقهبه

اقتصادی  -های سیاسی یا فرهنگی، در قلمروی اجتماعیکه طبقات، مقدم بر درگیری

میبه مبارزهوجود  و  و  آیند،  اساسی  نقش  آگاهی  و  فرهنگ  اشکال  سیاسی،  ی 

نشانهکنندهتعیین بلکه  ندارند.  نتایج  ها، جلوهای در ساختار طبقاتی  ها و حتی شاید، 

 اقتصادی طبقه یا روابط تولیدی هستند.  -تار اجتماعیضروری ساخ

ی در خود و برای خود،  حال بپردازیم به قطعاتی که در تأیید انتسابِ تمایز طبقه

نقل شده مارکس  دربارهبه  مارکس  بناپارت«  لویی  برومر  ی دهقانان  اند. در »هیجدم 

 نویسد:اواسط قرن نوزدهم فرانسه، می

ی ای است که شیوهها خانواده به گونهی اقتصادی میلیون »تا آنجا که شرایط زندگ 

کند و در رویارویی خصمانه با  ها را از طبقات دیگر جدا میزندگی، منافع و فرهنگ آن

قرار میآن  اینها  تشکیل میدهد،  را  طبقه  یک  آنها  تا  )اما(  این  دهند.  بین  که  جا 

شان نه اجتماعی سانی منافعو هم  مالک تعامالت صرفا  محلی وجود دارددهقانان خرده

آن  بین  بهدر  آن وجود میها  نه سازمان سیاسی،  و  پیوند ملی  نه  را ها طبقهآورد،  ای 

 ۲دهند. تشکیل نمی

گونه که در باال  کوهن این قطعه را تأیید تعریف ساختاری خود از طبقه )که همان

رفتاری طبقه فر  دارد( در    گفته شد، با هر نوع بیان آگاهانه، فرهنگی، سیاسی یا حتا 

آورد که مانند پرژورسکی و پوالنزانس، تکوین طبقه را  مقابل نظر ای. پی. تامپسون می

 
1 Przeworski, “Proletariat into a Class,” 343. 
2 Marx, Karl and Engels, Friedrich, Collected Works (New York: International 

Publishers, 1976), Vol. II, 187.  
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رفتار ستیزگرانه درک می از  تجربهدر شکلی  با  انحصارا ،  نه  ولی  عمدتا ،  های  کند که 

شد،  گوید:»اگر نظر تامپسون درست باگردد. کوهن میمشترک در روند تولید ایجاد می

در   یاد شده  فرانسوی  برومردهقانان  نمی  هیجدهم  آورد«.را  به حساب  طبقه   ۱توان 

روشن است که کوهن، از از خودِ متن، استدالل قاطعی علیه تعریف غیرساختاری طبقه 

دهند« و  گوید، به یک معنا دهقان »یک طبقه را تشکیل میآورد. زیرا مارکس مینمی

»طبقه دیگر  معنای  تبه  را  نمیای  توضیح شکیل  به  ظاهری  تناقض  این  دهند«. 

یا تمایزی میان معنایی که در آن دهقانان طبقه محسوب می زبان از  شناختی  شوند، 

شوند، نیاز دارد. به این ترتیب، برای فرار از این  معنایی که در آن طبقه محسوب نمی

ی برای قهی در خود و طبتناقض ظاهری است که کوهن و دیگران تمایز میان طبقه

ای ی در خود هستند و نه طبقه اند، دهقانان فرانسه تجسم طبقه خود را پیش کشیده

 برای خود. 

ی برای  ی در خود و طبقهی دیگری که کوهن و دریپر برای تمایز بین طبقهقطعه

ی اثرات صنعت بزرگ برگرفته شده است.  کنند، از گزارش مارکس دربارهخود نقل می

ید  سازی خصلت نسبتا  پراکنده و خودکفای تولدارانه، با دگرگون هشدن سرمایصنعتی

گیری طبقاتی  آورد که شکلای به وجود میدهقانی، محیط کار همیارانه و اجتماعی شده

 سازد. کارگران را آسان می

 نویسد: مارکس در »فقر فلسفه« می

کرده بود. چیرگی  ی روستاییان را به کارگر تبدیل  »شرایط اقتصادی، نخست توده

رو، این توده  وجود آورده است. ازاین سرمایه، موقعیت و منافع مشترکی برای این توده به

ای است در برابر سرمایه، ولی نه هنوز برای خود. در روند مبارزه... این  هم اکنون طبقه 

از   آورد. منافعی که اوای برای خود درمیگردد و خود را به صورت طبقه متحد می توده

 
1 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Marx, and Engels, , Collected Works, 

Vol. 6, 211. 
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دفاع میآن  مبارزهها  اما  است.  طبقاتی  منافع  مبارزه کند  یک  طبقه  علیه  طبقه  ی ی 

 ۱سیاسی است.«

از منتخبات مارکس و انگلس می کند:  آورد و چنین تفسیر میتاکر این قطعه را 

ای تنها به طبقه»توجه کنید به اصطالحات هگلی در توصیف مارکس از پرولتاریا که... نه

در واقع، تاکر در »در خود« را   ۲شود«.، تبدیل می"برای خود"چنین که همدر خود، بل

گذارد، زیرا در این جا تقابل میان طبقه در برابر  مانند »برای خود« در داخل گیومه نمی

 سرمایه و طبقه برای خود است. متن اصلی به فرانسه چنین است: 
"une classe vis-a-vis du capital, mais pas encore pour elle-

meme," 
 اند: که برنشتاین و کائوتسکی به آلمانی آن را چنین ترجمه کرده

"eine Klasse gegenuber dem Kapital, aber noch nicht für 

sich selbst."3  
تجمع در  صنعتی  طبقهکارگران  کارفرمایان،  مقابل  در  سرمایه  شان  برابر  در  ای 

توانند تشکل یابند. دهقانان که  دهند که دهقانان پراکنده از رهگذر آن نمیتشکیل می

های طبیعت و بازار، مانند باروری زمین، اوضاع جوی، آبیاری و فصل برداشت به بازی

اند. دهقانان یک منطقه  موقعیت کارگران کارخانه محروماند، از اشتراک  محصول، وابسته 

ی دیگر را تجربه کنند، یا فاقد ارتباط با  ممکن است شرایط تولیدی متفاوت با منطقه

ی خود داران کشاورز منطقه داران و سرمایه دیگر باشند، و یا منافع مشترکی با زمینیک

منطقه  دهقانان  با  که  باشند  ندارند. داشته  دیگر  مالکیت،    ی  فاقد  کارگران  برخالف 

دهند. مارکس بر این باور  ای دربرابر سرمایه« تشکیل نمیمالک »طبقه دهقانان خرده

شکایت است  ممکن  که  چند  هر  دهقانان  که  و  بود  بهره  یا  مالیاتی،  نظام  از  هایی 

خالف داری ممالکانه )رانت( داشته باشند، ولی با خودِ مالکیت و نظام بازار سرمایهبهره

 
1 Tucker, , The Marx-Engels Reader, 218. Marx, Karl, Oeuvres, Economie, 1 (Paris: 

Gallimard, 1963), 135; Marx, Karl and Engels, Friedrich, Werke, Bd. 4 (Berlin: Dietz 

Verlag, 1974), 181. 
2 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Emphasis in the original. Marx and 

Engels, Collected Works, Vol. 6, 493. 
3 Ibid., Vol. 5, 77. 
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اعتراضاتی بیتر یک تودهها بیشنیستند. آن با  افرادی هستد  تا یک طبقه،  شکل  اند 

ی مالکانه و شیادان )مأموران مالیاتی(، تا گروه  کنندگان بهرهدهندگان، دریافتعلیه وام

پوپولیست  سرمایه«.  روشن»دربرابر  منافع  با  باشند،  مشخصی  رزمنده  است  ممکن  ها 

از قید و بندهای پیشاسرمایهمصمم  ویژه هنگامی که ِبه داری برهانند و به  اند خود را 

داری صورت مالکان مستقل درآیند، یا هنگامی که مالکیت کوچک از سوی بازار سرمایه

ها  شود، اما مبارزات پوپولیستی ستیز طبقاتی نیستند، مگر این که پوپولیستتهدید می

 برای سلطه در جریان است، شرکت کنند. در مبارزاتی که بین طبقات بالقوه هژمونیک

درباره برداشت مارکس  برای جدایی  در حالی که  برابر سرمایه جایی  ی طبقه در 

ی در خود چنین امکانی  گذارد، مفهوم طبقه ی طبقاتی باقی نمیتحلیلی طبقه از مبارزه

ه در مقابل  یافتهای مارکس، رویارویی سازمانآورد. در حالی که در نوشتهوجود میرا به

برای »طبقه شمار مییک دشمن متحد، جوهر طبقه به ی در خود« کوهن حتا  رود، 

با طبقات دیگر ضروری محسوب نمی  برای  رفتار خصمانه  برداشت کوهن  شود. شاید 

های اقتصادی، نظیر تحلیل جوامعی که ستیز طبقاتی آشکاری ندارند، یا توصیف گروه

دهند، ابزار  دهند و هم نمیظاهرا  هم تشکیل طبقه میدهقانان قرن نوزدهم فرانسه، که  

 مفیدی باشد. 

های اجتماعی وجود دارند که  بندیتوانیم صرفا  بگوییم که برخی صورت یا آیا می

آن  نمی در  محسوب  سیاسی  طبقات  اقتصادی  طبقات  دهقانان  ها  که  یعنی  شوند، 

رغم  در واقع، کوهن علی ی سیاسی؟ی اقتصادی بودند و نه طبقه»هجدهم برومر« طبقه

از تحلیل طبقاتی مارکس، می پذیرد که مراد گرایش به جدا کردن محتوای سیاسی 

این   از  است. کوهن شماری  سیاسی  قدرت  مدعی  نیروی  یک  غالبا   طبقه  از  مارکس 

ی یک حزب  مثابهکند: »...پرولتاریا تنها با ساختن خود بهسخنان را از مارکس نقل می

می همتوانسیاسی  لحظهد  »هر  کند«.  عمل  طبقه  یک  طبقه چون  که  کارگر  ای  ی 

ها را کوشد از بیرون آن و می  آید به میدان میی یک طبقه علیه طبقات حاکم  مثابهبه

کند  ]با این همه[، کوهن یادآوری می  ۱ی سیاسی است«.زیر فشار قرار بدهد، یک لحظه

 
1 Cohen, , Karl Marx's Theory of History, 76. Emphasis in the original. Marx and 

Engels, Collected Works, Vol. 6, 493. 
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ی به میدان بیاید، چیزی جز طبقه چون یک طبقه عمل کند یا  تواند همکه آنچه نمی 

ای برای خود باشند،  توانند طبقهکارگر نیست. بنابراین، کارگران صنعتی نیز که نمی

طبقه صرفا   دهقانان،  می مانند  کمونیست«  »مانیفست  اما  هستند.  خود  در  گوید:  ای 

در اثر  یابی پرولترها به یک طبقه و در نتیجه، یک حزب سیاسی، بارها و بارها  »سازمان

آیا کارگران در حال رقابت باهم تشکیل    ۱شکند«.رقابت بین خود کارگران درهم می

»افراد جدا از  نویسند:دهند؟ مارکس و انگلس در »ایدئولوژی آلمانی« مییک طبقه می

ای دیگر باشند، یک  هم تنها تا جایی که ملزم به پیشبرد نبردی مشترک علیه طبقه 

ها به عنوان رقبا در شرایطی خصمانه با  غیر این صورت، آن دهند، در طبقه تشکیل می

بندی دال بر این است که کارگران منفرد تنها در  این صورت   ۲دیگر قرار دارند«. یک

طبقه یا  پرولتاریا  به  تبدیل میصورتی  کارگر  اتحادیهی  در  که  و  شوند  کارگری  های 

متن ترتیب،  این  به  یابند.  سازمان  سیاسی  بیاحزاب  تأیید  مارکس  تعریف  های  ابهام 

داری در  تار صنعت سرمایهساختاری کوهن از طبقه یا این نظر او اوست که نقش ساخ

ی کارگر را )و در تمایز با نظر تامپسون و پرژورسکی که کارگران فعاالنه  تکوین طبقه 

طبقه  تکوین  میبه  کمک  کارگر  نمیی  تأیید  از کنند(  کوهن  روایت  بنابراین،  کنند. 

ی طبقه را بازگویی کند، به  ماتریالیسم تاریخی بیش از آن که نظرات مارکس درباره

 پردازد.ی آن میضیح ناموفقی دربارهتو

دهد که بین  ای برای خود به کوهن امکان میی در خود و طبقه تمایز تحلیلی طبقه

جایگاه طبقاتی یک فرد و هر نوع بیان سیاسی و فرهنگی هویت طبقاتی او تفاوت قایل  

دهقانان    یرسد این تمایز با تمایز مارکس در »هیجدهم برومر« دربارهشود. به نظر نمی

خوانی داشته  ی سیاسی، همدهند اما نه طبقهی اقتصادی تشکیل میفرانسه که طبقه

می مارکس  زیرا  آنباشد.  »تا  فرانسه  دهقانان  اقتصادی  گوید  زندگی  شرایط  که  جا 

ها را از طبقات ی زندگی، منافع و فرهنگ آن ای است که شیوهها خانواده به گونهمیلیون 

می جدا  و دیگر  آن  کند  با  خصمانه  رویارویی  میدر  قرار  تشکیل ها  طبقه  یک  دهد، 

بهمی را  فرهنگ  کوهن  مؤلفه مثابهدهند«.  از  یکی  طبقه ی  در  طبقه  خود های  در  ی 
 

1 Marx, Karl and Engels, Friedrich, Collected Works, Vol. 6, 493. 

2 Ibid., Vol. 5, 77. 
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طبقه نمی از  مارکس  تصویر  که  حالی  در  وانگهی  پذیرد،  دربردارد.  را  این  دهقانان  ی 

تر با طبقه در برابر  قه، بیشعنوان عنصر ضروری طب»رویارویی خصمانه« با دیگران به

 ی در خود کوهن.  در کتاب »فقر فلسفه« خوانایی دارد تا با طبقه سرمایه

عنوان ی در خود و برای خود، فرهنگ را بهداران تمایز طبقه با این همه، دیگر طرف

عنوان کنند. مثال  دوس سانتوس، فرهنگ را بهی در خود نفی نمییکی از عناصر طبقه

از تا جایی که نگرش ی در خود نفی نمیعناصر طبقه  یکی  البته  عادتکند،  های  ها، 

دهند که او  فکری و رفتاری، منافع تصوری و آرزوها )که مجموعا  چیزی را تشکیل می

بینانه، و ایدئولوژیک باشد تا علمی.  نامد( خیالی باشند تا واقعشناسی طبقاتی میروان 

 نویسد: دوس سانتوس می

شناسی طبقاتی نتواند واقعیت این مناسبات را در بخش قابل  که این روان   »تا جایی

تشکیل  افراد  از  مجموعهدهندهتوجهی  این  کند،  بیان  طبقه  یک  های  های/جماعتی 

ها از دانست. اما در یک وضعیت اجتماعی که این  ی در خودطبقهتوان  انسانی را می

خواهند   ای برای خودطبقهگاهی یابند،  رهگذر یک ایدئولوژی سیاسی از این مناسبات آ

ها و تضادها میان این  بود، به شرط آن که این ایدئولوژی شرایط واقعی موجودیت آن 

روشنی بیان کند و وسایل  ی اجتماعی را بهی یک طبقه مثابهها بهشرایط و منافع آن

 ۱فایق آمدن بر این وضعیت را نشان بدهد.« 

ای است از حیث آگاهی اجتماعی ناقص  خود طبقه   ی دربه این ترتیب، یک طبقه 

ی افرادی ناآشنا با علم مارکسیستی و ناپذیرا در مقابل آن، تشکیل شده که از مجموعه 

توانیم بگوییم که آگاهی طبقاتی باید از بیرون است. به تأسی از لنین و لوکاچ، حتا می

 ۲ن »ارائه شود«.ی روشنفکران مارکسیست به کارگراوسیله ی کارگر، بهطبقه 

چه  شود. آنشناسی تجربی کارگران متمایز میی کارگر از روان رو، آگاهی طبقهازاین 

نامد، هیچ کارگری نه هرگز اندیشیده و احساس را که لوکاچ آگاهی طبقاتی پرولتری می

 
1 Dos Santos, “The Concept of Social Classes,” 181. 

تأکید در متن اصلی()   
2 Lenin, V. I, Collected Works, Vol. 5 (Moscow: Foreign Languages Publishing, 

1961), 375, 384–87; Lukács, György, History and Class Consciousness (London: 

Merlin, 1971), 51. 
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ترین دلیلی هم وجود  کرده و نه هرگز خواهد اندیشید و احساس خواهد کرد. کوچک

نش که  پاسخندارد  لوکاچ  که  بدهد  دربارهان  مارکس  که  بررسیهایی  تجربی  ی  های 

ی در  زیرا اگر بین طبقه   ۱یابد. های کارگران، به کارگران داده است را جالب مینگرش

شناسی طبقاتی و آگاهی طبقاتی تمایز قایل شویم،  ی برای خود و بین روانخود و طبقه

 معنا خواهد بود. تر آگاهی طبقاتی بیسیع ی وبررسی تجربی صرف در رابطه با مسأله

پیش مارکسیستی  علم  که  است  تأیید  مورد  وسیعا  امر  آگاهی  این  سطح  شرط 

ی در خود« شود که »طبقه ی برای خود« است، اما به همان سادگی پذیرفته نمی»طبقه 

اند. تصور یک هایی وجود دارد که تازه با تحلیل مارکسیستی آشنا شدهفقط برای آن 

عنوان  گر درکی تجربی از رویارویی آشکار، مبارزه یا ستیز بهبقه در برابر سرمایه بیانط

از طبقه است، در حالی که طبقه گر ساختاری ی در خود کوهن بیانعنصری قطعی 

را تشکیل می  زیربنای تجربه و رفتار  اینقطعی است که  جا[ مبارزات قابل  دهد. ]در 

ی در خود  ی طبقهند که باید با ساختار ذاتی نهفتهمشاهده، نماها و نمودهایی هست

که  ی در خود، واقعیت درونی یا عینی آن، برای کسانیتوضیح داده شوند. اما هویت طبقه

در نمود بیرونی ستیز طبقاتی یا به نمایش درآمدن هویت طبقاتی در رویارویی با دیگر  

ی در خود افتنی است. وقتی طبقه نی اند، دستیافته گیر کردهها یا طبقات سازمانگروه

)با تمام خشکی و دشواری که دوس سانتوس و کوهن به آن اعتراف دارند( شناسایی  

ی برای خود یا چیزی را که سیاست یا آگاهی آن  توان چگونگی طبقهگاه میشود، آن

آن  طبقه  آن  سیاسی  فرهنگ  با  متأسفانه  )که  باشد  باید  واقع هست،  طبقه  که  گونه 

 خواهد بود( از آن استنتاج کرد.  متفاوت 

ها  اش و در ائتالفهای سیاسیی در خود در جریان درگیریفارغ از این، آیا طبقه

اش تغییرنیافته باقی خواهد ماند؟ آیا به ساختار طبقاتی صرفا  باید  و مبارزات طبقاتی

رفا   های عمل سیاسی و نهادهای دولتی نگریست، و احزاب سیاسی صچون علت شیوههم

ها و احزاب صرفا  ابزارهای طبقات چون معلول یا بیان توازن قوای طبقاتی؟ آیا دولتهم

 
1 Bottomore, T. B and Rubel, Maximilien, Karl Marx: Selected Writings in Sociology 

and Social Philosophy (London: Watts, 1956), 203–12. Przeworski, “Proletariat into 

a Class,” 367 
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این یا  موجودند،  حوزه ازپیش  سیاسی  قلمروی  شکلکه  برای  است  از ای  گیری، 

بازشکلشکل و  درگیریافتادگی  اگر  تغییر گیری؟  را  طبقاتی  ساختار  سیاسی  های 

شود یا فعال سیاسی را به انکار آن واداشت( و صرفا   سختی میای که بهدهند )نکتهمی

خود از خود بیرون    بیان یا ابزارهای ساختار طبقاتی ازپیش تثبیت شده نیستند، طبقه

می مبارزاتی  معلول  را  طبقات  که  پرژورسکی  است.  د ستآمده  با  که  داد  داند 

(conjunctureمشروط می ایدئولوژیک  و  سیاسی  اقتصادی،  عوامل  تمایل  گرد(  ند، 

صورت  درک  دارد  و  برهاند  اقتصادی  جبرگرایی  از  را  کالسیک  مارکسیسم  بندی 

میگرایانهکثرت  مارکسیسم  روی  به  اجتماعی  تکامل  از  من  تری  آنچه  تمام  گشاید. 

ای  بندی مارکس طبقهخواهم در مخالفت با پرژورسکی بگویم این است که صورتمی

بندی پرژورسکی، از حیث معنا،  خود، و صورت ی برای  در برابر سرمایه است و طبقه

 ی مارکس است. ای در برابر سرمایهشبیه طبقه 

طبقه  طبقه ابرابرنهاد  و  سرمایه  دربرابر  ادعایی  خود،  برای  بلندپروازنهی  ی های 

ی برای ی در خود و طبقهطلبد تا برابرنهاد طبقهپرداز اجتماعی میتری را از نظریهکم

ی  ای بدون یک دورهانگیز باشد که آیا طبقه، شاید این نکته پرسشخود. با این همه

ی برای خود وجود داشته باشد،  عنوان یک طبقه تواند بهی هژمونی اجتماعی، میوقفهبی

یعنی این که آزاد از ایدئولوژی طبقات تاکنون مسلط، درک خا  خود را از جهان بیان 

آرزوهایش، هم و  منافع  به  و  فرهنگی،  اری چون هنجکند  بیان  اشکال  و  اخالقی  های 

شرطی برای  ی برای خود« ضرورتا  پیشبخشد؟ اما اگر چنین باشد، »طبقه  مشروعیت

بینی  تصرف انقالبی قدرت نخواهد بود. اگر اشراف انگلیس یا بورژوازی فرانسه به واقع

ما هنوز داشتند،  ی برای خود« کوهن و دریپر نیاز میعلمی دوس سانتوس، یا »طبقه

دار، ی سرمایههای هفدهم و هیجدهم بمانیم. طبقه های قرنبایست در انتظار انقالبمی

ای که مستقل از مناسبات پدرساالرانه ،  یعنی طبقه-ی برای خود« عنوان یک »طبقه به

آیینشکل منابع،  تخصیص  بازاری(  )تا  اقتدارگرایانه  منزلتهای  حیثیتی،  های  های 

داری، هژمونی خود را با شرایط خا   ی پیشاسرمایههای جامعهانهموروثی، و دیگر نش

های  های بسیار زیادی بعد از انقالبفقط با سپری شدن سال  -کندخودش نمایندگی می

ای علیه اشرافیت، نه هنوز  ی طبقه مثابهانگلیس و فرانسه به وجود آمد. اما بورژوازی به 

خود« ا  -»برای  به  وابستگی  در  هنوز  اشرافیتیعنی  فرهنگی  و  سیاسی  با    -شکال 
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ی اجتماعی و سیاسی دست  اش بود که به سلطهی خصلت و ترکیبدگرگونی پیوسته 

ی در برابر سرمایه، اما نه  چون یک طبقهی کارگر نیز همیافت. به همین ترتیب، طبقه

 با -یعنی هنوز در وابستگی به اشکال سیاسی و فرهنگی بورژوازی -هنوز »برای خود« 

اش در حول سامانییافتگی و بیاش، با سازمانی خصلت و ترکیبدگرگون شدن همواره 

ای طوالنی برای هژمونی اجتماعی  ای، قومی و جنسی، در مبارزهای، منطقه خطوط شاخه 

ی طبقاتی  قدر که معلول مبارزهو سیاسی درگیر خواهد شد. زیرا آگاهی طبقاتی همان

 است، علت آن هم هست. 

یابی  تواند مانعی جدی در برابر خودتعین ی در خود و برای خود احتماال  میدوگانه

ی در گیری یک سیاست کارآمد کارگری ایجاد کند. یک طبقهی کارگر و شکلطبقه 

خود، بیش از آن که در اتحادی رزمنده و در مبارزه خود را بسازد، از رهگذر ساختار 

درگیری بر  مقدم  فراقتصادی  و  سیاسی  میهای  شکل  خود  هنگی  برخالف  گیرد. 

ی در خود از طریق پیشاهنگی که برای درک  ای دربرابر سرمایه، طبقه دهی طبقهسامان

یابد، و این پیشاهنگ، آگاهی طبقاتی را  روندهای عینی به علم مجهز است، سامان می

کند.  گاه منافع ویژه( کارگران تعریف میبر بنیاد درک خود از منافع عینی )و نه هیچ

مبارزه آن که در جریان  از  بیش  است که  »برای خود« صفتی  ی  در چنین صورتی، 

کارگران در برابر سرمایه به وجود آمده باشد، از سوی روشنفکران به کارگران نسبت  

می دوگانهداده  غلط  دادن  نسبت  طبقهشود.  مارکس  ی  به  خود  برای  و  خود  در  ی 

مارکنمایان سیاست  لنینستی  مرزبندی  کاربرد  گر  جزمی  کشیدن  بند  به  و  سیستی 

  تجربی تحلیل طبقاتی است.
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ترین  ساارشااناس مصاار و جهان عرب یکی از، نوال السااعداوی  در پی درگذشاات

 دست داد.  مدافعان حقو  زنان، عدالت و دموکراسی را از

مطالعات    یمیالدی که به دعوت برنامه 8۰  یدهه  یبا نوال السااعداوی در نیمه

زنان دانشاگاه کوینز برای ساخنرانی به شاهر کینگساتون کانادا آمده بود آشانا شادم. پس  

اش  نخساتین جمله   ،آیمایران می دانسات من از  او که به یکدیگر معرفی شادیم وآن از

آماد آن  انقالب بود و پی  اش باه وقاایع پس از. اشااااره«عجاب گولی خوردیم»این بود:  

طلبی بعضای رهبران  عدالت از تناقضاات در خنران پرشاوری بود و. ساعداوی سابرای زنان

ساایاساای و متفکران اسااالمی در کشااورهای افریقا و خاورمیانه سااخن گفت که علیه 

کنند اما تبعیض و تحقیر زنان در فرهنگی بیگانگان مبارزه می ساایاساای و  یساالطه

ساااه باا پرخااش کنناد. جلآن را پااساااداری می  دانناد وعین عادالات می  جوامع خود را

ساعداوی، به تشانج  یهمان جوامع مورد اشااره کنندگان، ازتهدیدآمیزجمعی ازشارکت

ساالمت  جلساه، ساعداوی به  یاما با مداخله و حمایت دیگران پس از خاتمه  .کشایده شاد

 اش هدایت شد.  به هتل

 های او خطر بیگانه نبود. فعالیت های خصامانه و تهدید وساعداوی البته با واکنش

طور  اکثریت مسالمان بهبا  در فرهنگ عرب و در جوامع   علیه نظام پدرسااالری در مصار،

انادام جنسااای زناان برای    یبرای پاایاان دادن باه مثلاه  کلی، و تالش هاای مهم عملی او

« زن و سکس»اش، های پژوهشینخستین کتاب  کنترل تمایالت جنسی آنان، و انتشار

  ی( )در فارسااای، چهره ۱۹۷۷)« در جهان عرب پنهان حوا: زنان  یچهره»(، و ۱۹۷۲)

(، که ۱۳۵۹مجید فروتن و رحیم مرادی، انتشارات روزبهان،   یعریان زن عرب، ترجمه

نوشات،  عنوان پزشاک در شاهرها و روساتاهای مصارهاش ببرمبنای تجارب و مشااهدات

ه و برای او شااهرت و اعتبار جهانی پدید آوردند. اما سااخن گفتن او از مطالب ممنوع 

آمیز، بدن زنان و ساکس، ساعداوی را به دشامن تابوهای فرهنگی تحقیرکننده و تبعیض

جمهوری انورساادات زندانی شاد   او در دوران ریاسات  خودی در کشاورش تبدیل کرد.

مدیریت بهداشات عمومی در  سامتقرار گرفت  از  مورد خشام و تکفیر شایوخ االزهر

حسانی مبارک برای خاموش کردن صادایش  وزارت بهداری مصار برکنار شاد  در دوران 
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گرایان بارها تهدید به های ملی جلوگیری شاد  و از ساوی اساالماو در رساانه  از حضاور

 مرگ و مجبور به فرار از کشورش شد. 

ها و  که سااعداوی در حالی متهم به توهین به اسااالم شااد که در کتابجالب آن

جسااات، و در خود اساااتناد میافراط به کتاب آسااامانی    هایش گاه تا حدساااخنرانی

در کودکی، به   اش از تردید در عدالت الهی،معنوی  تفصاایل از ساافربه  ۱اشنامهزندگی

خواند مولود گوید. او انچه را اساارت زنان عرب میدر بزرگساالی ساخن می  ایمان اساتوار

های غربی  دانسات و به فمینیساتعرب بودن، مسالمان بودن یا شارقی بودن آنان نمی

مانند    ،و عرب  ییهای ارتجاعی در جوامع آفریقانمادهای سانت انتقاد داشات که تنها بر

اما به مساائل    ،کنندمثله کردن اندام جنسای دختران، چندهمساری یا حجاب تکیه می

اقتصاادی و سایاسای حاکم بر زندگی زنان در این جوامع توجهی ندارند و پیوند مبارزه 

 بینند.ا مبارزه علیه ستم طبقاتی را نمیعلیه پدرساالری و ستم جنسیتی ب

نوشاته های تحلیلی ساعداوی ارتباط تنگاتنگ شارایط اقتصاادی و   مضامون مکرر

اجتماعی و نظام طبقاتی با بردگی و اسااارت جنساایتی اساات. او باور داشاات مذهب  

اثر مندان و نهادی در خدمت طبقات حاکم برای ممانعت و بیابزاری در دسااات قدرت

های روشانفکران و روشانگران در جوامع سانتی اسات. ساعداوی برای  شسااختن کوشا

  یاتحاادیاه »  ،این راه  کرد. دربخش فراطبقااتی زناان تالش میییایجااد جنبش رهاا

او همواره به را بنیان نهاد.    «عربی حقو  بشااار یاتحادیه»و   «همبساااتگی زنان عرب

، کاندیدای  به مصار زگشاتبا بعد از۱۹۹۶در ساال های سایاسای خود ادامه داد.  فعالیت

 جمهوری شااد، و در جنبش موسااوم به بهار عربی نیز فعاالنه شاارکت کرد.اسااتیر

  پزشاکی در قاهره،   یی در دانشاکدهیخودش در دوران دانشاجو یساعداوی که به گفته

تنها دختر در میان دانشاجویانی بود که در تظاهرات علیه اشاغالگران انگلیسای شارکت  

اش ما  نامهپیوساته انساانی شاورشای ماند. در زندگی  کرد،ساخنرانی میدر آن   و  کرده

به کشاوری که آزادی و احسااس غرور را از  »شانویم که از باور داشاتن  صادای زنی را می

ی کاه او را تنهاا یباه خادا  پاذیرد  وگیرد  باه همساااری کاه برابری باا او را نمیاو می

از کودکی با  »  نویسااد کهاوی از خشاامی میساار باز زد. سااعد «انسااان خلق کردهنیمه
 

1. Haideh Moghissi, “A Daughter of Isis: The autobiography of Nawal Elsaadavi” in 

Women’s Studies International Forum, Vol. 23(2), 2000.  
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  « دیدن تبعیضاات موهن بین دختر و پسار، در ذهن او مانند خزه در دریا، ریشاه دواند.

داشاات، مثله شااگفتی از رازهای بدن زن که درکودکی ذهن او را به خود مشااغول می

 کردن اندام جنسای دختران، عادت ماهانه، مراسام شاب زفاف و زایمان، در بزرگساالی

هاای فرهنگی و اجتمااعی شااادناد کاه رنج و لعنات زنادگی زناان را رقم برای او پادیاده

هرگز   ساااله ایجاد کرد واش در میان پای نوال شااشزخمی که دایه زنند. خشاام ازمی

اندیشاان تبدیل شاد   تاریک از  عدالتی، از فسااد، از خرافات وشافا نیافت، به خشام از بی

و در پراتیک ساایاساای نوال السااعداوی و خلق بیش از  تا به آخر با او ماند   این خشاام

های پژوهشای انعکاس یافت. یاد نوال  نامه و کتاب، مجموعه داساتان، نمایشرمانچهل 

 السعداوی گرامی است. 
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