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شود که سوسیالیسم دشمن آزادی فردی است.  گرایان ادعا میدر تبلیغات راست

کنند آن شرایط مادی را ها تالش میحقیقت دارد: سوسیالیست  این ادعا   دقیقاً برعکس  

شان  داری بر زندگیهای سختی که سرمایهخلق کنند که مردم بتوانند بدون محدودیت

 .کند، واقعاً آزاد باشندتحمیل می

کردم. دانشجویان هایی ارائه میموضوع آزادی زمانی طرح شد که در پرو سخنرانی

مند بودند: »آیا سوسیالیسم مستلزم دست کشیدن  ال بسیار عالقهؤجا به این سدر آن

 از آزادی فردی است؟« 

جناح راست توانسته مفهوم آزادی را به نفع خود مصادره و از آن همچون سالحی 

ای گویند به هر هزینهها استفاده کند. آنان میی طبقاتی علیه سوسیالیست در مبارزه

براب در  فرد  از سرسپردگی  تحمیل باید  کمونیسم  یا  که سوسیالیسم  دولتی  کنترل  ر 

 .کنند، اجتناب کردمی

از ایده از پروژهی آزادی فردی، بهپاسخ من این بود که ما نباید  ی عنوان بخشی 

رهایی و  سوسیالیستی  حقوق  به  دستیابی  که  کردم  استدالل  بکشیم.  دست  بخش، 

بخش است. اما این  های رهاییهگونه پروژهای اصلی اینیکی از هدف  های فردیآزادی 

ای است که در آن هریک از ما چنان که جمعی  جامعهدستاورد مستلزم ساخت دسته 

بخت از  شاید  و  همهباید  به  بخشیدن  تحقق  برای  حیات  امکانات  و  زندگی  ی های 

 .برخوردار باشیم های خودقابلیت

 مارکس و آزادی 

ها این است که  موضوع داشت. یکی از آنی این  های جالبی دربارهمارکس حرف

شود که قلمروی ضرورت پشت سر گذاشته شود«. اگر  »قلمروی آزادی زمانی آغاز می

مراقبت به  دسترسی  از  اگر  باشید،  نداشته  کافی  مسکن،  غذای  کافی،  بهداشتی  های 

نقش  حمل  ندارد.  معنایی  هیچ  آزادی  شوید،  محروم  مشابه  موارد  و  تحصیل  ونقل، 

های اولیه است تا مردم آزاد باشند دقیقاً چیزی را انجام یسم تأمین این ضرورتسوسیال

 .خواهنددهند که می
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های فردی  ها و توانمندیسرانجام  گذار سوسیالیستی دنیایی است که در آن ظرفیت 

تمامی رها شده باشد. به  ها، نیازها و سایر موانع سیاسی و اجتماعی بهاز بند  خواسته 

آزادی را برای   یگرایان بر مفهوم آزادی فردی، ما باید ایدهش انحصار راست جای پذیر

 .خود سوسیالیسم بازپس بگیریم

گوید که  چنین نشان داد که آزادی یک شمشیر دودم است. او میاما مارکس هم

توانند نیروی کار خود را  دارانه به دو معنا آزادند. میی سرمایهکارگران در یک جامعه

توانند بر سر شرایط قرارداد خواهند در بازار کار آزادانه ارائه دهند. میسی که میبه هرک

 .ی کار آزادانه مذاکره کنندارائه 

آزادند، زیرا از هرگونه کنترل بر یا دسترسی به ابزار تولید »آزاد« -اما در عین حال نا 

دار ار خود را به سرمایهاند. بنابراین، برای آن که قادر به زندگی باشند باید نیروی ک شده

 .واگذار کنند

دهد. از نظر مارکس، این تناقض اصلی  ها را شکل میی آناین امر آزادی دوگانه

، مارکس چنین  سرمایه  داری است. در فصل مربوط به روز  کاری درآزادی در سرمایه

 رین دستمزد تخواهم تو را با کممی"دار آزاد است که به کارگر بگوید:  گوید: »سرمایهمی

کار بگیرم تا دقیقاً کارهایی را که تعیین  ترین تعداد ساعت ممکن به  ممکن برای بیش

میکرده تو  از  استخدام  هنگام  که  است  چیزی  همان  این  دهی.  انجام  و    "خواهم.ام 

طور که زیرا، همان  .در انجام این کار آزاد است  ی مبتنی بر بازاردار در جامعهسرمایه

 .ی مذاکره برسر قیمت این چیز و آن چیز استی بازار جامعهدانیم، جامعهمی

ساعت کار روزانه   14از سوی دیگر، کارگر نیز آزاد است بگوید: »حق نداری از من 

ویژه اگر  خواهی انجام دهی، بهبخواهی. حق نداری با نیروی کار من هر کاری که می

ام شود. من فقط مایلم کار  مر و به خطر انداختن سالمتی و بهروزیباعث کوتاه شدن ع 

 برای آن، انجام دهم«.  ی عادالنه را با دستمزدی عادالنهروزانه 

جامعه یک  ماهیت  به  توجه  سرمایهبا  هم  بازار،  حقّی  از  کارگر  هم  و  طرح   دار 

ر قانون مبادالت  ی مارکس، هر دو از نظی خود برخوردارند. بنابراین، به گفتهخواسته 

  دهد که وضعیت میان این دو حقّحاکم بر بازار به یک اندازه حق دارند. وی ادامه می

را قدرت تعیین می را رقم کند. مبارزه برابر  این مسئله  ی طبقاتی بین سرمایه و کار 
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تواند در مقطعی  ی قدرت بین سرمایه و کار بستگی دارد که میزند. نتیجه به رابطه می

 .ر و خشونت بدل شودبه قه

 م شمیر دودَ

تری  مثابه شمشیری دودم نگاه دقیقی آزادی بهخیلی اهمیت دارد که به این ایده

ی این موضوع جستاری است از کارل پوالنی.  بیندازیم. یکی از بهترین توضیحات درباره

آزادی  گوید که اشکال خوب آزادی و اشکال بد  ، میدگرگونی بزرگپوالنی، در کتاب  

 .وجود دارد

حد دیگران بود. آزادی  از جمله اشکال بد آزادی که وی ذکر کرد، آزادی  استثمار بی

ی خدمات متناسب به جامعه؛ آزادی جلوگیری در دستیابی به مزایای مفرط بدون ارائه 

از نوآوری  از بالیای از استفاده  های فناورانه برای منافع همگانی؛ آزادی منفعت بردن 

آن عمومی   از  برخی  که  طبیعی  بالیای  طراحی یا  خصوصی  منافع  برای  مخفیانه  ها 

 .اندشده

هایی  کند، آزادیها رشد میدهد، در اقتصاد بازار که این آزادیاما، پوالنی ادامه می

نیز به وجود آمده که برای آنها ارزش بسیار قائلیم: آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی 

 .خود ی، آزادی انتخاب شغل آیاجتماع، آزادی گردهم

ها تا حد زیادی  نفسه گرامی بداریم، آنها را فیدر حالی که ممکن است این آزادی

های اهریمنی نیز حاصل آن است. محصوالت جانبی همان اقتصادی هستند که آزادی 

ی آزادی توسط قدرت سیاسی  ی ارائهبا توجه به هژمونی کنونی تفکر نولیبرالی و نحوه

 .، پاسخ پوالنی به این دوگانگی برای برخی خوانش بسیار نامتعارفی استموجود

یعنی فراتر رفتن از اقتصاد    -نویسد: »گذر از اقتصاد بازار« او در این باره چنین می

از آزادی بی»می  -بازار   کامالً    سابقه باشد«. امروز، این اظهارنظر تواند سرآغاز دورانی 

این که آزادی واقعی بعد از پشت سر گذاشتن اقتصاد بازار  گفتن    – ای است  دهندهتکان

 :دهدشود. او ادامه میآغاز می

می را  حقیقی  و  حقوقی  گسترده آزادی  ساخت. توان  قبل  از  فراگیرتر  و  تر 

میمقررات  کنترل  و  نهگذاری  که  سازد  دستاوردی  را  آزادی  اختیار توانند  در  تنها 
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عنوان حاصل فرعی آزادی نه به   -س همگان است  شماری از افراد، بلکه در دستراندک

عنوان حقی آلود است، بلکه بهامتیازی که برخی از آن برخوردارند و از سرچشمه گل

به سازمان تنگ سپهر سیاسی  از مرزهای  فراتر  بسیار  عمیق خود  تجویزی، که  دهی 

ی به گنجینه های قدیمی و حقوق مدنی را  یابد. بنابراین، باید آزادیجامعه گسترش می

دهد.  ی صنعتی را به همگان ارائه میهای جدیدی افزود که رفاه و امنیت جامعهآزادی 

 .تواند عدالت و آزادی، هردو را تأمین کندای میچنین جامعه

 آزادی بدون عدالت

ایده این  نظرم  به  جامعهحال،  رهایی،  ی  و  عدالت  آزادی،  و  عدالت  بر  مبتنی  ی 

بوده است.    68اصطالح نسل  و به  1960ی  جنبش دانشجویی دههدستورکار سیاسی  

ی فراگیری برای عدالت و برای آزادی هردو وجود داشت: آزادی از اجبار دولت،  مطالبه

سرمایه از  ناشی  اجبار  از  با  ی شرکتآزادی  که  بازار  اجبارهای  از  آزادی  بزرگ،  های 

 .سرشت بودی عدالت اجتماعی هممطالبه

جالب بود. این مستلزم   1970ی  دارانه به این امر در دههسرمایه  واکنش سیاسی 

ها را  واقع چنین بود: »ما )با اما و اگرهایی( این آزادیها بود و بهدستکاری این خواسته 

 کنید.«دهیم، اما عدالت را فراموش به شما می

ازار بود.  ها محدودیت داشت. معنای آن اغلب آزادی انتخاب در بی این آزادی ارائه 

به مسأله پاسخ  مقررات دولتی  از  آزادی  و  آزاد  را بازار  عدالت  فقط  اما  بود.  آزادی  ی 

کند همه فراموش کنید. رقابت در بازار، که گویا چنان سازماندهی شده که تضمین می

کند. با این  مند شوند، این آزادی را تأمین میاز چیزی که استحقاق آن را دارند بهره

پی آزادی آمدحال،  از  بسیاری  که  بود  این  )بهش  اهریمنی  استثمار های  مثال  عنوان 

 .های مقدس آغاز شونددیگران( به نام آزادی

ای که  روشنی تشخیص داد. گفت گذر به آیندهاین چرخش چیزی بود که پوالنی به

  شود، و این مانع اخالقی چیزی بود که کرد با مانعی اخالقی مسدود میبینی میپیش

نامان »آرم لیبرالی«  میگذاری شهرگرایی  فکر  کرد.  مشکالتی  اش  با  کماکان  ما  کنم 

کند. این یک ایدئولوژی است که در  شهرگرایی لیبرالی ایجاد میایم که این آرمانمواجه 

 .های سیاسی فراگیر استها و گفتمانرسانه
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از چیزهایی است که  آرمان باب نمونه حزب دموکرات یکی  از  لیبرالی   شهرگرایی 

عنوان ریزی و کنترل را به شود. پوالنی نوشت: »برنامهمانع دستیابی به آزادی واقعی می

می قرار  حمله  مورد  آزادی  مینفی  ادعا  خصوصی دهند.  مالکیت  و  آزاد  بنگاه  شود 

آزادی اصلی  چیملزومات  این  ایدئولوگ اند.«  که  بود  نولیبرالیسم طرح  زی  اصلی  های 

 د. کردن

 فراسوی بازار

های محدود بازار و  برای من، این یکی از مسائل کلیدی زمان ما است. آیا از آزادی

رویم یا به قول مارگارت تاچر  تنظیم زندگی بر اساس قوانین عرضه و تقاضا فراتر می

از کنمی ما  ندارد؟  بدیلی وجود  بردهپذیریم که  اما  رها  بازار میترل دولتی  شویم.  ی 

اش آزادی وجود ندارد. این همان چیزی است که  بدیلی برای این وجود ندارد، فراسوی

پیدا  گرایان موعظه میراست  از مردم به آن باور  کند، و این چیزی است که بسیاری 

 .اندکرده

ب ما  آزادی،  نام  به  که  این  است:  ما  کنونی  وضعیت  تناقض  ایدئولوژی هاین  واقع 

کنم  ایم که مانع دستیابی به آزادی واقعی است. فکر نمیشهری لیبرالی را پذیرفتهآرمان

خواهد تحصیل کند باید مبلغ هنگفتی برای آن بپردازد در جهان آزادی، وقتی کسی می

 .ی فرد هم استمرار داشته باشدآینده درو بدهی دانشجویی 

در بخش دولتی بود؛ این    1960ی  تأمین مسکن در دههدر بریتانیا، بخش بزرگی از  

بزرگ می من  وقتی  بود.  اجتماعی  اولیهمسکن  تأمین  اجتماعی  یک شدم، مسکن  ی 

ای نسبتاً پایین بود. سپس مارگارت تاچر آمد و همه را خصوصی کرد،  ضرورت با هزینه

که بود  خواهید  آزادتر  در صورتی  »شما  گفت:  اساساً  خو  و  دارایی  باشید  مالک  دتان 

 وحقیقتاً بتوانید بخشی از دموکراسی مالکان باشید.« 

درصد مسکن در بخش دولتی باشد، ناگهان به وضعیتی    60که  جای اینبنابراین، به

در بخش دولتی است.    - تر  یا شاید حتی کم  -درصد مسکن    20رویم که تنها حدود  می

های سوداگرانه  بخشی از فعالیتاین کاال به    شود و سپسمسکن به نوعی کاال تبدیل می

شود، قیمت ملک افزایش  ی سوداگری تبدیل میشود. تا حدی که به وسیله تبدیل می
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شوید بدون این که افزایش واقعی در  رو میی مسکن روبه یابد، و با افزایش هزینهمی

 .تأمین مستقیم آن وجود داشته باشد

به هستیم،  مسکن  ساختن  شهرها،  ساختن  حال  در  آزادی گونه  ما  که  ای 

ی مردم کند، در حالی که برای بقیه ای را برای طبقات باالیی جامعه فراهم میالعادهفوق 

نا  کند. به نظرم اظهارنظر مشهور مارکس که برای دستیابی به  آزادی ایجاد می-عمالً 

 .قلمرو آزادی در واقع باید بر قلمرو ضرورت غلبه کرد، معنایش چنین چیزی است

 آزادی قلمرو  

کنم  کند، و از این منظر، فکر میهای بازار به این شیوه امکانات را محدود میآزادی 

کند عمل کند. یعنی ما  طور که پوالنی پیشنهاد میکه دیدگاه سوسیالیستی باید همان

کنیم. ما آن را از چیزی  ی دسترسی به آزادی، دسترسی به مسکن، را اجتماعی  مسأله

کنیم. مسکن در  ی عمومی تبدیل  بازار موجود است به چیزی در حوزهکه صرفاً در  

های اساسی سوسیالیسم در نظام معاصر  ی عمومی شعار ماست. این یکی از ایدهحوزه 

 .ی عمومیقرار دادن امور در حوزه  -است 

شود که برای رسیدن به سوسیالیسم باید فردیت خود را تسلیم کنیم  اغلب گفته می

طور ممکن است درست باشد. اما، همان  چیزی دست بکشیم. خب آری، تا حدیو باید از  

های  آید که از واقعیتتری از آزادی زمانی به دست میکه پوالنی تأکید کرد، میزان بیش

 .های بازاری  فردی فراتر برویمرحم آزادیبی

می را  میخوانم  مارکس  وظیفهکه  کردنگوید  حداکثر  از  است  عبارت  ما[   ]ی 

فقط زمانی می این  اما  آزادی فردی،  به قلمرو ضرورت قلمروی  بیفتد که  اتفاق  تواند 

چه را که در  ی سوسیالیستی ابداً این نیست که هر آنی یک جامعهتوجه کنیم. وظیفه

سوسیالیستی این است که    یی جامعهگذرد تنظیم کند، اصالً و ابداً. وظیفهجامعه می

رایگان یعنی به  –شود  ی نیازهای اساسی رسیدگی میمه اطمینان حاصل کند که به ه

خواهند  خواهند هر زمان که میتا مردم بتوانند دقیقاً آنچه را که می  - شوند  تأمین می

 .انجام دهند

قدر وقت آزاد دارید؟« پاسخ معمول  همین االن از هرکسی بپرسید »چه درست  اگر  

ندارم. همه آزادی  تقریباً هیچ وقت  این مسأله و آن مسأله و  این است: »  اش درگیر 
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مسایل دیگرم« اگر آزادی حقیقی جهانی است که در آن وقت آزاد داریم تا کاری را که  

عنوان کانون رسالت سیالیستی این را به گاه طرح رهایی سوخواهیم انجام دهیم، آنمی

توانیم و باید برای آن کند. این چیزی است که ما همگی میسیاسی خود پیشنهاد می

 .تالش کنیم

 

عنوان   تحت  هاروی  دیوید  کتاب  جدیدترین  از  بخشی  باال  شمارهای گاهمتن 

 تازگی نشر پلوتو منتشر کرده است.است که به داریضدسرمایه

 

 متن انگلیسی در پیوند زیر: 

David Harvey: Socialists Must Be the Champions of Freedom 
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ایدئولوژیکی    2021اوت    15سقوط کابل به دست طالبان در   شکست سیاسی و 

ها را  بزرگی برای امپراتوری آمریکا است. بالگردهای پر از کارکنان سفارت آمریکا که آن

که امروز   –های سایگون  انگیزی یادآور صحنه بردند، به شکل شگفتبه فرودگاه کابل می

بود. سرعت تصرف کشور به دست   1975در آوریل    -شود  میشی مین خوانده   شهر هو

حیرت طالبان  راهبردینیروهای  تیزبینی  بود.  قابلانگیز  نیز  حمله شان  ی  توجه. 

هزار نفری افغانستان متالشی    300ای با پیروزی در کابل پایان یافت. ارتش  هفته یک

ها به طالبان پیوستند  از آن واقع، هزاران نفر  شد. بسیاری از جنگیدن خودداری کردند. به

بی تسلیم  بالفاصله خواستار  غنی،  قیدوشرط دولت دستو طالبان  اشرف  نشانده شد. 

های آمریکا، از کشور گریخت و به عمان پناه برد. اکنون بار  جمهور محبوب رسانه رئیس

دیگر پرچم امارت اسالمی بر فراز ارگ ریاست جمهوری برافراشته شده است. از جهاتی،  

ترین مورد مشابه سایگون نیست، بلکه سودان  قرن نوزدهم در هنگامی است که نزدیک

نیروهای مهدی وارد خارطوم شدند و ژنرال گوردون را به قتل رساندند. ویلیام موریس  

اگرچه  حال،  این  با  ستود.  بریتانیا  امپراتوری  شکست  عنوان  به  را  مهدی  پیروزی 

ا به قتل رساندند، کابل با خونریزی اندکی به  شورشیان سودانی تمامی یک پادگان ر

دست طالبان افتاد. طالبان حتی تالشی برای تسخیر سفارت آمریکا نکرد، چه برسد به  

 هدف قراردادن کارکنان آمریکایی. 

پیش شکست  با  ترور«  علیه  »جنگ  سالگرد  بیستمین  ترتیب،  و  بینیبدین  پذیر 

دیگشدهبینیپیش و  ناتو  متحده،  ایاالت  گروهی  طی  ر  من  یافت.  پایان  درگیر،  های 

شان  توان دستاوردهایام، با این حال نمیهای طوالنی منتقد سرسخت طالبان بودهسال

ای که ایاالت متحده کشورهای عربی را یکی پس از دیگری ویران را انکار کرد. در دوره

پدیدار نشد. شاید  گونه مقاومتی که بتواند با اشغالگران رویارویی کند هرگز  کرد، هیچ

عطفی باشد. از همین رو، سیاستمداران اروپایی به گله و شکایت دست  این شکست نقطه

ها هم تحقیر وچرا پشتیبان ایاالت متحده در افغانستان بودند و آنچون ها بیزنند. آنمی

 و بیش از همه انگلستان. – اند شده

چاره ببایدن  کرده  اعالم  متحده  ایاالت  نداشت.  سپتامبر  ای  در  که  از   2021ود 

خواهانه«اش: آزادی و شود بدون تحقق هیچ یک از اهداف »آزادی افغانستان خارج می
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دموکراسی، حقوق برابر برای زنان، و نابودی طالبان. گرچه ممکن است شکست نظامی  

ی عمیق این  ریزند، مؤید گستره های عصبانی میهایی که لیبرال نخورده باشد، اما اشک

و گیدیون راچمن   نیویورک تایمزمثل فردریک کاگان در    -ها  ت است. اکثر آن شکس

شد تا بتوان طالبان را   نشینی باید دیرتر انجام میمعتقدند که عقب ،  فایننشال تایمز در

با   ترامپ  دست  به  آغازشده  کرد  تصویب  را  صلحی  روند  صرفاً  بایدن  اما  رانْد.  پس 

در  حضور ایاالت    2020ی  پشتیبانی پنتاگون که مصادف بود با نیل به توافق  در فوریه

دس پاکستان.  و  چین  هند،  طالبان،  میمتحده،  آمریکا  امنیتی  حمله تگاه  که  دانست 

توانستند طالبان را شکست دهند.  ماندند نمیجا میشکست خورده است: هرقدر هم آن

 ی بایدن باعث تقویت جنگجویان طالبان شده یاوه است.زدهاین تصور که خروج شتاب 

بسازد که واقعیت این است که ایاالت متحده با گذشت بیست سال نتوانست چیزی  

کند. منطقه تمدید  را  مأموریت خود  آن  بر  تکیه  تاریکی  با  را همیشه  نورانی  ی سبز 

توانستند عمق آن را درک کنند. در یکی از  احاطه کرده بود  و ساکنان آن منطقه نمی

تهویه  میلیاردها دالر خرج  ساالنه  جهان،  پادگانفقیرترین کشورهای  مطبوع  هایی  ی 

سربازان و افسران آمریکایی بود، در حالی که غذا و پوشاک به   شد که محل استقرارمی

رسید. نباید تعجب  جا میهای قطر و عربستان سعودی و کویت به آنطور مرتب از پایگاه

زاغه که  حومه کرد  در  بزرگی  میی  جمع  فقرا  چراکه  شد،  پدیدار  کابل  تا  ی  شدند 

های امنیتی افغانستان  سرویس  وجو کنند. دستمزد کمی که بههای زباله را جستسطل

شان کند که علیه هموطنان خود بجنگند. در ارتشی  توانست قانعشد نمیپرداخت می

ی گذشته ساخته شده بود از همان ابتدا طرفداران طالبان نفوذ کرده  که طی دو دهه

تان  رایگان آموختند و برای مقاومت افغانسبودند و استفاده از تجهیزات نظامی مدرن را به

 جاسوسی کردند. 

ی بشردوستانه« بود. از دستاوردهایش هم باید  ی »مداخله این واقعیت شوربختانه 

سال در  است.  بوده  صادرات  چشمگیر  افزایش  شاهد  کشور  کرد:  حاکمیت یاد  های 

به تریاک  تولید  زمان حملهطالبان،  از  بود.  نظارت  تحت  تولید  دقت  متحده  ایاالت  ی 

دهد  بازار جهانی هرویین را تشکیل می درصد  90افته و امروز شدت افزایش یتریاک به

ای بتوان این درگیری طوالنی را یک جنگ تریاک جدید تلقی  بسا حداقل تا اندازهچه  –

بخش بین  و  آورده  دست  به  سود  میلیارد  هزاران  افغ کرد.  خدمت  های  در  که  ان 

https://www.nytimes.com/2021/08/12/opinion/biden-afghanistan-taliban.html
https://www.ft.com/content/71629b28-f730-431a-b8da-a2d45387a0c2
https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-47861444
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پولاشغال مأموران غربی  بودند تقسیم شد.  این  گران  تا  های هنگفتی دریافت کردند 

تجارت انجام شود. از هر ده جوان افغانستانی یک نفر اکنون معتاد به تریاک است. آمار  

 مربوط به اعتیاد نیروهای ناتو در دسترس نیست. 

 ی سبز   است. خارج از منطقه   ی وضعیت زنان، چندان چیزی تغییر نکردهدرباره

فمینیست سمن  از  یکی  است.  نبوده  بین  در  اجتماعی  پیشرفت  چندان  های  زده 

افغان سه دشمن دارند: اشغالبرجسته  گران ی کشور در تبعید اظهار داشت که زنان 

ها دو دشمن خواهند  غربی، طالبان و ائتالف شمال. گفت با خروج ایاالت متحده، آن

زیرا داشت. )در زما بتوان آن را به یک دشمن تغییر داد،  این مقاله، شاید  ن نگارش 

های اصلی ائتالف را از بین  های طالبان در شمال پیش از تصرف کابل، جناحپیشروی 

گونه آمار موثقی  نگاران و فعاالن کارزارها، هیچهای مکرر روزنامهرغم درخواستبرد(. به

های اشغالگر رشد کرده،  رسانی به ارتشتی صنعت کار جنسی که برای خدمدرباره

اگرچه سربازان آمریکایی   -منتشر نشده است. همچنین آمار معتبری از تجاوز نداریم

  غیرنظامیان« استفاده کردند، به  ریسممظنونان به تروبارها از خشونت جنسی علیه »

خود چراغ سبز نشان   نظامیان متحدشبه آزاری از سوی  افغان تجاوز کردند و به کودک

دادند. در طول جنگ داخلی یوگسالوی، فحشا رشد کرد و این منطقه به مرکز قاچاق  

خوبی مستند شده  جنسی تبدیل شد. مشارکت سازمان ملل در این تجارت سودآور به

 ی افغانستان هنوز اطالعات تفصیلی نداریم. است. درباره

اند. از این  یی در افغانستان جنگیدههزار سرباز آمریکا  775، بیش از  2001از سال  

ی پیمانکار آمریکایی کشته شدند. به گفته  4000نفر به همراه تقریباً    2،448تعداد،  

ها  ی آمار تلفات افغاننفر در عملیات زخمی شدند. محاسبه  589،20، حدود  وزارت دفاع

شود.  دشوار است، زیرا »مرگ دشمنان« که شامل غیرنظامیان هم است محاسبه نمی

غیرنظامی    4.500تا    0042که حداقل    برآورد کردهای دفاعی  کارل کانتا از طرح بدیل

عنوان تلفات بمباران هوایی و همغیرمستقیم در بحران انسانی ناشی از هم مستقیم به

ی ایاالت متحده کشته شدند. براساس  ی حمله در نتیجه   2002ی  آن تا اواسط ژانویه 

غیرنظامی به دلیل اشغال    245،47، در مجموع  2021، تا سال  گزارش آسوشیتدپرس

اند. فعاالن حقوق مدنی افغان رقم کلی بیشتری را اعالم و  جان خود را از دست داده

https://nypost.com/2016/11/14/us-troops-may-have-committed-war-crimes-in-afghanistan-icc/
https://nypost.com/2016/11/14/us-troops-may-have-committed-war-crimes-in-afghanistan-icc/
https://nypost.com/2016/11/14/us-troops-may-have-committed-war-crimes-in-afghanistan-icc/
http://peacewomen.org/content/afghanistan-afghan-girl-raped-killed-us-troops
https://www.nytimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html
https://www.nytimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html
https://www.nytimes.com/2015/09/21/world/asia/us-soldiers-told-to-ignore-afghan-allies-abuse-of-boys.html
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
http://www.comw.org/pda/0201strangevic.html
https://apnews.com/article/middle-east-business-afghanistan-43d8f53b35e80ec18c130cd683e1a38f
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اند( کشته و سه برابر این  شان غیرنظامیهزار افغان )که بسیاری100تأکید کردند که  

 اند. زخمی شده تعداد

ای به سفارش  یک گزارش داخلی دوهزار صفحه   واشنگتن پست،  2019در سال  

ترین جنگ این دولت را به تفصیل شرح دهد:  دولت فدرال آمریکا منتشر کرد تا طوالنی

های )بازنشسته و هایی با ژنرالمصاحبهزارش براساس سلسله «. این گاوراق افغانستان»

دیپلمات سیاسی،  مشاوران  آمریکایی،  خدمت(  حال  در  بود.  یا  غیره  و  امدادگران  ها، 

ها منفی بود. ژنرال داگالس لوت، »تزار جنگ افغانستان« در زمان  سرجمع، ارزیابی آن

دانستیم  نمی  –جامعی نداشتیم    بوش و اوباما، اعتراف کرد که »ما از افغانستان درک

این خراب چه کار می آمریکا حجم  این که مردم  را بدانند.« یکی  کنیم... بدون  کاری 

ی نیروی دریایی و کارمند کاخ سفید تحت  دیگر از شاهدان، جفری ایگرز، بازنشسته 

قدر از این کار  ی منابع تأکید کرد: »ما چه رهبری بوش و اوباما، بر هدررفتن گسترده

تریلیون دال تریلیون دالر مییک  یک  آیا  درآوردیم؟  اسامه ری  از کشن  بعد  ارزید؟... 

قدر برای افغانستان خندد که چهالدن، گفتم که احتماالً اسامه در قبر به ریش ما میبن

 توانست اضافه کند: »و تازه باختیم.«ایم.« او میهزینه کرده

همه پاکستان،  طالبان،  بود؟  کسی  چه  افغاندشمن  یک  ی  پرسابقهها؟  ی  سرباز 

سوم پلیس افغانستان معتاد به مواد مخدر و  آمریکایی اطمینان داشت که حداقل یک

بسیاری دیگر هم طرفدار طالبان بودند. همچنان که یکی از فرماندهان سربازان امریکایی  

شهادت داد، این مشکل بزرگی برای سربازان آمریکایی بود: »آنان تصور کردند   2017در  

بدها کجا زندگی  ها و آدمخوبشان بدهم که نشان دهد آدمای بهمن نقشه   قرار است

وگو کردم تا بفهمند من چنین اطالعاتی ندارم. در ابتدا،  ها گفتکنند... چند بار با آنمی

 اند و کجا هستند؟« بدها چه کسانیپرسیدند: »آدمفقط مدام می

دانم  ابراز کرد. نوشت: »نمی  2003تر در سال  دونالد رامسفلد همین احساس را پیش

ی اطالعات سیاسی و نظامی  در افغانستان یا عراق چه کسانی دشمن هستند«. »همه 

واقع، اگر بخواهید به اتکای  دانیم، اما بهخواندم و گویا خیلی چیزها را میجامعه را می

ما به  اجرا باشد در دست نداریم.  شوید که چیزی که قابلآن کاری کنید، متوجه می

ها شناخت کمی داشتیم.« ناتوانی در تشخیص دوست و دشمن  طرز وحشتناکی از آدم

از »نه فقط در سطح    -ی مبرم است  یک مسئله اشمیتی«، بلکه به طور عملی. پس 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/documents-database/
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را  معاند  و  متحد  بین  تفاوت  نتوانید  اگر  شهر  شلوغ  بازار  در  انفجاری  مواد  با  حمله 

ه خواهد بود و بدین ترتیب در این راه دشمنان  تشخیص دهید، واکنش شما حمله به هم

 کنید. بیشتری ایجاد می

سرهنگ کریستوفر کلندا، مشاور سه ژنرال در حال خدمت، به مشکل دیگری در 

از همان آغاز بیداد می ایاالت متحده اشاره کرد. گفت که فساد  کرد. دولت  مأموریت 

سازمان با  »گروهی  دزدساکرزای  به  که  بود  درونی  مسأله  دهی  این  شد.«  بدل  الری 

را برای ایجاد دولتی که پس از خروج امریکا بتواند دوام    2002استراتژی پس از سال  

هایی برای مقابله با آن  آورد، تضعیف کرد. »فساد کوچک مانند سرطان پوست است، راه

  ها، در سطح باالتر، مانند وجود دارد و احتماالً خوب خواهید شد. فساد در وزارتخانه

روده به سرطان  اگر  اما  است،  بدتر  است.  بزرگ  احتماالً ی  بگیرید،  را  آن  موقع جلوی 

شوید. اما دزدساالری شبیه سرطان مغز است. مرگ قطعی است.« البته، دولت خوب می

چندین دهه است   - جایی که دزدساالری در تمامی سطوح حک شده است    -پاکستان 

سازی بود و دولت مرکزی  ارتش اشغالگر رهبر ملتکه دوام یافته. اما در افغانستان که  

 حمایت مردمی چندانی نداشت، کارها آن قدر ساده نبود. 

های جعلی که طالبان از پا درآمد  و هرگز دوباره ظاهر نشدند چه؟  ی گزارشدرباره

درباره ملی  امنیت  شورای  ارشد  مقامات  از  دروغیکی  منتشر  ی  همکارانش  که  هایی 

شان بود. به عنوان مثال، آیا حمالت ]طالبان[ بدتر  کرد: »این توضیحات  اند عنوانکرده

حمله می آماج  که  دارد  وجود  بیشتری  اهداف  که  است  این  علتش  شود،  شود؟  شان 

ثباتی نیست.« سپس، سه بنابراین حمالت بیشتر شاخص مناسبی برای نشان دادن بی

چون طالبان مستأصل شده و در  گفتند »شد، میماه بعد، وقتی حمالت بازهم بدتر می

شویم«... و دو دهه این وضعیت  دهد داریم پیروز میواقع شاخصی است که نشان می

ی افراد درگیر خوب به نظر برسند و به نظر برسد که نیروها و منابع  ادامه یافت، تا همه

 ها باعث ویرانی کشور خواهد شد.«نظامی چنان مؤثر است که نبود آن

ای وزرای دارایی و دفاع کشورهای اروپایی ناتو اسرار آشکاری بود. در  همه اینها بر

صورت   که »اشتباهات نظامی   اعتراف کرد ، مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا  2014اکتبر  

سال   13تا  10گرفت، اشتباهاتی که در آن زمان سیاستمداران مرتکب شدند و این به 

https://www.theguardian.com/uk-news/2014/oct/26/uk-troops-camp-bastion-afghan-forces-13-years-helmand
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گردد... ما قصد نداریم نیروهای جنگی را به افغانستان بازگردانیم.« چهار سال  قبل برمی

افغانستان  بعد، ترزا می، نخست انگلیسی را بار دیگر به  انگلستان، نیروهای  وزیر وقت 

هایش  ی این کشور جنگندهو برای کمک به مقابله با وضعیت امنیتی شکننده  اعزام کرد

رسانه حاضر  حال  در  کرد.  دوبرابر  بازتاب  را  را  خارجه  وزارت  صدای  بریتانیایی  های 

کنند، و سر نیک  ه دلیل اقدام اشتباه در زمان نامناسب انتقاد میدهند و از بایدن بمی

ی جدیدی ضروری که شاید حمله  کند اظهار میکارتر، فرمانده نیروهای مسلح انگلیس،  

پشتیبانان محافظه  باشد.  میحزب  را  استعمار  دوران  حسرت  که  کسانی  خورند، کار، 

اند تا خواهان حضور دائمی  صف کشیده  نمایندگان مجلس نگار، و مزدهای روزنامهبهقلم

 زده شوند.انگلستان در این کشور جنگ 

رسد ژنرال کارتر و نزدیکانش هیچ کدام بر مقیاس  آور است که به نظر میشگفت

ین جنگی ایاالت متحده با آن روبرو شده و در »اوراق افغانستان« مطرح  بحرانی که ماش

آرامی چشم به واقعیت  ریزان نظامی آمریکایی بهکنند. در حالی که برنامهشده اذعان نمی

انگلیسیگشوده همتایان  چسبیدهاند،  افغانستان  از  تخیلی  تصویری  به  هنوز  اند.  شان 

اندازد، چون بار دیگر  ان امنیت اروپا را به خطر میگویند که خروج از افغانستبرخی می

اسالمی جمع می امارت  در  پیشالقاعده  این  اما  بیبینیشوند.  ایاالت  ها  است.  اساس 

سال بریتانیا  و  کردهمتحده  هزینه  سوریه  در  القاعده  به  کمک  و  تسلیح  برای  اند،  ها 

تواند  باتالق جهل میطور که در بوسنی و لیبی. چنین ترس و وحشتی فقط در  همان

بزند. دست پا  انگلستان راه گذشته را ادامه دهند.  کم به نظر نمیدست و  رسد مردم 

های عریان یا افشای نخبگان  دادن واقعیتتاریخ گاهی حقایق مبرم یک کشور را با نشان

های تاریخی است.  دهد. خروج کنونی به احتمال زیاد یکی از این لحظهحاکم نشان می

توانند با فتوحات نظامی  ها، که تاکنون با جنگ علیه ترور مخالف بودند، مینیاییبریتا

 تر مخالفت کنند. آینده سخت

آینده متضمن چه چیزی است؟ ایاالت متحده، با تکرار الگوی عراق و سوریه، اعالم  

نیروی نظامی در پایگاه کویت    2500ی نظامی دائمی با  کرده است که یک واحد ویژه

ی پرواز به افغانستان و بمباران و کشتار است.  شود که در صورت لزوم آمادهمیمستقر  

ی گذشته از چین دیدار کردند  ی طالبان در ژوئیه رتبهدر همین حال، یک هیئت عالی

و متعهد شدند که دیگر هرگز از کشورشان به عنوان سکوی پرش برای حمله به دیگر  

https://www.reuters.com/article/us-nato-summit-britain-afghanistan-idUSKBN1K02WM
https://www.standard.co.uk/news/uk/nick-carter-taliban-qatar-kabul-british-b950402.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/nick-carter-taliban-qatar-kabul-british-b950402.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/nick-carter-taliban-qatar-kabul-british-b950402.html
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ی چین انجام شده که،  شود. مذاکراتی صمیمی با وزیر امور خارجه کشورها استفاده نمی

شود، شامل روابط تجاری و اقتصادی هم شده است. این اجالس یادآور جلسات گفته می

های وهابی  ها با لباساست: آن  1980ی  ربی در دههمشابه مجاهدین افغان و رهبران غ

ی تماشایی کاخ سفید یا خیابان محل  زمینههای بلندشان در پسریشسنت  خود و  

نشینی ناتو، بازیگران اصلی  وزیری انگلستان ظاهر شدند. اما امروز، با عقباستقرار نخست 

تژیکی به طالبان ارائه های استراچین و روسیه و ایران و پاکستان )که بدون شک کمک

نظامی است( هستند. برخالف ایاالت  -ش یک پیروزی بزرگ سیاسیکرده و این برای

ها خواهان یک جنگ داخلی  متحده و متحدانش پس از خروج شوروی، هیچ یک از آآن

تواند این کشور را قادر سازد تا  جدید نیستند. روابط نزدیک چین با تهران و مسکو می

خورده تالش نفوذ مداوم روسیه در شمال، برای شهروندان این کشور زخم با استفاده از

 کند. 

 40سال در جمعیتی    18تأکید بسیار بر میانگین سنی در افغانستان شده است:  

میلیون نفری. این به خودی خود معنایی ندارد. اما این امید وجود دارد که جوانان افغان  

ی بهتر تالش کنند. برای زنان افغان این مبارزه  ساله برای زندگپس از این درگیری چهل

که تنها یک دشمن باقی بماند. در بریتانیا و جاهای  یابد، ولو آنوجه پایان نمیهیچبه

پناهندگانی  ی کسانی که میدیگر، همه روی  بر  را  تمرکز خود  باید  بجنگند  خواهند 

داقل چیزی است که غرب بگذارند که به زودی درب ناتو را خواهند کوبید. پناهندگی ح 

 .به این مردم بدهکار است: غرامتی ناچیز برای یک جنگ غیرضروری

 2021اوت  16، نیولفت ریویو: منبع اصلی

 .Tariq Ali, ‘Mirage of the Good War’, NLR 50: بخوانید

https://newleftreview.org/sidecar/search?query%5Btag%5D=1
https://newleftreview.org/issues/ii50/articles/tariq-ali-afghanistan-mirage-of-the-good-war
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 اشاره

سال از اشغال نظامی    20افغانستان در دستان طالبان بعد از گذشت    یسقوط دوباره

پرسش کشور  دربارهاین  زیادی  قدرتهای  و  کنونی  وضعیت  علل  دوبارهی  ی  گیری 

و قدرت  امپریالیسم  نقش  نیست که  تردیدی  است.  آورده  پدید  ارتجاعی  طالبان  های 

مند  گرفت و آن فساد نظام  ای بسیار پررنگ است، اما یک عامل را نباید نادیدهمنطقه 

دوران   سرتاسر  در  که  است  اقتصادی  و  دولتساله  20مالی  در  اشغال  های  ی 

مقالهنشاندهدست است.  بوده  حاکم  کشور  این  از ی  نمونه  یک  بازخوانی  حاضر  ی 

خوبی گویای انحطاط حاکمان آن در دوران اشغال  فسادهای مالی در این کشور که به

 است.

 اسی نقد اقتصاد سی  -

*** 

در کنار هزار و یک مشکل اقتصادی و    نیافتهعنوان یک اقتصاد توسعه افغانستان به

نهادینه شده هم در عذاب بوده   اجتماعی که داشته و دارد از فساد گسترده و تقریباً 

ی نسبی اقتصاد افغانستان را است. اختالسی که در »بانک کابل« انجام شد اگر اندازه 

بزرگ بگیریم،  نظر  تودر  است.  گرفته  صورت  تاریخ  در  که  است  اختالسی  لید  ترین 

میلیارد دالر بود    12ناخالص داخلی افغانستان درسالی که این اختالس علنی شد، تنها  

و کلّ مبلغی که اختالس شد هم نزدیک به یک میلیارد دالر. به سخن دیگر، بیش از 

بر این مورد    8% از تولید ناخالص داخلی کشور به این ترتیب، به سرقت رفت. عالوه 

دست آمده از  سال گذشته میلیاردها دالر منابع به  20در  خاص، باید یادآوری کرد که  

سال گذشته روی آرامش ندیده به دوبی رفته و    40فساد در افغانستان، کشوری که در  

المللی به جریان افتاده  های مالی موجود در دوبی در نظام مالی بیناز کانال زیرساخت

دوبی روشن و بدون ابهام است.  آمد زهکشی این منابع عظیم از افغانستان به  است. پی

  –المللی  ی بین یکی از دالیلی که با وجود سرریز شدن میلیاردها دالر از سوی جامعه

ی اقتصادی  برای کمک به توسعه   -تری استی مناسبالمللی واژهاحتماالً اشغالگران بین 

فساد  و ایجاد ثبات اقتصادی، افغانستان به هیچ یک از اهداف خود نرسیده گستردگی  
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کند که یک  مالی و اقتصادی در آن است. فساد مالی و اقتصادی با یک اقتصاد همان می

کشد. از سوی شود سرانجام بیمار را میکانون عفونی در بدن: وقتی که با آن مقابله نمی

ی طالبان  سال اشغال نظامی، شاهد قدرت گرفتن دوباره  20دیگر، پس از نزدیک به  

  - که درکنار فساد داخلی افغانستان  -رسد که امپریالیسم امریکا هم  و به نظر می  1هستیم

ها در این کشور است، آن را بدون این که رسماً اعالم کند،  ی دیگر بدبختیمسبب عمده

چه بر این کشور  طور کلی ناامن است بلکه آنپذیرفته است. نه فقط خود افغانستان به

 است.ای هم افزوده گذرد بر ناامنی منطقه می

گوشه  بررسی  را برای  کابل  بانک  رسوایی  روایت  نیست  بد  موضوع  این  از  هایی 

 اختصار بررسی کنیم.  به

آغاز شد که مسئوالن   2010شماری از ناظران بر این باورند که رسوایی بانک کابل از  

دهی، نزدیک  بانک و شماری از دولتمردان کژدست افغانی با ایجاد یک طرح قالبی وام

 یلیارد دالر اختالس کردند و دالرها را از افغانستان به در بردند.  به یک م

های زیادی برای بازیابی این اموال ده سال از آن تاریخ گذشته است. اگرچه کوشش 

شد ولی هنوز چند صد میلیون دالر آن به دست نیامده است. اگرچه با بخشی از این  

هنگف بخش  ولی  خریده شد  مستغالت  دوبی  در  یا  دالرها  و  رشوه  صورت  به  تی هم 

 معامالت مالی مشکوک از دست رفت.  

تری دارد. به عبارت دیگر،  واقعیت امر اما این است که بانک کابل تاریخ درازدامن

های فساد مالی و اقتصادی که سرانجام به صورت این اختالس بزرگ درآمد حتی زمینه 

و حتی به پیش از سقوط    صادر شود  2004پیش از آن که جواز تأسیس این بانک در  

 گردد.  بر می 2001طالبان در 

نام سرخان گردد که یک جوان افغان به برمی  1980ی  در واقع کل این ماجرا به دهه 

وانتقال ارز ایجاد کرد فرنود در مسکو دانشجو بود. فرنود یک سیستم »حواله« برای نقل 

سال به  وقتی  دههو  پایانی  مشاهده  می  1990ی  های  دایرهمیرسیم  که  ی  کنیم 

وانتقال پول بین روسیه، آسیای میانه و افغانستان  های او گسترش یافته و به نقلفعالیت

مشغول است. برای این که این مباحث در چارچوب مطلوبی قرار بگیرد ابتدا مختصری  

 
 این مقابله پیش از سقوط کابل و سلطه کامل طالبان براین کشور نوشته شده است.. 1
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»حواله«  درباره درواقع  (Hawala)ی  این  بدهم.  برای   توضیح  موازی  نظام  یک 

تر، درمورد کشورهایی  وانتقال پول بین کشورهای مختلف است و یا اندکی مشخصنقل

شان نیروی کار است. فرستادن بخشی از پول و درآمد به دست است که صادرات عمده 

گیرد که معموالً در ی »حواله« انجام میآمده به داخل یک کشور با استفاده از شیوه

کند. از قرار، ابتدا این نظام در هندوستان ایجاد شد و اما  ام رسمی عمل میبیرون از نظ

عنوان  کنند. اگرچه گاه از آن بهامروز در بسیاری از کشورهای جهان از آن استفاده می

برند ولی این ادعا همیشه درست نیست چون کسانی که  داری زیرزمینی« نام می»بانک

درو درگیرند  مبادالت  نوع  این  برای در  رسمی  مالی  نظام  از  بتوانند  که  وقت  هر  اقع 

کند  های مشابه تفکیک میچه »حواله« را از نظامکنند. آن وانتقال پول استفاده مینقل

ی اول، این است که نظامی است برمبنای »اعتماد« و نه قواعد قانونی که به  در وهله

ای ز مناسبات فامیلی و قبیلهای اطور گستردهتصویب مجلسی رسیده باشد، و در ثانی، به

 شود.  شود که این هم به مقدار زیادی به عامل اول مربوط میدر آن استفاده می

ای به  طور فیزیکی از نقطه شود تا بدون این که پولی به»حواله« در عمل باعث می

نقلنقطه  شود،  منتقل  دیگری  از ی  یکی  واقع  در  بگیرد.  صورت  پولی  وانتقاالت 

از یک  که برای نظام »حواله« استفاده می  هایی تعریف انتقال پول  شود، این است: » 

 جا بشود«.  ی دیگر بدون این که پولی جابهنقطه به نقطه 

ی تاکسی  فرض کنید عبداهلل یک شهروند پاکستانی است که در نیویورک راننده

هاست االن سالکنیم او که با ویزای دانشجویی به امریکا رفته بود  است. بعالوه، فرض می

کند. فرض کنید  گشت ولی برنگشت و در نیویورک زندگی میکه باید به پاکستان بر می

خواهد برای برادرش انداز کرده است که میدالر پس  5000که او از رانندگی تاکسی  

 کند بفرستد تا برای مادرشان یک خانه بخرند.  که در کراچی زندگی می

هلل با مراجعه به بانک این کار را بکند. ولی چه در شاید گفته شود بهتر است عبدا

این مورد و چه درموارد مشابه احتماالً چنین کاری عملی نیست. برای ارسال پول از  

طریق بانک، باید معموالً در بانک حساب داشته باشید و در این روایت فرضی ما نه  

های  ر، ارسال پول از کانالتواند حساب باز کند. از سوی دیگعبداهلل حساب دارد و نه می

سازمان بوروکراسی  که  این  هم  و  دارد  هزینه  هم  میرسمی  گاه  مالی  تواند  های 
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شود،  کار گرفته میای که بهوپاگیر هم باشد. از آن گذشته، بعید نیست نرخ مبادلهدست

وجو برای یافتن راهی برای ارسال پول،  ی پول نباشد. سرانجام در جستبه نفع فرستنده

وقت  طور نیمه رسد که او هم مثل عبداهلل راننده تاکسی است ولی بهعبداهلل به اقتدار می

تواند ترتیب ارسال پول را بدهد. عبداهلل و اقتدار برسر نرخ مبادله  کند و میرانندگی می

دهد.  دالر را در نیویورک تحویل اقتدار می  5000کنند و برآن اساس، عبداهلل  توافق می

دالر و    5000خواهد که به ازای  ز وابستگان کاری و تجاری خود در کراچی میا  -اقتدار

 اند، درکراچی، روپیه تحویل برادر عبداهلل بدهند.  ای که توافق کردهبراساس نرخ مبادله

استفاده از نظام »حواله« اگرچه بدون مخاطره و ریسک نیست ولی در عین حال  

»حو نفع  اولین  دارد.  هم  متعددی  از  منافع  استفاده  با  درمقایسه  که  است  این  اله« 

های رسمی، معموالً ارسال پول هزینه کمتری دارد. از نظر زمان مورد نیاز برای کانال

تر انجام  رسد که با استفاده از »حواله« این مبادله سریع تکمیل این مبادله، به نظر می

درگیر بوروکراسی عریض  کنید گیرد. وقتی از »حواله« برای ارسال پول استفاده میمی

ماند.  شوید. معموالً در استفاده از »حواله« هیچ ردّ پای کاغذی هم باقی نمیو طویل نمی

نمی صادر  هم  پروفرمایی  یا  رسیدی  هیچ  کسی معموالً  برای  بتواند  بعد  که  شود 

ی کمتری دارد این است که دردسرساز شود. یکی از دالیلی که »حواله« احتماالً هزینه 

دراینجا با یک سازمان پرهزینه طرف نیستید. البته توجه دارید که دراین روایت شما  

ی تاکسی نباشد. به سخن دیگر، دارم به این نکته اشاره تواند یک رانندهما، عبداهلل می

 کند.  کنم که استفاده از »حواله« راه را برای سوءاستفاده باز میمی

گفتم.  تم ازیک دانشجوی افغانی در مسکو میبا این توضیح برگردم به روایتی که داش

های به نسبت گسترده فرنود از این که او با این کار  مقامات روسی با توجه به فعالیت

کند به او مشکوک شدند. با جدی شدن ظنّ مقامات روسی، فرنود از  شویی« می»پول 

در دوبی    1996روسیه گریخت و در دوبی مشغول کار شد. اولین کمپانی خود را در  

در   وقتی  و  کرد  داد،    1998ایجاد  صرافی  جواز  او  به  متحده  امارات  مرکزی  بانک 

های فرنود در دوبی  هایش هم قانونی شد. »صرافی شاهین« مرکز ثقل فعالیتفعالیت

 تر از ایجاد بانک کابل به فعالیت مشغول بود.  بود که چندسالی پیش

صرافی و  فرنود  که  نکشید  طول  زیادی  عمده  اشزمان  از  یکی  صورت  ترین  به 

ی پولی بین دوبی و افغانستان درآمدند و با ارتباطاتی که در پیوند با  های مبادلهکانال
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وانتقال وجه در سرتاسر خاورمیانه، آسیای  توانست به نقل نظام »حواله« داشت، فرنود می

است یا  با  با شراکت  فرنود  بزند.  امریکا دست  اروپا و حتی  افراد مرکزی، چین و  خدام 

در آنی گستردهگوناگون شبکه کرد.  ایجاد  اهداف خود  پیشبرد  برای  از  ای  چه پس 

خصوص در پیوند با اندکی  ی امریکا پیش آمد و بهوسیلهو اشغال افغانستان به   2001

ای های بالقوهگران برای ایجاد نهادهای تازه، فرنود و شماری دیگر فرصتشتاب اشغال

ر و  سودآوری  کارهای  برای  از  یکی  کردند.  پیدا  هنگفت  پولی  درآمدهای  به  سیدن 

گران این بود که نظام غیرمنظم چاپ پول را که از سوی طالبان ایجادشده بود  اشغال

یک  فرنود  برای  مرکزی،  بانک  ایجاد  با  درآوردند.  افغانستان  مرکزی  بانک  صورت  به 

. مدت زمان زیادی  فرصت طالیی پیش آمد تا »صرافی شاهین« خود را گسترش دهد

از ایجاد بانک مرکزی افغانستان نگذشته بود که این بانک دست به صدور جواز برای 

بانک افغانتأسیس  از  اندکی  و شمار  فرنود  زد.  برای های خصوصی  ساکن دوبی  های 

دریافت چنین جوازی اقدام کردند و جواز اولین بانک تجاری خصوصی در افغانستان در  

ن صادر شد. در اقدام خود برای کسب جواز تأسیس بانک، فرنود از  به نام ایشا  2004

شویی هیچ اطالعی  های خود در روسیه و ظنّ مقامات روسی به خود به اتهام پولفعالیت

 به بانک مرکزی نداد.  

اولین پرسش این است که چرا فرنود اصرار داشت تا یک بانک خصوصی ایجاد کند؟  

های  ی دیگران برای فعالیت از هدف او استفاده از سپردهرسد که از همان آغ نظر میبه

سوداگرانه در بازار مستغالت دوبی بود. از سوی دیگر، ایجاد بانک در واقع ابزاری بود تا 

انجام  شویی گسترده پول پولدار خود  و  ولی قدرتمند  فاسد  نفع مشتریان  به  او که  ی 

دیدهمی از  برایداد  فرنود  کوشش  بماند.  پنهان  درکنار    ها  بانک  تأسیس  جواز  اخذ 

سالهسابقه چندین  میی  امکان  او  به  »حواله«  نظام  مدیریت  در  او  شرایط ی  تا  داد 

ای از  دانست این بود که بخش عمدهچه فرنود میمطلوبی برای خویش ایجاد کند. آن

  نظام »حواله« و همین طور ارسال درآمد کارگران به کشورهای مبداء عمدتاً با استفاده

به این منظور ضروری است تا کسی چون المللی انجام میاز نظام بانکی بین گیرد و 

ی تحت مدیریت  عنوان مثال مؤسسهالمللی هم وصل باشد. بهفرنود به نظام بانکی بین

دالر برای ارسال به افغانستان وجه   2000تواند از صد افغانی ساکن دوبی هرکدام  او می
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ی ی ارسال« بگیرد و بعد با ارسال یک حواله ام هم »هزینهازای هرکدقبول کند و به

ی هزار دالری به طرف خود در کابل این وجه را منتقل کند. هرچه که دایره  200بانکی  

ی ارسال چون احتماالً هزینه  - کنندگان است  نفع ارسالتر باشد هم بهفعالیت بزرگ

درآمد بیشتری خواهد داشت.  و هم کسی چون فرنود هم درکل    – پردازند  تری میکم

به جای  به اگر  مثال  از    100عنوان  باشد که می  200نفر، صحبت  نفری نفر  خواهند 

خواهند  ترشدن این حلقه هم به نفع کسانی است که میدالر بفرستند، بزرگ  2000

پذیرد. در حالی که  پول بفرستد و هم کسی چون فرنود که مسئولیت انتقال پول را می

ی هزار دالر از نظر هزینه  200هزار دالری به جای    400ی بانکی  حواله   فرستادن یک

قابل تفاوت  فرنود میارسال  ولی  ندارد  از  توجهی  بگیرد.    400تواند  ارسال  نفر هزینه 

ها  ها وابسته بود و این بانکها در دوبی »صرافی شاهین« هم به بانکهمانند دیگر صرافی

بانک به صورت  به صرهم  عامل  امکان میافیهای  تا حسابها  های دالری هم  دادند 

داشته و هم انتقاالت دالری را مدیریت کنند. با پیوسته بودن به نظام بانکی در دوبی،  

المللی هم دسترسی داشت. از صرافی شاهین به نظام سویفت و نظام مالی و بانکی بین

ارتباط  ی گستردهسوی دیگر، شبکه  از تجار هم با فرنود در  بودند و همین شبکه ای 

پول برای  زیادی  میامکانات  فرنود  اختیار  در  تجارت  از طریق  این  شویی  به  گذاشت. 

ترتیب، وقتی بانک مرکزی افغانستان جواز تأسیس بانک برای فرنود را صادر کرد، صرافی  

بهره با  بانک  بهشاهین  از  ایجادشدهگیری  قانونی  ی خود در کابل به صورت یک  طور 

هایش را در یک  ر تأثیرگذار در نظام بانکی منطقه درآمد. اگرچه فرنود فعالیتعضو بسیا

خوابگاه دانشجویی در مسکو آغاز کرده بود، ولی اکنون به صورت یک بانک به ثبت  

بانک و همین طور  پرداخت سویفت  نظام  به  با دسترسی  قانونی  و  عامل  رسیده  های 

های اعتباری و شماری خدمات مشابه در  ی خدمات کارتدهندهدالری، به صورت ارایه 

های دیگر برای افغانستان و در دوبی درآمد. با تأسیس بانک کابل، فرنود دیگر به بانک

ی فرنود،  های قانونی و غیر قانونی خود نیاز نداشت. برای کسی با سابقهمدیریت فعالیت

ایده ترکیب  افغانستان  در  کابل  بانک  و  دردوبی  شاهین  به  داشتن صرافی  تا  بود  آلی 

پولفعالیت قابلهای  مقررات  و  قواعد  که  مضافاً  بدهد.  ادامه  خود  نه شویی  و  انعطاف 

سخت  بهچندان  افغانستان  در  مقررات  این  فقدان  و  دوبی  در  به  گیرانه  برای  شدت 

های غیرقانونی مفید بودند. فقدان مقررات مؤثر در دوبی با  سرانجام رسانیدن فعالیت
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مسئول دولتمردان یت مسئوالن  درمیان  شده  نهادینه  مالی  فساد  و  کابل  در  نشناس 

این میان نقش مهم تا فرنود هم در  اینافغانستان ترکیب شد  ایفا کند؛ کما  که  تری 

 گونه شد.  این

گران در افغانستان  هایی که اشغالهای بانک کابل هم با پولاز سوی دیگر، فعالیت

بازی در  توانست برای سفته ترتیب، منابعی که می  کردند رونق داشت. به اینهزینه می

 شد.  بازار مستغالت دوبی در اختیار فرنود قرار بگیرد هر روز بیشتر می

برداری کردند. بانک  زمان زیادی طول نکشید که رقبای افغان فرنود هم از او نسخه 

یس عزیزی  یکی از همکاران فرنود به نام میرو  2006افتتاح شد. در    2004کابل در سال  

هم از بانک مرکزی افغانستان جواز تأسیس بانک خصوصی عزیزی را گرفت. در اسنادی  

شویم در زمانی که رسوایی بانک کابل علنی شد، رییس  که افشا شده است باخبر می

خزانه  وزارت  از  افغانستان  مرکزی  درباره بانک  »تفحص«  درخواست  امریکا  ی داری 

داد که از طریق زیزی کرد چون شواهد موجود نشان میهای کابل و ع های بانکفعالیت

گذاری شده بود. اگرچه این دو بانک صدها میلیون دالر در بازار مستغالت دوبی سرمایه

بهنتیجه  این تفحص  به نظر میی  بانک  طور کامل منتشر نشد ولی  با  پیوند  رسد در 

دوبی هم در سال  عزیزی فعالیت مشکوکی مشاهده نشد. یک صرافی دیگر افغان در  

گونه بود که »بانک  از بانک مرکزی افغانستان تقاضای تأسیس بانک کرد و این  2007

افغانستان« در   به  2007وحدت  اساسی تأسیس شد و  سرعت به صورت یک مجرای 

خواست پولی از وانتقال پول بین کابل و دوبی درآمد. تقریباً هرکسی که میبرای نقل

بفرستد، ح دوبی  به  افغانستان  کابل  وحدت  بانک  امکانات  از  او  و همکاران  فرنود  تی 

 کردند.  استفاده می

های افغانستان و دولت مرکزی  ولی یک واحد مالی پیوسته با امریکایی  2009در  

افغانستان« به به پولمدعی شدند که »بانک وحدت  شویی مشغول طور بسیار وسیع 

بر نقل ابع ناشی از قاچاق مواد مخدر، و فساد  وانتقال مناست و شک اولیه هم عمدتاً 

ی این سوءظن توجه را به رسوایی بانک کابل  های بیشتر دربارهمالی بود. ولی بررسی

 رهنمون شد. 
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هایی که در کابل انجام گرفت روشن  کنم ولی با بازرسینظر میاز جزئیات صرف

ی فساد مالی و اختالس  شد که بانک کابل نزدیک به یک میلیارد دالر را که عمدتاً نتیجه 

میلیون دالر به امارات متحده منتقل   410در برده است. از این مبلغ،  بود از افغانستان به

ی پالم جمیرا شد. وقتی سرانجام به  شد و صرف خرید هشت عمارت ویالیی در جزیره

وران ی جزئیات را برای مأمسراغ فرنود رفتند، به دالیلی که اشاره خواهم کرد، او هم همه

چه روشن  های غیرقانونی از پرده برون افتاد. آناجرای قانون روایت کرد و کل فعالیت

ی  رسیم مناسبات نزدیکی بین بانک کابل و شبکهمی  2009شد این است که وقتی به 

یعنی بانکی   -از بانک کابل    2008شود. جالب این که فرنود در  انصاری جدید ایجاد می

بو وام می  100  - د  که خودش تأسیس کرده  با آن پول شرکت  میلیون دالر  گیرد و 

احداث می را  پامیر  پرواز میهواپیمایی  با  کند که بین کابل و دوبی  عبارتی،  به  کند. 

های مشکوک از وانتقال پولشویی و نقلهای پولایجاد این شرکت هواپیمایی فعالیت

صاری جدید یا به خاطر ی انکابل بسیار ساده و آسان شد. کسانی که از سوی شبکه 

توانستند با استفاده از هواپیمایی  اختالس از اموال بانک کابل، حامل پول نقد بودند می

سهولت به صرافی پامیر وجوهی را که مثالً از اختالس بانک کابل به دست آورده بودند به

م به ی انصاری جدید هم برای مشتریان خود اقداشاهین در دوبی برسانند. البته شبکه 

نقد می و  حمل وجه  العدل  این شبکه در دوبی دو دفتر صرافی داشت، صرافی  کرد. 

ای نزدیک ی انصاری جدید به گونهی بین فرنود و شبکهکمپانی عمومی برگ سبز. رابطه

گرفت.  مدت میبود که هرگاه فرنود به وجه نقد نیاز داشت از صرافی العدل وام کوتاه

به شبکه به فرنود هم  بانک کابل حسابعوض  در  تا  داد  امکان  انصاری جدید  های  ی 

داران بانک اختالف بین فرنود و دیگر سهام  2010رسمی باز کنند. در اواخر تابستان  

ی فرنود  اهلل فیروزی بود که ابتدا رانندهداران، خلیل کابل شدت گرفت. یکی از این سهام

چه فرنود در س بانک کابل شد. آنبود ولی بعد از سوی فرنود ارتقای مقام یافت و ریی

ی دیگر در کابل، صدها  دار عمدهها عیان کرد این بود که فیروزی و چند سهامبازپرسی

سپرده  از  دالر  وام میلیون  پوشش  در  را  مردم  باال  های  و  کردند  اختالس  قالبی  های 

ن بیشتری بدون مشورت با او با دریافت رشوه با میزا  -کشیدند. و حتی افزود که فیروزی  

چنین به بازپرسان اطالع داد که پس از های قالبی موافقت کرده است. او هماز این وام 

سرنشین آن، شرکت پامیر   39سقوط یک فروند هواپیمای شرکت پامیر و کشته شدن 
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آید که فرنود به این دلیل  توجهی روبرو شد. به نظر محتمل میبا مشکالت مالی قابل

ی روزی و دیگران در کابل بدون مشورت با او و یا بدون اجازهعصبانی شده بود که فی

کردند. طی چند ماه پس از روشن شدن این قضایا از سویی او از اموال بانک سرقت می

های خود گذاران به شعب بانک برای بیرون بردن سپردهدر سرتاسر افغانستان، سپرده

افغانستان هم فرنود و فی بانک مرکزی  بردند و  را بههجوم  عنوان رییس هیئت روزی 

اشغال و  افغانستان  دولت  برکنارکرد.  کابل  بانک  عامل  مدیر  و  افغانستان مدیره  گران 

ی بحران مالی بانک کابل را جمع کنند. بانک کابل در سرتاسر افغانستان  کوشیدند دامنه

حقوق   ای بود که سربازان، نیروی پلیس و کارمندان دولت،صد شعبه داشت و ابزار عمده

به  که  را  میوسیلهخود  پرداخت  اشغالگر  نیروهای  میی  دریافت  برآورد  شد،  کردند. 

اش  شود که بانک کابل حدود یک میلیارد دالر سپرده قبول کرده بود که بخش عمدهمی

های بازرگانی مشابه و ورشکسته  با اختالس در مستغالت دوبی، شرکت پامیر، یا فعالیت

های دولت کرزای برای مقابله با فساد و  دلیل خرابکاری، به2011هزینه شده بود. در  

ی مانده کمک خواستن از امریکا برای تحریم شبکه شویی در افغانستان، تنها راه باقیپول

اتفاق افتاد. البته خبر داریم که یکی از فقیرترین   2011ی  انصاری جدید بود که در فوریه

ناچ درعمل  افغانستان،  جهان،  با  کشورهای  که  خود  بانکی  نظام  نجات  برای  شد  ار 

ی »نجات میلیون دالر برنامه  820اختالس بانک کابل به مرز فروپاشی کامل رسیده بود،  

اقتصادی« را اجرا کند. یکی از مشکالت اساسی که پیش آمد این بود که اعتماد عمومی  

به مردم عادی ترجیح طور کامل از بین رفت و  به نظام بانکداری در افغانستان تقریباً 

 داری نمایند. های خود نگهها را به صورت نقد در خانهدادند که سپردهمی

هایی که صورت بانک کابل به صورت »بانک جدید کابل« احیا شد و براساس بررسی

ای ارائه کرده  نفر متقاضیان قالبی وام، بدون این که وثیقه   207گرفت معلوم شد که  

  35ها، صرف خرید  میلیون دالر از سپرده  160عالوه،  گرفتند. بهباشند، مبالغ کالنی وام  

قیمت در دوبی شد که ازقرار اغلب آنها به نام فرنود سند مالکیت داشتند.  ویالی گران

برادر   -میلیون دالر که به محمود کرزای  22های قالبی وامی بود به مبلغ  یکی از این وام 

او هم با استفاده از وام بانک، مقداری سهام    داده شد و   -جمهور وقت حامد کرزایرییس
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داران درآمد و درعمل بدون این که حتی  صورت یکی از سهامبانک را خریداری کرد و به

 دار بانک شد.  یک سنت از پول خود را صرف کند سومین سهام

سال زندان محکوم   5شویی به  فرنود و فیروزی به خاطر اختالس و پول  2013در  

 ای درزندان درگذشت. طور غیرمنتظرهفرنود به 2018شدند. در 

از پرده برون افتاد و آن چنان   2010تر گفتم که بحران بانک کابل در سپتامبر  پیش

عظیم بود که حتی کشورهای خارجی هم تداوم کمک به افغانستان را مشروط به حل 

د کوشید جمهوری رسیبه ریاست  2014این بحران کرده بودند. وقتی اشرف غنی در  

در کنفرانسی در    2014این مشکل را حل کند و نظر به این که قرار بود در دسامبر  

قبولی برای ارایه در این لندن شرکت بکند مایل بود که حداقل تا آن موقع نتایج قابل

های سیاسی و نداشتن ظرفیت کافی برای  کنفرانس داشته باشد. با این همه محدودیت

ی آنها که در این  ل باعث شد که کار مفیدی در تفحص دربارهعمل در دفتر دادستان ک

مند شده بودند صورت نگرفت. دولت ی فساد گسترده مشارکت کرده و از آن بهره برنامه

اصلی اموال بهغنی هدف  تا  این گذاشت  بر  را  به  اش  به دولت برگردد و  سرقت رفته 

برای بازیافت صدها میلیون توجهی شد. اگرچه  ی بزهکاری و مجازات مفسدان کمجنبه 

به این سو موفقیت    2014شود ولی از سپتامبر  چنان فعالیت میدالری که »گم« شد هم

اختالس  کم این  در  پرقدرتی که  افراد  است.  آمده  به دست  اموال  این  یافتن  در  تری 

داشته آن مشارکت  بازپرداخت  از  بردهاند  سرقت  به  میچه  اجتناب  دولت  اند  و  کنند 

توان دارد که این اموال به سرقت رفته را بازبیابد و نه احتماالً  مرکزی   نه  هم ظاهراً 

 ای را به سرانجام برساند. ی سیاسی کافی هست که چنین برنامهاراده 

در زمان فروپاشی بانک کابل بیش از یک میلیون افغان در آن حساب داشتند و  

ه بودند. وقتی ابعادی از اختالس میلیارد دالر هم به سپرده گذاشت 1.3اندکی بیشتر از 

شان آغاز شد و در طول چند روز  هایگذاران برای نجات سپردهعلنی شد یورش سپرده

زمانی    500حدود   بانک  کامل  فروپاشی  از  شد.  آورده  بیرون  بانک  از  دالر  میلیون 

افغانستان با یک برنامه میلیون    825ی نجات مالی و تزریق  جلوگیری شد که دولت 

 مداخله کرد.  دالر 

ی  اهلل فیروزی بازیگران عمدهصاحب امتیاز بانک شیرخان فرنود و رییس بانک خلیل

دانیم این که بانک یک نظام حسابداری  چه از شواهد موجود میاین اختالس بودند. آن
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را به بتواند سر دوگانه  این که  برای  و دیگری هم  بود  بود. یکی که واقعی  کار گرفته 

های قالبی و همین طور بانک مرکزی کاله بگذارد. در دومی شاهد وام  مأموران نظارت

بودیم. همین طور شماری خرید  آن گزارش کمپانی قالبی  دارایی هم در  های قالبی 

گران در واقع منابع را به سرقت برده بودند. در موارد دیگر  شد درحالی که اختالسمی

زدند و حتی وقتی  شویی دست میپول  با ادعای پرداخت پول برای خرید نفت و گاز به

ای  شدت متورم و غیرواقعی بود. بخش عمدههای وارده بهگرفت، قیمتخریدی انجام می

 شویی شد.  ها از طریق صرافی شاهین که درمالکیت فرنود در دوبی بود پول از پول 

بیش از ده سال از ورشکستگی بانک کابل گذشته است و گذشته از این اختالس  

به    - ی اشرف غنیی حامد کرزای و چه در دورهچه در دوره  –، برخورد دولت  عظیم

به  و  واقتصادی گسترده  مالی  فساد  مورد  تتمه این  کابل  بانک  فروپاشی  به  کلی  طور 

اعتمادی را که به دولت و به نظام قضایی وجود داشت از بین برد. از میان قدرتمندان 

جمهور پیشین حامد کرزای بودند، برادر رییسیا وابستگان به قدرت که درگیر اختالس  

ی فروپاشی  ی کرزای برخورد به مقوله و برادر معاون او فهیم هم شراکت کردند. در دوره

وعده با  کابل  فعالیتبانک  دروغ،  فریبهای  دستورهای  و  کارانه،  قانونی  غیر  های 

پرسشفرایند حقوقی  وجوهای  بازیابی  در  اگرچه  بود.  توأم  موفقیتبرانگیز  به  ه  هایی 

گران حاضر به پرداخت نشده بودند  ترین اختالسدست آمد ولی چون شماری از بزرگ

 در کل عمل چندان موفقی نبوده است. 

غنی، تنها دو روز پس از ادای سوگند یک فرمان حکومتی صادر کرد و در آن به  

. از کشورهای  ی متهمین باید دستگیر و محاکمه شونددادستان کل دستور داد که همه

گران به آن کشورها منتقل  دیگر هم خواسته شد که اگر اموالی در رابطه با این اختالس

افغانستان پس داده شود. هم ها که ورشکستگی بانک  چنین به آن شده است باید به 

ی بدهکاران بانکی را فرابخوانند و از وزارت کردند دستور داد تا همهکابل را مدیریت می

جا مانده از بانک کابل به بخش  های سالم بهاسته شد تا برای واگذاری داراییمالیه خو

 خصوصی اقدام کند. 

کنفرانس لندن از این اقدامات تجلیل کرد خود غنی هم با    2014البته در دسامبر 

از ادعاها غیر واقعی بود و    ای باره سخن گفت. ولی متأسفانه بخش عمدهمبالغه در این
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ی برخورد به اختالس بانک کابل در دوره غنی بسیار شبیه به  توان گفت که شیوهمی

بهانجام این کار در دوره گرفت. آنها که  درستی انجام نمیی حامد کرزای بود. کارها 

آن   نگرفتند.  قرار  هم  بازجویی  مورد  حتی  داشتند  سیاسی  در  ارتباط  که  چیزهایی 

 داد از این قرارند: انستان مشکل اساسی را تشکیل میافغ

 بازیپارتی -

 جان مندی ضعیف و بیقانون -

 نظام قضایی غیر مؤثر و غیر مفید  -

 ضعف نظارتی   -

ی کارهای بانک کنترل کامل  تأسیس شد، فرنود بر همه  2004وقتی بانک کابل در  

ای دیگر شد، بخشی از  هبه بعد، نظر به این که خود درگیر فعالیت  2008داشت ولی از  

کنترل را به فیروزی واگذار کرد. این کارهای دیگر، تأسیس شرکت هواپیمایی پامیر،  

چنین واردات مصالح  خرید و فروش مستغالت در دوبی، واردات نفت از ازبکستان و هم

ساختمانی از چین بود. وقتی کنترل به فیروزی واگذار شد، پرداخت پول و دادن امکانات  

صدها هزار   2009اص پرقدرت و نیروهای بانفوذ افغانستان آغاز شد. در سال  به اشخ

های فسادآور بانک کابل ادامه یافت  دالر در انتخابات به نفع کرزای هزینه شد. فعالیت

کردند در بانک کابل  و حتی بیشتر شد چون بسیاری از کسانی که برای دولت کار می

به  انداز داشتند. در ضمحساب جاری و پس اعطای جوایز هفتگی  با  بانک  ن مدیران 

گذاری در بانک کابل شده بودند. به خاطر دوری  گذاران، مشوق مردم به سپردهسپرده

طور  های دیگر فرنود کنترل خود بر بانک کابل را تقریباً بهاز کابل و درگیری در فعالیت

سال   در  داد.  دست  از  کرزا  2009کامل  محمود  کمک  با  کوشید  برادر    -یفیروزی 

از سهامبرادر معاون رییس  -جمهور و قاسم فهیمرییس داران بانک جمهور که هر دو 

های بانک  کابل شده بودند فرنود را برکنار کند. وقتی فرنود دریافت که کنترل برفعالیت

های غیر قانونی بانک کابل پرداخت ی فعالیترا از دست داده است، به افشاگری درباره

چنین به سفارت امریکا  تا از واشنگتن پست تقاضای یک مصاحبه کرد و همو در این راس

ی فساد در بانک کابل علنی شود.  ها را داد که باعث شد مقوله رفت و گزارش فعالیت

اعالم    2011و سرانجام در آوریل    2010مدت زمان زیادی نگذشت که بانک کابل در  

شد تحت نام »بانک جدید کابل«  ای  اش تشکیل بانک تازهورشکستگی کردکه نتیجه
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به فساد آلوده نشده است به آن منتقل شود.  که قرار شد دارایی های بانک کابل که 

تر  ی فساد دراین بانک پرداختند، کموقتی بازرسان و دیگر مسئوالن به وارسی دامنه 

 نامی در میان »نخبگان« افغانستان بود که به آن برنخورده باشند. 

ی فساد در بانک  که دولت کرزای برسر کار بود در برخورد به مقوله البته تا زمانی  

به کمکابل  زندان  شدت  به  و  شده  محاکمه  هردو  فیروزی  و  فرنود  اگرچه  شد.  کاری 

گروه به  که  فاسد  باند  اعضای  دیگر  با  برخورد  در  ولی  شدند  یا  محکوم  احزاب  یا  ها 

انجام نگرشخصیت  بودند کار مؤثری  به فساد متهم  های سیاسی وابسته  آنها که  فت. 

های قالبی استفاده  کدام از کسانی که از وام طور کلی سه گروه بودند ولی هیچشدند به

 ها نبودند. در میان این گروه -به استثنای خود فرنود و فیروزی  -کرده بودند 

به - اول  گروه  شامل  در  آنها  اتهامات  که  بودند  فیروزی  و  فرنود  اساسی  طور 

 ویی و جعل اسناد بود. شاختالس، پول

اتهام - بودند که  بانک کابل  این  درگروه دوم کارمندان  شان همدستی درکل 

 جریان و در جریان جعل اسناد بود.

بود که   - قانون  ناظران  افغانستان و دیگر  بانک مرکزی  گروه سوم هم شامل 

کوتاهی در اجرای قانون و در عدم برخورد با موارد قانون شکنی بود. از اتهامات    شاناتهام

 رییس و معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان اختالس هم بود.  

نسبت کوتاه،  ی بهدادگاه عالی در افغانستان پس از یک محاکمه  2013در مارس  

شویی هم متهم  س و پولتصمیمات خود را اعالم کرد. اگرچه فرنود و فیروزی به اختال

شان  شده بودند ولی دادگاه آنها را تنها به سوءاستفاده از اعتماد محکوم کرد و جریمه 

سال زندان بود. مسئوالن دیگر    5هم عالوه بر پرداخت مبلغی که به سرقت رفته است،  

 سال زندان محکوم شدند.   2سال و  4بانک کابل و مسئوالن بانک مرکزی به ترتیب به 

انتقادات زیادی شد. هیچ شاهدی فراخوانده نشد، و بین  ال بته به فرایند محاکمه 

سنگینی اتهام و مجازات هیچ نسبت معقولی وجود نداشت. در شماری از موارد مجازات 

تر، عکس در مواردی بسیار سنگین و حتی ناعادالنه. از همه مهمبسیار ناکافی بود و به

شویی خودداری کردند چون اگر این اتهام را بررسی  لمقامات قضایی از وارسی اتهام پو
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چه توانست با تکیه بر رأی دادگاه برای بازگشت آن کردند بعد دولت افغانستان میمی

 از کشور خارج شده بود اقدام کند. 

تنها چند روز پس از ریاست جمهوری، اشرف غنی با یک فرمان    2014در اکتبر  

قاضی به بازبینی پرداختند و با توجه  5وهی شامل حکومتی خواستار بازبینی شد و گر

ها از قبل اتخاذ شده  ی تصمیمرسد که همهای که کارها انجام گرفت به نظر میبه شیوه

این در  تجدیدبود.  دادگاه  نشد.  فراخوانده  شاهدی  هیچ  هم  و  جا  فرنود  سرانجام  نظر 

کدام ده سال زندان    شویی و اختالس محکوم کرد و برای هرفیروزی را به جرم پول

میلیون   237.4میلیون دالر را به دولت برگرداند و    334.3تعیین کرد. فرنود قرارشد  

میلیون دالر را برگرداند و    196.6دالر هم جریمه بپردازد و به همین نحو فیروزی هم  

ی او تعیین شد. قضات نسبت به مقامات بانک مرکزی  میلیون دالر هم جریمه   137.2

تر برخورد کردند. مقامات بانک مرکزی به دیگر دولتی اندکی سخاوتمندانه  و مسئوالن

ماه تعیین شد.    6یک سال حبس محکوم شدند و مجازات زندان دیگر مسئوالن هم  

اش  ی حسابرسی مالی که حتی محکوم هم شده بود ولی جریمهرییس پیشین مؤسسه 

رحالی رییس بخش مالی  دالر جزای نقدی بود د  360حدود    -افغانی   24000پرداخت  

ی آنها که متهم شده بودند ولی از کشور بانک مرکزی از اتهام وارده تبرئه شد. درباره

 هیچ تصمیمی اتخاذ نشد.    -ازجمله رییس پیشین بانک مرکزی -گریختند

دادگاه عالی به دادستان کل دستور داد که در یافتن، ضبط دارایی کسانی که در  

ی این افراد کار بگیرد و ازجمله ی توان خود را به تند همه غارت بانک کابل دست داش

که همسرش یکی از وکالی   -توان به محمود کرزای، قاسم فهیم و عبدل غفار داویمی

سفیر افغانستان در نروژ شد، اشاره کرد. ولی ضبط   2016پرقدرت پارلمان بود و در  

چنین انک پرداخت شود. دادگاه همها عمالً موقت بود، یعنی تازمانی که بدهی به بدارایی

عنوان کسانی که از وام استفاده  نامی که فرنود به  227ی  دستور داد تا دادستان درباره

 کرده اند بیان کرده هم تفحص کند.  

برای این که درکنفرانس لندن، غنی بتواند با شواهد مبنی برمقابله با فساد شرکت  

سته شد که فرایند را بررسی کند و دیوان عالی  ترین دادگاه کشور هم خواکند، از عالی

ضمن بررسی دالیل قضات محکومیت و مجازات فرنود و فیروزی را تأیید کرد ولی در  

زندان محکوم شده   یک سال  به  که  آنها  داد.  تخفیف  اندکی  بانک  مجازات مسئوالن 
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ی درباره ماه تخفیف یافت. در تفحص    3ماه گروه دیگر به    6ماه و زندان    6بودند، به  

نفر از وام گیرندگان نکات جالبی روشن شد. اوالً معلوم شد که این جماعت حدود    227

توان به این  اند و از جمله اسامی کسانی که مطرح شد میمیلیون دالر وام گرفته  250

و معاون    -جمهور، یونس کانونیمعاون پیشین رییس  -ها اشاره کرد: مارشال فهیم نام

برادرزادهعبدال  - اول کنونی ی یاما کرزای، وزیر مالیه  -ی حمید کرزایرشید دوستم، 

امورخارجه  وزیر  زاخولول،  عمر  رییس  پیشین،  اول  و معاون  رسول،  زلمای  پیشین  ی 

ی شاه پیشین افغانستان، شاهزاده مصطفی ظاهر  بانک مرکزی خان افضل هداول، و نوه

 ضی.  و رییس سازمان نظارت بر قانون اساسی، گول رحمان قا

شدت  نفر به   227ی  های دادگاه عالی در تفحص دربارهبه اشاره بگویم که فعالیت

بود.   مؤثر  غیر  و  نام  62ناکافی  که  کسانی  از  بدهیتن  بود  لیست  در  را شان  شان 

نفردیگر تفحص ادامه   24ی  میلیون دالر، و قرار شد درباره  20در کل حدود    -پرداختند

میلیون دالر بدهی داشتند ولی در پیوند با بقیه کار    12.5ها هم بیش از  که این  -یابد 

 خاصی انجام نگرفت.  

گذاران به بانک برای به در که رسوایی بانک کابل علنی شد، سپرده 2010در سال 

میلیون دالر از این  900ی خود هجوم آوردند و بعد معلوم شد که بیش از  بردن سپرده

ی از بانک خارج شده است. دولت افغانستان با  های قالبها به صورت این بدهیسپرده

  8میلیون دالر به ذخایر بانک مداخله کرد و قرارشد که این مبلغ در طول  825تزریق 

میلیون دالر از   388خبرداریم که هنوز    2016سال آینده بازپرداخت شود. در اکتبر  

 این مبلغ تزریق شده بازپرداخت نشده است.

ای صادر کرد و  ی بدهی به بانک کابل بیانیهالی دربارهدیوان ع   2015ی  در فوریه 

  259.2میلیون دالر بدهی دارد و بدهی فیروزی هم    418.2معلوم شد که فرنود هنوز  

میلیون دالر،    17.4میلیون دالر بود. بدهی دیگران هم به این شرح بود: محمود کرزای،  

فهیم،   داوی هم    46.7قاسم  غفال  عبدل  و  دالر  بدهی    37.8میلیون  و  دالر  میلیون 

تر بود. مشتریان معمولی که وام گرفته ولی در بازپرداخت  دیگران هم از این مبالغ کم

هنوز   هم  داشتند  می  52.7کمبود  جزئیات  از  داشتند.  بدهی  دالر  و  میلیون  گذرم 

رسد  سرقت رفته. به نظر میهای بهپردازم به سیاست دولت غنی برای بازیافت پولمی
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هم از  پولکه  بازیافت  مشکالت  برآوردن  کم  با  غنی  ابتدا،  رفته، ان  سرقت  به  های 

ای که برای این منظور تشکیل  شان نبود. کمیتههایی داد که عمالً قادر به انجاموعده

شروع به کارکرد. از همان ابتدا کمیته با دو مشکل روبرو شد    2015داد از اوایل سال  

بودند قدرت سیاسی زیادی داشتند و در ثانی    یکی این که شماری از کسانی که متهم

سرقت رفته خریداری شد به نام متهمان به ثبت  هایی که با اموال بهشماری از دارایی

ی تشویقی را در پیش گرفت تا متهمان  یک برنامه  2015نرسیده بود. غنی در مارس  

این برنامه   بدهکارانی که  را به بازپرداخت اموال به سرقت برده تشویق کند. براساس 

تری خواهند  ی پایینشان را بپذیرند و برای بازپرداخت آن اقدام کنند نرخ بهرهبدهی

بدهی را بپردازند و برای پرداخت بقیه هم    %20پرداخت. از بدهکاران خواسته شد که  

را قسط  تا  آن  یک  بین  تا  کنند  برنامه    5بندی  این  در  شود.  پرداخت  بقیه  سال هم 

شهم اعالم  اموال چنین  نکنند  توافق  که  بدهکارانی  که  ضبط د  دادگاه  سوی  از  شان 

تن از بدهکاران قرارداد امضا کردند و در کل  35خواهد شد. پس از اجرای این برنامه  

جا پرداخت. دولت  ی بدهی خود را یکمیلیون دالر پرداختند. محمودکرزای همه  46.6

تی این فرصت تمام شد، معلوم شد  ماه فرصت داده بود و وق  3برای اجرای این برنامه  

کرده14که   امتناع  بازپرداخت  قرارداد  امضای  از  عمده  در کل  بدهکار  که    626.9اند 

این بدهکاران بدهی خود به    2010میلیون دالر بدهی داشتند. جالب این که در سال  

لیون  می  34.8بانک را تأیید کرده بودند. به غیر از فرنود و فیروزی، عبدالغفار داوی که  

میلیون دالر بود. دادگاه    4.5اش  فرزند حاکم بلخ که بدهی  -دالر بدهی داشت و خالد نور

شان از افغانستان فرارکردند و دردسترس فرمان بازداشت آنها را صادر کرد ولی اکثریت

 نبودند.  

  873حداقل    2011تا    2007ی  های انجام گرفته خبرداریم که در فاصلهاز بررسی

گران در آنها ساکن  کشور دیگر که اختالس  28طور غیرقانونی از کابل به  به  میلیون دالر

میلیون دالر به امارات متحده فرستاده شد و    410.1بودند فرستاده شد. دراین میان  

 میلیون دالر هم به چین ارسال شد.  117.9میلیون دالر به لیتونی و  130.7

  334تر است و برای مثال  اتب عمدهمرها از دیگران بهنقش فرنود در این اختالس

میلیون دالر هم برای   204.6میلیون دالر به حساب بانکی صرافی شاهین ارسال شد و 

ازبکستان رفت و   به ترکمنستان و  برای شرکت   65.7خرید نفت و گاز  میلیون دالر 
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شد.   هزینه  پامیر  به116.4هواپیمایی  دالر  چین وسیلهمیلیون  به  شاهین  صرافی  ی 

میلیون دالری بود که به یکی از    93ترین رقمی که منتقل شد،  اده شد و بزرگفرست

های تحت مالکیت فرنود در چین ارسال شد. کوشش برای بازیافت این اموال از کمپانی

آمیز نبوده است چون از سویی تنظیمات حقوقی برای دیگر کشورها تاکنون موفقیت

گیرد و از سوی دیگر، متأسفانه شماری از نمی خوبی انجاماجرا گذاشتن این تقاضا بهبه

گونه گذرم ولی کارها آنکنند. از جزئیات میقدر کفایت همکاری نمیها بهاین دولت

چه هم در دولت کرزای و هم در دولت غنی مشترک  گیرد. آنکه الزم است انجام نمی 

در افغانستان است ی فساد مالی و اقتصادی  بود برخورد منفعالنه هردو دولت به مقوله 

های  اش مشارکت شماری از دولتمردان در هر دو دولت دراین برنامهکه احتماالً علت

ی بعضی از کسانی  طور مشخص دربارهعنوان مثال دولت غنی بهاختالس کالن است. به 

شان از سوی فرنود به مقامات قضایی تسلیم شد، کار خاصی انجام نداد. برای که اسامی

د کرزای و قاسم فهیم که حتی دادگاه هم دستور وارسی بیشتر داد ولی  مثال، محمو

این بررسیدرباره تازمانی که  البته  انجام نشد.  آنها کاری  انجام نگیرد  ی  اساسی  های 

 ی مالی هم چنان ناشناخته باقی خواهد ماند. ابعاد این فاجعه

ی دولتی هم باعث  شده در افغانستان، ضعف چشمگیر نهادهاگذشته از فساد نهادینه

آمدهای تاکنونی چندان مطلوب نباشد. خبر داریم اندکی پس از این که دولت  شد پی

ی تشویق بدهکاران به بازپرداخت بدهی را در پیش بگیرد  غنی تصمیم گرفت یک برنامه

جمهور به زندان بگرام رفتند و با فرنود و فیروزی مالقات کردند.  مقامات از سوی رییس

پردازد  است که فرنود دراین مالقات اعالم کرد که حتی یک سنت هم نمیگزارش شده  

بدهی که  پذیرفت  فیروزی  اموالش ولی  به  بتواند  که  این  شرط  به  بپردازد  را  هایش 

اش زنم که دادگاه اموالش را آزاد کند. یکی از دالیلحدس می  -دسترسی داشته باشد

نمی دولت  که  بود  همهاین  بشنتواند  را  آنها  نامی  به  ثبت  اسد چون  به  دیگری  های 

اولیه رسیده پاسخ  ژوییه اند.  ولی در  بود  فیروزی منفی  تقاضای  به   2015ی  ی دولت 

جمهور خواهش کردند که فیروزی به زندانی در کابل منتقل  خانواده فیروزی از رییس

برنامهشود. پاسخ دولت این بودکه همین که فیروزی برای بازپرداخت بدهی ا ای رها 

مشخص کند انتقال او به زندانی در کابل انجام خواهد گرفت و اضافه شد همین که  
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همین بدهی را بپردازد از زندان آزاد خواهد شد. فیروزی هم طرحی برای بازپرداخت 

و همچنین درآمد   مزارشریف  و در  کابل  آپارتمان در  از جمله چندین  تهیه کرد که 

ها بود.  ی این پرداختداران آن است ازجمله امکه فیروزی یکی از سه  - شرکت گروه گاز

شویم که دولت غنی نه فقط دستور داد جواز تجارتی شرکت گروه  چنین باخبر میهم

گاز تمدید شود بلکه از وزارت مالیه و دیگر مؤسسات دولتی وابسته خواسته شد تا با  

از سهام  –شرکت گروه گاز   خرید گاز   قرارداد  -دارانش همین فیروزی استکه یکی 

 امضا کنند.  

هایی که  ساز مسکن قرارداد امضا کرد که در زمیندرضمن، فیروزی با شرکت انبوه 

اش به بانک  از سود حاصله صرف پرداخت بدهی  %50در مالکیت اوست شهرکی بسازد و  

 کابل بشود.

نوامبر   می  2015در  خبر  برنامهبا  که  ساختن  شویم  در   8800ی  مسکن  واحد 

آغاز شد. اگرچه شماری از دولتمردان براین باور بودند که کوشش برای    نزدیکی کابل 

ای است که بر دیگر امور ارجحیت دارد ولی  بازیافت اموال به سرقت رفته هدف عمده

در میان عموم، این رفتار دولت شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. وقتی این داستان باال  

اطالع بود کوشید از خود سلب مسئولیت  رنامه بیگرفت، غنی با این ادعا که از کل این ب

کند. بعالوه مشاور حقوقی خود را برکنار کرد و دستور داد کل این برنامه بازنگری شود.  

رسد که بازنگری هم انجام گرفت و روشن شد که به احتمال زیاد غنی در  به نظر می

 این جریان راست نگفته است. 

دولت شد،  ورشکست  کابل  بانک  دارایی  وقتی  که  گرفت  تصمیم  های  افغانستان 

های خوب به یک بانک دیگر منتقل  »خوب« را از دارایی »بد« تفکیک کند و دارایی

شد به نام »بانک جدید کابل« که تماماً دولتی بود. البته خبرداریم که بعد دولت درچند  

نداشته   مورد کوشیده که بانک جدید کابل را به بخش خصوصی واگذار کند ولی توفیق

  31اند قرارشد به بهای  است. در بار سومی که بانک جدید را برای فروش عرضه کرده

میلیون دالر به بخش خصوصی واگذار شود و البته این کار مراحل مختلفی داشت که  

چه در بانک کابل  باید انجام بشود. تا جایی که خبر دارم برای جلوگیری از تکرار آن

  2016ه بانک جدید کابل حق وام دادن ندارد. در سال  گذشت، تصمیم گرفته شد ک
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میلیون دالر سپرده دریافت کرد و درآمد    298شعبه داشت و    79خبرداریم که بانک  

 میلیون دالر بود که عمدتاً کارمزد بود.   20.5اش برای یک سال هم خالص

های زیادی  به این مورد فساد مالی بسیار گسترده وعده  اگرچه دولت غنی دربرخورد

داد ولی با توجه به ترکیب کسانی که در این اختالس عظیم مشارکت داشتند، بعید  

توانست آن گونه که است، بدون تغییرات اساسی و ساختاری در کشور، هیچ دولتی می

ا مجازات نماید. در  ی متهمین را مورد تعقیب قرارداده و یا آنها رشایسته است همه 

این شمار قابل از معاون  میان  بودند،  ازاموال عمومی درگیر  توجهی که دراین سرقت 

بازیگران  رییس از  شماری  و  مرکزی  بانک  ارشد  مقامات  و  استانداران  وزرا،  جمهور، 

می دربر  را  افغانستان  در  سیاست  ارادهقدرتمند  بررسی  گیرد.  برای  کافی  سیاسی  ی 

بازیگران قدرتمند در این اختالس بزرگ و بعد مجازات آنها که درآن   مشارکت این همه

شد،  ای پیدا میرسد. مضافاً که حتی اگرچنین ارادهمشارکت داشتند، به نظر بعید می

ظرفیت کافی برای اجرا و تکمیل کل فرایند آن وجود نداشت. به گمان من، این انتظار 

همه با  افغانستان  چالشکه  درع ی  که  و هایی  داخلی  ظرفیت  حتی  و  سیاسی  رصه 

توانست تفحص حقوقی کاملی از کسانی که در این اختالس اقتصادی با آنها روبرو بود می

بینانه بود. تنها انتظار  درگیر بودند انجام داده و متخلفین را به مجازات برساند، غیر واقع

میبینانهواقع که  به  ای  افغانستان  دولت  که  بود  این  داشت  از  توان  که  رهنمودهایی 

FATF  شویی خود را بهبود بخشد دریافت کرده عمل کرده ومقررات و قوانین ضد پول

مندی امور ازهیچ کوششی فروگذار نکند  و بعالوه در ایجاد سازمانی برای نظارت بر قانون

بزرگ من  نظر  به  نشود.  مشابهی  موارد  گرفتار  دولت تا  مسئوالن  که  درسی  ترین 

این بود که مقررات و قوانین را به  می  از این اختالسافغانستان باید   گرفتند احتماالً 

های الزم برای اجرای آن بکوشند که هم  ای تنظیم نمایند و برای ایجاد ظرفیتگونه

تر  اش پیش از آن که دیر بشود، سادهشد و افشا و شناختنانجام اختالس دشوارتر می

 تر شود.  و سهل

ی فساد  های اندکی متفاوت دربارهمنابع مختلف داستان بد نیست اشاره کنم که  

خوانیم  می  2012گویند. در سایت رادیو اروپای آزاد در  مالی و اقتصادی در افغانستان می

تولید ناخالص    %5شود که معادل  میلیون دالر بیان می  900جا میزان اختالس  که در این
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نفر بود که    19اده شد در کل به  ای از وام قالبی که دداخلی کشور بود. بخش عمده

جمهور جمهور وقت، محمود کرزای بود. البته برادر معاون رییسیکی از آنها برادر رییس

از  محمد قاسم فهیم هم درگیر بود ولی در محاکمه ای که انجام گرفت اگرچه هردو 

ا  داران بانک بوده در اختالس هم مشارکت داشتند، ولی هیچ اتهامی متوجه آنهسهام

توجهی  ، بانک کابل مبلغ قابل2009جمهوری  نشد. خبر داریم که درانتخابات ریاست

برای انتخاب مجدد حامد کرزای هزینه کرد. از طرف دیگر، درشماری از این منابع، ادعا  

دربارهمی نهایی  تصمیم  نه در  شود که حتی  اخذ شد  ی محاکمه در محافل سیاسی 

سازی بانک کابل کمک کردند با هیچ  ه حسابمحکمه. جالب است حسابدارانی که ب

های نقد  مجازاتی روبرو نشدند، برخی مسافران شرکت هواپیمایی که درواقع حامل پول

دارانی که وام بدون بهره گرفتند و حتی وام را پس ندادند  به دوبی بودند یا حتی سهام

 آنها هم از محاکمه و مجازات در امان ماندند. 

شویم که در دادگاه کابل که قرار است زیروبم چنین اختالس ، باخبر می2014در  

تنها   و مجازات کند، کل محاکمات  را شناسایی  و متخلفین  بررسی کرده  را  عظیمی 

   1دوروز طول کشید وحتی شماری از متهمان دردادگاه حاضر نبودند. 

ویکی از متهمان   -که جالب است این که فیروزی رییس پیشین بانک کابل   اینکته

هم دراختالس و ورشکستگی    -عمر زخیلوال  -مدعی شد که وزیر موقت مالیه  -اصلی

جای این که در کابینه دولت بنشیند او هم باید زندانی شود. در  بانک نقش داشته و به

ه ده سال زندان محکوم شدند و فرنود  خوانیم که فرنود و فیروزی هرکدام بگزارشی می

بر زندان به پرداخت   میلیون دالر جریمه هم محکوم شد. اگرچه محمود   237عالوه 

کرزای و یا حسین فهیم محاکمه نشدند ولی دادگاه دستور داد اموال آنها » منجمد«  

 2شود.

از    اطالعات بیشتری به دست داد.   2011ی تحلیلی افغانستان در گزارشی در  شبکه 

 های قالبی گرفتند: کسانی که از بانک کابل وام

 میلیون دالر 504فرنود  •

 
1. https://www.rferl.org/a/kabul-bank-fraud-report/24783476.html 

2. https://tolonews.com/afghanistan/ferozi-accuses-zakhilwal-playing-key-role-

kabul-bank-scandal 

https://tolonews.com/afghanistan/ferozi-accuses-zakhilwal-playing-key-role-kabul-bank-scandal
https://tolonews.com/afghanistan/ferozi-accuses-zakhilwal-playing-key-role-kabul-bank-scandal
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 میلیون دالر  66.9فیروزی  •

 میلیون دالر  78حاجی عبدالحسین فهیم  •

 میلیون دالر 39.7گلبهار حبیبی  •

 میلیون دالر  37عبدالغفار داوی  •

 میلیون دالر 22محمود کرزای  •

 میلیون دالر 15حاجی ابراهیم  •

 میلیون دالر  14مد صوفی نصار اح •

 میلیون دالر  11حاجی طاهر ظاهر  •

  میلیون دالر 9داود نصیب  •

شود  داران بانک بودند. گفته میحبیبی و داودی بقیه جزو سهام  -به غیر از دو تن

 ای هم اخذ نشد. که در اغلب موارد هیچ وثیقه

گزارش کرد که یک قاضی افغان محکومیت زندان فرنود و فیروزی    2014در    رویترز

 935خوانیم که اگرچه بانک  چنین میسال افزایش داد. در این گزارش هم  15را به  

تنها یک ولی  زیان کرد  بازیابی شد. گفته میمیلیون دالر  آنها  و  سوم  فرنود  شود که 

ر بودند. بعالوه دلیل اصلی این که برادر میلیون دال  810فیروزی توأماً مسئول اختالس  

کرزای گرفتار نشد این بود که حامد کرزای یک فرمان حکومتی صادر کرد که هرکس  

که اموال به سرقت برده شده را بازگرداند از محاکمه و مجازات معاف خواهد بود. اگرچه 

  633ه تکلیف  دهد کبرادر کرزای با این بهانه بخشیده شد ولی شواهد موجود نشان می

شود که محمود چنان ناروشن است. گفته میمیلیون دالر از بدهی افراد به بانک کابل هم

میلیون دالر را برگرداند    13.4میلیون دالر بدهکار بود ولی تنها    22.2کرزای اگرچه  

او باقی مانده است.  9یعنی هنوز   از بدهی  روشن نیست که چه شد و   1میلیون دالر 

 با وجود عدم پرداخت کل بدهی، او بخشیده شد. چگونه شد که 

 
1. https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-bank-idUSKCN0IV1X020141111 

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-bank-idUSKCN0IV1X020141111
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افغانستان درنوامبر  در زمینه ابعاد فساد در  تایمز   2015ی  نیویورک  گزارشی در 

آید. روایت این است که دولت افغانستان با  منتشر شدکه در نگاه اول به نظر عجیب می

یلیون دالری،  م  95گذاری  گذار بخش خصوصی توافق کرده است تا با سرمایهیک سرمایه

کننده است این که طرف  چه دراین روایت اندکی گیجواحد مسکونی بسازد. آن  8800

ام قاضی مجازات او را به  دولت در این برنامه کسی جز فیروزی نیست که پیشتر گفته

آید که »فیروزی  ی نیویورک تایمز به نظر این گونه میسال افزایش داده بود. به گفته  15

به   2014رود«. اشرف غنی که در  ها به زندان میپردازد و شبسازی میدرروز به پول 

ریاست رسید، وعده داد که حتماً جریان اختالس بانک کابل را دنبال کند ولی به نظر  

رسد که تنها یک سال بعد، به این نتیجه رسید که با فساد و با مفسدان بسازد، تا  می

یشروی طالبان مقابله کرده باشد. اگر ادعای روزنامه  ی این نشریه با پ شاید بتواند به گفته

راست باشد، این بدترین نوع مقابله با طالبان و با فساد است. خبرداریم که حتی رییس  

ی وارسی فساد در افغانستان از مقامش استعفا داد چون به ادعای او  غیر افغانی مؤسسه 

جمله اشاره کرد که در یک سال »دولت افغانستان در مبارزه با فساد جدی نیست« و از  

 داری علیه فساد و در مقابله با مفسدان صورت نگرفته است.گذشته، هیچ اقدام جان

رفت، بانک کابل نیاز داشت تا به  ی مردم عادی به سرقت مینظر به این که سپرده 

بود، سپرده که ممکن  زهکشی  هر شکلی  فاسد  نظام  این  تا  بیشتری جلب کند  های 

از کارهایی که بانک کابل میسپرده ادا کرد این بود که هرماهه چیزی مه یابد. یکی 

می برگزار  التاری  یک  به  حداقل  شبیه  که  هرکس  داشت    100کرد.  سپرده  دالر 

توانست درآن شرکت کند و جوایز اعطایی هم به صورت آپارتمان، اتوموبیل و جوایز می

ها  ت بیشتر، بعد در جریان بررسیی بیشتر برای سرقنقدی بود. گذشته از جلب سپرده

شد، در واقع بوسیله فرنود و فیروزی  هایی که به برندگان اهدا میروشن شد آپارتمان

 .شدشان در بازار فروخته میبه بانک کابل به سه یا چهاربرابر بهای

درعمل به این معنا    -هرچه که ادعای دولت غنی باشد   -همکاری دولت با فیروزی

ی اموال افغانستان را غارت کند به شرطی که بخشی از آن را درکشور  بود که اگر کس

گذاری کند، این غارت »پذیرفتنی« است. این به نظرمن مؤثرترین شیوه برای سرمایه

کل   از  تایمز  نیویورک  گزارش  به  است.  کشور  در  واقتصادی  مالی  فساد  گسترش 

تر از نیمی از آن بازیافته  کممیلیون دالر تنها    988ای که به سرقت رفت، یعنی  سرمایه
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دانند. فیروزی که  ی بازیافته را تنها یک سوم میالبته منابع دیگر، میزان سرمایه  -شد

ی میلیون دالر جریمه هم محکوم شد در یک مصاحبه 137عالوه بر زندان به پرداخت  

فغانستان  سازی بخشی از توافق او با دولت ای خانهتلفنی گفت که مشارکت در این برنامه

رود ولی درطول روز  ها به زندان میاست. فیروزی افزود که براساس این توافق او شب 

های مختلف در نهایت منابع کافی برای گذاری در پروژهرود تا با سرمایهاش میبه اداره

هایش را  درصد از بدهی  17چنین گفت که  بازپرداخت بدهی خود فراهم نماید. او هم

اقساط پرداخت شود. جالب سال آینده به  7قرار شد که بقیه درطول  پرداخته است و  

اش را بپردازد  کند که خیلی زودتر بدهیگوید که این پروژه به او کمک میاست که می

پروژه من  بینی میگوید که »پیشو حتی می میلیون دالر سود    300کنم که دراین 

ماه آینده بپردازم.   14تا    13طول   ا درهایم رتوانم بدهیخواهم برد و به این ترتیب، می

میلیون دالر درآمد اضافی به صورت مالیات خواهد    75در ضمن این پروژه برای دولت  

رود. در  کرد و از آن ساعت به بعد به زندان میکار می  4داشت«. او هر روز تا ساعت  

ای غیرقانونی  هشویم که فرنود در روسیه به خاطر فعالیتچنین باخبر میاین گزارش هم

المللی دستگیری وانتقال پول تحت تعقیب بود و دولت روسیه حتی از پلیس بیندر نقل

تر هم گفته شد وقتی برای دریافت جواز  او را طلب کرده بود. ولی همان طورکه پیش

باره اطالع رسانی کرد و نه  بانک کابل اقدام کرد، نه او به مقامات بانک مرکزی در این

ای دارد. یکی از نکات  خواهد چه سابقهدانستند آن که جواز بانکی میا میاین که آنه 

ها مشخص شد این که، یکی از کسانی که به نام او وام گرفته  جالب که دراین بررسی

سال سن    7درصد سهام هم بود ولی تنها   3ی آقای فهیم بود که صاحب  شد، برادرزاده 

 داشت.

ین است که اگرمفسدان مالی چون فیروزی هنوز  چنان ناروشن است ا ای که همنکته

گذاری کالن دست بزنند چرا دولت  توانستند به سرمایهبه حدی پول داشتند که می

  توانست اموال به سرقت رفته عمومی را از آنها باز بستاند؟نمی
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دوره در  است.  ساده  پرسش  این  پاسخ  نظرم  به  به  بود  کابل  بانک  رییس  که  ای 

»راباندازه کمکای  به  حاال  که  کرد  ایجاد  خود  برای  بیایند.طه«  در    1اش  متأسفانه 

تجربه  به  افغانستان،  چون  میکشورهایی  زندگی  به ی  نقش  »رابطه«  که  مراتب دانیم 

 تری در مقایسه با »ضابطه« دارد.  مهم

در   که    - فطرت    2011البته  ادعا  این  با  افغانستان  مرکزی  بانک  سابق  رییس 

از جزئیات خبر ندارم ولی در   2اش در افغانستان امن نیست به امریکا گریخت.زندگی

دادگاه رییس پیشین بانک مرکزی هم به مشارکت دراختالس متهم شده بود. از دالیل  

پی امریکاییعدم  سوی  از  مسئله  این  اشغالگیری  مرحله  این  در  که  اصلی ها  گران 

 افغانستان بودند، خبر ندارم.  

در    2011ای در  کنم سفیر سابق امریکا درافغانستان در مصاحبهبا این همه فکر می

ی بانک کابل به دست داد. او  نسبت جامعی از تجربهیک عبارت ساده و کوتاه تصویر به

آن  بانک فسادزدهگفت  در  کابل گذشت »چه  افزود ی  و  بود  غارت«  یک طرح عظیم 

»احتماالً بانک کابل را اصوال نباید یک بانک به حساب آورد چون یک طرح عظیم غارت  

گذاران یعنی چگونه از سپرده   -"طرح پونزی"گوییم بود و چیزی است که ما به آن می

غانستان و  ی اقتصاد اف تر هم اشاره کردم که با توجه به اندازهشان را بدزدیم«. پیشپول

ام،  اختصار بررسی کردهحجم اختالسی که صورت گرفت، اختالس از بانک کابل که به

 3ها در تاریخ بشر است.ترین اختالساحتماالً یکی از بزرگ
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پرهرج وضعیت  طالبان  حاکمیت  دامان  به  افغانستان  سریع  ایجاد  سقوط  ومرجی 

ریزی  ای بنیادی وجود دارد: دو دهه اشغال و خوننکتهکرده است، وضعیتی بغرنج. اما  

 هیچ دستاوردی برای امریکا نداشته است.

از آغاز خروج نیروهای آمریکایی، طالبان پایتخت کابل را تصرف   چند هفته پس 

جمهور  تحت حمایت آمریکا از کشور گریخت. . رئیسخواندکرد و خودش را دولت جدید  

رواج   1975های سردستی با »سقوط سایگون« در مقایسه  بالفاصله در محافل نخبگان

 یافت. 

ی این موارد، دانیل بسنر و درک دیویسون، میزبانان پادکست جدید  برای درک همه

پرستیژ می  امریکن  بررسی  را  امریکا  خارجی  سیاست  نو  چپ  دیدگاه  با  در  که  کند 

ی ویراسته و آید نسخه چه در پی میروزهای اخیر به بحث در این زمینه پرداختند. آن

  جااینوگو است. فایل شنیداری کامل آن ]به زبان انگلیسی[ را در  گفت  ی اینفشرده

 خواهید یافت. 

 دانیل بسنر: چرا افغانستان سقوط کرده است؟ 

درک دیویسون: پاسخ کوتاه این است که ارتش و دولت افغانستان عمارتی پوشالی  

ی بازسازی افغانستان بارها و بارها این را گفته است.  دانستیم. بازرس ویژهبود. این را می

اسناد   مجموعه« را منتشر کرد، این  اوراق پاکستان»   واشینگتن پستدو سال پیش،  

همه داد  نشان  اساساً  آن رسواکننده  دربارهی  متحده  ایاالت  تواناییچه  ارتش  ی  های 

 گفته، دروغ است.ی پیشبرد جنگ میافغانستان و نحوه

ظرف  طالبان  که  آن  رئیس  نتیجه  است.  گرفته  را  کشور  کل  هفته  جمهور  چند 

ریزی )مطمئن هستم  منظور جلوگیری از خون افغانستان از کشور گریخته است، ظاهراً به

ها  که الاقل برای جلوگیری از ریختن خون خودش(. اوضاع کمی بالتکلیف است زیرا آن

یه آخرین دولت تحت اند، اما احتماالً خیلی شبهنوز دولت جدید خود را تشکیل نداده

بود. شایعه عبدالحکیم، مذاکره  رهبری طالبان خواهد  مولوی  ارشد  کنندهاست که  ی 

 .طالبان، رئیس دولت جدید این کشور خواهد شد

https://www.patreon.com/posts/special-falls-54950870
https://www.patreon.com/posts/special-falls-54950870
https://www.patreon.com/posts/special-falls-54950870
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/investigations/afghanistan-papers/afghanistan-war-confidential-documents/
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هرج بر  واقعاً  این آنچه  در  میومرج  سفارتخانهجا  وضعیت  است. افزاید  غربی  های 

از دولت  ایاالت متحده، سفارتخابسیاری  ازجمله  را تخلیه و  نهها،   کارمندانهای خود 

اند تا مردم را از کشور خارج اند، و ظاهراً در تالشخود را به فرودگاه کابل منتقل کرده

از   افراد  برای خروج  امریکا چه ظرفیتی  از شهروندان  کنند. مشخص نیست که فراتر 

آید که با  هایی میافغانافغانستان وجود دارد. معلوم نیست چه برسر مترجمان و دیگر  

های پیش  ها باید سالاند. آنارتش ایاالت متحده و سایر نهادهای آمریکایی کار کرده

تا آنتخلیه می از سقوط کشور، در تالش هستیم  اکنون، پس  اما  را خارج  شدند،  ها 

 کنیم. 

می دربارهفکر  خارجی  سیاست  بهترین  که  است  این  ما  دیدگاه  ی کنم 

پذیرش  براساس  که  است  امریکا[  ]در  داخلی  سیاست  یک  افغانستان 

تواند به هر کسی دهی شده باشد. دولت آمریکا اساساً میپناهندگان سازمان

ی تواند آن را به یک برنامهی ورود به این کشور بدهد و میدر هر زمانی اجازه

، مگر در کنم بعید است چنین چیزی رخ دهدشغلی مرتبط کند. اما فکر می

 برخی شرایط نمادین. 

کنم ی صحبت، مایلم بر سرعت فروپاشی تأکید کنم. فکر میقبل از ادامه

های بسیاری با ویتنام خواهید شنید. اما های آینده مقایسهدر روزها و هفته

از حدود دو سال سقوط کرد. فروپاشی فوق ویتنام جنوبی پس  العاده دولت 

سازی که ی ملتی کل پروژهی است بر مضحکهسریع در افغانستان فقط تأکید 

ایاالت متحده مدعی شد پس از حمله و اشغال آن را آغاز کرده است. بهترین 

ی توان امیدوار بود این است که این آخرین میخ در تابوت کل ایدهچیزی که می

 سازی باشد. ملت

ی و با مقایسه  های صبح یکشنبه حضور داشتآنتونی بلینکن، وزیر خارجه، در برنامه

این وضعیت با سقوط سایگون مخالفت کرد. اما من با این قیاس موافقم، چراکه حتی  

دسامبر   در  است.  خودزنی  بیشتر  است.  بدتر  هم  سایگون  سقوط  طالبان  2001از   ،

چه ی آن پیشنهاد کرد قندهار، آخرین شهری را که در اختیار داشتند، تسلیم کند. همه
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ها در آن زمان، مال عمر، به جای فرستادن به ابوغریب  ه رهبر آنخواستند این بود کمی

عالقه »نه،  گفت:  بوش  دولت  باشد.  خانگی  حصر  در  دیگر  هرجای  کار  یا  این  به  ای 

 نشینی کرد.نداریم« و نوزده سال و نیم بعد عقب

در ویتنام چنین مقطعی وجود نداشت که ویتنام شمالی پیشنهاد تسلیم شدن بدهد  

متحده پاسخ نه بگوید و به درگیری ادامه دهد. بنابراین، اگر قیاس هم بکنیم،    و ایاالت

 آورتر و تحقیرآمیزتر از ویتنام است.این بسیار بدتر و شرم

ی آمریکا به افغانستان ها افرادی که از حملهرسد طی این سالبه نظر می

افراد مرتبط »سود« بردند، صرفاً پیمانکاران خصوصی نظامی، دالالن هرویین و  

اند. های مختلف قدرتمند دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان بودهبا جناح

 درسته؟ آیا چیز »خوب«ی هم حاصل شده است؟

پیمانکاران نظامی خصوصی قطعاً. تجارت هروئین هم قطعاً از بیست سال گذشته 

 سود برده است.

ومنال زیادی کسب  د و مالی که ایاالت متحده ثروتمندشان کرده بوساالرانآن جنگ 

از اعضای مسلح  کرده بودند، اغلب اکنون باخته اند. آخر هفته ویدیوهایی منتشر شد 

رئیس معاون  دوستم،  عبدالرشید  پرشکوه  عمارت  در  رهبر  طالبان  که  سابق،  جمهور 

کرد.این  ی گذشته سقوط کرد، دفاع مینظامیان هم بود و از مزار شریف که شنبه شبه 

ی دومینوی بزرگی بود که در روزهای گذشته رخ داد. او فقط یک کاخ  عهنخستین قط

مجلل مسخره داشت که در آن زندگی می کرد که اکنون آن را از دست داده است. او  

واقعاً باید در الهه محاکمه شود  در تبعید به سر می او یک جنایتکار    -برد. )دوستم 

 جنگی است.(

تان را بد اداره کرد و به این نقطه رساند که مردمی  با این حال، اشرف غنی که افغانس

از که به حال خود رها کرده رنج ببرند، زندگی خوبی در تبعید خواهد داشت. احتماالً  

رود و یک سلسله سخنرانی های اجتماعی میآییبه گردهم  آید وی دعوت به عمل می

می میانجام  مستمری  جایی  از  و  بهدهد  و  راگیرد،  کارش  داد.    خوبی  خواهد  انجام 

 بنابراین او قطعاً سود برده است
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 .ها فکر کنمکنم به اشخاص دیگری ورای اینبا این همه، تالش می

 ی حکومت طالبان مشخص شده است؟ آیا تا امروز چیز خاصی درباره

های زیادی دادند که »بله، ما طالبان قدیمی نیستیم. قرار نیست به  طالبان وعده

کنیم. قرار نیست زنان را سرکوب کنیم، با مردم حاشیه بدرفتاری  همان شکل حکومت  

ای بسیار سرکوبگر حکومت کردند، و  [ به شیوه1990ی  کنیم.« اما آنها ]در دههنمی

 دهد. احتماالً این همان چیزی است که دوباره رخ می

اکنون، برای طالبان برخی مالحظات دیپلماتیک وجود دارد. باید مراقب رفتارشان  

هزاره میبا  زیرا  باشند،  شیعه،  اقلیت  بزرگ  گروه  ایران  دشمن هماهنگ ها،  با  توانند 

نمی فکر  که  دارند  وارد معادالت دههشوند. طالبان مالحظاتی   1990ی  کنم ضرورتاً 

بشوند. ممکن است سعی کنند این بار کارهای متفاوتی بکنند. اما برای گفتن چنین  

 چیزهایی خیلی زود است.

افتیم، و پس کنیم، لزوماً یاد ایران میبه یک انقالب اسالمی فکر میوقتی 

از انقالب ایران، جماعت مهاجر بزرگی وجود داشت. آیا احتماالً شاهد چنین 

 چیزی در افغانستان خواهیم بود؟

ایم. موجی از پناهندگان وجود داشته ای، تا امروز شاهد چنین وضعی بودهتا اندازه

کنم کماکان شاهد چنین اتفاقی  روند. فکر میق ایران و به ترکیه میکه بیشتر از طری

 خواهیم بود.

دولت و  بریتانیا  متحده،  میایاالت  وانمود  که  غربی  مردم های  نگران  خیلی  کنند 

را در آغوش می ها را به  کنند آنگیرند و تالش میافغانستان هستد، این پناهندگان 

جاهایی مانند ترکیه یا دیگر کشورهای منطقه   زندگی در  نامطلوبزندگی در شرایط  

 وادارند.

کند، بنابراین خروج طالبان در حال حاضر بخش بزرگی از این مرزها را کنترل می

کنم کماکان شاهد آن خواهیم  از افغانستان برای مردم دشوارتر خواهد بود، اما فکر می

 بود.
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ده چه خواهد کرد؟ و های آینکنید ایاالت متحده در روزها و هفتهفکر می

 که چه باید بکند؟ بعد این

ی افغانستان حرف خواهیم زد:  چه انجام خواهیم داد این است که خیلی دربارهآن 

ها آسیب ببینند.  ی مدنی، امیدواریم که طالبان کاری نکند که آن»آه، زنان افغان، جامعه

می طالبان  از  ارادهما  به  که  احتر خواهیم  افغانستان  مردم  احتماالً  ی  بگذارند.  ام 

کنیم  های احتمالی مطرح خواهیم کرد و احتماالً سعی میی تحریمتهدیدهایی درباره

المللی را سازمان دهیم. اما  رسمیت شناسی این دولت جدید تحریمی بینبه  برای عدم

خواهند با این دولت  حداقل دو قدرت بزرگ در منطقه را دارید، چین و روسیه، که می

شان وجود خواهد  های امنیتی برایداشته باشند، زیرا در غیر این صورت نگرانیرابطه  

 دانم این کارها مؤثر خواهد بود یا خیر.داشت. بنابراین نمی

کاری که ما باید انجام دهیم همان چیزی است که قبالً گفتید. باید پناهنده بگیریم.  

باشد. همه آمریکا  دولت  تمرکز  تمام  باید  حوزه   ی کسانیاین  در  که  فعالیت را  هایی 

ها را به ایاالت  کنند که در معرض تهدید به خشونت هستند از کشور خارج کنید، آنمی

 صدور ویزا دست بردارید. مصاحبه و گیری در متحده برسانید، از سخت

ای، نه فقط از افغانستان، بپذیریم. ظرفیتش را داریم،  باید پناهندگان را از هر نقطه

جا، در یک منازعه، در موقعیتی که ما ایجاد  اش نیست. اما بدون تردید در اینفقط اراده

 ایم، باید مسئولیت پذیرش افرادی را که به دنبال پناهندگی هستند برعهده بگیریم. کرده

وگو را به پایان برسانیم. کسی را دیدم که در بیایید با همین مبحث گفت

ه وقتی ایاالت متحده چیزی را خراب توییتر چیزی گفته بود با این مضمون ک

که پیش از این همیشه   -آن را برعهده گیرد.    کرده خودش هم باید مسئولیت

ی  رفت. نظرتان دربارهبرای توجیه ماندن ایاالت متحده در افغانستان به کار می

 این استدالل چیست؟ 

چنین  کنم در شرایطی که ما همواره به بدتر شدن اوضاع کمک کردیم  فکر نمی

جا را  استداللی مصداق داشته باشد. منظورم این است که ما وارد افغانستان شدیم و آن

آن  بیست سال  را خراب کردیم، و سپس  اوضاع  و هر سال کمی  روز  و هر  بودیم  جا 
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تر کردیم. قطعاً هیچ فرصتی برای تجدید وصال با این کشورها وجود ندارد. صرفاً  خراب 

شویم. و این واقعاً همان چیزی است که در این د اوضاع میجا مستقر و مانع بهبوآن 

 افتد. مورد دارد اتفاق می
_______________ 

 پیوند با منبع اصلی: 
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سال )راوا(  افغانستان  زنان  انقالبی  اشغالجمعیت  علیه  ایاالت ها  گری 

طالبان میسخن  متحده   پایان رسیده است،  به  این جنگ  که  اکنون  و  گفت 

ای عقب جمهور ]جو[ بایدن نیروهای آمریکایی را به گونهگردد. آیا رئیسبازمی

دهد؟ آیا امروز قرار میتری نسبت به  کشیده که افغانستان را در وضعیت امن

توانست کارهای بیشتری بکند تا اطمینان حاصل شود که طالبان با این او می

 سرعت قادر به تسخیر قدرت نیست؟

گری آمریکا/ناتو بود و حتی  های ما پایان اشغالسال گذشته، یکی از خواسته  20در  

آن  بود که  این  تکنوکراتبهتر  اسالمیها  بنیادگرایان  و  و    شانها  ببرند  با خود  را هم 

شان را رقم بزنند. این اشغال فقط به خونریزی، بگذارند مردم ما خودشان سرنوشت خود 

انجامید. آنوویرانی و هرج ناامنمرج  به فاسدترین،  را  ، مافیای مواد  ترینها کشور ما 

 ویژه برای برای زنان تبدیل کردند. ترین مکان بهمخدر و خطرناک

بینی کنیم. در نخستین روزهای ای را پیشتوانستیم چنین نتیجه می از همان ابتدا

ی حمالت ایاالت دست ایاالت متحده، ما چنین اعالم کردیم: »ادامهاشغال افغانستان به

دهد، بلکه  به طالبان می  تنها بهانهگناه غیرنظامی نهمتحده و افزایش تعداد قربانیان بی

 شود.« ر منطقه و حتی در جهان میباعث تقویت نیروهای بنیادگرا د

اشغال که  بود  این  اشغال  این  با  ما  مخالفت  اصلی  جذاب  دلیل  لوای  تحت  گران 

می پشتیبانی  تروریسم  از  تروریسم«،  علیه  روزها،  »جنگ  نخستین  همان  از  کردند. 

کشان ائتالف شمال دوباره به قدرت رسیدند،  غارتگران و آدم  2002هنگامی که در سال  

  5000ها در دوحه و آزادی  نامهاصطالح صلح، معامالت و توافقآخرین مذاکرات بهتا  

از زندان  بود که حتی خروج 2021تا    2020های  ها در سالتروریست  ، کامالً روشن 

 نیروهای امریکا از افغانستان نیز پایان خوبی نخواهد داشت. 

ثابت می تئوری پنتاگون  از  یا دکند که هیچ یک  خالت نظامی آن در  های تجاوز 

خاطر منافع  های امپریالیستی بهی قدرتشرایط ایمن به سرانجام نرسیده است. همه

می حمله  کشورها  به  خود  مالی  و  سیاسی  دروغاستراتژیک،  طریق  از  اما  و  کنند  ها 

 ها میکوشند انگیزه و دستورکار واقعی خود را پنهان کنند. های قدرتمند شرکترسانه



 

 
 

 جمعیت انقالبی زنان افغانستان  67

 

بگ که  است  ارزششوخی  »دموکراسی«،  وییم  زنان«،  »حقوق  مانند  هایی 

سازی« و جز آن را بخشی از اهداف ایاالت متحده/ناتو در افغانستان بودند. ایاالت  »ملت

های  ثباتی و تروریسم تبدیل کند تا قدرتمتحده در افغانستان بود که منطقه را به بی

های  ها را از طریق جنگهای آنویژه چین و روسیه، را محاصره کرده و اقتصاد رقیب، به

بار،  ای تضعیف کند. اما، البته، دولت ایاالت متحده خواستار چنین خروج فاجعه منطقه 

ساعت   48ظرف    ومرجی در پی داشته باشد کههرجآوی نبود که چنین  ننگین و شرم

  ها و کارکنان خود دوبارهی ایمن دیپلماتمجبور شدند برای کنترل فرودگاه و تخلیه 

 جا بفرستند.نیرو به این

اثر ضعف در  متحده  ایاالت  که  افغانستان خارج شده  ما معتقدیم  از  های خودش 

های  خودش )طالبان( شکست خورده باشد. دو دلیل  پروردهاست، نه این که از دست 

 .مهم برای این خروج وجود دارد

افول سیستم   هایدلیل اصلی بحران داخلی چندگانه در ایاالت متحده است. نشانه

، حمله به ساختمان کنگره 19-گیری کووید  ایاالت متحده را در واکنش ضعیف به همه

گسترده اعتراضات  میو  مشاهده  گذشته  سال  چند  در  آمریکا  مردم  کنیم.  ی 

بر مسائل حاد داخلی  سیاست تا  بیرون بکشند  را  نیروهای خود  گذاران مجبور شدند 

 متمرکز شوند.

ی آن سر  داشت و هزینه جنگ افغانستان خیلی خرج برمی   دلیل دوم آن است که

شد. این امر  دهندگان برداشته میها دالر زده بود که همه از جیب مالیاتبه تریلیون

افغانستان را ترک  ی سنگینی به مالیهچنان ضربه  ی آمریکا وارد کرد که مجبور شد 

 .کند

جنگسیاست میهای  ثابت  آنافروزی  هدف  که  هکند  ایمن یچها  کردن  گاه  تر 

ها  شوند. عالوه بر این، آنافغانستان نبود، چه برسد به حاال که از افغانستان خارج می

ها همچنان پیش رفتند و این  ومرج خواهد بود، اما آندانستند که خروج پرهرج نیز می

جه کار را کردند. اکنون به دلیل قدرت گرفتن طالبان بار دیگر افغانستان در کانون تو

سال گذشته است و هر روز صدها نفر از مردم ما    20قرار گرفته، اما این همان وضعیت 
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را گزارش  ها کمشده است، فقط رسانهاند و کشورمان ویران میشدهکشته می تر آن 

 کردند. می

طالبان می اسالمی رهبری  با شریعت  که  مادامی  را  زنان  که حقوق  گوید 

های غربی این موضوع هند کرد. برخی رسانهمطابقت داشته باشد، رعایت خوا

سال پیش همین را نگفتند؟   20کنند. آیا طالبان  را با دیدگاه مثبتی ترسیم می

 ها به حقوق بشر و حقوق زنان تغییر کرده است؟ کنید نگرش آنفکر می

میرسانه سعی  فقط  شرکتی  زخمهای  بر  نمک  ویران کنند  مردم  ما  شدههای  ی 

ی خوبی از طالبان  کنند چهرهاید شرم کنند که به این شیوه تالش میها ببپاشند. آن

  1996ها در سال  بسازند. سخنگوی طالبان اعالم کرد که هیچ تفاوتی بین ایدئولوژی آن

آن همچنین  ندارد.  وجود  امروز  آن و  میچه  زنان  حقوق  مورد  در  همان  ها  گویند 

بردند: اجرای قانون خود به کار می  هایی است که در دوران حاکمیت تاریک قبلیعبارت

 شریعت.

ی مناطق افغانستان اعالم عفو کرده و شعارشان این است این روزها طالبان در همه

کشند.  ها هر روز مردم را میکه »در عفو لذتی است که در انتقام نیست.« اما، در واقع، آن

افغانستان به جای  رنگ ملی  همین دیروز، پسری در ننگرهار به دلیل حمل پرچم سه 

پرچم سفید طالبان کشته شد. آنان چهار مقام سابق ارتش را در قندهار اعدام کردند،  

های ضد  آنان مهران پوپال، شاعر جوان افغان را در والیت هرات به دلیل نوشتن پست

ها تنها چند نمونه  بوک دستگیر کردند و مکان وی مشخص نیست. اینطالبان در فیس

شان ی سخنگویان یافتهآمیز طالبان با وجود سخنان »زیبا« و صیقل شونت از اقدامات خ

 است.

آن ادعاهای  معتقدیم  میاما  نمایشها  از  یکی  بازی  تواند  طالبان  که  باشد  هایی 

کنند وقت بیشتری خریداری کنند تا بتوانند خود را سازماندهی  کند و فقط سعی میمی

ها در تالش هستند تا ساختار دولت خود و آن  چیز خیلی سریع اتفاق افتادکنند. همه

معروف و نهی از منکر  را بسازند، دستگاه اطالعاتی خود را بسازند و وزارت تبلیغات امربه 

 را ایجاد کنند. 
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ی مردم مانند  ترین جزئیات  زندگی روزمره]این وزارتخانه[ مسئول کنترل کوچک  

مراه مرد، تنها پدر، برادر یا شوهر(  طول ریش، قوانین لباس پوشیدن و داشتن محرم )ه

کند مخالف حقوق زنان نیست ]به شرطی برای یک زن را بر عهده دارد. طالبان ادعا می

 که[ در چارچوب قوانین اسالمی/شرعی باشد. 

های اسالمی براساس منافع دستورکار و  قوانین اسالمی/شرعی مبهم هستند و نظام

کنند. عالوه بر این، طالبان  ها را تفسیر میفی آنهای مختلقوانین سیاسی خود به شیوه

ی این ادعاها  ها را به رسمیت بشناسد و جدی بگیرد و همههم مایل است غرب آن

 شده از خودشان است.بخشی از ترسیم تصویری سفیدشویی

کنیم، زیرا به عدالت و دموکراسی  شاید، بعد از چند ماه بگویند ما انتخابات برگزار می

عنوان بنیادگرایان اسالمی تغییر  داریم! این اداها هرگز ماهیت واقعی آنان را به  اعتقاد

 ستیز، غیرانسانی، وحشی، ارتجاعی، ضد دموکراتیک و ضدترقی. دهد: زننمی

چرا ارتش ملی افغانستان و دولت افغانستان تحت حمایت آمریکا به این 

 سرعت از هم پاشیدند؟

 :ند ازترین دالیل عبارتبرخی از مهم

همه چیز بر اساس قراردادی برای واگذاری افغانستان به طالبان انجام شد. دولت   (1

ای موافقت خود را برای تشکیل آمریکا در مذاکره با پاکستان و دیگر بازیگران منطقه

کشته آمادگی  سربازان  بنابراین  کرد.  اعالم  طالبان  از  متشکل  عمدتاً  در دولتی  شدن 

ی آن تصمیم گرفته شده بود  تر پشت درهای بسته دربارهپیشجنگی را نداشتند که  

زلمای خلیل به قدرت برسد.  را که طالبان  با طالبان  ایاالت متحده  زاد ]که مذاکرات 

اش در بازگرداندن طالبان به قدرت در بین مردم  کرد[ به دلیل نقش خائنانهرهبری می

 افغانستان منفور است.

افغان2 اکثر  به(  افغانستان جریان دارد خوبی درک میها  در  کنند که جنگی که 

افغان قدرتجنگ  توسط  بلکه  نیست،  کشور  نفع  به  و  منافع  ها  برای  و  خارجی  های 

ها فقط گوشت دم توپ آن هستند. اکثریت جوانان  استراتژیک خود ایجاد شده و افغان

ارتش می به  بیکاری  و  فقر شدید  دلیل  برای پ به  اخالقی  تعهد  هیچ  بنابراین  یوندند، 
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اند تا افغانستان را  سال تالش کرده  20جنگیدن ندارند. ایاالت متحده و غرب به مدت  

اند. این وضعیت موجی از  کننده نگه دارند و مانع رشد صنعت شدهیک کشور مصرف

لبان و افزایش  نشانده، طابیکاری و فقر ایجاد کرد، راه را برای به کار گرفتن دولت دست

 تولید تریاک هموار کرد.

قدر ضعیف نبودند که طی یک هفته شکست بخورند، اما از  ( نیروهای افغان آن3

نشینی کنند و تسلیم  گرفتند که در برابر طالبان عقبجمهوری دستور میارگ ریاست

 آمیز واگذار شد.ها به صورت مسالمتشوند. اکثر ولسوالی

دست (  4 سال  ینشاندهرژیم  غنی  اشرف  و  کرزای  »برادران  حامد  را  طالبان  ها 

از بیناراضی« می از زندان ترین فرماندهان و رهبران آن رحمخواندند و بسیاری  ها را 

آزاد کردند. درخواست از سربازان افغان برای مبارزه با نیرویی که نه »دشمن«، بلکه 

ی نیروهای مسلح افغانستان را  حیهتر کرد و روشود، طالبان را شجاع»برادر« نامیده می

 درهم شکست. 

ژنرال سابقه طور بینیروهای مسلح به (  5 از  زیادی  بودند. تعداد  ها  ای غرق فساد 

ها  ساالران وحشی سابق ائتالف شمال( که در کابل نشسته بودند میلیون)اغلب جنگ

جنگند،  مقدم می  ها حتی از غذا و دستمزد سربازانی که در خطدالر به دست آوردند؛ آن

( افشا  SIGARبازسازی افغانستان )   یوار« را بازرس ویژهکم کردند. »سربازان شبح

ها  ی ددهها حقوق و جیرهرتبه مشغول پر کردن جیب خود بودند: آنکرد. مقامات عالی

 های بانکی خود واریز کردند. هزار سرباز ناموجود را به حساب

گرفتند، کابل  ی طالبان قرار مینیروها در محاصره  ( هر وقت که در نبرد سنگینی 6

که  ها سرباز بعد از آنگرفت. در موارد متعددی، دهها را نادیده میدرخواست کمک آن

بههفته بودند،  شده  رها  غذا  و  مهمات  بدون  قتلها  طالبان  بنابراین  دست  عام شدند. 

در غنی  اشرف  بود.  زیاد  بسیار  مسلح  نیروهای  تلفات  اقتصاد    میزان  جهانی  مجمع 

هزار نفر از پرسنل امنیتی 45بیش از    2014( اعتراف کرد که از سال  2019)داووس  

نفر از پرسنل آمریکایی/ناتو    72اند، در حالی که در همان دوره تنها  افغان کشته شده

 کشته شدند. 

اطمینان، تقلب، فقر  عدمعدالتی، بیکاری، ناامنی،  طور کلی، فساد فزاینده، بی( به7

 گسترده، مواد مخدر و قاچاق و غیره، زمینه را برای ظهور مجدد طالبان فراهم کرد. 
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ها جهت کمک به جمعیت انقالبی زنان اکنون، بهترین راه برای آمریکاییهم

 افغانستان، مردم افغان و حقوق زنان چیست؟

این در طول همه   اقبال و سعادتمند هستیم کهکنیم بسیار خوش احساس می ی 

ها نیاز داریم تا  ی آزادی را در کنار خود داریم. ما به آمریکاییها امریکاییان شیفته سال

ی دولت خود بلند کنند و از افروزانه های جنگصدا و اعتراض خود را نسبت به سیاست

 ها پشتییانی کنند.ی مردم در افغانستان علیه این وحشیتقویت مبارزه

ی های باشکوه مبارزهسرشت بشر است و تاریخ گواه آن است. ما از نمونهمقاومت در  

استریت« و »زندگی سیاهان مهم است« برخورداریم.  های »اشغال والآمریکا در جنبش

تواند مقاومت را ایم که هیچ میزانی از ستم، خودکامگی و خشونت نمیما مشاهده کرده

افتند! درست صبح روزی که طالبان به پایتخت متوقف کند. زنان بار دیگر به زنجیر نمی

وارد شدند، گروهی از زنان جوان شجاع ما بر دیوارهای کابل شعار »مرگ بر طالبان!«  

خواهند زیر برقع زندگی  نوشتند. زنان ما اکنون از لحاظ سیاسی آگاه هستند و دیگر نمی

ی خود ادامه  به مبارزهراحتی انجام دادند. ما  سال پیش طالبان به  20کنند، کاری که  

 کنیم. هایی هوشمندانه برای حفظ امنیت خود پیدا میدهیم و در عین حال راهمی

کنیم امپراتوری غیرانسانی نظامی آمریکا نه تنها دشمن مردم افغانستان  ما فکر می

ی  ترین تهدید برای صلح و ثبات جهانی است. اکنون که این سیستم در آستانهکه بزرگ

خواه آن دوست، مترقی، چپ و عدالتهای صلحی افراد و گروهی همه، وظیفهافول است

افروزان وحشی در کاخ سفید، پنتاگون و کنگره  ی خود را با این جنگ است که مبارزه

تنها   نه  انسانی،  و  عادالنه  سیستمی  با  فاسد  سیستم  این  جایگزینی  کنند.  تشدید 

سرکوبمیلیون  و  فقیر  مردم  از  نفر  میشدهها  آزاد  را  آمریکایی  هر  ی  در  بلکه  کند، 

 ای از جهان تأثیر ماندگاری خواهد داشت.گوشه 

کند،   فراموش  را  افغان  زنان  و  افغانستان  جهان  که  است  این  ما  ترس  اکنون، 

این اتفاق افتاد.    1990ی  طور که در زمان حکومت خونین طالبان در اواخر دهههمان

 مریکایی نباید زنان افغان را فراموش کنند. خواه و آبنابراین، نهادهای ترقی
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می ادامه  را  خود  مقاومت  و  کرد  خواهیم  بلندتر  را  خود  صدای  برای ما  و  دهیم 

 !کنیمدموکراسی سکوالر و حقوق زنان مبارزه می

 

 وگوی باال از روی متن انگلیسی منتشر شده در پیوند زیر منتشر شده است: گفت

RAWA responds to the Taliban takeover 

 

 

https://www.greenleft.org.au/content/rawa-responds-taliban-takeover


 

 

 
  

 
وفیق در پاسخ به نقد محمد مالجو( به های ابراهیم تبرای دسترسی به فایل شنیداری کل جلسه )شامل دیدگاه .  1
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ابراهیم توفیق و همکارانپروژه ای است کثیرالوجوه، اما  شان پروژهی فکری آقای 

ی ام در جلسهی صحبتپردازم. خالصهجا فقط به یک وجه از مباحث ایشان میمن این

را از بررسی بخشی از مطالعات    ایمندانهی هوشحاضر این است که آقای توفیق نتیجه 

به ایران  اجتماعی در  استنتاج کردهعلوم  نابهدرستی  احتماالً  اما  به کلیت علوم  اند  جا 

ترین تز اند. برای ایضاح این مطلب ابتدا روایت خودم از اصلیاجتماعی ما تعمیم داده

ن خواهم ای  ایشاهای حاشیهدهم، سپس به یکی از بحثآقای توفیق را به دست می

نتیجه  بر  اتکا  با  هم  نهایتاً  حاشیه پرداخت،  بحث  بررسی همان  از  که  استنتاج ای  ای 

برانگیزشان ارائه ترین تزهای تحسینخواهم کرد پیشنهادی برای تعمیق یکی از اصلی

 کنم. می

اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن  بازآرایی امپراتوری: چشمآقای توفیق در کتاب  
کنند که علوم اجتماعی در ایران بر مبنای ( استدالل می1400هران: گام نو،  )تدر ایران  

ی در حال گذار ایدئولوژی گذار شکل گرفته است، یعنی در چارچوب گفتمان جامعه

متکای   که  دانشی  نظام  چنین  بستر  در  ایشان،  اعتقاد  به  تجدد.  و  سنت  میان 

انظریه  بوده  ایران  در  ما  اجتماعی  علوم  در  نظریهپردازی  امکان  اصوالً  پردازی ست 

درکی  اصوالً  ایدئولوژی گذار  ایشان،  باور  به  پیشاپیش منتفی شده است. چرا؟ چون، 

چه باید باشیم ممکن  را از آن  ی ماهنجارین از دوران مدرن است و گرچه ایضاح فاصله 

د. درواقع،  سازکند اما، توأمان، امکان توضیح امر اجتماعی  واقعاً موجود را ناممکن میمی

ای که در حال گذار ی علوم اجتماعی ما در جامعهاز نگاه آقای توفیق، موضوع مطالعه

ی ی آن چیزهایی است که در گذشتهشود غیاب و غیبت همهاز سنت به تجدد تلقی می

داشته  وجود  کردهغرب  میسر  را  تجدد  به  غرب  گذار  و  علوم  اند  دیگر،  عبارت  به  اند. 

ایر در  ما  لحظه اجتماعی  لحظهان  به صورت  را  موجود  حال  واقعاً  ناموجودی در  ی  ی 

کشد و بر این  شناسانه به تصویر میای جامعهشناسانه و آیندهای شرق کشاکش گذشته

ایران را بر اساس آن تاریخ  ایران بر این  چه نیست شرح میمبنا وضعیت  دهد. تاریخ 

متجدد را غرب متجدد  کرده و در  ای از عوامل غایب که غرب   شود مجموعهاساس می

جغرافیای ما نیز هنوز پدید نیامده اما اوالً از منظری هنجارین باید پدید آید و ثانیاً از  

غایت ازاینمنظری  آمد.  خواهد  پدید هم  در  رو چشمشناسانه  ما  اجتماعی  علوم  انداز 

امر واقعاً موجود   یپردازی دربارهایران که مبتنی بر ایدئولوژی گذار است امکان نظریه
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تاریخ توفیق،  آقای  نگاه  از  است.  کرده  ناممکن  فقط را  چارچوبی  چنین  در  ما  نگاری 

نگارش دمادم  تاریخ غیاب است، یعنی نوعی تاریخ سلبی است که به منطق درونی هیچ  

بَرَد. درواقع، علوم اجتماعی ما در ایران بر اثر تکیه بر ایدئولوژی  تاریخ خاصی راه نمی

ی به تعلیق زمان حال انجامیده است. به عبارت دیگر، بنا بر نظر آقای توفیق، لحظه   گذار

ای دوپاره است نه متصل به گذشته و نه متصل به  حال برای علوم اجتماعی ما لحظه

بازآرایی  های اول و دوم کتاب  سه فصلی   رو معلق. آقای توفیق در فصلآینده و ازاین
های  تلویح و نظریههای دولت بهی نظریهترتیب دربارهه را بهمشخصاً همین اید  امپراتوری

های دولت و هم  کنند که هم نظریهکنند. استدالل میتصریح مدلل میهویت ملی به

های هویت ملی در ایران بر اساس ایدئولوژی گذار که تقابل سنت با تجدد را مبنا  نظریه 

نظام دانشی     دهند که در بستر چنینن میاند. بر این مبنا نشادهند شکل گرفتهقرار می

نظریه متکای  امکان که  شرایط  اصوالً  است  گرفته  قرار  ما  اجتماعی  علوم  در  پردازی 

 ی دولت و هویت ما پیشاپیش منتفی شده است. پردازی دربارهنظریه 

درباره صائب  نظری  واجد  را  خودم  مجموعه من  نظریه ی  موجود   و  ی  دولت  های 

کنم و خبر  هایی تأکید میدانم. اما در مقام ناظر چنین نظریهان نمیهویت ملی در ایر

های دولت در فصل اول و هم به  دهم که رویکرد انتقادی آقای توفیق هم به نظریهمی

گر  کننده و روشنهای هویت ملی در فصل دوم را برای شخص خودم بسیار قانعنظریه 

های موجود و هم، به  دی ایشان به نظریهگشا و سودمند یافتم، هم رویکرد انتقاو راه

نظرورزی  ایدهقول خودشان،  تقریر مقدماتی  به سوی  برای حرکت  بدیل.  هاشان  های 

تبیین دولت  لیبد  یهادهی ا  یمقدمات  ریتقر به قصد  موجود و  به چه قصد؟  واقعاً  های 

 جمعی ما در ایران که در خالل دیالکتیکی ظریف میان امر خاصهویت حقیقی دسته 

 بندد. و امر عام شکل می

آقای درعین که  نیز هست  دیگری  هویت، مضمون  و  دولت  مضامین  سوای  حال، 

اند که به مضامین دولت و هویت، اما نه توفیق با  همان منطق و ترتیبی به آن پرداخته 

انتقادیآن  رویکرد  دربارهقدرها  دادهشان  شرح  را  آن  برای   اندی  چندانی  تالش  نه  و 

نظریه  باالتر،  سطحی  در  یا،  دربارهنظرورزی  کردهپردازی  اشارهاش  مضمون اند.  به  ام 

نبودن اقتصاد ایران است. به این معنا، چنین مضمونی داری  داری بودن یا سرمایه سرمایه
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حاشیه  باایندر  کتاب.  اصلی  متن  در  نه  دارد  جای  توفیق  آقای  کتاب  من  ی  حال، 

ی نفسه برای پرداختن به حاشیههم نه فیخواهم بر همین حاشیه تمرکز کنم، آنیم

ای استنتاج ای که از بررسی چنین حاشیه بحث بلکه به قصدی دیگر. قصد دارم با نتیجه 

 بندی کنم. ترین تز آقای توفیق صورت ی اصلیام را دربارهکنم حرف اصلیمی

ای  آقای توفیق به دست دهم که  ث حاشیهاگر خوانشی حدی و حداکثری از این بح

توان  نیز دارد، از نگاه ایشان، در ایران نمی  بازآرایی امپراتوریالبته چندین مؤید در کتاب  

ترین ابزار کسب قدرت و  داری سخن گفت چون دولت کماکان مهماز اقتصاد سرمایه

شود  بزار تولید باعث میثروت و منزلت است. از نگاه ایشان، جدایی ناکامل نیروی کار از ا

ی تأمین معاش شکل  ی یگانه شیوهتا اجبار ساختاری برای فروش نیروی کار به منزله 

نگیرد و، در نتیجه، تسلط بر چنین نیروی کاری جز از طریق ا عمال یا حداقل تهدید به  

از نگاه ایشان، روابط اجتماعی در    ا عمال جبر غیراقتصادی میسر نباشد. بر این مبنا، 

 ایران بر محور تقابل کار و سرمایه ساخت نیافته است.

داری ی آقای توفیق چندان روشن نیست که وقتی از سرمایه البته در متن نوشته 

شان به کدام مقطع تاریخی در ایران معاصر  گویند اشارهنبودن  نسبی  اقتصاد ایران می

 حیات جمهوری اسالمی؟ ییا عصر پهلوی دوم، یا دوره است: مثالً عهد پهلوی اول، 

های پس از انقالب  داری خصوصاً در ایران  سال اگر آقای توفیق فقدان نسبی سرمایه

وجه موافق نیستم. اقتصاد ایران هیچکشند باید تأکید کنم که من با ایشان بهرا پیش می

ی  دارانه به معنایی که اجماالً شرح خواهم داد. ایدهاز نگاه من اقتصادی است سرمایه

داری فقط یک ایدئولوژی  ص رف نبوده است، بلکه داری به سرمایهگذار از پیشاسرمایه

تر  های پس از انقالب هر چه به امروز نزدیکنوعی ایدئولوژی بوده که خصوصاً در سال

 ی ایرانی را شکل داده است. تری واقعیت حیات جامعهشویم با قوت بیشمی

پیش من  که  تحلیلی  بر  ب بنا  زنجیره ترها  تجربی  و  مفهومی  چارچوب  بر  اتکا  ی  ا 

ام، نظام اقتصادی  های پس از انقالب به دست دادهانباشت سرمایه در اقتصاد ایران  سال

طبقاتی   مناسبات  سو  یک  از  آن  در  که  است  اقتصادی  نظام  نوعی  درواقع  ایران  در 

دارانه ، تولید سرمایهزمانشده و از دیگر سو، به طور همدارانه مستمراً تقویت میسرمایه

می تضعیف  سرمایهمستمراً  از  نوع  این  است.  پساانقالبی  شده  ایران   در  تاریخی  داری 

آقای   به همان معنایی که  تاریخی  تاریخی داشته است، فردیت  درواقع نوعی فردیت 
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ی  داریْ نوعی امر خاص در جامعهاند. سرمایهدرستی از ماکس وبر وام گرفتهتوفیق به

پساانقالبی بوده که در پیوندی وثیق با امر  عام  منطق سرمایه در سطح جهانی    ایران 

داری نه در هیچ دو جغرافیای متفاوت  قوت تفردی تاریخی پیدا کرده است. سرمایهبه

سده واحد   زمان   در  آلمان  و  انگلستان  متفاوت   جغرافیای  دو  مثالً  واحد،  زمان  ی  اما 

هیچ جغرافیای واحد اما دو زمان متفاوت، مثالً جغرافیای سان بوده و نه در  نوزدهم، یک

سده متفاوت   زمان   دو  در  انگلستان  سدهواحد   و  نوزدهم  همهی  ما  بیستم.  و  ی  جا 

سرمایههمه از  انواعی  با  بودهداریوقت  مواجه  تاریخی  انواع  های  این  از  یکی  ایم. 

نیز سرمایهداری سرمایه ایران  سال ها  در  پسداری  از   های  است. گذار  بوده  انقالب  از 

داری در ایران حقیقتاً واقعیتی تاریخی بوده است نه فقط  داری به سرمایهپیشاسرمایه

 یک ایدئولوژی  ص رف.

داری در ایران را محققانی چون داری به سرمایهبرخی عناصر گذار از پیشاسرمایه

تر اما کماکان نه  مراتب قویزاده یا محمدرضا فشاهی یا، از این هر دو بهآوتیس سلطان

زمان در  سوداگر  محمدرضا  قوی،  قدرها  به  آن  گوناگون  رویکردهای  با  مختلف  های 

داری در ایران  پساانقالبی را تا حدی  اند و برخی عناصر واقعیت سرمایهبررسی گذاشته

  داری در ایران حال، نه واقعیت گذار به سرمایهمحققانی دیگر از جمله خود من. بااین

داری در ایران  پساانقالبی هنوز چنان که باید و شاید  معاصر و نه واقعیت خود سرمایه

 ی تحقیقات در علوم اجتماعی و اقتصادی ما در ایران تبدیل نشده است. به سوژه 

  هایی داری در ایران پساانقالبی، ما فاقد حداقلی واقعیت سرمایهاز باب نمونه، درباره

کم  مان هستیم. دستی اجتماعی و اقتصادیی اندیشهآبرومند از تحقیقات در گنجینه

دانیم که  کفایت نمیکنم، بهداری ایران  پساانقالبی نگاه میاز منظری که من به سرمایه

اند  گونه توانسته دولتی چهدولتی یا خصوصی یا شبه  هایکنندگان در بخشمالکیتسلب

مالکیت کنند و بحران نابرابری در مصرف و  ها سلبسترده از تودهدر مقیاسی بسیار گ

به بزنند،  رقم  را  ثروت  و  نمیدرآمد  یا  کفایت  خصوصی  یا  دولتی  کارفرمایان  دانیم 

چهشبه  توانسته دولتی  استخدامیگونه  کار  نیروهای  پیروزمندانه  و  اند  مطیع  را  شان 

اختالل در بازتولید اجتماعی نیروی    تر سازند و بحراننیروی کارشان را هر چه ارزان 

به دهند،  شکل  را  نمیکار  شبهکفایت  یا  دولتی  یا  خصوصی  کارگزاران  دولتی  دانیم 
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را به زیان   زیستهای محیطاند انحصارگرایانه حق استفاده از ظرفیت گونه توانسته چه 

ه سهم  تر در انحصار خودشان درآورند و بنابرخورداران از حقوق مالکیت هر چه بیش

زیست را شکل دهند. رمز و رازهای مناسبات  ی محیطخودشان بحران تخریب فزاینده

شدگان را، بین کارفرمایان و کارگران مالکیتکنندگان و سلبمالکیتقدرت بین سلب

زیست را به های محیطرا، بین برخورداران و نابرخورداران از حقوق مالکیت بر ظرفیت

انواع مناسبات قدرت بوده است که مناسبات  شناسیم. تعحد کفایت نمی میق همین 

کرده است.  داری  ایران  پساانقالبی را مستمراً تقویت میدارانه در سرمایهطبقاتی سرمایه

گونه  های مولد چههای نامولد بر فعالیتدانیم فعالیتبه همین قیاس، به حد کفایت نمی

اند،  ن تولید کاالها و خدمات را رقم زدهاند و بحرادر قلمرو تولید ارزش چیرگی یافته

گونه در قلمرو تحقق ی تجاری بر تولیدکنندگان داخلی چهدانیم سرمایهکفایت نمیبه

تولیدی داخل  برای محصوالت  مؤثر  تقاضای  بحران کمبود  و  است  غلبه کرده  ارزش 

نمی کفایت  به  است،  آورده  پدید  را  سرمایهکشور  ادانیم  اقتصاد  از  بر  برداران  یران 

اند و  گونه در قلمرو انباشت مجدد سرمایه تفوق یافتهگذاران در اقتصاد ایران چه سرمایه

انباشت  دادهبحران  شکل  را  درون  زدایی  قدرت  نابرابر  روابط  انواع  همین  تعمیق  اند. 

تولید سرمایهطبقه  بوده است که  را  دارانه در سرمایهی مسلط  پساانقالبی  ایران   داری 

داری  ایران   شناسی سرمایهها همه اجزایی از هستیکرده است. اینتضعیف میمستمراً  

داری ایران  پساانقالبی است. باب پژوهش در این انواع مناسبات قدرت  نهفته در سرمایه

داری در  پساانقالبی هنوز چندان باز نشده است. در مطالعات مرتبط با گذار به سرمایه

نیز واقعیت س آقای  رمایهایران معاصر و  از اصطالح  به وام  پساانقالبی،  ایران  داری در 

مواجه زمان حال«  »تعلیق  از  با درجاتی محسوس  نهایت   توفیق،  از  باشد  بنا  اگر  ایم. 

مان بهره بگیریم، باید این نوع  منطقی  رویکرد انتقادی آقای توفیق در قبال نظام دانش

داری در ایران معاصر و واقعیت  رمایهتعلیق زمان حال در مطالعات مرتبط با گذار به س

ایران  پساانقالبی را در سطح هستیخود سرمایه  شناسانه تبیین کنیم، یعنی  داری در 

داری به وقوع نپیوسته است  نشان دهیم چون، بنا بر رأی آقای توفیق، گذاری به سرمایه

ی  ال مطالعه، پس محققان در حسخن گفت  یدارهیاز اقتصاد سرما  توانینم  رانیدر او  

ناموجودی خیالین هستند نه امر واقعاً موجود در ایران معاصر و ایران پساانقالبی. من با  
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نیستم که تعلیق زمان   چنین استنتاجی موافق نیستم. درواقع با این استنتاج موافق 

 شناسانه قابلیت تبیین دارد.حال در چنین مطالعاتی با تکیه بر سطح هستی

العات اقتصادی ما در تبیین امور واقعاً موجود بسیار ضعیف  به گمان من گرچه مط

مطالعه اثر  بر  نه  ضعف  این  اما  است  کرده  بهعمل  به  ی  گذار  خیالین  روند  اصطالح 

داری در ایران است. اگر در مطالعات  اصطالح ناموجودی به نام سرمایهداری و بهسرمایه

پردازیم، چنین  ه امور واقعاً موجود نمیداری  ایران پساانقالبی چندان بمرتبط با سرمایه

شناسانه نیست. بنا بر ارزیابی من، جنس بحران بحرانی به داوری من از جنس هستی

شناسانه است و  داری عمدتاً روشداران سرمایه چنین مطالعاتی در ایران در میان طرف

 داری نیز عمدتاً سیاسی. در میان مخالفان مترقی سرمایه

مینتیجه  که  حاشیهای  از  همین  خواستم  در  کنم  استنتاج  توفیق  آقای  بحث  ی 

شان نه  هایی از علوم اجتماعی ما که جنس بحران شود: هستند بخشمرحله آشکار می

روشهستی عمدتاً  بلکه  علوم شناسانه  بحران  جنس  است.  سیاسی  نیز  و  شناسانه 

قطع و از این نحله  اجتماعی در ایران از این بخش به آن بخش و از این مقطع به آن م

به آن نحله متفاوت است. بحران علوم اجتماعی ما علتی واحد ندارد. علل چنین بحرانی 

های خاصی  درستی از بررسی بخشای را که بهحال، آقای توفیق نتیجه متکثرند. بااین

خطا به کلیت علوم اجتماعی ما تعمیم  اند احتماالً بهاز علوم اجتماعی ما استنتاج کرده

 دانند. شناسانه میتمامی از جنس هستیدهند و بحران علوم اجتماعی در ایران را بهیم

ارزیابیا باشدگر  صحیح  به  ،ام  که  توفیق  آقای  گفت  بتوان  علوم  شاید  درستی 

دانند خودشان در خالل شناسایی جنس  درکار تعلیق زمان حال میاجتماعی ما را دست

  ، متقابالًموجهنا   احتماالً  یهای علوم اجتماعی در ایران، بر اثر تعمیمبرخی از پهنه   بحران 

شناسانه ماهیتی هستی  البته  درکار سطحی دیگر از تعلیق زمان حال هستند کهدست

آمیز خودشان  ی تحسین . پیشنهاد من به آقای توفیق این است که در تعمیق ایدهدارد

جای ارتکاب به تعلیق ثر کلیت علوم اجتماعی در ایران بههای متکبرای شناسایی بحران 

 ی ما بازگردند. های متکثر علوم اجتماعی هزارپارهشناسیزمان حال به هستی
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 دست کردن و تمرکز قدرتیک – اول موومان

اش به سفویس به تهران  ، شفاه ایران که تازه از سففر زمسفتانی1353پنجم اسففندماه  

اعضفای هیئت  اسففند، 11اسفداله علم، وزیر دربار، دسفتور داد که برای بازگشفته بود، به 

نگاران داخلی و خارجی و دولت، رؤسففای مجلسففین شففورا و سففنا و تعدادی از روزنامه

درسفففتی  کس بفهرجفال کشفففور را برای یفک کنفرانس مطبوعفاتی فرابخوانفد. هنوز هیچ

این نشست کدام موضوع اعالم گذرد و قرار است در  دانست که در فکر شاه چه مینمی

 شود. 

در سففنت موریتز سففویس، شففاه به عبدالمجید مجیدی، رئیس سففازمان برنامه و  

ی سفال آینده شفرفیاب شفده بود، در ی گزارشفی پیرامون بودجهبودجه، که برای ارائه

هنگام خداحافظی گفته بود که: »قصفد دارد برخی تغییرات را در امور سفیاسفی ایجاد 

کنم انتقفاد کفافی از دولفت وجود نفدارد و ففه کرده بود: »من احسفففاس میکنفد« و اضفففا

که در آن   نیاز داریمای برای اصفالح خود ندارد. ما به سفیسفتمی  بنابراین دولت انگیزه

1دولت بتواند از درون خود را اصالح کند.«
 

ی احزاب حاضفففر در در این کنفرانس مطبوعاتی بود که شفففاه فرمان انحالل همه

 شان با حزب واحد رستاخیز را اعالم کرد. ی سیاسی کشور و جایگزینیصحنه

ی اقتصففاد و علوم سففیاسففی دانشففگاه ملی ایران در آن افخمی )رئیس دانشففکده

زب رسفتاخیز چگونه در دانسفت که فکر تشفکیل حنویسفد، هیچ کس نمیمی ها( اماسفال

مغز شفاه شفکل گرفت. اگر چه یک نکته روشفن بود که شفاه نظم حزبی تاکنون موجود  

 دانست.  را ناکارآمد می

های  های دانشفگاهاما پروین مرآت امینی )یکی از اعضفای »اتاق فکر« تحصفیل کرده

طرح  هشود کغرب در رشفته های علوم اجتماعی که مشاور فرح پهلوی بود(، یادآور می

 
1. Afkhami، Gholam Reza (2009). The life and times of the Shah. University of 

California Press، p.432. 
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حزبی را اولین بار غالمرضففا افخمی، عضففو دیگر این »اتاق فکر« مطرح سففیسففتم تک

1کرد.
 

کند که شاه در مالقات با یکی از نزدیکانش گفته بود عباس میالنی هم گزارش می

ی گذار اسفت... نگران اسفت که پس از مرگش، گذار به ولیعهد چگونه  که نگران مسفئله

شفاه گفته بود که باید یک جریان سفیاسفی جدید شفکل بگیرد که   2پیش خواهد رفت.

تففازه و  جوان  نیروهففای  آن  قففدیمیدر  گففارد  جففایگزین  بتواننففد  تکنوکرات  و   نفس 

 سیاستمداران شوند.

های تئوری رسففد که آبشففخور نظری »اتاق فکر« مشففاوران فرح پهلویبه نظر می

3سفاموئل هانتینگتون
ها  های جهان سفوم در این سفالپیرامون مدرنیزاسفیون در کشفور 

ی تفاریخی معموالً یفک نوع نظفام سفففیفاسفففی معین بود کفه نوشفففتفه بود: در هر دوره

گوی شفرایط ویژه و نیازهای یک کشفور برای پیشفرفت و مدرنیته اسفت. برای مثال پاسفخ

های بوربن »دولت الگو« در اروپای قرن هفدهم، سففیسففتم سففلطنت مطلقه و متمرکز

کرد.  ن نوع از حکومت، نیازهای اصلی زمان در این کشورها را برآورده میفرانسه بود. ای

هفای پفایفانی قرن هجفدهم و قرن نوزده، کشفففورهفای اروپفایی بفا کفه در سفففالهنگفامی

های تحتفانی جامعفه در امر ی دموکراتیزه سفففازی جامعفه و انتگراسفففیون الیهمسفففئلفه

مناسفب برای مدرنیزه کردن را    رو شفدند، سفیسفتم پارلمانی انگلیس الگویسفیاسفت روبه

 ارائه داد. 

دهد که امروزه، در بیشفتر کشفورهای آسفیا، آفریقا و آمریکای هانتینگتون ادامه می 

های سفیاسفی به طور همزمان با سفه نیاز مختلف مواجه هسفتند؛ متمرکز  التین، سفیسفتم

 کردن قدرت، تفکیک قوای مختلف در سفاختار سفیاسفی، و سفر آخر گسفترش مشفارکت

رسفد برای دسفتیابی همزمان به این اهداف بیشفتر مناسفب مردم. مدلی که به نظر می

 
1 Parvin Merat Amini (2002)، “A Single Party State in Iran، 1975-78: The Rastakhiz 

Party- The Final Attempt by the Shah to Consolidate his Political Base”، Middle 

Eastern Studies، Vol. 38، No. 1، January، p. .132 
2 Milani، A. (2012). The shah. Macmillan 
3 Huntington، S. P. (1966). Political Modernization: America vs. Europe. World 

Politics، 18(3)، 378-414. 
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باشفد، یک سفیسفتم تک حزبی اسفت. اگر »ورسفای« الگوی یک قرن و »وسفت مینسفتر«  

ترین مدل برای این کشفورهای در برای قرن دیگر بود، »کرملین« ممکن اسفت مناسفب

انباشفت   ه این کشفورها باید برآورده کنند،راه مدرنیته در این قرن باشفد... نیاز اصفلی ک

قدرت و تمرکز قدرت اسففت، نه پراکندگی آن. رهبران آسففیا، آفریقا و آمریکای التین، 

های الزم برای پاسفففخ گویی درسفففت به این نیازها را اکنون در مسفففکو و پکن درس

 توانند بیاموزند و نه در واشنگتن.می

نویسففد: ما به های هانتینگتون بوده، میهغالمرضففا افخمی، که تحت تأثیر این اید

توجهی تغییر  این نتیجه رسفیده بودیم که طی چند سفال گذشفته جامعه به طور قابل

گیرد. کرده و همه چیز حاکی از آن است این تغییرات شتاب بیشتری هم در آینده می

ماعی در این حال بر آن بودیم که برای پیشبرد این تحول سریع به مشارکت وسیع اجت

لکن احزاب حاضفر در صفحنه قدرت بسفیج اجتماعی ندارند. اما  و بسفیج مردم نیاز اسفت.

شففاه چنین قدرتی دارد. لذا ضففروری اسففت که شففاه خودش ابتکار عمل را به دسففت 

ای در رابطفه بین حکومفت و مردم اش برای ایجفاد الگوی تفازهبگیرد، و از قفدرت معنوی

ن هدف، با توجه به مشفکالت پراکندگی فرهنگی و اسفتفاده کند. برای دسفتیابی به ای

دسفت شفدن سفیسفتم برویم که در نیز فسفاد و ضفعف اجرایی باید به سفوی نوعی از یک

های سفیاسفی و های موردنیاز در زمینهآن قدرت معنوی شفاه ضفامن اجماع در عرصفه

1اجتماعی شود.
 

ی رو به رشفففد شفففمار دیگری از افراد مؤثر در حکومت هم که تغییرات در جامعه

دیدند،  کردگان و شفهرنشفینانش( را میایران در آن دوره )مثل افزایش تعداد تحصفیل

راسفتی بر آن بودند که سفیسفتم چندصفدایی و ناکارآمد موجود حاکمیت ابداً با این به

کردند که با این حرکت تازه سفیاسفی و خوان نیسفت. آنها گمان میشفرایط مملکت هم

های مدیریتی و در نتیجه مؤثرتر شفدن آن، بتوان بر ضفعفدسفت شفدن سفیسفتم و  یک

   2انحطاط بوروکراتیک و فساد اداری غالب در کشور فائق آمد.

 
 .434-433ص. افخمی، همان، ص. 1

  ، سایت تاریخ ایرانی.حکومتی رستاخیزی که نبود: همه کارکردهای یک حزب ،مراد ثقفی. 2

http://tarikhirani.ir/fa/news/6606/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
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»تولید رضایت و توافق« در برابر »هژمونی متزلزل و   - دوم   موومان 

 تراش« ناراضی

شفناس مارکسفیسفت امریکایی، بر (، جامعهMichael Burawoyمایکل بوراوُی)

های گوناگون جوامع در دوره سفیاسفی در تمامی  -های اجتماعی  که سفیسفتمآن اسفت 

هفا  شفففونفد. امفا چگونگی رویفارویی هر کفدام بفا این بحراندچفار مشفففکالت و بحران می

کار گرفته متفاوت اسففت. بسففته به آن که چه سففازوکارهایی برای حل مشففکالت به

 شد.  آمدهای گوناگون داشته باتواند پیشوند، بحران میمی

ی  داری پیشفرفته بوراوُی ماندگاری و سفازگاری با شفرایط تازه در سفیسفتم سفرمایه

( و فروپاشفی بلوک شفوروی را به شفرح زیر  Global Northکشفورهای شفمال جهانی )

 دهد:توضیح می

ی مدنی«  داری یک »جامعهی سفرمایهجان کالم آن اسفت که در جوامع پیشفرفته

(civil society)  پر جنفب اقسففففام زنفده،  انواع و  آزاد وجود دارد کفه بفا  وجوش و 

هفای پیونفدی شفففهرونفدان در عرصفففههفای اجتمفاعی، همکفاری، همفدلی و همسفففازمفان

توانند ی مدنی، میپذیر جامعهغایت انعطافهای بهدهند. سازمانگوناگون را سامان می

و سفپس از  ها را بیابند  و پاسفخ مناسفب برای حل آن ها را در خود جذب کنند،چالش

مقاومت آن   طریق نوسفازی مکرر بنیادهای اجتماعی، به بازسفازی سفیسفتم، پایداری و

 کمک کنند.  

های مختلف، ی مدنی را )با الهام از گرامشفی( احزاب سفیاسفی، رسفانهبوراوُی، جامعه

های دارای  های داوطلبانه و گروهو سفایر انجمن های کارگریسفیسفتم آموزشفی، اتحادیه

کنفد کفه از اواخر قرن نوزدهم در حیفات اجتمفاعی یق مشفففترک تعریف میمنفافع و عال

1اند.اروپا و ایاالت متحده فعال بوده
 

ی مدنی ایجاد  های جامعههای مختلفی که سازماننویسد: نهرها و کانالبوراوُی می

کنند.  حل هدایت میگیرند و به سفوی راهها را در خود میاند، نارضفایتی و کاسفتیکرده

 
1 Burawoy، M.، & Wright، E. O. (2001). Sociological marxism. In Handbook of 

sociological theory (pp. 459-486). Springer، Boston، MA. 
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های گوناگون ها در سففازمانجذب مؤثر مشففارکت طبقات غیر حاکم و تحت سففلطه

هایی برای بحث و گفتگو برای کشففمکش و نیز ی مدنی و با فراهم آوردن فضففاجامعه

شففده در ها )البته در حدود تعریففعالیت سففیاسففی و اجتماعی در بسففتر این سففازمان

گردد.  ها حاصفل میو رضفایت مؤثر آن آورند که موافقتقوانین(، شفرایطی را فراهم می

نامد: سففازوکار حفظ و می 'هژمونی'این همان سففازوکاری اسففت که گرامشففی آن را 

ی  پفایفداری نظم حفاکم اجتمفاعی نفه از طریق اجبفار و سفففرکوب، بلکفه از طریق سفففلطفه 

 شود.ی مدنی اعمال میهای جامعهفرهنگی که توسط سازمان

د مؤثر و موفق سلطه و هژمونی حاکمان در جوامع  های کارکربرای آن که مکانیسم

مدرن غربی و ناکارآمدی و سرانجام فروپاشی سیستم حکومتی نوع اتحاد شوروی را به 

ی تحقیقی مایکل بوراوُی نگاهی  تری بفهمیم، جالب اسفت که به دو پروژهشفکل دقیق

ر شففیکاگو در یک مجتمع صففنعتی د 1970ی های دههبیندازیم. در اولی، او در سففال

های  در دومین پروژه، بوراوُی در سفففال  1ی دکترایش را بنویسفففد.نامهکار کرد تا پایان

 2ی هشتاد میالدی، در دو کارخانه در مجارستان کارگری کرد.دهه

ی عزیمت مایکل بوراوُی تئوری »ارزش اضففافی« مارکس اسففت، به این معنا  نقطه

کنند معادل بخشفی از ارزش تولید شفده توسفط  میکه دسفتمزدی که کارگران دریافت  

کنند،  مثالً اگر کارگران هشفت سفاعت در یک روز کار می .آنان در یک روز کاری اسفت

دسفتمزد آنها فقط معادل پنج سفاعت کار آنان اسفت. سفه سفاعت باقی مانده همانا کار 

 ( است، که پایه و اساس سود کارفرما است.surplus labor) اضافی

یر سففنتی مارکسففیسففتی در چگونگی پایداری این سففیسففتم، عامل »زور«  در تعب

و در نتیجه گرسفنگی. اما  برجسفته اسفت، یعنی ترس کارگران از دسفت دادن کارشفان

داری پیشففرفته، ام اسففتدالل کردم در سففرمایهنامهنویسففد که: من در پایانمی  بوراوُی

که جلوی زورگویی کارفرما  های قانونی وجود دارد های اسفتخدام و محدودیتضفمانت

 
1  Burawoy، Michael (1979). Manufacturing consent: changes in the labor process 

under monopoly capitalism. Chicago: University of Chicago Press 
2 Burawoy، Michael & Lukács، János (1992). The radiant past: ideology and reality 

in Hungary's road to capitalism. Chicago: University of Chicago Press 
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ی مدیران غیرممکن اسفففت.  گیرد. به دلیل وجود قوانین کار، اعمال خودسفففرانهرا می

بنابراین مدیریت اکنون بایسفتی کارکنان خود را متقاعد کند که سفخت کار کنند، آنان 

خب این   بایسفتی رضفایت کارکنان را برای پیشفبرد تولید )به شفکل مؤثر( فراهم کنند.

کند،  همان حمایتی که قوانین از کارگران می رود؟هایی پیش میبا چه مکانیسفففمامر 

ها کند که به آنی معینی از اسففتقالل را هم در صففحن کارخانه اعطا میبه آنان درجه

مثابه یک »بازی« با کمال میل دهد از طریق پیشفبرد کار روزانه در کارگاه بهامکان می

روی باال بردن  شففانایند و در مسففیر زندگی حرفهشففان تالش کندر پیشففبرد وظایف

مثفابفه بفازی، طبیعفت تلقی از کفار بفه گفذاری کننفد.سفففرمفایفه دسفففتمزد، ارتقفا و ترفیع

کنفد، و بفه جفای آن نوعی هفای تکراری را جبران میی ذاتی این وظیففهکننفدهخسفففتفه

 آورد.  رضایت احساسی و پاداش نمادین به وجود می

بندی کرده  های »هژمونی« اسففت که گرامشففی صففورتن ایدهاین همانا پیاده شففد

جای اعمال زور و ترس، داری، بهی سففرمایهرفتهبود. سففیسففتم حاکم در جوامع پیش

دیفدم کفه برد. در جریفان کفار پژوهشفففی، میآموزش، رضفففایفت و اقنفاع را پیش می

ه، کفارگران از  هفای کفار هم بفه کفار گرفتفه بودنفد. در کفارخفانف»هژمونی« را چگونفه در محفل

شفدند. من طریق رضفایت و اقناع )به جای زور و اسفتبداد( به کار تولیدی تشفویق می

این مکفانیسفففم را »رازآمیز کردن« رونفد تولیفدی نفامیفدم کفه در واقع کلیفد پفایفداری  

مکانیسفم »رازآمیز کردن« روند تولیدی، بازخوانی داری پیشفرفته اسفت. سفیسفتم سفرمایه

گذرد و آن  چه که در عالم واقع میبین آن  اجتماعی اسفففت کهو بازنویسفففی یک روند  

اندازد و شفکاف ایجاد آید، فاصفله میی احسفاسفی که در درون فرد به وجود میتجربه

تر شفدن مطلب خوب اسفت که راهکارهای مشفخص پیشفبرد این کند. برای روشفنمی

کرد تشفففریح ژوهش  ای کفه بفاراوُی در آن پ »رازآمیز کردن« در آن دوره و در کفارخفانفه

 .شود

های مختلف تولید( در کارخانه، یک بازار کار داخلی وجود داشت، )به معنای بخش

کنند، خسفته شفدند و یا با  داد که اگر از کاری که میرا به کارگران می که این فرصفت

توانسفتند تقاضفای اسفتخدام در مشفاغل دیگر در سفرکارگرشفان به مشفکل برخوردند، می

ه را بکنند. در عین حال یک سفیسفتم ارتقا و ارشفدیت بر اسفاس سفن و همان کارخان

ی تخصفصفی هم وجود داشفت که فرد را تشفویق به تالش و ماندن در آن مؤسفسفه  تجربه
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باال    شفففد.معنا میکرد، زیرا که در صفففورت ترک کارخانه آن تجارب و ترفیعات بیمی

مکفانیسفففم دیگر   بود.  رفتن حقوق هم، در گرو این تجفارب، مفدت خفدمفت و ترفیعفات

»آکورد« صفففنعتی بود، کفه هفدف آن افزایش رانفدمفان نیروی کفار مبتنی بر پفاداش  

بود، به این معنا که ابتدا میانگین توان فعلی تولید کارگاه محاسففبه شففده  تولیداضففافه

بود، حفال اگر کفارگران، تولیفد بیشفففتری در مقفایسفففه بفا میفانگین میزان تولیفد فعلی 

ای که برای کسفب بیشفتر اضفافه حقوق با باال بردن گرفتند. مسفابقهیداشفتند، پاداش م

گذراند، و کارگران سفرعت میبود که زمان را به گرفت، بخشفی از این بازیآکورد در می

  تر تحمل کنند.کننده را راحتساخت تا کار تکراری و خستهرا قادر می

عنوان شفهروندانی اسفت دیگر بسفیار مهم به رسفمیت شفناختن کارگران به یسفویه

ها مشفغول به تولید بودند،  اجتماعی معین در کارخانه-که با حقوق و تعهدات اقتصفادی

های کارگران برای عقد قراردادهای مذاکره میان کارفرما و مدیران از یک سو و اتحادیه

ها، هماهنگی  جمعی بود. چنین راه کاری و به رسففمیت شففناختن این اتحادیهدسففته

 آورد.ای را بین منافع مدیریت و کارگران سازمان یافته به وجود میهجانبهمه

آرایی نسففبتاً خالصففه کنیم: در کارخانه یک رژیم هژمونیک از طریق یک صففحنه

خودمختار برای پیشفبرد تولید سفازمان داده شفده بود که در آن تعادلی مطلوب میان 

بازی در جریان بود که اطمینفان و عدم اطمینفان وجود داشفففت. در این صفففحنفه، یک  

کرد. اسففتفاده از زور در این کنندگان در بازی( را تأمین میرضففایت کارگران )شففرکت

شفففد کفه یفا قوانین  رژیم هژمونیفک )در نهفایفت اخراج یفک کفارگر(، تنهفا زمفانی اعمفال می

ی ورشففکسففتگی کارخانه، کارفرما  بازی توسففط کارگری نقض شففده بود و یا در نتیجه

ی بیکاری شفد، البته آن جا هم سفیسفتم پوشفش بیمهجمعی میاج دسفتهمجبور به اخر

 در خدمت تأمین رضایت کارگرانی بود که موقتاً بیکار شده بودند.

که روشففن اسففت این انعطاف، »رازآمیز کردن« و »بازی« که هدفش کسففب چنان

جفای اعمفال زور و بگیر و ببنفد( اسفففت، در بفاقی  رضفففایفت و همراهی شفففهرونفدان )بفه

عالوه مؤثر بودن و ثمربخشی که حاصل های سیستم جامعه هم جریان داشت. بهخشب

برد، رونق و شفکوفایی بیشفتر را )الاقل تا  این نوع حکمروایی بود، تولید را هم باالتر می

زد. سففیسففتم توزیع در آن  شففد و نهایت،ً، رفاه را دامن میبروز بحران بعدی( باعث می
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( هم محرک باال رفتن سفففطح زندگی کارگران و  state welfareروزگار )دولت رفاه

طبقات پایینی جامعه بود. فرجام این سفیاسفت هم ماندگاری سفیسفتم با قدرت مانور 

 ها بود.  فراوان در مواجهه با بحران

ی مبارزه ی مدنی« زنده و سففر حال در این جوامع، صففحنهاین مطلب که »جامعه

برای نیروهای منتقد برای ابراز نارضفایتی،    های گوناگون اسفت، محل مناسفبیگفتمان

  حل اسفت، داسفتان مفصفل دیگری اسفت که جایی دیگر باید به آنی راهانتقاد و ارایه

ی مدنی اما به طور خالصه، به پیشبرد  پرداخت. امکان بروز مخالفت و مبارزه در جامعه

ی  جا نکته اینکند.  امر مبارزه برای بهبود بیشففتر زندگی فرودسففتان جامعه کمک می

 پذیری و در نتیجه پایداری این سیستم را تشریح کنیم.مرکزی آن بود که انعطاف

*** 

چنان که اشفاره  ها در مجارسفتان نگاهی بیندازیم.ی کارخانهاکنون به سفیسفتم اداره

 ها مشغول به کار و تحقیق بود.ی هشتاد در این کارخانههای دههشد، بوراوُی، در سال

دادنفد و کفارگران نفاکفارآمفدی،  حفاکمفان شفففعفار »کفارآیی، عفدالفت و برابری« می

دانسفتند که تقصفیر  دیدند. میهای زندگی میعرصفهعدالتی و نابرابری را در تمامیبی

آالت، کمبود مواد خام الزم برای  پایین بودن کیفیت کاالها، خراب شفدن مکرر ماشفین

زودی با  سفیسفتم حاکم اسفت. شفعارهای »ما به  کفایتیتولید و غیره، همه به دلیل بی

هفای را مکرر، در برهفه کنیم« هم تو خفالی بود و این شفففعفارهفااین کمبودهفا مقفابلفه می

درپی و تغییر مسئوالن کارخانه شنیده بودند ولی هیچ چیزی  گوناگون، با اصالحات پی

 شد.عوض نمی

ی سفابق، از آغاز یک نویسفد: »سفیسفتم حکومتی در بلوک شفورومایکل بوراوُی می

ثبات، متزلزل و ناپایدار بود که پیوسففته در معرض خطر بازگشففت به یک هژمونی بی

هفای نمفایشفففی بفا تئفاتر  هفا و دادگفاهاسفففتبفداد متکی بفه پلیس مخفی، تفانفک هفا، زنفدان

  1بود.« ’وابستگی به بیگانگان متخاصم و دشمنان خلق’اعترافات به 
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ها و  ی پیشفرفته با اعمال هژمونی از طریق سفازماندارلذا اگر در سفیسفتم سفرمایه

ی مدنی، به دنبال جلب توافق و رضففایت شففهروندان بودند، در مقابل  های جامعهنهاد

کرد،  سفیسفتم حکومتی در اروپای شفرقی همواره و پیوسفته ناراضفی و مخالف تولید می

ن در سفال تا اعتراضفات در مجارسفتا 1953)از بسفیج جمعی در آلمان شفرقی در سفال  

، تا جنبش همبسفتگی لهسفتان در 1968، تا مقاومت در چکسفلواکی در سفال  1956

حاکمان به طور مکرر مجبور بودند این ناراضفففیان را با تانک و ارتش   ،های بعد(سفففال

آالت و نا کارآیی سففیسففتم تولیدی و در خراب شففدن مکرر ماشففین سففرکوب کنند.

هفا، تفا حفد معینی بفه دلیفل یفت پفایین آنی آن، کمبود کفاالهفای مصفففرفی و کیفنتیجفه

ریزی مرکزی دولتی بود، اما بخش دیگر ناشی از ناباوری کارگران ناتوانی سیستم برنامه

سفاالری، فسفاد فراگیر، رفت؛ ادعاهای پوچ دسفتگاه دیوانبه آن »بازی« بود که پیش می

بود. از همان  ی مردمی روزمرهها تجربهی ردهخواری مسففئوالن در همهدزدی، رشففوه

کف کفارخفانفه تفا بفاقی جفامعفه، اعتراض و مقفاومفت منفی در جریفان بود. مردم متقفاعفد بفه 

خواسففت نبودند و لذا درصففدد برهم زدن بازی در هر قوانین »بازی« که حکومت می

   فرصتی بودند.

های انقالبی سفخن  ها و پیروزیکردند که از دسفتاوردرهبران حکومتی گلو پاره می

هفا و ی آینفده؟( بفایفد منتظر شفففگفتیزودی )در برنفامفهدادنفد کفه بفهبگوینفد و وعفده می

شفان گذشفت و مردم هیچ تغییری در زندگیاما زمان می  .تر باشفیمهای بزرگپیروزی

ی هفتاد میالدی، دریافته بودند که های پایانی دههدیدند. رهبران هم که از سففالنمی

گذاشتند، که کردند و به تجربه میفرم را پیشنهاد میاوضاع خوب نیست، رفرم پشت ر

انقالب و »سفوسفیالیسفم دولتی« در شفرق اروپا انتظاراتی را به وجود  خورد.شفکسفت می

گویی به آن انتظارات و توقعات را نداشففت. هرقدر آورده بود، که در عمل قدرت پاسففخ

شفد، هر چه بیشفتر  که شفکاف بین ایدئولوژی رسفمی و واقعیت زندگی مردم بیشفتر می

خورد، اصالحات پیشنهادی در چارچوب آیین، مسلک و قوانین بازی حاکم شکست می

ی مملکفت هم کمتر  ی حفاکمیفت و توان ادارهی حفاکم در ادامفهاعتمفاد بفه نفس طبقفه

ی مدنی  ناپذیری و صفلبیت حاکم بر این سفیسفتم و فقدان یک جامعهانعطاف  شفد.می

داری پیشفرفته بود(، امکان انعطاف پذیری سفیسفتم سفرمایه شفرط)که پیش آزاد و فعال
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حل پیشفنهادی برای غلبه بر بحران فسفاد، کمبود و ناکارآمدی دسفتگاه  موفقیت هر راه

شد و مشکالت خواری بیشتر میکرد. فساد و رشوهتولید و اداری را از پیش مسدود می

 م انجامید.تر: روندی که سرانجام به فروپاشیدن سیستمردم هم فزون

نویسففد: هر قدر شففکاف میان شففرایط عینی  درسففتی میبه (Bourdieuبوردیو )

تر  انفد عمیقزنفدگی مردم بفا اصفففول اخالقی و اعتقفاداتی کفه حفاکمفان موعظفه کرده

های آنان با امکانات واقعاً موجود در شفود، هر قدر فاصفله میان انتظارات و خواسفتمی

1گردد.تر مییر در جامعه افزونشود، احتمال تغیجامعه بیشتر می
 

 آخرین شانس؟  -موومان سوم  

هفا کفه مفانفدنفد« و ی »آنای از دو کفار پژوهشفففی بوراوُی و تجربفهحفاال کفه خالصفففه

های آخرین  ی دیگر از سففالها که رفتند« را گفتیم، جالب اسففت که به یک نکته»آن

ماجرایی که شفاید جلوی فرو پاشفیدن دسفتگاه سفلطنت    -حکومت شفاه اشفاره کنیم  

 گرفت.  پهلوی را می

ی شفاه  های پنج ماههای را از مالقاتقصفه اهی به شفاه«عباس میالنی در کتاب »نگ

  .نویسفد که آموزنده اسفت های قبل از اعالم حزب رسفتاخیز میبا مهدی سفمیعی در ماه

پذیری یک سففیسففتم و پایداری آن اسففت، نگاهی به این وقتی که بحث برسففر انعطاف

 ماجرا خالی از لطف نیست.

ساالران قابل دوران پهلوی یزی ایران، از فنرسمیعی یکی از مدیران بانکی و برنامه

همراه بفا گروهی از جوانفانی کفه در آزمون بفانفک مرکزی   1314دوم بود. او در سفففال  

تحصففیل به بریتانیا اعزام شففد. در میان آن گروه و از    یموفق شففده بودند، برای ادامه

عابی حزب  گرا و از اعضفای بعدتر انشفدوسفتان سفمیعی، اپریم اسفحاق اقتصفاددان چپ

گذار بانک  ی اقتصفاد در دانشفگاه آکسففورد( و ابوالقاسفم خردجو، بنیانتوده )اسفتاد آینده

ی صنعت و معدن بودند. این سه نفر در بازگشت به ایران، در بانک ملی مشغول  توسعه

به کار شفدند. مهدی سفمیعی و ابوالقاسفم خردجو، همزمان با نهضفت ملی کردن نفت، 

ق همراه هیئت خلع ید به آبادان رفتند تا نظارت بر عملیات به خواسفففت دکتر مصفففد
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مرداد،   28حسففابداری و حسففابرسففی شففرکت نفت را به عهده گیرند. پس از کودتای 

ی صفنعت و معدن رفت، ابتدا معاون و سفپس رئیس آن شفد،  سفمیعی به بانک توسفعه

ریختند می های تأسفففیس بانک مرکزی راجا بود که توانسفففت با دیگرانی که زمینهآن

 همکاری کند و سپس ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت.

های در میان جوانان ی هفتاد میالدی، شفاه از نارضفایتیهای نخسفتین دههدر سفال

کرده که قرار بود هدایت ماشفین مدرنیزه کردن ی متوسفط تحصفیلدانشفگاهی و طبقه

ه از جمله در رابطه با جنبش  های سفاواک )ککشفور را به عهده بگیرند از طریق گزارش

ها از جمله به ناکارآمدی عمیق شفد. در این گزارشچریکی نوشفته شفده بود(، آگاه می

ی سفیاسفی کشفور برای جذب و بسفیج این نیروی جوان اشفاره احزاب حاضفر در صفحنه

به  1353شففد. در این زمینه بود که شففاه محمدمهدی سففمیعی را در اواخر سففال می

نام کشور بود  های خوشگونه که اشفاره شفد، سمیعی از تکنوکراتد. هماندربار فرا خوان

ای  ی متوسفط و رهبران جبهه ملی ارتباطات گسفتردهرو طبقهکه با روشفنفکران میانه

های پنج ماهه خود با شففاه  هایی که از مالقاتداشففت. سففمیعی بر اسففاس یادداشففت

گوید که رهبر ایران در ( می The shah،2201برداشفته بود در مصفاحبه با میالنی )

ی گذار« پس از مرگش  ویژه به »مسفئلههای خود درباره آینده کشفور و بهمورد نگرانی

با او گفتگو کرد. پیشفنهاد شفاه به سفمیعی این بود که وی یک حزب سفیاسفی جدید  

ی  ایجفاد کنفد. هفدف آن بود کفه این حزب تفازه، بفا موفقیفت بتوانفد حمفایفت افراد طبقفه 

ی اجتماعی رژیم فراهم کند و به ی ایرانی را برای تحکیم پایهکردهتحصففیلمتوسففط 

پس از مقاومت اولیه )»تشففکر از    آمیز پس از مرگ شففاه مدد رسففاند.گذار مسففالمت

 اعتماد شما اما نه«(، سمیعی قبول کرد که این چالش را بپذیرد.  

مقاومت سفمیعی به این دلیل بود که وی سفرنوشفت رهبران احزاب اپوزیسفیون را 

  1352جرأت انتقاد کردن داشففتند دیده بود. ماجرا آن بود که در سففال    که تنها کمی

یفت مردم، تالش کرده بود بفا انتقفاد از دولفت هویفدا و حزب  علینقی کنی، رهبر حزب اقل

وجوشفی در فضفای سفیاسفی به وجود آورد و اوضفاع  حاکم )ایران نوین( تحول و جنب

وی از جملفه در   .کففایتی دولتمردان قلمفداد کنفدی بیاجتمفاعی موجود را نشفففانفه

ه و اعالم کرده ی هویدا را »ارتجاعی« خواندو رشفت، کابینه هایی در اصففهانمیتینگ
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  دهند. راحتی هویدا را شفکسفت میبود که اگر انتخابات آزاد برگزار شفود، او و حزبش به

ها، بسفیار عصفبانی شفده و فریاد کشفیده بود: های این میتینگشفاه با شفنیدن گزارش

دهد که بگوید انتخابات در کشفور من آزاد نیسفت.«  »کنی چگونه به خودش جرأت می

 و چهار ساعت، از دبیر اولی حزب مردم اخراج شد.کنی در عرض بیست 

ی کتاب »نگاهی به شفاه« گفته بود: شفاه نوع جدیدی  سفمیعی به میالنی، نویسفنده

های رو که عناصفری از اندیشفهخواسفت، یک حزب میانهاز حزب مخالف اما وفادار را می

ای  کردهنیروهای تحصیلدموکراسی هم در آن باشد. فکر آن بود که این حزب،  سوسیال

را که میلی به نزدیکی به احزاب حاضفففر نداشفففتند، جلب و جذب کند. اما به ارزیابی 

سفمیعی، شفاه توان و ظرفیت تحمل یک حزب مخالف، واقعاً مسفتقل و وفادار به قانون 

اسفاسفی کشفور را نداشفت. شفاه به سفمیعی گفته بود که خط قرمز او انتقاد از اصفول  

دهد:  ت وتحمل هیچ انتقادی را در این مورد ندارد. سفمیعی پاسفخ می»انقالب« او اسف

الشفففأن البتفه التففات دارنفد کفه برای جلفب توجفه و اعتمفاد گروهی کفه »ولی رهبر عظیم

ها صفورت بگیرد.« شفاه پاسفخ  ی زمینهمورد نظر ایشفان اسفت، باید بحث و انتقاد در همه

کنفد کفه چنین  کنفد، امفا اضفففاففه میتوانفد بفا بحفث و انتقفاد موافقفت  دهفد کفه میمی

انتقادهایی، بی چون و چرا نباید از آن نوعی باشفد که آن مرتیکه ]علینقی کنی[ کرده 

تواند مشفروعیت انتخابات بود، کسفی اجازه ندارد که دولت من را ارتجاعی بنامد و نمی

  در این کشور را زیر سؤال ببرد.

ی دیالوگ و گفتگوی جدی با  ندیشفهگوید: وقتی به شفاه گفتم که در اسفمیعی می

ویژه با دانشفجویان هسفتم، شفاه خیلی کوتاه این ایده را رد کرد و افزود که جوانان و به

های زیادی برای گفتن داشته باشند«. شاه در این گفتگوها  ها حرفکنم آن»تصور نمی

اسفت  کند که: »این شفخص پادشفاه، رهبر مملکت اسفت که قرار بارها خاطر نشفان می

 التأسیس را راهنمایی کند و پیش ببرد.«حزب جدید

کند که این حزب ابتدا با ده تن از معتبرترین در نهایت شففاه با سففمیعی توافق می

ها، روشفنفکران و سفیاسفتمداران به مثابه اعضفای بنیانگذار آن کارش را شفروع بوروکرات

موسفسفین حزب قرار  کند. نام یکی از این ده نفر که توسفط سفمیعی در لیسفت هیات  

گیرد، نه به دلیل اعتباراجتماعی وی، بلکه به دلیل روابط نزدیک با شفاه و اطمینان  می

دانسفت ما دقیقاً مشفغول به شفاه همیشفه باید می»گوید؛  حضفرت اسفت. سفمیعی میاعلی
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چه کاری هسففتیم، تا با گزارش مسففتقیم از شففخص مورد اعتمادش، دچار نگرانی و 

 .«اضطراب نشود

بود،   پس از مدت کوتاهی، آن عضو هیأت موسسان حزب که چشم و گوش شاه  اما

 فهمد که نظر شاه تغییر کرده است. دهد. سمیعی میدلیل استعفا میبه ناگهان و بی

و او هم احسفاس   شفود، سفمیعی به دربار فرا خوانده می1353در اسففند ماه سفال 

ویسفد: شفاه در ابتدای این مالقات  نکند که برای چه احضفار شفده اسفت.. میالنی میمی

کند.  ی گذشففته، آغاز میبحث را با اشففاره به کاهش وزن هفت کیلویی خود در هفته

ی  خواهد که وی را از وظیفه سفمیعی که از شفنیدن این خبر غمگین شفده، از شفاه می

بار برای  پذیرد و ماجرا یکسفرعت میشفاه به  .دوش کندتشفکیل این حزب تازه، سفبک

 رسد.  به پایان می همیشه

ی این حزب تازه، چه بسفا ممکن بود که بتواند انطعاف بسفیار ضفروری در آن پروژه

ی مدنی«  گاهی برای »جامعهی زمانی را در حکومت شففاه به وجود آورد و تنفسبرهه

شفدن آن روز باشفد. اما چنین نشفد. راهی که شفاه در پیش گرفت درسفت  در حال خفه

دسفففت کردن ت بود، حفذف احزاب تفا کنون موجود، یفکدر جهفت عکس این ضفففرور

 حکومت و اعالم حزب واحد رستاخیز.

، بعد از اعالم حزب رستاخیز،  1354نویسد: در سال میالنی در »معمای هویدا« می

ها سفیر صفعودی داشفت و کمبود رفت، »قیمتسفوی نابسفامانی میاوضفاع اقتصفادی به

 "تمدن بزرگ"تهران که پایتخت و نماد  کرد.  کاالها در سفففرتاسفففر کشفففور بیداد می

آبی هم مزیفد بر علفت  گفاه بیرففت، بفه کمبود مزمن برق دچفار شفففد و گفهشفففمفار میبفه

شففد و وقتی دولت سففعی آبادهایی سففبز میشففد. در اطراف و اکناف شففهر، حلبیمی

ها جلوگیری کند، مردم فقیر و مسفتأصفل سفرسفختانه زور از رشفد این محلهکرد بهمی

شففد.  ریزی هم میکشففید. گاهی خوندادند. کار به زد و خورد میت نشففان میمقاوم

  1عالیم بحران، در یفک کالم، فراوان بود، امفا شفففاه بفه هیچ کفدام اعتنفایی نفداشفففت.«
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سففازی و تمرکز قدرت در یک جریان سففیاسففی، مدت حکومت شففاه، پس از یکدسففت

 زیادی دوام نیاورد و رفت.

 »به پایان آمد آن دفتر...«  - )ناتمام( چهارمموومان  

داری  یابی با شرایط تازه در سیستم سرمایهدر باال نوشتم که راز ماندگاری و تطبیق

ها وجوش در آن( زنده و پرجنبcivil societyی مدنی« )پیشففرفته حضففور »جامعه

هروندان در پیوندی شفهای اجتماعی، همکاری و هماسفت که با انواع و اقسفام سفازمان

ی پدیدار شده را در خود جذب های تازهدهند، چالشهای گوناگون را سامان میعرصه

یابند و سففپس از طریق نوسففازی مکرر  ها میکنند، پاسففخ مناسففب برای حل آنمی

 کنند.بنیادهای اجتماعی، به بازسازی سیستم و پایداری و مقاومت آن کمک می

ی مشفترک کنیم، نقطهروند( نگاه میفتند و میبه کاری که شفاه )و دیگرانی که ر

هفای  گیرنفد. سفففازمفانجفامعفه را نفادیفده می و( statist) محورنفدآن جفاسفففت کفه دولفت

هفای هفای کفارگری و کفارمنفدی، انجمنی مفدنی )احزاب سفففیفاسفففی، اتحفادیفهجفامعفه

تمامی در کنترل حکومت  دانند و یا بهها و ...( را یا مجاز نمیی مردمی، رسانهداوطلبانه

که در محوری شففاهانه  نویسففد که: »دولتدرسففتی میخواهند. محمدرضففا نیکفر بهمی

 1ی دولت کند.«تمامی زائدهخواه شد، بر آن بود که جامعه را بهحزب رستاخیز تمامیت

های زنان، جوانان، نویسفندگان و های مجاز، انجمندر سفوسفیالیسفم دولتی هم اتحادیه

دیفدنفد این بود کفه جفامعفه بفه هر ... زائفده حکومفت بودنفد. آن چفه کفه »این رفتگفان« نمی

ی دهد، حتی در شففرایط سففخت. جامعهادامه می به حیات خویشحال زنده اسففت، و 

گاه به صفورت نیروی تهدید، با تظاهرات و اعتراضفات در برابر   (civil societyمدنی )

را در   77سفازد، منشفور  ی مسفتقل همبسفتگی میکند، یا اتحادیهحکومت قد علم می

کننفد، بعفدتر بفه  ان مینویسفففد و حتی اگر واسفففالو هفاول و دیگران را بفه زنفدپراگ می

 آیند. صورت غولی از شیشه بیرون می

 
 ، رادیو زمانهمحورنقد بینش دولتمحمدرضا نیکفر، . 1
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فرهنگی آزاد -یفابنفد کفه شفففهرونفدان، در هر حفال منفاطق اجتمفاعی  اینفان درنمی

کنند.  شفنوند و با هم گفتگو میخوانند، میهاشفان میسفازند، در خانهخودشفان را می

ها با  ندسفففان در کارخانههای آرام؛ کارگران و مهپچههای درس با پچها در کالسمعلم

سازان و ها، فیلمدانمقاومت، اعتصفاب و تشکیل اتحادیه؛ نویسندگان، شاعران، موسیقی

شفان؛ و مردم دیگر، به اشفکال گوناگون، نوای دیگری الی تولیداتنگاران در البهروزنامه

کننفد  یحفاکمفان گفاهی فراموش م  نوازنفد.انفد، میچفه را کفه حفاکمفان فرمفان دادهجز آنبفه

که برای راهبری جامعه، به همین مردم که در دسفتگاه بوروکراتیک، در صفنعت، تولید 

ها( ها و بیمارسففتانها، در مدارس، دانشففگاهها و کارگاهو خدمات )در ادارات، کارخانه

مشففغول به کار هسففتند، نیاز مبرم دارند. بدون رضففایت و همراهی آنان کارها پیش  

شففود، کار اگر که با حاکمان کوک نباشففد، سففیسففتم کند می  مردم رود. سففاز ایننمی

 پاشد.  و سرانجام فرو می کندنمی

نگرد. یفا در بهترین حفالفت،  (، مردم را مثفل گوسففففنفد میstatism) گراییدولفت

های حکومتی، سففربازان احتیاط که در شففرایط ضففرور به خیابان بیایند و برای نمایش

ها( به بلوغ صفدا با آنشفناسفان غربی نیز )همسفتگروهی از سفیا لشفکر باشفند.سفیاهی

فکری مردم این جهان دیگر باور ندارند. هانتینگتون، چنان که اشفففاره رفت، توصفففیه  

توانند مثل حزبی، میکرد که حاکمان در کشورهای جهان سوم، تنها با سیستم تکمی

ن دیدگاه، مردم در ای ی مدرنیسفم هدایت کنند.چوپانی موفق، گوسففندان را به آسفتانه

  صغیر هستند و والیت بر صغیران واجب عینی و کفایی است.

ی بسفیار کوچکی را برای نفس  روزنه پهلوی دوم حتی زمانی که تصفمیم گرفته بود

کرد که حواسفش را جمع  ی مدنی ایران باز کند، به سفمیعی گوشفزد میکشفیدن جامعه

چی« و فقط »آبفدارچی«، »تفدارکفاتی قطفارنفد و بقیفه کنفد کفه در نهفایفت ایشفففان راننفده

ی آن هسفففتنفد. برای انجفام همفان وظفایف کوچفک هم بفایفد در جزئیفات بفا وی خفدمفه

 له را جویا شوند.مشورت کنند و نظر معظم

های سفیاسفی  دانند، وقتی که شفاه دیگر تحمل جریاناما پایان این قصفه را همه می

اش ی حزب یگفانفههفا را بفه زائفدهآن»خودی« و تحفت انقیفاد را هم نکرد، وقتی کفه تمفامی

دسفت کند، حکومتش صفدا و یکتبدیل کرد، وقتی که سفعی کرد سفیسفتم را به کل یک
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کننفد کفه پفارامترهفای هم فراموش می هفای زیفادی دوام نیفاورد. حفاکمفان گفاهیسفففال

هفا نیسفففت. آن گفاه اسفففت کفه فراوانی در جهفان پیرامون وجود دارد کفه در کنترل آن

های بینی و و مهارنشفدنی، چه در داخل کشفور )مثل بیمارییر قابل پیشماجراهای غ 

ی آبی یا گرانی( و یا خارجی )تغییر سیاست آمریکا در دورهبرقی و بیفراگیر، زلزله، بی

کند. حکومت شففاه پیش از آن که سففرنگون  ها را غافلگیر میکارتر و یا در منطقه(، آن

 شود، فروپاشیده بود.

ها برای گوید که »ما آدمور، فیلسفوف مسفیحی دانمارکی درسفت مییرکگسفورن کی

 نگریم، اما برای فهمیدن و درک زندگی باید به عقب نگاه کنیم.«زیستن به جلو می
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 88بزرگی، ازجمله خیزش سال    اًهای نسبتتا امروز، جنبش  2008از بحران سال  

، جنبش جهانی اشغال  2012  تا   2010های  در جهان عرب در سال  ها در ایران، انقالب

برابر استریت، جنبش  که حول جرمی    یوال  بزرگی  نیروی  و  برای سیاهان،  حقوقی 

های روشنی از جمع شدند، نشانه سندرز در ایاالت متحده و برنی  کوربین در بریتانیا 

های ایران تا میدان باناز خیا  .گسترش مقاومت علیه دیکتاتوری و نولیبرالیسم هستند

، شاهد موج جدیدی  نیویورک  تحریر در قاهره، میدان خورشید اسپانیا، و پارک زوکوتی

به سیستمی بودیم که نه فقط قادر به تضمین رفاه و آزادی برای همه   هااز اعتراض 

های  های بزرگ دههای، دستاوردهای جنبشنبوده، بلکه قدم به قدم، و با خشونت ویژه

طور  ه ب این موارد تکنولوژی  یو بدون استثنا، در همه  تقریباً  .است  ا به زیر گرفتهقبل ر

گیری عنوان یکی از عوامل اصلی در شکله، بخاصطور  ههای اجتماعی بم و شبکهاع 

بسیاری بر این نظر  . است  مهمی در توضیح آنها، مطرح شده   یلفهؤها، و ماین جنبش

ه ایفا زمینهای اجتماعی نقش مهمی در همین  که هستند که تکنولوژی و ازجمله شب

چنین   .رسانه یک فانتزی نیست  و داشتن دسترسی به    کنند، که حقو می  اند کرده

، قادر  دهای اجتماعی دسترسی دارنظر میرسد که هر کسی که به اینترنت و شبکه هب

 . های سیاسی و اجتماعی شرکت داشته باشدنظرترین تبادلدر وسیع است

مهارت  یاستفاده و  ارتباطی،  مختلف  سکوهای  از  قابلخالقانه  غیر  در  های  انکار 

های  دهی و بسیج جنبش تنیدن تصاویر، صدا، موسیقی و غیره، برای تبلیغ، سازمانهمهب

رسمیت شناختن نقش مرکزی  هکید کنند که بدون بأها را واداشته که تاعتراضی، خیلی

به فهم ایناین شبکه  طور مشخص ه، بزمانول کاستل   .ها نخواهیم بودجنبش  ها، قادر 

ها ایفا کرده، چرا که هر اندازه کند که اینترنت نقش مرکزی در این شورش کید میأ ت

تعاملی و  متحرک  ارتباطی  ابزار  تشکل  ترکه  جنبشهستند،  و  غیرمتمرکزتر  ها  ها 

 . تر هستندمشارکتی

ها  تقادی از کارکرد و قدرت این شبکههای غیر انکسانی هستند که تحلیل  ، در مقابل 

آوری  ها برای جمعدولت  یعنوان مثال بر اهمیت تشکل، و یا استفادههب  و   کنندرا رد می

بر همه اجتماعیعرصه  یاطالعات و نظارت  این دوقطبی شدن    .کنندتأکید می  های 

جتماعی  بحث بر سر نقش اینترنت، و تقلیل و تقسیم روشنفکران و فعالین سیاسی و ا

به کسانی که به قدرت تکنولوژی ایمان داشتند و کسانی  (به تکنولوژی    من و کافرؤبه م
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 یتناقض در همه  یهای جدی داشتند(، مسئلهکه حاضر نبودند ایمان بیاورند و یا تردید

میعرصه  نادیده  را  اجتماعی  زندگی  توسط    .گیردهای  اینترنت  از  استفاده  تداوم 

از یکهای  جنبش استفادهاجتماعی  و  فاشیستی    یطرف،  و  راست  از جریانات  آن  از 

نشان می ابزار وجود طرف دیگر،  این  از  استفاده  در  تکنولوژیک خاصی  دهد که جبر 

اجتماعی،  و ،  دندار زندگی  به  آنها  مثل   وارد شدن  قبلی،    «تکنولوژی جدید»درست 

بر همین اساس مثل    .تهای مشخص، و توازن قوا اسمحصول شرایط معین، سیاست

پدیده این شبکه  یهر  تبدیل، و جهتدیگر،  تغییر،  قابل  آنها ها  از  استفاده  در  گیری 

  ها ها ظهور داعش در فردای بعد از شکست انقالب ترین نمونهیکی از برجسته   .هستند

داعش از این    یهای مترقی استفادهجنبش  با   مقایسه  در   انصافاً   .در جهان عرب است

عرصه   هاشبکه  در  بود، هم  عرصه  یچشمگیر  در  برای    یتبلیغ، هم  نیرو، هم  جذب 

هایی که قرار بود پیامبر آزادی و رهایی باشند، به  شبکه  . اعمال فشار و سازمان دادن

هایی تبدیل شدند که ترس خدا را در دل شهروندانی که تحت نفوذ داعش بودند،  ارگان

های  شبکه  .کردند، تقویت کردزندگی نمیداعش    یو یا حتی آنانی که در زیر سلطه

انقالبات کارکرد دیگری نیز پیدا کردند  در سال    .اجتماعی در فردای پس از شکست 

و    هاوری کرد که ابزارآیک خبرنگار عراقی یاد  «بحران پناهندگی»و در مقطع    2015

سازمانشبکه  برای  انقالب  زمان  در  که  تبلیغ  هایی  و  تجمع  اعتراض،  استفاده  دادن 

های دژ  ن به ابزاری برای راهیابی و گذر از مرزشد، حاال در دست بسیاری از فعاالمی

بودند به ابزاری   «اعتراض »در خدمت سیاست    ترابزاری که پیش  .اروپا تبدیل شده بود

ها  نیروهایی که به این شبکه  . از بحران و سرکوب تغییر پیدا کردند  «خروج»در خدمت  

  .وقت یگانه نیستدالیل و اشکال استفاده از آنها، هیچ کنند، واتکا می

نکته  یزمینه در    ینقش و جایگاه تکنولوژی در جوامع الزم است که روی چند 

 . کید کنیمأکلیدی ت

معنای واقعی کلمه  ههمیشه و ب های ارتباطی، و از جمله تکنولوژیتکنولوژی   ،اوالً

مثابه یک اختراع و باید بین تکنولوژی به همین خاطر  هب  .اجتماعی است  ییک پدیده

این    . کند تمایز قائل شدوری را فراهم میآشرایط اجتماعی و تاریخی که امکان این نو

و    تکوین  .است ها صادق بودهوری آاختراعات و نو  یله از همان ابتدا و در مورد همهأ مس
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تر  اجتماعی پیچیدهنوشتن با گسترش و پیچیدگی مبادالت و روابط اقتصادی و    یتوسعه 

ند  اکار گرفته شدهههایی که در جامعه وارد و ب تکنولوژی   یهمه  .است  تر شدهو تخصصی

 ی تکنولوژی نه لحظه  یلحظه  . های اجتماعی خاصی هستندها و ضرورتمحصول نیاز

عنوان مثال تلگراف، که زمانی  هب  .های اجتماعی استضرورت  یآن که لحظه   «کشف»

که مورد استفاده قرار بگیرد  ها پیش از آنشد، سالمحسوب می «جدید  تکنولوژی»یک  

مورد نه خود تکنولوژی که یک تحول اجتماعی دیگر، یعنی  در این .اختراع شده بود

  . که تلگراف را به یک ضرورت اجتماعی تبدیل کرد  آهن بودخطوط راه  یظهور و توسعه

تلفن هم پاسخ به یک نیاز   .ارتباطی سریع بودونقل سریع نیازمند سیستم  ابزار حمل 

نبود اتفاقی  و  بود  معین  مخترع   .اجتماعی  از  سیستم ابسیاری  یک  روی  همزمان  ن 

چند ساعت    یند و در فاصله د کرارتباطی در دوران گسترش صنایع و شهرنشینی کار می

بود که تراژدی  اختراع رادیو واکنشی )و ضرورتی(    . ع تلفن را به ثبت رساندندادو نفر اختر

 از  بیشتر ابزاری به رادیو که  بود بعد  ها سال .کشید میان به تایتانیک غرق شدن کشتی

  اختراع   در  نظامی  هاینیاز  اهمیت  .شد  تبدیل  سیمبی  ارتباطات  سیستم  یک

و هم اینترنت از دل تحقیقات   ویدئو  هم   .گرفت  نادیده  نباید  را  ارتباطی   هایتکنولوژی 

مربوط به ویدئو در ارتش آلمان صورت گرفت   های اولین آزمایش  . نظامی بیرون آمدند 

 .وجود آوردهنظامی بود )و هست( که پنتاگون بی و اینترنت هم یک پروژه

شرایط    .یک انتخاب است  یهر تکنولوژی جدید در عین حال لحظه  یلحظه ، ثانیاً

به این    .ثیر مستقیمی دارندأ تکنولوژی ت  «انتخاب»وا در جامعه در  موجود و توازن ق

نه تکنیک    . دای برای تکنولوژی وجود ندارشدهمعنا که شکل و یا کارکرد ازقبل تعیین 

استفاده از تکنولوژی مشخصی را   یها هستند که ترجیحات و نحوهو مکانیک که انسان

عنوان مثال، در مورد رادیو بحث معینی در آمریکا صورت گرفت در  هب  . کنندانتخاب می

این استعارهمورد  یا  اسمی و  انتخاب کنندکه چه  برای آن  تعدادی طرفدار کلمه  .ای 

بی  یباجه روزنامهتلفن  نام  تعدادی هم طرفدار  و  بودند  یسیم،  اسم    انتخاب  .هوایی 

های تلفن بود که  های البی شرکترادیو ربطی به تکنولوژی نداشت بلکه محصول تالش

انحصار   بودند   موجود   شرایط  .کنند  حفظ  خودشان  برای  را  «حامل  یشبکه »مایل 

بخش  اقتصادی  و  سیاسی منافع  سرمایهو  مختلف  نام   های  تعیین  مورد  در  حتی 

 . بودکننده جا تعییندر این تکنولوژی جدید
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کارکرد تکنولوژی، همیشه اشکال و عوارض  یدرباره ینظر از نیت اولیه صرف ،ثالثاً

به آن شکلی که افراد    و دقیقاً  تکنولوژی لزوماً  .بینی وجود خواهد داشتپیشغیر قابل

اگر تئوری جبر  .را بوجود آوردند مورد استفاده قرار نخواهد گرفتی که آنهای و جریان

اشتب میتکنولوژیک  تصور  که  هم  دیدگاهی  است،  ازقبل اه  تکنولوژی  سرنوشت  کند 

اجتماعی    یاگر تکنولوژی یک پدیده  .برگشت است، اشتباه استتعیین شده و غیر قابل

شده، به این ثابت و ازقبل تعیین   یو جزیی از روابط اجتماعی هستند، و نه یک پدیده

و وابسته   داجتماعی بستگی دار  یی آنها به توازن قوا و مبارزهی معناست که شکل نها

هایی اجتماعی  گفت که پیچیدگی  توانها میدر مورد همه تکنولوژی   از همین رو،  .است

ریموند ویلیامز، سوسیالیست سرشناس ولزی، به   .خواهد داشت معینی وجود داشته و

طور مشخص تناقض بین نیت برای کنترل  هزیبایی و با هشیاری روی این پیچیدگی و ب

های  نیاز  این که  او ضمن اشاره به  .است  کید کرده أ بینی شده ت پیشو عواقب غیر قابل

  آموزی   سواد  نهضت  است  خواندن  و  سرمایه برای تربیت نیروی کاری که قادر به نوشتن

  هایی انسان  به  انجیل  خواندن  با  حال   عین  در  کارگران  که  بود   این   مید ا  .انداخت  راه  را

  وجود راهی  هیچ»  کند می کید أت ویلیامز  که گونهآن اما  . بشوند تبدیل  زیرهسرب و  منؤم

که بتوانند مطبوعات  ها نشان داد چگونه انجیل را بخوانند بدون آنه انسانب که نداشت

 « .آوردبار هکنترل بنیت کنترل عواقب غیر قابل .رادیکال را بخوانند

نبرد بر    یآغاز هر تکنولوژی دوره  یدورهکید کنیم که  أالزم است ت  ،مورددر ایناما  

نحوه  هست  یسر  نیز  آن  از  استفاده  و  اشاعه  یدوره  .کارکرد  و  پاگیری  هر   یاول 

آشفته  و  بازتر  همیشه  و تکنولوژی  شکل  سر  بر  نبرد  جا  همین  از  درست  و  است  تر 

آغاز می آن  کنترل  و  آینده،  تنظیمات،  آنار  یدوره  معموالً  .شودگسترش،  با  شی  اول 

مرور دولت و سرمایه مهر خودشان را روی ابزار جدید ه و ب شودمحسوسی مشخص می 

های ارتباطی، از مطبوعات و رادیو گرفته تا اینترنت،  تکنولوژی   یهمه  یتجربه  . زنندمی

های اجتماعی در  گفت که جنبش تواندر حقیقت می  .دهند همین واقعیت را نشان می

تا قبل  عنوان مثالهب  .نداهای نقش مهمی ایفا کردباال بردن اهمیت و وزن هر ابزار رسانه

انقالب  88از خیزش سال   و  ایران  به جوانان   «بوکنسل فیس»نطقه،  م  هایدر  )که 

این توصیف   .نبود  ی در کارشد( تشریح تحقیرآمیزی بود، تعریف و تمجیدنسبت داده می
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در عین حال،    و  دادندبوک هدر میوقت خودشان را با فیسظاهراً    کهبود  از جوانانی  

ترین  متوجهی آنها به مهانگشت اتهام را به سمت انزوای نسل جدید از سیاست و بی

اینترنت ضربه جنبش  یاستفاده  اما   . گرفتمسایل روز جامعه می از  به   یها  سنگینی 

درست به همان شکلی که جنگ و تحوالت سیاسی کانال هایی    .چنین تشبیهاتی زد

  کرد،   تبدیل  ای در دنیاشدهشناخته  ایهای رسانهبرندمثل سی ان ان و الجزیره را به  

یتر، یوتیوب و غیره مشروعیت سیاسی و  یبوک، توه فیسب اخیر هایانقالب و هاجنبش

ابزاری   .تحقیرآمیز نیست  ییک کلمه  ربوک دیگنسل فیس  .است  اجتماعی خاصی داده

ابتدا بی در شجاعت و فداکاری شورشیان    خاطربهشد،  ربط و مبتذل تلقی میکه در 

تبدیل ارزشمندی  اعتبار    . شدند  ایران و کشورهای دیگر، به سکوهای معتبر و  این  و 

شبکه  ینوبه هب این  مالی  و  سیاسی  اعتبار  بردن  باال  در  مخود  بودؤها  از    . ثر  یکی 

در    88خیزش سال  »فوربز بالفاصله این نکته را دریافت و گفت که    ینویسندگان مجله

 .«یتر بسیار مثبت بوده استیایران برای کاسبی تو

از طرف دیگر های فراملیتی و  طرف شرکتیم که از یکاهاکنون به شرایطی رسید

فراموش   . کنندها بیش از پیش برای کنترل پتانسیل مترقی تکنولوژی تالش میدولت

گسترش صنعت چاپ اهمیت مهمی برای جنبش کارگری   منوزده  قرن  نکنیم که در

زمان در آن  .دوره را نباید نادیده گرفت  نآمطبوعات کارگری در    ینقش برجسته   .داشت

را بجنبش چارتیست  بته کسی مثالًال نمیعنوان جنبش روزنامه هها  کرد و  ها معرفی 

اجتماعی آن  جنبش نیروهای  و  با مطالبات  بلکه  ارتباطی  ابزار  نام  با  نه  انقالبات  ها و 

ابزاراخیر است که جنبش  ی تنها در دوره  . شدند شناخته می با  های  های اجتماعی را 

توضیح می آن  رسانه  یزمینه در    .دهندارتباطی  در جنبشنقش  از  ها  اجتماعی  های 

  در   مشهور لنین  یتکرار آنچه که همه بخوبی به آن اشراف دارند پرهیز و فقط به نوشته

کرد» باید  ت  ؟« چه  و  أ و  ترویج  تبلیغ،  برای  حزبی  نشریات  کلیدی  اهمیت  بر  او  کید 

ای به اهمیت سینما و  هخود توجه ویژ  ینوبههگرامشی هم ب .کنم دهی اشاره میسازمان

هنر   یمشهورش درباره  یامین در مقالهیوالتر بن  .ادبیات برای جنبش کارگری داشت

دم پتانسیل  به  مکانیکی،  تولید  عصر  پرداختهودر  عکاسی  در    .است  کراتیک  برشت 

ای عنوان رسانه ه رادیو نوشته از رادیو ب  یدرباره  1930  یمشهوری که در دهه   یمقاله
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معنای  هگیری، برای وصل کردن افراد، و ارتباطات ببرای رابطه تواندبرد که مینام می

  .کار گرفته شوده ب شمول آنانسانی و جهان

در  رسانه که  طبقهبخش  پیوندبخشیدنهایی  مختلف  جنبش    یهای  در  کارگر 

 دمکراتیک نقش ایفا کردند، رادیو که بهها و یا افزایش نفوذ احزاب سوسیال چارتیست 

ها  تدریج در دست شرکتهکار گرفته شد، و غیره، بهشکل درخشانی در انقالب ایرلند ب 

به یاد دارید که در    .بینیمهمین را هم ما در مورد اینترنت می  .ها متمرکز شدندو دولت

انحصار   االن گوگل تقریباًاما  های اول موتورهای جستجوی فراوانی وجود داشتند،  سال

  راهای ما گوگل، دوستی  راجستجوها و تحقیقات ما   . است ت گرفتهدسهاین عرصه را ب

فراغتفیس اوقات  سازمان    را ما   بوک،  غیره  و  شرکت  . دهندمییوتیوب،  به  این  ها 

حوزهخصوصی  انسانترین  اجتماعی  زندگی  کردههای  نفوذ  ثروت    اندها  و  سرمایه  و 

انبار می آن  و فروش  اطالعات  استخراج  از طریق  را  این   . کنند خودشان  بحران کرونا 

اخرین آماری که چند ماه پیش    .است  از قبل تعمیق کرده و افزایش داده  کنترل را بیش 

  هامیلیاردر  جمعی  ثروت  ،2020در مدت سه ماه در سال    داد کهمنتشر شد نشان می

م  2.9  از کرد  هزار  3.8به    یلیاردهزار  پیدا  بشکنیم    .افزایش  اگر  را  رقم    141  بهاین 

یا    میلیارد اصلی بحران این شرکت  .رسیممی  در روز  میلیارد  4.7در ماه،  برندگان  ها 

مازون، در چند ماه اول بحران کرونا  آبزوس، صاحب  جف  ثروت شخصی    . کرونا هستند

در همین    .درصد 65در حدود   رشدیافزایش پیدا کرد،  میلیارد  186به  میلیارد 73از 

طبق    .رسید  میلیارد 116درصد افزایش پیدا کرد و به    19هم    سدوره ثروت بیل گیت

دالر گذشته، ارزش   هزار میلیاردمازون و مایکروسافت از مرز یک  آهمین آمار ارزش  

.  شودتخمین زده می  میلیارد دالر   700بوک  ، و ارزش فیسهزار میلیاردگوگل نزدیک به  

گذشته و االن    هزار میلیارد دالر  2اپل اولین شرکت در جهان است که ارزش آن از مرز  

  .است فوربز قرار گرفته یها در مجلهترین شرکتست بزرگفهردر صدر 

کراسی و  وس بخت دموعکمها درست در جهت  که بخت این شرکت  نداردگفتن  

با  هب    .است  مردم حرکت کرده  اتوماتیک   یهایی که دربارهتوجه به افسانهویژه  نقش 

نادیده  وتکنولوژی در گسترش دم نباید  را  تناقض مهم  این  بود،  کراسی ساخته شده 

های  بزوس در مقابله با کاندیداهای رادیکال در آمریکا پولدانیم که جف  می      .گرفت
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، زوم )که در  است  ههای انتخاباتی نامزدهای دست راستی گذاشتکالنی در اختیار کارزار 

( مانع از برگزاری است  ترین سکوهای دیجیتالی تبدیل شدهدوران کرونا به یکی از مهم

بوک اطالعات شخصی ای شد که قرار بود لیال خالد در آن سخنرانی کند، که فیسجلسه 

های  طور و با دولتدهد، گوگل هم همینکاربران را در اختیار دولت و پلیس قرار می

یتر در همکاری نزدیک با دولت و  یو تو  .ز جمله با چین روابط نزدیکی داردمختلف ا

ن  حساب کاربری بسیاری از فعاالها،  دستور آن و بههای امنیتی آمریکا و اروپا  دستگاه

مبارزه با تروریسم، بسته   یسیاسی و اجتماعی مترقی را، از جمله در ایران، و به بهانه

 . بنددو میاست 

بخش    . ها استفاده کردو نباید از این شبکه  ودشنیست که نمی  معنا  بدیناین اما  

، برای تبادل اخبار دسترسی بهکشورها و از جمله ایران برای  یمهمی از مردم در همه

در انحصار   ها عمالً در کشورهایی که رسانه . ها متکی هستندو تحلیل به این شبکه نظر

  محدود   شدتهب  مطبوعات  ویژه در کشورهایی که آزادیهند، و باهای تجاری و دولتبنگاه

با احزاب و جریانات   ن چپ رافعاالقدرت رقابت   ،در سطح کالن تولید یهزینه و ،است

به تنها ابزار ممکن   عمالًهای اجتماعی  شدت محدود کرده، رسانههثروتمند و وابسته ب

ن دانشجویی  ها قبل تعدای از فعاالسال  . ند ادهی تبدیل شدهبرای تبلیغ، ترویج و سازمان

از این تناقض که ناچارند به کانال ایران  اتکا کنند که  در    برهایی مثل صدای آمریکا 

د  و نوشته بودند که چه زمانی چپ قادر خواهد بو  ناراضیشدت  ند بهکوبطبل جنگ می

اینترنت تا    .اتکا نکندو به چنین کانال هایی    دخودش را داشته باش  یکه صدا و رسانه

ن چپ به  دسترسی فعاال  یهای اجتماعی دامنهحدی این فضا را فراهم کرده، و شبکه 

اما    داینترنت البته مشکالت خاص خودش را دار  .است  مخاطبان بیشتری را میسر کرده

فعالین چپ، و بدون اینکه نیازی به اختراع مفاهیم جدید    های آن برایدر مورد کارکرد

 . توان به چند نکته عمومی اشاره کردچندانی داشته باشیم، می

های چپ، حتی اگر کارکرد سازماندهی را هم برای خودشان قایل  برای رسانه  - یک 

خودش  عنوان داربست داشت همچنان اهمیت  هکیدی که لنین روی رسانه بأ نباشند، ت 

از کلیدی  .را حفظ کرده است اینیکی  اینترنت  امتیازات  برای پخش    است  ترین  که 

رسانه احتیاجی به برگزاری جلسه، برپا کردن بساط در جلوی دانشگاه، و یا پخش آن 

در مورد    . ن سیاسی داشتسنگینی برای فعاال  یدانیم هزینه در خیابان نیست، که می
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نه بر گردن تولیدکننده    توزیع اساساً  یهزینه که  های مجازی حقیقت این استرسانه

رسانه   یهزینه .ستامخاطب  بر دوش  که   برای  هزینهتوزیع  )از  مجازی  غیر   یهای 

نقل برای مطبوعات( یکی از  وحمل   یفرستنده برای رادیو و تلویزیون گرفته تا هزینه

رسانههزینه اصلی  استهای  طریاما    . ها  به  توزیع  امکان  فراهم  اینترنت  را  دیگری  ق 

 . کند می

رف پخش و توزیع رسانه، دانیم که ص تجربه، میاما، در عین حال، باز هم به- دو

ادامه برای  تضمینی  نیست  یهیچ  نفوذ  گسترش  و  درس  .کاری  از  مهم  یکی  های 

که های سیاسی این بود که به محض اینخصوص نشریات سازمانهمطبوعات رادیکال و ب

  ناگهان  بودند،   هاآن  صپاقرو شدت پیدا کرد، کسانی که از مشتریان پرفضای سرکوب  

به افزایش فروش نشریات    فاً صر  ای ایجاد نشده بود، و جریاناتی کهشبکه  . شدند  ناپدید 

شناختند و به آنها  ها را نمیها و خیابانهای مشتاق در میداندلخوش بودند، خریدار

از گام  .دسترسی نداشتند اساسیکی  از تکرار چنین تجربه های  برای جلوگیری  ای، ی 

مخاطبان، کردن  وصل  رسانه،  گردانندگان  بین  روابط  کردن    دواندن، ریشه  مستحکم 

 یفرای شبکه   نویسندگان و همکارانیتوزیع و نفوذ از طریق جلب    یگسترش دامنه 

از این طریق و با    .تر است موجود، و اتکا به همیاری و همکاری با افراد و نیروهای وسیع

ب کردن  دراز  میه دست  همدیگر  کرد  توانسوی  تضمین  حدی  تا  را  نشریانت    .این 

ها در سایت، و تبلیغ و توزیع مطالب و آثار  پیوند  یخصوص از طریق صفحههاینترنتی ب

ند که این کار را های اجتماعی، قادرصفحات خود در شبکه جریانات و افراد همکار در  

ها  پیوند  یوبالگستان، صفحه  یویژه تجربهههای اولیه، و ببرخالف تجربه  . انجام دهند

همکاری و همیاری   . سف استأ ت  یو این مایه  ندهای فعلی نقش چندانی نداردر شبکه

های مختلف یک ضرورت واقعی  ارها و جویبهم پیوستن شبکه هب  یو فراهم کردن زمینه

 .و عاجل است

را  «گزارشگر -کارگر » یبعد از انقالب روسیه خیلی از احزاب چپ اروپا ایده - سه

خبرنگار    -امروزی شهروند    یپدیدهبه  گزارشگر از جهاتی شبیه   -کارگر   .معرفی کردند

های  جنگ دنیا و رسانهتنه به  بود، اما برخالف آن کارکرد فردی نداشت، منزوی نبود، یک

توانند چنین سنتی را )البته با اسم دیگری( احیا  های چپ میسایت  .رفترسمی نمی
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یا حتی کشور  . کنند به  داشتن گزارشگرانی در محیط، شهر و  اتکا  های مختلف، و یا 

توانند از یک حرکت کارگری،  دارند و یا می  تخصصهای مختلفی  افرادی که در حوزه 

اقلیت   تجمع زنان، و ها و  های ملی و مذهبی، به گسترش شبکه یا تجارب و مبارزات 

 . در روشنگری، تبلیغ و ترویج دست بزنند آنهانفوذ  یحوزه 

رسانه- چهار فیزیکی امتیاز دیگر  و  زمانی  است که محدودیت  این  اینترنتی    های 

های کوتاه  از تراکت  . کنندهای مختلف را فراهم میعالوه امکان تلفیق فرمهندارند و ب

های صوتی و  های صوتی و تصویری، از مقاالت طوالنی گرفته تا مصاحبه گرفته، تا فایل

را می بپادکست  ترویج  و  تبلیغ  در  های  اجتماعی شبکه  یاما جنبه   . کار گرفتهشود 

ارسال لینک و یا حتی دریافت صدها    . اجتماعی را نباید نادیده گرفت و فراموش کرد

در   اینشبکهالیک  بر  تضمینی  اجتماعی  درست  های  نیست،  خوانده شده  مطلب  که 

ای که  ای که فروخته شده و یا اعالمیههمان اندازه که هیچ تضمینی نیست که مجلههب

واقعاً  اهمیت   .خوانده خواهد شد  و کامالً   در یک تجمع پخش شده،  به همین خاطر 

های  سایت  حتی در مورد.  است  نکارکند غیر قابل اداربستی که لنین به آن اشاره می

شبکه  طریق  از  بسیاری  شده،  پیدا  شناخته  دسترسی  آنها  مطالب  به  اجتماعی  های 

ها گذاشت، با کسانی که  این امکان هست که لینک مطالب را در این شبکه  . کنندمی

آنها را پرسید، به  خود تبلیغ می  ینوبههاین مطالب را ب کنند تماس برقرار کرد، نظر 

  . پاسخ داد، و از این طریق روابط را گسترش داد و محکم کرد االت و مالحظات آنها ؤس

این  ادبی، هنری، و  .توزیع حیاتی است  یلهأ جا مسدر  اثر سیاسی،  هرقدر هم    ...هیچ 

واکنشی ایجاد نخواهد کرد   ،خودی خود و بدون تبلیغ و توزیع وسیعهدرخشان باشد، ب

ت داشتأو  نخواهد  چندانی  منطقه  .ثیر  یک  آن  یدر  در  کسی  که  نیست  متروکه  جا 

توان پخش کرد، و بر اساس همین منطق باید فضا، جریانات و افرادی که جنسی را نمی

بوک هر  در فیس  .کنند شناختترین زمینه را برای تبادل نظر و تبلیغ فراهم میمناسب

  ی اشد، امکان استفادهتر باندازه که روابط شما با افراد فعال و نزدیکان سیاسی فشرده

  . کندیتر صدق میی در مورد تو  امرعین همین    .یابدبهبود میبهینه از الگوریتم این شبکه  

یتر یدر تو  .بردبوک تگ کردن نویسنده یا نویسندگان امکان تبلیغاتی را باال میدر فیس

همین تو  .طورهم  از  یاما  استفاده  آن  و  دارد  هم  دیگری  فنی  امکان  های  هشتگیتر 

   .شناخته شده و پرطرفدار است
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دهی را نگرفته  حضور در فضای مجازی کافی نیست و هیچ ابزاری جای سازمان - پنج

باید با دقت و هشیاری امکانات مجازی و حضوری را تلفیق کرد و    . و نخواهد گرفت

دهد که بدون تلفیق اشکال مختلف های اخیر نشان میشورش   یتجربه  . کار گرفتهب

نمیت چندانی  گام  تجمع  و  برداشتبلیغ  فعاال  .توان  که چگونه  کرد  فراموش  ن  نباید 

اتکا از  فعالیت  یمصری  و  کردند  پرهیز  مجازی  فضای  به  و  یکجانبه  تبلیغاتی  های 

سازمانی خود را همزمان در محالت کارگری و فقیرنشین که درصد ناچیزی از آنها به  

چه که میدان تحریر به  آن»قول دیوید هاروی  هب . اینترنت دسترسی داشتند پیش بردند

چه اهمیت دارد حضور افراد در خیابان جهان نشان داد یک حقیقت واضح بود: که آن 

که اینترنت در مصر حتی بعد از این«  بوکیتر و فیسیو میادین است و نه همهمه در تو

آنچه که با این حال،    .را بستند حرکات نه فقط متوقف نشد بلکه گسترش پیدا کرد

نه تفاوت در   کندمتمایز می  89مصر در سال    یدر ایران را از تجربه   98آبان    یتجربه 

 .استفاده از تکنولوژی که توازن قوا بود

 ،اوالً  . ها هم اشاره کرددر پایان الزم است که به بعضی از چه نباید کرد - شش

طبقاتی،    - های موجود در جامعه  برابریها، فرهنگ نااین رسانه الگوریتم سرکوب و بیداد

نژادی می  -جنسیتی،  بازتولید  ردهدسته  .کندرا  و  گوگل، بندی  صفحات  در  بندی 

های نابرابر موجود صورت  یتر نه بر اساس تکنولوژی بلکه همین ساختاریبوک و توفیس

با زندگی  شبکه  ،ثانیاً   . گیرندمی از جمعیت جهان   های اجتماعی چنان  بخش وسیعی 

ها تا حد زیادی مخدوش شده و معلوم نیست که  اند که مرز جامعه و رسانهگره خورده

های سرشناس مرتب باید نمایش بدهند و  چهره  .شودکدام تمام و دیگری آغاز می کجا

یت  یسیاستمداران باید خودشان را به یک عکس، کلیپ و یا تو  .حضور داشته باشند

در قید حیات   هند، و افراد گویی که در صورت نبودن در فضای مجازی اصالًتقلیل بد

فرد و نیاز به داشتن تماشاچی، تناقضات خاصی را   یاین نیاز برای پخش زنده .نیستند

ای از  شخصی و حرفه ی، باید تا حدی بین استفادهثالثاً .دنبال داشته و خواهد داشتهب

شبکه  شد این  قایل  تفکیک  شبکه شتن خوی  .ها  این  از  استفاده  در  انضباط  و  ها  داری 

احتیاجی نیست که در هر موردی نظر داد، قالب هر توهینی را گرفت،    .ضروری است

در همه جای دنیا، و از جمله در میان کاربران   .به هر فردی و در همان جا پاسخ داد



 

 

 های اجتماعی جامعه و شبکه  108

رگیر شدن در هر داری و نیاز به دیم که عدم خویشتن اهن چپ، دیدایرانی و حتی فعاال

لطمه اعتمادبحثی، چه  به  فعاالای  از  زیادی  انرژی  و چه  زده  روابط  و    . گیردن میها 

 اگر قراراست  . هددواکنش بالفاصله و ناپخته شانس همبستگی و همگرایی را کاهش می

ها استفاده کرد، باید با همان نظم و شکی به آنها نزدیک شد که به  که از این شبکه 

رسانههاتلویزیون  یا  و  کشور  از  خارج  ایرانی  در  طلب  اصالح  به    .های  شدن  وارد  از 

خیلی از این مباحث حتی    . باید پرهیز کرد های اجتماعیهای مختلف درشبکه پلمیک

بسیاری از این دسته از  .کشندند به جای باریکی میو شزمانی که با نیت خیر شروع می

شود، مسیر متفاوتی از نیت اولیه را طی  مباحث، حتی زمانی که با نیت خیر آغاز می

های مهم سیاسی و اجتماعی در صد و چند کلمه ساده  فشرده کردن بحث  . کنندمی

  .نیست

با صراحت بیشتری روی جنبه بگذار ت  یید   یتجربه  .کید کنیمأ دیگر این مشکل 

میدوره نشان  جهان  نقاط  دیگر  و  ایران  در  اخیر  میهای  که  اسیر دهد  حتی  توان 

  منطق  با  توانمی  راحتیهب  .شد  مناظره  و  گووگفت  در  «فاشیستیشبه »های  سوسه و

کرد، الیک زد و گل فرستاد، و با همان شور و هیجان و همراه با دیگران   حرکت وارگله

آزار و اذیت در مواردی چنان باال و    . بر سر کسی که گل نفرستاده مثل آوار خراب شد

  . نداها را به لقای آن بخشیده بسیاری عطای این شبکه   کهاست    غیر قابل تحمل بوده

کتابی نوشته بود   2008های اجتماعی در سال  پردازان شبکه نظریه  کلی شرکی، یکی از

عنوان   دارنداین »با  حضور  همه  همین    .«جا  همه،  این  شبکه  یجنبه با  های  منفی 

 .اجتماعی بسیاری را وادار به فرار کرده است

 

 



 

 

 

 
  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ی قاعده دربارهچندان بیهای نهاندیشه

 فلسفه و انقالب
 ۱۸۴۸-۱۸۵۰؛ ۱۹۱۷-۱۹۱۹؛ ۱۹۷۹

 

 رایا دونایفسکایا
 ی علی رها ترجمه

 

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


 

 

 ی چیست؟ انقالب چیست؟ ی: فلسفهقاعده درباره چندان بیهایی نهاندیشه  110

1 

(، این  2ی چیزهاست« )بند  ی فکورانه مطالعه اگر همراه با هگل بگوییم که فلسفه »

به نظر میسخن چه  از حد ساده    1رسد. بسا تجریدی و ساده  بیش  این سخن مسلماً 

ذاتی برای اندیشیدن    هنگام ابراز شود »طبیعت به هر شخص قوایینماید، چنانچه هممی

عنوان شکل مناسب فرآیند خود  بخشیده است. اما اندیشه تنها چیزی است که فلسفه به

ی نامهدانشی  دهیم این مقدمه( اما هنگامی که تشخیص می5مدعی آن است...« )بند  

است که پس از انقالب فرانسه نگاشته شده است، انقالبی که »انقالبی    علوم فلسفی 

ی نخستین نیست  که هیچ انقالبی هرگز پردهاین  –الفعل را عمومیت بخشید  مداوم« و ب 

  شروع توانیم شروع به درک مفهوم »نفی دوم« هگل کنید و این صرفاً یک  گاه میآن  –

علم   پس از، حتی  پدیدارشناسی ذهن  پس از است و بس. عالوه بر این، هگل حتی  
  2500ثارش بپردازد که شامل کل آ بندی جمعکه کوشید به آن پس از، حتی منطق

گاه  سال تاریخ فلسفه است، بیان گویا و واضح »نفی دوم« را چندان آسان نیافت. آن

کند، یک انتزاع نیست. حتی فهمیم که چرا وقتی هگل از فلسفه صحبت میتازه می

گیرد کند، در همان مقدمه نتیجه میهنگامی که آن را به اندیشه و نه فعالیت محدود می

 :که

ی ادراک تحلیلی است.  موردعالقه  ویژه ابزار »جدایی بین ایده و واقعیت به 

که  طلبانه، پندارهای خودش، با ایناما عجیب است که برخالف این گرایش تجزیه

می ظاهر  واقعی  و  حقیقی  ادراکی،  چنین  در  هستند،  حقیقی  این  نیمه  شوند؛ 

کند به  ی سیاست تجویز میعرصه  ویژه دری الزامی که به 'باید'ی  ]فاهمه[ درباره

بالد. گویی جهان در انتظار این آموزه بوده که چگونه باید باشد اما نبوده  خود می

 ( 6است!« )بند 

 
ها انجام شد. ، با شتاب و برخی نارسایی 1358فلسفی ف سیاسی، در زمان نگارش، آذر    یاین نامهی فارسی  . ترجمه1

، زیر عنوان »انقالب و ضدانقالب  های فلسفی ـ سیاسی رایا دونایفسکایانامهی  این نوشته، سپس در مجموعه

 توسط »انجمن آزادی« انتشار یافت ف م. 1360در ایران«، در بهمن 
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قدر عقیم نیست که صرفاً حق یا  آن  ایدهکند که » و همان بند در ادامه تأکید می

 طور بالفعل زیست کند.«که بهبرای زیستن داشته باشد بدون آن  الزامی

ی عینی نوین که پرولتاریایی بود فرا رسید،  یک مرحله   1844-1848هنگامی که در  

پرولتری نبود، مارکس، این فیلسوف و  انقالب فرانسه صرفاً نیمه  1و همانند خشمگینان 

ی آزادی هگل در یک انقالب تمام  یدهبه اکردن  عملگر انقالبی جوان و نوین، با کنش

و کمال، به آن تحقق بخشید. او به دوستان هگلی جوانش که درحال ماتریالیست شدن  

آلیست که هگل هم یک بورژوا و هم ایدهتوانید به صرف اینبودند گفته بود: شما نمی

باور انسان  بود و انقالب را به انقالب در تفکر محدود کرده بود، با پشت کردن به او یک

ای نیست. این  حقیقی شوید. حقیقت این است که دیالکتیک هگل، هر نوع ایده  نوین

تحقق پیدا    مادی ی آزادی است. بنابراین باید ابتدا با یک روش بالفعل  دیالکتیک ایده

چه کسانی کند. ما باید مشخص باشیم و با صدای بلند فریاد بزنیم: نیروهای انقالب  

توانیم به آزادی دست یابیم. مارکس گفت،  می  چگونهب چیست. و  انقالخرد    .هستند

می آنها  من  که  چرا  پرولتاریا،  تولیدند، گویم  محل  آفریده    در  چیز  همه  که  جایی 

داری را به لرزه در آورد، ما گویم در اعالم چالشی که کل جهان سرمایهشود. من میمی

پس یعنی    -نقالب نیازمندیم. و اکنون  به برافراشتن یک پرچم کامالً نوین فلسفه و نیز ا

به ما خیانت کرد، و فقط تکیه بر نیروی    1848-9که بورژوازی در این انقالب  آن  از

ی جمعیت خطابیهی انقالب باید »انقالب  مداوم« باشد ) خودمان ضروری شد فف فلسفه

 (. 1850، کمونیستی

نیست.    1789-93او ادامه داد که این انقالب در تداوم دیگر آن وجه عام سال های  

فلسفه و  انقالب  نوین  نیروهای  برمبنای  مداوم  انقالب   در  این  من  که  است  نوینی  ی 

کردن تمامیت جهان کهنه و آفرینشی  کنام که به ریشه برافراشته   مانیفست کمونیست

می نوین  میکامالً  نشان  و  چه  پردازد،  بلکه  مخالفیم  چیزی  چه  با  فقط  نه  که  دهد 

ی تولید بلکه شکل خانواده را نیز به  که ما نه فقط شیوهخواهیم. به یک کالم، با اینمی

باید هرچه بیشتر ایم، هنوز میی بنیادین مرد/زن را کاویدهایم، و رابطهچالش کشیده
 

1 .Enrages  »آمدند. ف م.شمار میترین بخش انقالب فرانسه بهجامگان، انقالبیونی که رادیکالیا بی»خشمگینان 
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ت به عنوان اصل متحرک و  به دیالکتیک انقالب وارد شویم یعنی به »دیالکتیک منفی

 (. 1844، نقد دیالکتیک هگلی هگلی ) ی« فلسفهآفریننده

های دیگر تعیین تکلیف کنیم؛ بلکه اعالم  انترناسیونالیسم این نیست که برای ملت

اند  همبستگی و اخوت با کسانی است که برای اسلحه گشودن به روی شما فرستاده شده

بر   1881ی  فسران خود برگردانند. نهایتاً در مقدمههای خود را به سوی ا تا آنها سالح

که تقریباً آخرین اثر مارکس است، آن انقالب مداوم    مانیفست کمونیست چاپ روسی  

المللی و هم ملی.  ی بینشود، یعنی هم در عرصهتر تبیین میدر سطحی باز هم عالی

که از لحاظ فناوری  ی بین کشورهایی  ی رابطه مثابهجاست که انقالب مداوم بهدر آن

مانده  ی عقبشود. بدین معنا که روسیه اند با کشورهای پیشرفتهْ انضمامی میماندهعقب

کند،  می انقالب  غربی«  »اروپای  از  پیش  کهتواند  شرطی  بستر  1  به  در  انقالب   )

های دهقانی،  ( نیروهای جدید، در این مورد کمون 2های اروپا به ثمر برسد، و  انقالب

همان قدرت  ایده  ی انترناسیونالیسم و دیالکتیک رهایی خارج نشوند.  زمینههرگز از  

  فردانضمامی است، یک کل است، چند بعدی است و تحت هیچ شرایطی    چرا کهاست  

به دنباله از  را صرفاً  کند. درعوض بیایید هرگز این  یا »کمیته« وادار نمی  دولتروی 

و جامعه هرگز نباید    1اجتماعی است«اصل را فراموش نکنیم که: »فرد، همان هستی  

 بار دیگر در تقابل با فرد قرار گیرد.

2 
ها به  مجلد را برای بیان افکار خود و شرکت در انقالب  45مارکس چیزی حدود  

ی تحریر آورد و از خود میراثی باقی گذاشت که برخالف هرنوع ماترکی است.  رشته 

های بعدی تبدیل شد که آن را انقالب  ی نوین او به مبنای تمامدرعوض سپهر اندیشه 

عظیم نیروهایی هرچه  با  غنیپیوسته  و  انضمامیتر  و  کودکان    -تر  تر  و  زنان  مردان، 

رنگ همه ملیتی  و  نژادها  ُپر می  -ها  ها،  نو  و  از  انقالب کاملی  به  تا سرانجام  کردند 

لی، مسلماً  کن کردن کامل دست یابیم. برای کمک به آفرینش چنین انقالب کامریشه 

 
 ف م. 1۸44های اقتصادی ـ فلسفی نوشته دستمارکس، »مالکیت خصوصی و کمونیسم«،  .  1
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را »به وجود آوردند« فف لنین، لوکزامبورگ،   1905کس بیشتر از آنهایی که انقالب  هیچ

 تروتسکی فف آماده، جدی و باتجربه نبودند. اما، اما، اما... 

می فرا  اول  جهانی  شوکه جنگ  و  خیانت  رسد  و  امپریالیستی  جنگ  تؤامان  ی 

فف لنین فف به خود   تنها یک نفر  انگیز است که یک نفر، وسوسیالیستی، چنان حیرت 

خود می آموزگار  را  خائن  کائوتسکی  آن  که  بودم  گمراه  حد  این  تا  من  اگر  گوید: 

وجود دارد. پس درحالی که    من ی خود  ی اندیشهپنداشتم، اشکالی اساسی در شیوهمی

زنم: »نابود باد جنگ امپریالیستی فف جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی فریاد می

که ابتدا در دیالکتیک هگل کندوکاو کنم، هرگز به »تحلیل دیل کنیم«، دیگر بدون آنتب

، در  مارکسیسم مارکسکه مارکس،  درست« از شرایط سیاسی قانع نخواهم بود. این

گردد تا دیالکتیک  و پس از گسست با آن، مارکس به آن باز می  - هگل ریشه بسته است  

تواند تصادفی باشد. و  وجه نمیهیچبه  -ف دهد  هگلی را به دیالکتیک مارکسی انکشا

هگل و    علم منطقی  رو، لنین، این انقالبی بزرگ، روزها در کتابخانه به مطالعهایناز 

 ها را صرف تدارک انقالب کرد.شب

اندازه  لوکزامبورگ و تروتسکی به  نیز  آنها  انجام دادند؟ مسلماً  لنین چه کاری  ی 

انقالبی بودند. مسلماً آنها ضد جنگ امپریالیستی بودند. مسلماً آنها در کار تدارک انقالب  

جا که لوکزامبورگ بودند. اما بدون آن محور فلسفی، حاصل کارشان چه بود؟ و از آن 

نگذاشته است، اکنون بر تروتسکیسم    برخالف تروتسکیْ حزبی از خود در صحنه باقی 

 تمرکز خواهم کرد.

تروتسکی شعار »صلح بدون الحاق« و »بسیج پرولتاریا برای صلح« را در مقابل شعار  

لنین، که تروتسکی مخالفش بود یعنی »تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی«  

این بیانیه از همه بدتر، مخالفت تروتسکی با  د که شکست کشور  ی لنین بوقرار داد. 

 تر است. خودی، بالیی کم

می عالقه]اقرار  خاطر  به  که  نهکنم  که  کسی  تروتسکی،  به  برای  ام  فقط 

ایستاد اهمیت بسیار تجدیدسازماندهی من بلکه برای نسلی که باید دربرابر استالین می

او را بین سالتوانستم خودم را راضی کنم که عبارتداشت، نمی از    هایهای معینی 
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از    1914ف1917 یکی  خودی،  کشور  شکست  خواست  با  مخالفت  این  کنم.  بازگو 

 هاست.[ آن 

های روسی در تالش بودند ابتدا  گوش کنید به تروتسکی، زمانی که انترناسیونالیست 

بر مبنای شعار او که لنین با آن مخالف بود و سپس بر مبنای شعار لنین که تروتسکی 

 د.با آن مخالف بود، به وحدت برسن

توانم با نظر شما، که این قطعنامه بر آن تأکید دارد،  تحت هیچ شرایطی نمی

تر«ی است. این نظر معرف تبانی با  موافقت کنم که شکست روسیه »بالی کم

پرستی اجتماعی است که برای آن هیچ دلیل و حقانیتی  روش سیاسی وطن

که به این جنگ  ی انقالبی علیه جنگ و شرایطی  وجود ندارد و به جای مبارزه

تر« را )که در شرایط کنونی  گیری در راستای »بالی کمشود، جهتمنجر می

 شدیداً خودسرانه است( جایگزین می کند. 

، اثر گانکین و فیشر ها و جنگ جهانی اول بلشویک]من این عبارت را از کتاب  

لین بار به  کنم. این کتاب را برای او( نقل می140، ص  1940)چاپ دانشگاه استانفورد،  

جنگ و انقالب: سقوط انترناسیونال زبان روسی در کتاب خود تروتسکی خواندم فف  

اما باید دوره1923چاپ مسکو،    دوم و تدارک برای انترناسیونال سوم، ی مورد  . 

ی مذکور تروتسکی، پاریس،  ، را به خاطر داشته باشیم، تاریخ مقاله1914-17بررسی،  

هایی است که  له جزیی از مطلب آن بخش از مارکسیست است. این مقا1914اکتبر    14

المللی تجدید سازماندهی کنند،  کردند خود را در عرصه بینخیانت نکردند و تالش می

ی انقالبی برای »تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی « لنین، نه بر مبنای مبارزه

راستی تروتسکی چنان  بهبلکه بر اساس »مبارزه برای صلح« که تروتسکی نگاشته بود.  

کرد  کرد که حتی با نام بردن از لیبکنشت به طور مشخص مخالفت میکلی صحبت می

های تاکتیکی که صرفاً با شرایط آلمان گفت: »این نوع شخصیت دادن به ارزیابیو می

حذف   کمیسیون،  کل  اصرار  به  بنا  است.  نادرست  سندی  چنین  در  دارد،  مطابقت 

ست که چنین جامعیت کاذبی، روشی برای طفره رفتن از تحقق  گردید.« از همین رو
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خود بر انترناسیونالیسم   1919ی  انضمامی آزادی است. با این وصف، تروتسکی در مقدمه

 تأکید ورزید و تکرار کرد که: »انقالب مارس تمام اختالفات را از بین برد.«[ 

که شما انقالبی نهای نظری صرفاً به خاطر ایاما این حقیقت ندارد. اختالف

که گرمای نبرد از بین  کامالً برعکس. به محض این شوند.واقعی هستید »حل« نمی

 آیند. برود، انحرافات از مارکسیسم تازه مثل طاعون به سراغ شما می

،  آیددرست هنگامی که شرایط عینی جدیدی پدید میحقیقت این است که  

کنند. آنگاه بر مبنای نقاط  ظهور می  ترین وجه از نوهای نظری به وحشتناکاختالف

دست آمده، باید در اعماق فلسفی جدیدی کندوکاو کنید. در  اوج نظری و نیز عملی به

های »درست«،  اصطالح تحلیلعوض، اگر بدون یک محور فلسفی باقی بمانید، آن به

مصداق     انجامد. این روی میانقالب تمام و کمال، اما قطعاً به دنبالهضداگر نه به یک  

این وضعیت در    1905تروتسکی   اما  نمی  1917است.  پیدا  کند، صرفاً بدین  مصداق 

دنباله لنین  از  زمان  آن  در  او  نحو خطرناکی  خاطر که  به  ما  در دوران  اما  روی کرد. 

حقیقت یافت، چرا که تمام اعتراضات و مبارزات عظیمی که برضد استالینسیم انجام 

 روی از استالین منجر شد. م جهانی، صرفاً به دنبالهپذیرفت، به محض ظهور جنگ دو

۳ 
من   مینمیشاید  فقط  بلکه بایست  چیست؟  فلسفه  چیست؟  انقالب  پرسیدم: 

می سؤال  باید  پرسنل همچنین  گرفتن  گروگان  آیا  چیست؟  ضدامپریالیسم  کردم: 

سفارت آمریکا در تهران و مأموران سیا نامیدن آنها، امپراتوری آمریکا را به   پایینرده

اهلل[ خمینی و نه آن دانشجویان، با این  آورد؟ حقیقت این است که نه ]آیتلرزه درمی

به نمیعمل  این  از  بیش  خود،  ضدامپریالیستی  کارتر  اصطالح  محبوبیت  به  توانستند 

یه آمریکا را بیش از این مبهم کنند. چنین عملی، چه ای علی تودهکمک کنند و مبارزه

خود را »پیروان امام« بخوانید و چه هزار بار تکرار کنید که این ضدامپریالیسم است،  

انقالبی نیست. سینه  انقالبی محسوب شود،  زنی هم نمیمعرف یک عمل  تواند عملی 

تر  را فرابخوانی که پیش  حتی اگر به هنگام خودزنی هزاران بار جوانان انقالبی آمریکا

مانند   کاذب،  ضدامپریالیسم  نوع  این  بودند.  کرده  شرکت  ضدشاه  جنبش  در  فعاالنه 
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روی  گشاید. برعکس، یک پسای به روی انقالب نمیی تازهگیری، هیچ مرحلهگروگان

انقالب است. این عمل ممکن است به ]آیتاز چشم  اهلل[ خمینی رنگ انداز نخستین 

شود، اما هیچ کاری  قطعاً موجب انحراف تضادهای وخیم در ایران می  »سرخ« بزند و 

های  یابی او انجام نخواهد داد. مشکالت تودهپس از قدرت  های فزایندهبرای حل بحران 

 1مردم شدت یافته است. بیکاری و نیز تورم افزایش یافته است. همانطور که شنگ وولین 

ه آنها ابتدا با تصور برکناری بوروکراسی از صمیم ی انقالب فرهنگی چین مائو، کدر دوره

شود، بیشتر  کردند، مشاهده کرد: »اوضاع هرچه بیشتر عوض میقلب از آن حمایت می

 ماند.« به همان شکل باقی می

مفهوم هگلی  یعنی ترکیب عناصری متعدد در یک کلیت انضمامی، نشان  انضمامی به

وجه  هیچانقالبی، بهضدمیل یک قانون اساسی  زمانی اشغال سفارت با تکدهد که هممی

ها ضدامپریالیست هستند ولی مارکس نگفت که صرفاً به این دلیل  اتفاقی نبود. بله، توده

توده در دست  که  را  فئودالیسم  علیه  انقالب  رهبری  بورژوازی  و  بودند  ها ضدفئودال 

او گفت: ما در نخستین  روی کنند. کامالً برعکس.  داشت، آنها باید از بورژوازی دنباله

کنش سرنگونی فئودالیسم به همراه بورژوازی بودیم اما از این پس حساب ما را جدا  

پرولتری   مشخصاًکنید. و نه فقط این، بلکه اکنون زمان واالی تعمیق و انکشاف وظایفی  

 است.

این نکته را درک کرده بود و نه تنها آن را در یک انقالب   درستیلوکزامبورگ به

ی خالص طبقاتی را به  کار بست، بلکه تالش کرد آن مفهوم مبارزهبالفعل در روسیه به

ظهور یافت،    -امپریالیسم    -ی عینی جدید  آلمان منتقل کند. اما هنگامی که یک مرحله 

تثماری، نتوانست با نیروهای جدید  ی اسغم تمام دانش پیشین خود از این مرحله ر به

های انقالبی که خواهان تعیین سرنوشت خود بودند، وحدت  انقالبی یعنی ناسیونالیست

نوینی از نیرو و خرد را پرورش دهد. ضروری بود که لنین نه فقط خود را از خائنین به  

به عنوان    کارگران جدا کند، بلکه همچنین از انقالبیونی که این وجه انضمامی نوین را

تشخیص  دیگر  کشورهای  در  چه  و  خود  کشور  در  چه  جدید  انقالبی  نیروی  یک 

 
1  .Lien-Sheng Wu   های  کاپیتالیست های حاکم بر چین را »کمیته های متحد انقالبی پرولتری در هونان که بوروکرات

 نامیدند که انقالب را دزدیدند. ف م.سرخی«  
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رزمان  دادند. آنچه لنین از دیالکتیک هگلی آموخته بود که تیغ انتقاد او را علیه همنمی

کرد، این بود که سرنگونی، نفی اول، کافی نیست بلکه  بلشویک خودش چنین برنده می

 برخیزد. تواند از درون خود انقالبمیقالب  اکنون باید فهمید که ضدان

این امر و تنها این امر بود که درجانزدن در سرنگونی تزاریسم و دموکراسی بورژوایی 

را »سوسیالیست« می امکانکه خود  را  پذیر کرد، هرچند زیر رهبری کرنسکی  نامید 

کردند. درست  باصطالح سوسیالیست باشد که حتی انقالبیون اصیل هم از او حمایت می

های امروز که چون نام خمینی و بازرگان را به هم پیوند زده و علیه مانند تروتسکیست

سرمایه میحاکمیت  صحبت  ضدامپریالیستی  داری  شعارهای  دادن  سر  در  اما  کنند، 

می فریاد  دیگری  هرکس  از  میبلندتر  فکر  انقالبیزنند،  هستند،  کنند  اصیل  هایی 

کردند که با حمایت انتقادی  زگشت لنین به روسیه تصور میها هم پیش از بابلشویک 

از کرنسکی در حال پیشبرد انقالب هستند. بنابراین ضروری است که به مراحل زیر  

نگاهی دوباره بیاندازیم: فوریه تا آوریل؛ آوریل تا ژوئن؛ ضدانقالب کامل ژوئیه ف اوت؛  

 اکتبر. 

خیزش عظیم و خودجوش تاریخی به    که اینبه مجرد سرنگونی تزار، یعنی درحالی

دستاوردی رسید که هیچ حزبی فف چه بلشویک و غیر از آن فف توان انجامش را نداشت،  

وجه اجازه نداد تا شعف بیش از حد بر  بینی نکرده بود، به هیچلنین با اینکه آن را پیش

کرده بود   او غلبه کند. کامالً برعکس! او پیشاپیش با دیالکتیک هگل دست و پنجه نرم

ی اقتصادی بلکه با تشخیص نیروهای ی جدید امپریالیسم را نه فقط از جنبه و مرحله

  دولت و انقالبجدید انقالب تحلیل کرده بود، و کار روی اثری را شروع کرده بود که به  

چشم فقط  نه  یعنی  شد،  ریشه تبدیل  بلکه  سرنگونی  نیز کنانداز  را  کامل  کردن 

که فقط زمانی که تولید و دولت در دست کل جمعیت فف »مرد،  دربرداشت، بدین معنا 

 شود. زن و کودک« چون کلی واحد فف قرار گیرد، جامعهْ نوین می

  1905به روسیه وارد شد، دیگر شعارهای    1917واضح بود که وقتی لنین در آوریل  

نمی تکرار  را  فف  تروتسکی  چه  و  خودش  شعارهای  چه  مسئلهفف  بلکه  ی کرد. 

انقالب ازماندهی کل حزب بر مبنای مفهوم  تجدیدس بود. به محضی که این    دولت و 

های حزب بدل شد، دیگر جایی برای جدایی بین  به مبنای کل فعالیت  دولت و انقالب[]
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روی بیشتر و تسخیر  ها هنوز خواهان پیشی انقالب باقی نماند. ولی تودهانقالب و فلسفه 

کم گرفته بودند و این نقطه شروع  اکم را دستمستقیم قدرت بودند. آنها نیروهای ح

زد. لنین را های ضدانقالبی بود که هنوز خود را به عنوان انقالب جا میتمام آن حرکت

پایان جنگ  برای همین است که خواستار  آلمان متهم کردند و گفتند  به جاسوسی 

ل توسط کورنیلف  ی مرتبط با امروز ما این است: وقتی ضدانقالبی تمام و کما است. نکته 

ای که این دفاع صورت آغاز شد، به طوری که دفاع از کرنسکی هنوز ضروری بود، شیوه 

ی ایجاد  روی است. دراین مقطع بود که چه به واسطه ها به دنبالهگرفت واجد تمام پاسخ

ی بدون مجوز به جبهه جلوگیری  های نظامی انقالبی که از انتقال هرگونه اسلحه کمیته 

ی شعارهایی مانند »تمام قدرت به دست شوراها« یا »زمین، واسطه د، و چه بهکردن می

 وجه امکان نداشت این حزب را با سایر احزاب اشتباه گرفت. هیچنان و صلح«، به

ها گرفته تا قذافی، تا آن  گویند، از تروتسکیستاین را مقایسه کنید با آنچه همه می

ره کنند و ما را از آنچه تمدن را به آن شکل که تضادهای وخیم جدید درون ایران را تی

خاورمیانه    .تدارک برای جنگ اتمیمی شناسیم تهدید می کند، منحرف کنند: یعنی  

ممکن است با تعریف قذافی، خمینی و ژنرال ضیاءالحق گورستان آمریکا باشد اما هیچ  

نا فاالچی با خمینی  ی اوریاچیز بیشتر از این با حقیقت فاصله ندارد. لطفاً فقط مصاحبه

فریب  (. به قذافی عوام16/12/79بخوانید )  نیویورک تایمزی اخیر  و قذافی را در شماره

ی او از این نکته که ظاهرا ]در لیبی[ دولت وجود ندارد چرا که پارلمانی درکار  و استفاده

جامعه و  را  نیست  خود  چون  اشتراکی،  باصطالح  است  معنی    جماهیریهای  به  فف 

ها  نامد، گوش فرا دهید. آیا این مردم هستند که تمام تصمیمندهی مردم« فف می»فرما

بودن به معنی  ی کمیته چنانچه انقالبی نباشد فف و انقالبیگیرند؟ نه. حتی واژهرا می

کردن کامل است فف با قرارگرفتن سرنوشت به دست مردم، یا به بیان دیگر،  کنریشه 

پارلمان وجود ندارد،    کنترل تولید در دست کارگران، یکی نیست. این ادعا که چون 

ادعا که خمینی و قذافی »مثل هم« هستند، توهمی بیش   این  »دولت« هم نیست؛ 

ی قهقرایی رسیدید، حتی اگر مائویستی باشید  نیست. هنگامی که شما به این مرحله 

بیان شمرده  که زمانی انقالبی بودید و رهبری یک انقالب ملی را در دست داشتید، بجز  

 اید. داری دولتی، کار دیگری انجام ندادهی جدید سرمایهی مرحله 
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مرحله کدام  در  ما  است،  کرده  غصب  نیز  را  سیاسی  قدرت  مذهب  که  ی اکنون 

قهقرایی هستیم؟ نخست کتاب سرخ مائو بود. حاال هم کتاب سبز قدافی. کدام قسمت  

اید تکرار کنند، مورد استفاده قرار  از قرآن را خمینی به عنوان کلمات قصاری که همه ب 

 خواهد داد؟

پنجاه کتاب   لنین  یا  مارکس  باید همانند  رهبر  این نیست که یک  بر سر  مسئله 

اند. مساله بر  بنویسد، و من حتم دارم تروتسکی و لوکزامبورگ هم همان مقدار نگاشته

در قبال   ی انقالب، مسئول بودنسر جدی بودن در خصوص انقالب و از اینرو فلسفه 

بخشند. نه. شما نمی  تاریخ است که به معنی مردان و زنانی است که به تاریخ شکل می

توانید فلسفه را دور اندازید و خود را غرق شعار دادن کنید. حتی یک فیلسوف بوژوای  

کم در عصری که بورژوازی سرگرم انقالب خود بود، یک لوتری  شریف مانند هگل، دست

کرد، مجبور بود به کشش  دگی خود بر اعتقاداتش پافشاری میشریف که در تمام زن

دیالکتیک فلسفه تن دهد و مذهب را تابع آن کند. صرف نظر از پروتسانیسم اش فف و  

ی مطلق از جایگاه بسیار واالیی برخوردار است فف هیچ چیز »مذهب وحیانی« در عرصه

ب بلکه فلسفه واالترین است. تواند این واقعیت را تغییر دهد که نزد هگل نه مذهنمی

نیازی به گفتن نیست که انقالب در تفکری که با دیالکتیک هگل آغاز شد، در قلمرو  

ی نوین مارکس به واقعیت استحاله یافت. از آن پس تاکنون، هیچ انقالبی که به  اندیشه

 ی انقالب متکی نباشد موفق نبوده است.  فلسفه 

باید این دیدگاه را به وجهی انضمامی برای میهای مارکسیست هر نسلی از انقالبی

برد، بیش  هایی کامل بسر میعصر خود پرورش دهد. این حقیقت که عصر ما در بحران 

 کند. روی از هیچ قدرت دولتی را ضروری میاز پیش عدم دنباله
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های فاسد اقتصادی در  مافیایی و کارتل  های که نظام بسیاری آشکار استامروزه بر  

کشورهای های خصوصی و چندملیتی در  کشورهای در حال توسعه و شرکتبسیاری از  

دولت ها را توان  ذره  آن ندارند، ذره  یکمی از نوع در حال توسعهکه دست  ایپیشرفته 

و در  می آزادیبهو  سازی دولت  کوچک   لوایبلعند  تصاحب   پیاقتصادی، در    هاینام 

برای رسیدن    ما، شخصی گمنام در شهری گمنامامروز  ند. در دنیای  اتر دولتهرچه بیش

دارد، چه رسد به نیاز  و شورای شهر به حامیان مالی و سیاسی  به کرسی نمایندگی  

  شدن  «انتخاب»برای  شخص  ،  وضعی . بنابراین در چنین  و ملی  انتخابات در سطح کالن

  و  ایبانکی و سیاسی و رسانهمالی و  های  بایست در دل نظام)رسیدن به قدرت( می

در رقابت    . ن خویش منفعت رساندکاراایدئولوژیک پرورش یابد، به بیرون آید و به صاحب

اش  روشن  یها زندگی کند، بچاپد و با کودتا در کودتا زنده بماند که نمونهبا سایر سیستم

را سال گذشته در ایاالت متحده شاهد بودیم. تمامی این نظام ها شریان حیاتی مشترکی  

پ  نام  به  موازات رشد   ی)یا سرمایه  ولدارند  به  عبارت دیگر  به  پول(.  به  تبدیل  قابل 

سرمایه لجام ی  دقیقاً گسیخته  دولت  مارکس،    داری،  تعبیر  اجراییبه  طبقه   هیأت 

می جامعه  بر  حاکم  حال  شود.  )طبقات(  این  قاطع  بهکه  چنان  همبا  عمل  طور  در  و 

ن گفت. عالوه بر کارکردهای  سخ  «های حداقلیدولت»یا    « مرگ دولت»توان از  نمی

و کالنی که صرفاً از نهادی جامع و قدرتمند به نام دولت ساخته است؛ هنوز نیز    اساسی

برای نهاد دولت معرفی نشده است. هم   هایجنبش  چنین از سویی،جانشینی واقعی 

ای تا شورش علیه خواه از شرق دور از میان دانشجویان معترض کرهبرابری   اعتراضی و

اش )نمونه  در اروپا و آمریکا  وکارگری  های خیابانیتا اعتراض  ،موجود در خاورمیانه  وضع

و    زردهای فرانسه( جملگی علیه بلعیده شدن جهاناستریت یا جلیقهجنبش اشغال وال

. از سوی دیگر پدیده هایی مانند  اندبرخاسته داران و دالالن مالی  توسط سرمایه  هادولت

ها را در  ترین نقشاساسی کماکان ها که دولت یادآوری کرد ما   به 19گیری کووید همه

کدام  ؛  های اقتصادی دارندمین اجتماعی، سالمت و آموزش عمومی و البته سیاستأ ت

شرکت خصوصی توان و حتا تمایل ساخت، فروش، توزیع و واکسینه کردن در سطحی 

گر،  نظاره  ؟ در مرگ دولت یا دولت   صرفاً ردچند ده میلیونی را دا  یملت  یوسیع به اندازه

سرمایه داری بر   وتازتاخت  کنترلمحور و حتا  های عدالتتوان انتظار سیاست چگونه می
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  کنونی   هایدولت  با این حالداشت؟  را  برابری اقتصادی(    نه لزوماًحتا  )  رفاه اجتماعی

در حال حاضر تفاوت بسیاری میان دولت    .ندیستسره از یک جنس و کیفیت ننیز یک

 وجود دارد.دموکراتیک های نسبی ایدئولوژیک با نظامی با آزادی  /خواههای تمامیت

ترجمه شده است،   1« در مسیر نا آزادی»تیموتی اسنایدر در کتابی که به فارسی  

ابر  که بر«تقدیر ناگزیر»دهد: نخست سیاست  دو سیاست حاکمیتی را مقابل هم قرارمی

که    می شود  داری، تقدیری محسوبهای سرمایهآن، توسعه و پیشرفت با تکیه بر آموزه 

حاکمیت باید در عالم واقع آن را ممکن سازد. سیاست دوم را که نویسنده در این کتاب  

نهد که در  نام می  2«سیاست تقدیر ازلی و ابدی»د،  کن ی پوتین منسوب میبه روسیه 

کنند که این کشور نظر او روایتی است که بر اساس آن، اولیای امور، چنین وانمود می

. نویسنده در تفاوت این  ماندتحت هجوم بوده و تا ابد نیز خواهد  از اول ملتی مظلوم و  

  دهد:دو سیاست این نکات را مورد توجه قرار می

 همچونگیرند هر رویداد را  کسانی که تحت تأثیر سیاست تقدیر ناگزیر قرار می

، در این مدل که خاصه در دهد بینند که روایت کلی پیشرفت را تغییر نمی میای  پدیده

امری نظ پیشرفت غرب در مقابل شرق،  روند  لیبرال دموکراسی جریان دارد،  ام های 

آورند،  کسانی که به سیاست ازلی و ابدی روی میناپذیر و در دسترس است. اما  اجتناب 

نمونه مثابه  به  تنها  را  جدید  رویداد  بیهر  تهدیدهای  از  میای  نظر  در  گیرند.  پایان 

ن  مداران شق نخستسیاست ویژگیتوصیه می  اگزیر()تقدیر  به  کنند که  مربوط  های 

دهد فقط در راستای پیشرفت گذشته ربطی به امروز ندارد و چون هر آنچه روی می

ها و  ای به لحظه دیگر، طی دههمداران ازلی و ابدی اما، از لحظه کنونی است. سیاست

دشمنی را   مظلومیت و زندگی تحت خطر و  یها پرواز می کنند تا نوعی اسطوره قرن

هایی از تهدیدهای خارجی را در گذشته به طرزی تخیلی ها چرخه بازسازی کنند. آن

تراشند که آن را در زمان حال و  سازند و الگویی مطلوب خود را میمی پرورانند و می

بحران تولید  با  روز،  میهر  تحقق  نمایشی  و  تصنعی  سیاست  های  دو  این  بخشند. 

دروش تبلیغات  در  سیاستهای خاص  را سرکوب ارند.  رویدادها  ابدی  و  ازلی  مداران 
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کنند تا این واقعیت را که مردم در کشورهای دیگر آزادتر و ثروتمندتر هستند و این  می

که می را  تدوین کرد،  ایده  علم  براساس  را  اصالحات  و  توان  بگیرندرد کنند  .  نادیده 

سازند و احساسات اند، بحران میمدار قائل به تقدیر ازلی و ابدی وقتی در قدرتسیاست

شان به اصالح را  که ناتوانی یا عدم تمایلها برای اینکنند. آنناشی از آن را کنترل می

های  خواهند تا شعف و خشم شدید را در وقفهاز اذهان منحرف کنند، از شهروندان می

ست خارجی،  شود. در سیادر زمان حال غرق می ، روش آینده ا اینکوتاه تجربه کنند، ب

الگوی سیاست است  ممکن  که  را  کشورهایی  دستاوردهای  ابدی  و  ازلی  مداران 

کنند. آنان با استفاده از تکنولوژی برای انتقال  شان باشد تحقیر و خنثی میشهروندان 

کنند های ساختگی سیاسی هم در کشورشان و هم در خارج، حقیقت را انکار میداستان

غاو می به  را  تقابل دهندکوشند زندگی  به نمایش و    یت و احساس  تقلیل زندگی  یا 

اسطوره  و  ارنست احساس  قول  به  دیگر،  عبارت  به  خود.  عملکرد  توجیه  برای  سازی 

را از هر قضاوت    وجامعه  مناسک را به جای اخالقیات می نشاند  - فیلسوف آلمانی-کاسیرر

  1. کند ها را فراهم میهتثبیت حکومت بر تود یمنطقی تهی و زمینه  -و ارزیابی انتقادی

از این رو سیاست تقدیر ازلی و ابدی را تنها سیاست ناتوانان حاکم درحل مشکالت 

نیست، بلکه همزمان سیاستی اندیشیده شده برای چپاول و فساد با توسل به احساسات 

به اسنایدر  این زمینه  بیان مینیز است. در  توان جذابیت راحتی میکند که: بهخوبی 

راتقدی ابدی  و  ازلی  سیاست    کشوری   کنترل  که  فاسدی   و  ثروتمند   افراد  میان  در   ر 

شان ارائه توانند پیشرفتی اجتماعی برای مردمقانون را به دست دارند را دید. آنها نمیبی

پیدا کنند. سیاست را در سیاست  از تحرک  باید نوع دیگری  رو  این  از  مداران دهند، 

جای   به  ابدی  و  ازلی  نشان  آنتقدیر  را  تهدیدات  بزنند،  حرف  اصالحات  درباره  که 

مداران تقدیر ازلی و دهند. برای این که این روند کار کند، شهروندان باید با سیاستمی

از زندگی درمانده    ، شاناجتماعی  یابدی موافق باشند که به دلیل ناتوانی در تغییر مرتبه

در  شده نه  سیاست  معنای  که  بپذیرند  باید  احساسات  اند،  در  بلکه  نهادی  اصالحات 

ای بهتر برای باید با دوری از تفکرات رادیکال، از فکر کردن درباره آینده،  روزمره است
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هایشان دست بکشند و ترجیح دهند همواره دلبسته به خودشان و دوستان و خانواده

  1. ای غرورآفرین شونددامان گذشته

اندازی ه یک الگیارش فاسد امکان دستکه بجا    سیاست تقدیر ازلی و ابدی از آن

به پیشرفت و رفاه عمومی را به موازات جلب مشروعیت مردمی با توسل به احساسات  

مانند    دهد، سیاستی محدود به کشورهای شرقی اجتماعی و مناسکی کردن امور را می

ر  رغم تفاوت داین جا دقیقا به آغاز سخن بازمی گردیم؛ این سیاست علی  روسیه نیست.

)چه   های نولیبرالهایی با سیاستساخت و کیفیت دولت های شرقی و غربی در نظام

  نیز قابل مشاهده است. در شرق و چه غرب(

سیاست به  متمایل  های  خدمات  نظام  کردن  کاالیی  با  نئولیبرال  اقتصادی  های 

هایی  عمومی مانند آموزش، سالمت و حداقل های رفاهی و با در پیش گرفتن سیاست

طبقاتی، محرومیت و سلب توانمندی از اقشار و طبقات محروم را    یفاصله  یزمینه   که

افکار هویت  ،باعث شده احساسات و رشد  را فراهم میموجبات گسترش    . کندگرایانه 

بین فقر، اعتیاد، کاهش خدمات رفاهی و درمانی و... با    یبا احراز مالزمهنیز  اسنایدر  

و سیاست تقدیر ازلی و ابدی،    بی، ملی، قومی و تاریخی()مذه  گرایانهرشد افکار هویت

از رأی استدالل می تراکند که بخش بزرگی  به  از    مپدهندگان  طبقات محروم مانده 

بودند   اجتماعی  و  عمومی  سیاست  وخدمات  بر  تأکید  با  هویتترامپ  و  های  گرایانه 

.  شدموفق به جلب آرای آنها  ی درخشان،  دشمن تراشانه و فرا خواندن آنها به گذشته

تراشانه که به قول گرایانه و دشمنهای هویتهای نولیبرال و انگیزهرابطه بین سیاست

   2وجه است.انجامد، نیز جالب تاسنایدر به سیاست تقدیر ازلی و ابدی می

گر نظام نولیبرال و تأکید بر آزادی و مسئولیت و خطای  ماهیت فردگرا و غیر حمایت

طبقاتی، ناامنی شغلی    یشدن خدمات عمومی، به افزایش فاصلهشخصی و نیز کاالیی

ها و طبقات ضعیف خواهد و محرومیت بیشتر و کاهش یا سلب توانمندی از افراد، گروه

انجامید. در این وضعیت و با مخالفت سسیستماتیک   این نظام با هر گونه همبستگی  

رشد منازعات    یاجتماعی که قیدوبندهایی را پیش روی انباشت سرمایه قرار دهد، زمینه
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بهاجتماع  نولیبرالی ی و جرم  فراهم خواهد شد. سیاست  ویژه در بین طبقات محروم 

برای بقای خود به نوع خاصی    - پرداز انگلیسی، نظریهدراین وضعیت به قول دیوید هاروی

ملیت استاز  نیازمند  ملی  1.گرایی  بر  هویتتأکید  و  بسیج گرایی  بر  تالش  و  گرایی 

 یای، بهانهها با ابزارهای رسانهو تبلیغ این ارزشگرایانه  های هویتاجتماعی حول ارزش 

به عبارت دیگر    کنداستفاده از زور را برای مقابله با قهر توده های اجتماعی را فراهم می

ی سیستم است برای حفاظت از خود ساختهدر این مدل، جرم و پیرو آن مجازات، دست

 های اجتماعی از طریقرفع آسیب  یناگفته پیداست که در غیاب دغدغهدولت نولیبرال.  

عادالنه وتوزیع  ثروت  و  ئارا  ی  محروم  نامیدن مردم  با دشمن  باید  عمومی  ه خدمات 

استفاده از زور و    یتعابیری چون مقابله با آشوب و خشونت، جنگ علیه جرم، زمینه

امنیت مدار را دنبال کرد؛ سیاست کیفری پوپولیستی  ی  نظامی کردن را فراهم و سیاست

  کاری تبدیلکارانه که به قول »هاروی«، دولت نئولیبرال را به دولت نومحافظهفریبو  

   2. کندنظمی تکیه میبیمقابله با  عنوان تدبیری برای  اب  شدنکه به نظامی  کرد

و استمرار  سرکوبگر،  و  خشن  های  سیاست  راستای  در  و  دیگر  سوی  تداوم    از 

تبلیغ  سیاست بر  متکی  نولیبرال،  که های  است  جایی  درست  جا  این  است.  فرهنگی 

 یبه میان می آید؛ نظام حاکم برای ادامه  -فیلسوف ایتالیایی -آنتونیو گرامشیزهای  ت

حکمرانی صرفا به زور اسلحه و محرومیت طبقات فرو دست متکی نیست، او نیاز دارند  

ل کند، اما  تا ارزش های مورد نظر خود را به عنوان ارزش هایی راستین به جامعه تحمی

تحمیلی نرم و بی سروصدا و آن چه که از طریق هژمونیک با توسل به طیفی از وسایل  

شود و سرآخر سبب  سرسپرده میسر می  نهادهایاجتماعی مانند رسانه، مدرسه، دین و  

سلطه نظام حاکم بر کل جامعه خواهد شد. در این راه آن چه که بیش از هر چیز به  

)چه مادی و چه فرهنگی( است. فرهنگ مصرف   گراییفکمک حاکمیت می آید، مصر

جای  بهای که مناسک  به مدد تبلیغات و نمایش برای تحریک بیشتربه مصرف، در جامعه
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گرایانه جایی برای عقالنیت و  های هویتاخالق نشسته و احساسات، عواطف و سیاست

دهد. این  ه قرار می های پولدار را الگوهای رفتاری جامعمنطق باقی نگذاشته، سلبریتی

و هم   آوردن سود می شود  به دست  و  بیشتر کاال  هر چه  باعث فروش  سیاست هم 

د. در چنین وضعیتی، بخش بزرگی  کنحاکمیت را بر مردم حقنه می  یخوانش یک سویه 

درغیاب الگوهای اخالقی، علمی و عقالنی، جز روزمرگی، خوگیری و تقدیس   از جامعه 

تفاوتی و پناه بردن به مخدرهایی  گیر، خلسه و بیبا فساد همه وضع موجود و کنار آمدن  

واکنشی از خود   ،شناسی کامیابی، عرفان شادی نی، خودشناسی، روان رومانند صلح د

ای، جای  دهد. در این جامعه، کنکاش از منشأ ثروت و پرسش از کجا آوردهبروز نمی

ان و آرزوی رسیدن به رفاه  خود را به تحسین، ستایش و همدلی با مرفهین و ثروتمند

 و ثروت آن برگزیدگان خواهد داد. 

در تشریح واقعیت جوامع امروزی و با یاد   -ی پرویینویسنده –  ماریو بارگاس یوسا

نام  از  کردن   به  نمایشی»تمدن جدید  و  1« تمدنی  لذت  اصالت  را  آن  اساسی  عنصر   ،

بازی به  ن تمدن نمایشی، زبانداند. در ایاولویت قرار گرفتن آن بر هر ارزش دیگری می

گیری نگری و ولنگاری بر سخت بر جد، سطحی بودن بر ژرف  هزلشعور، تصویر بر فکر،  

ترجیح دارد.پیامد این همه از نظر او، ترجیح ستارگان سینما و ورزش بر روشنفکران،  

از بین رفتن زوال ارزش های اساسی، توده ابزاری به آدمیان و  ای شدن جامعه، نگاه 

به تعهدات اجتماعی، انسانی  است که بی توجه    وجدان راستین و پناه بردن به مصنوعات

دهد. آنان که بیش از همه از این تمدن نمایشی  و اخالقی، دمی به آدمیان خاطر آسوده  

فاسد هستند که جامعه را از هر حساسیت    شیخواهند برد، الیگار  سودای  و جامعه توده

کرده تهی  پیرامون  اتفاقات  به  نسبت  عنوان  اخالقی  با  جستاری  در  یوسا  مرگ  »اند. 

یافته و کشورهای  نویسد: »اکثریت مردم در کشورهای توسعه، در این باره می2« سیاست

به اصطالح در حال توسعه، اگر اصوالً واکنشی در برابر سطح فساد داشته باشند، این  

راستی ناچیز است آن هم زمانی که فساد شاید به باالترین سطح خود در واکنش به
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جامعه را در ایفای    «، ای بابا ولش کن»نگ خطاپوش طول تاریخ رسیده است. این فره

در برابر رفتارهای    شود که جامعهکند و سبب میمسئولیت خویش سست و کند می

عمومی    یکسانی که از مقام و منصب و قدرتی در عرصه  یهایشناسنادرست و حدنا

ت اخالقی  دیگر این است که این رخو  یانگاری کند. نکتهبرخوردارند، بیش از حد سهل

شود که روند اقتصادی به حدی از پیچیدگی رسیده که نظارت درست زمانی حادث می

بر قدرت برای هر جامعه بسیار دشوارتر از گذشته شده است. بی گمان وضع از این هم  

نقش خود را در رسیدگی به احوال جامعه به یک  نیز  بدتر خواهد شد، اگر ژورنالیسم  

و شایعه پراکنی در پی سرگرمی خوانندگان، شنوندگان    سو نهد و در عوض با جنجال

واکنش    انگیزش    جای   به  امروزه  فرهنگ  در  و بینندگان باشد«. او ادامه می دهد که

ای طبیعی  اساسی یا شور و شوقی برای مبارزه با این وضعیت، چنان که گویی با پدیده

دهد  به قضا و قدر مینهد و تن  روست، دست روی دست میه مثل زلزله یا سونامی روب

انگیز و  گیرم که نمایشی فاجعه-پیش روستنگرد که گویی نمایشی  و چنان به آن می

این بی عالقگی و رخوت از نظر او جامعه را ناچار    -انگیزدخونین که هیجان بسیار برمی

حل مقابله با  گری بدهد. راهکند که چشم به سرنوشت مقدر بدوزد و تن به الابالیمی

ای انجامیده،  توده  یکه به یک جامعه  «تمدن نمایشی»این فرهنگ و وضعیت مبتذل در  

از راه های    ایتالش بر اقتصادی است. یکی  تغییرات بنیادین در مناسبات سیاسی و 

گروه فعالیت  آزادی  این دگرگونی،  به  تجمیع  رسیدن  با  تا  است  نهادهای مدنی  و  ها 

ای و فاصله گرفتن از فرهنگ توده  یو آگاهی اجتماعی، زمینه  نیروها و جلب مشارکت

 هویت را فراهم کند.  بی

ی وکالت، درباره کانون وکالی دادگستری ما، اکنون به عنوان فعالین صنفی   حوزه

ایران سخن می داری مانند کانون وکالی دادگستری دهه ها به  گوییم، نهاد ریشه در 

مرکز بر استقالل وکالی دادگستری و با هدف تأمین حق  عنوان نهادی غیر دولتی با ت

اوضاع نامناسب و  دفاع و دادرسی عادالنه، شناخته می شد. آن چه که در باال درباره 

تفاوتی  کنونی جامعه گفته شد، طبیعتا شامل حال کانون و اعضای آن نیز خواهد بود. بی

بازارپسند درمیان بسیاری   نگری هایمسئولیتی با فرمی خاص از ابتذال و سطحیو بی

وکیل   این روزهای ما تبدیل به زائده ای از سیستمی معیوب    از همکاران ما شایع است.
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مند، اصوالً ی فساد باال شده است. در این شکی نیست ازدرون ایرادات نظامو با درجه 

ریم، نهایت  آید. بنابراین اگر استثنائات را کنار بگذاداد سالم و شفافی به دست نمیبرون

نیز تکرار عناوین یخ و بی مزه آنان به وضع موجود  استقالل کانون وکال،  اعتراض  ی 

های  ای آبکی و اعتراضشرافت وکیل، تهدیدات نسبت به جامعه وکال به عالوه عریضه  

تکثیر بی زایش و  را  ابتذال مانند خود  پذیرفت،  باید  بود.  قانون خواهد  پرتو  خطر در 

بدنهمی بدنهی  کند،  از  جدا  نیز  تودهوکال  فرهنگ  با  اجتماعی  اما  ی  بود.  نخواهد  ای 

جانبه برای لوث کردن این  شود و تالشی همهشگفت آن که همین اندک نیز تحمل نمی

جالب توجه اینکه به مخاطره انداختن حیات نهادهایی مانند کانون نهاد در جریان است.

و بازار آزاد و گشایش    با شعار رفع انحصارهایی است که  وکال با محوریت اقتصادخوانده

ای در نفی  برند. اگر در پس این شعار، همزمان اراده، هدف خود را پیش میاقتصادی

اقتصادی، فرهنگی و رسانهانحصار در همه حوزه  ... دیده می شد،  های سیاسی،  ای و 

می انحسن  شدشاید  پذیرش  با  که  وقتی  اما  بپذیریم  را  دهنگان  شعار  در نیت   حصار 

های قدرت و اتفاقاً برآمدن از همان انحصارات، با شعار انحصار در پی نفی هویت  حوزه 

نهادهای مدنی و صنفی، مانند کانون وکال هستند، باید همدستی با جریان حاکم در  

ها  مقابله با آزادی اندیشه و عقالنیت انتقادی را علت این گونه مخالفت  ،نفی مسئولیت 

  .دانست

قدرت دارد، اما    انای برای اربابرغم منافعی که ظاهراً فرهنگ تودهبهوع،  مجمدر  

جامعه حاکمیت مزیت  برای  قدرتمند  مدنی  نهادهای  و  مسئول،  شهروندان  با   ای 

ای شدن جامعه است. ازاینرو که شهروندان مسئول و نهادهای  بیش از توده  دموکراتیک

ی برای همه جامعهآمیز امور را  ح مسالمتثبات، پایداری و اصال  یمدنی قدرتمند، زمینه

. با فقدان این شرایط، جامعه به سرعت به سمت شرایط قهر و انقالب  نمایدفراهم می

ریزی شده  پیش خواهد رفت. با این تفاوت که اصالحات بر اساس توافقی ارادی و برنامه

بنیان خود ی مدنی به شرط حیات و فعالیت آن و دولت به شرط پذیرش   میان جامعه

ی ازپیش تعیین  یعنی نمایندگی از جامعه است؛ اما انقالب بر خالف اصالح با هیچ برنامه

ای ایجاد نمی شود، در واقع انقالب زایمان خشم و قهر عمومی ناشی از آبستنی    شده

سال ها فقر و بی عدالتی و البته بی پاسخ ماندن سیستم در مقابل اصالحات و حتی 

ماتیک اصالح در برخی نظام هاست. انقالب، موضوعی دردناک، تب  عدم امکان سیست
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دار و خشن، اما به همان میزان امری ناگزیر و گاهی تولدی دیگر برای جوامع بسته  

تواند مصداق همین مفاهیم  خواهد بود. مثال های یاد شده در بند نخست یادداشت می

 باشد. 
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ها  توانیم تاریخ دولتتاریخ جرم دولتی، بخش مهمی از تاریخ دولت است. اغلب نمی

های دولتی را روایت کنیم. قتل  دولتی، شکنجه،  که انبوهی از جرم را بنویسیم بدون این

تبدیل    دیدهبزهرا به  شهروند  بازداشت  خودسرانه، فساد، و باقی مصادیق جرم دولتی،  

تجربهمی بزهکنند.  نوبه دی  به  خود،  یدگی،  عدالت  مسئله ی  به  مربوط  وجود  ای  به 

ها را ادراک کند و برای تحقق ها و آسیبی سیاسی وظیفه دارد این رنج آورد. جامعهمی

 شود.  طرح میدادخواهی ی عدالت بکوشد. در این صورت، مسئله

که می عقب  جرم به  از  مهمی  موارد  دادخواهینگریم،  دولتی   ابیم.  ینشده میهای 

زنند. در نتیجه، این پرسش  ها پرسه میها همچنان در شهرها و محلهاشباح این ظلم

این است که بر   -و البته ناروا  -گیرد: چه باید کنیم؟ یک پاسخ  ممکنطبیعتاً شکل می

به  توجه  اینکه  نه  مگر  بگذاریم.  را پشت سر  بکوشیم گذشته  و  متمرکز شویم  آینده 

شود؟ ستمْ رخ داده، امّا بهتر است اشباح آن را بیشتر می  یگذشته فقط باعث تفرقه

دیگر احضار نکنیم، برای گذشته »مرثیه« نسُراییم، و »رو به آینده« باشیم. امّا این پاسخ   

که کارآمد نیست و اگر با جرم به دو مشکل دچار است. یکی این  کمدستانه دستخام

تر است کلّی ینده هم که بنگریم باز محتمل خوبی روبرو نشویم، به آدولتی در گذشته به

که  ای نداریم جز اینی روشن، چارههای مهیب ببینیم. برای حرکت به سوی آیندهستم

تاریکی زخمبا  و  درد  »اگر  شویم.  مواجه  نکند،  های گذشته  پیدا  التیام  قربانیان  های 

بازسازی جامعه بی و  زاصالح  باز شدن  منتظر  باید  زمان  و هر  و  خمفایده  های کهنه 

باشد«. درگیری  داخلی  سطح  در  مجدد  مهم  1های  بسا  چه  دوم  به مشکل  و  است  تر 

های دولتی در گذشته  »عدالت« ربط دارد. در یک کالم، »ناعادالنه« است که بر جرم

این جرم ببندیم.  کردهچشم  تولید  »رنج«  کلّی  آدمها،  و  اند؛  آزادی  مال،  جان،  هایی 

کشیده روبرو هستیم، و مادر  دادخواه دیدگان  رنجاند، با بزهدادههایشان را از کف  حق 

عدالتی است. مشکلی  ها، و عدم بازشناسی  آنها، خود  بیتوجهی به این رنجکم نداریم. بی

 
و رضا اسالمی؛ مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی، مجله    زاده پونه طبیب.  1

 .163-164، ص 1398، پاییز 107، شماره 83حقوقی دادگستری، دوره 
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برویم، امّا اگر بخواهیم در این مسیر عدالت بورزیم، باید با    نیست؛ به سوی آینده پیش

  1مواجه شویم. طورعادالنههای گذشته بهرنج

ی عدالت  طلبد. دادخواهی قرار است تجربه بنابراین، جرم دولتی پاسخی عادالنه می

ی جنبش دادخواهی  خواهد به واسطه ی سیاسی میدیده رقم بزند. جامعهرا برای بزه

التیام   را  آیندهزخمش  امید  به  و  پیش  دهد  بهتر  میای  نشان  دادخواهی  دهد  برود. 

دولتی  جرم  کرده»مسئلههای  ایجاد  »مسئله«  اما  اند؛  »عدالت«.  به  مربوط  ای« 

اقسام متنوعی دارد و ذیل هر قسم هم انبوهی نظریه پرورانده    -یا »دادگری«-»عدالت«

از اقسام مهم عدالت را مرور کنیم: عدالت توزیعی، عدالت قضایی،   شده است. برخی 

مسئله، عدالت ترمیمی و عدالت  عدالت به مثابه سزادهی، عدالت اصالحی، عدالت  حل  

ی  شود؟ عمدهی جرایم دولتی به کدام قسم از عدالت مربوط میانتقالی. دقیقاً مسئله

این مقاله تالش برای پاسخ به همین پرسش است. اما پیش از بحث در این مورد الزم  

 ی دو مفهوم »دادخواهی« و »جرم دولتی« بیندیشیم.  است درباره

 »دادخواهی« از »جرم دولتی« . معنای  1

در سطرهای باال، از »جرم دولتی« شروع کردیم و به »دادخواهی« رسیدیم. این دو،  

این مقاله اصلی   به  مفاهیم  آنها  از  تا حد ممکن دقیق  بنابراین مهم است تصوّری  اند. 

می دولتی«  »جرم  مفهوم  به  ابتدا  دهیم.  ایدهدست  سپس  و  دربارهپردازیم  ی  هایی 

دهیم. در مورد جرم دولتی، توضیح خواهیم  پردازی  »دادخواهی« به دست میم مفهو

 پردازیم که »جرم دولتی« در آن »فراگیر« است. داد که در این متن بیشتر به وضعی می

 . جرم دولتیِ فراگیر 1.1

ها و  پردازی است. فارغ از پیچیدگیهای مختلف قابل مفهوم»جرم دولتی« به شیوه 

مداقه میمفهوم  یبدون  ذکر  را  تعریف سودمند  دو  جرم  شناسانه،  سو،  یک  از  کنیم. 

تعریف کرد. در این صورت، جرم دولتی  نقض حقوق بشر  توان بر اساس  دولتی را می

 
1. Colleen Murphy; How Nations Heal, http://bostonreview.net/politics-law-

justice/colleen-murphy-how-nations-heal.  

http://bostonreview.net/politics-law-justice/colleen-murphy-how-nations-heal
http://bostonreview.net/politics-law-justice/colleen-murphy-how-nations-heal
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تعریف دوم،    1. کندی دولت که حقوق بشر را نقض مییافتهرفتار سازمانعبارت است از  

لکه بر اساس »آسیب اجتماعی«  »جرم دولتی« را نه مبتنی بر »نقض حقوق بشر« ب

اشاره دارد   رفتارهای دولتیفهمد. طبق این تعریف، »جرم دولتی« به آن دسته از  می

بر    2کنند. هایی شدید به مردم وارد میاقتصادی، آسیب-در راستای اهداف سیاسی که  

زدایی،  اساس این تعاریف، در کل، برخی از مصادیق مهم جرم دولتی عبارتند از: نسل

سازی  قومی، ارعاب سیاسی، فساد، تقلّب در  نایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاکج

بازداشت شکنجه،  دولتی،  سانسور  انتخابات،  ناپدیدسازی،  فرایند  خودسرانه،  های 

قتل شهروندان، تروریسم،  امنیت  و  سالمتی  بر  ناظر  مقررات  نقض  فراقضایی،  های 

اسازی  مادی، نژادپرستی  نهادمند، و جرایم  های تجاری، بینوهمکاری مجرمانه با شرکت

الزم است به یاد بسپریم که نباید جرم دولتی را در نقض حقوق مدنی   3محیطی. زیست 

حق این  نقض  بدانیم.  منحصر  سیاسی  جنبش  و  و  دارد  اهمیت  بسیار  که  البته  ها، 

بازداشت  شکنجه،  دولتی،  قتل  علیه  باید  حقدادخواهی  دیگر  و  خودسرانه،  های  های 

های  ها، نباید جنبش را از توجه به حق مدنی و سیاسی قیام کند. اما توجه به این حق 

 
1. Penny Green and Tony Ward; State Crime: Governments, Violence and 

Corruption, Pluto Press, 2004, p 2. 

( »انحراف«  مفهوم  اساس  بر  را  دولتی«  »جرم  باال  خواندنی  کتاب  کرده devianceنویسندگان  تعریف  این  (  اند. 

ی تعریف جرم دولتی به نظر ما جذّاب و مهم است. با این همه، در متن این تعریف را نیاوردیم، زیرا پیش  شیوه 

های تعریف را شرح یاز دارد. به هر روی، نویسندگان هر یک از مؤلفهکشیدن مفهوم »انحراف« به توضیحاتی مفصل ن

 اند.داده 

 های مهم دیگر، رک: ی دقیق این تعریف و برخی تعریف برای مطالعه. 2
Raymond Michalowski; In search of ‘state and crime’ in state crime studies, State 

Crime in the Global Age, Edited by William J. Chambliss et al, Willan Publishing, 

2010, p 13-31. 

از حیث جرمبرای این از حیث  که  را  رفتار  آن  دولت  بنامیم الزم نیست حتماً  را »جرم دولتی«  شناختی رفتاری 

 ی مهم، عالوه بر دو منبع باال، رک ی این مسئلهانگاری کرده باشد. برای مطالعه درباره حقوقی جرم
Dawn L. Rothe; State Crime; Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, 

Edited by Gerben Bruinsma & David Weisburd, Springer, 2014, p 5040-5041. 

تعریف جرم دولتی و هم درباره هم درباره .  3 این متن به  ی  این، در  با وجود  آن اختالف وجود دارد.  ی مصادیق 

 پردازیم.ها نمی همناقش
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اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز دارد. برای مثال، دادخواهی از فساد اقتصادی اهمیتی  

 کند. هایشان محروم میای از مردم را از حق فراوان دارد، زیرا طیف گسترده 

ارتکاب ها( مرتکب جرم میفراد )انسانای  به واسطه دولت طبیعتاً   شود. بنابراین، 

جمهور، وزیر، رهبر حزب، پلیس،  جرم دولتی هم مسئولیت  »افراد  مرتکب« )مثالً رئیس

کشد و هم مسئولیت خود  »دولت  مرتکب« )مثالً دولت ایران، مأمور امنیّتی( را پیش می

از یک سو   برای مثال،  را.  آمریکا، دولت چین(  از مسئولیت مقامات و  میدولت  توان 

اند.  ی مردم مبادرت ورزیدهمأمورانی سخن گفت که در راستای اهداف دولت به شکنجه

گر اند، مسئولیت دولت  شکنجهاز سوی دیگر، عالوه بر افرادی که مرتکب شکنجه شده

  نیز قابل طرح است. هم مسئولیت افراد و هم مسئولیت دولت، اقسامی دارد که به برخی 

 از موارد مهم خواهیم پرداخت.

یابد. در این متن  های سیاسی ارتکاب جرم دولتی حالت فراگیر میدر برخی نظام

شود؟ متن اصوالً با همین فرض سروکار داریم. جرم دولتی تحت چه شرایطی فراگیر می

 1کند: وقتی برای شهروندان، یا گروهی معیّن از آنان، رو این پاسخ را پیشنهاد میپیش

وقوع جرم دولتی را تجربه کنند یا  شاهد،  یا دیده بزهبینی باشد که به عنوان قابل پیش

این فراگیر   2برای ارتکاب جرم دولتی از سوی نظام سیاسی به مشارکت طلبیده شوند.

می باعث  آن بودن  ارتکاب  و  درآید  »نُرمال«  به صورت  دولت  توسط  جرم  وقوع  شود 

ی جرم دولتی شدن، یا شاهد آن بودن،  دیدهاین معنا، بزهچندان تعجبی برنینگیزد. به 

ای های معیّن، تا حدی عادی است و تجربهکم برای گروهی مردم دستاگر نه برای همه

 رود.  »استثنایی« به شمار نمی

 ی دادخواهیمسئله - 2-1

 
تجربه.  1 هم  »همهشاید  توسط  نه  دولتی  جرم  گروهیی  توسط  بلکه  شهروندان،  قومیتی،  -ی«  نژادی،  دینی، 

مند بینی باشد، در این صورت نیز همچنان جرم دولتیْ فراگیر خواهد بود. برای مثال، آزار نظام قابل پیش  -جنسیتی

 راگیر است.اقلیت دینی در یک کشور، مصداق جرم دولتی  ف

 های جوامع انتقالی گرفته شده است.  ی ویژگیهای مهم کالین مورفی درباره این پاسخ از یکی از بحث. 2
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مسئله دولتی،  جرم  می  دادخواهیی  ارتکاب  پیش  چه   1کشد. را  به  »دادخواهی« 

میمعناس تفکیک  هم  از  را  دادخواهی  معنای  چهار  معنای    2کنیم. ت؟  ،  اوّلطبق 

دادخواهی یعنی »عملی تشریفاتی به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع  

است«. مدعی  حق     3شده  قانونی   »توانایی   از  است  عبارت  نیز  دادخواهی«  »حق  پس 

در جهت به قضاوت گذاردن  وارد بودن  تضییع یا انکارشده در مراجعه به مراجع صالح  

ترتّب آثار قانونی  مربوط«. کند در واقع  وقتی شخص دادخواهی می  4یا نبودن  ادعا و 

برد تا مورد  مدعی است حق او تضییع یا انکار شده و این ادعا را نزد مرجع صالح می

»دادگاه« نزد  خاص  معنای  به  دادخواهی  مهمی،  موارد  در  گیرد.  قرار  طرح    قضاوت 

 
های  اگرچه ما در این مقاله بر دادخواهی از جرم دولتی تمرکز کردیم، امّا چنین نیست که فقط جرایم و ظلم.  1

دیده باشند و از جهتی های مختلف چه بسا از جهتی بزه های سیاسی، گروه پذیر باشند. در نزاعدولتی دادخواهی 

کار همپوشان شوند. دیده و بزه های بزه در مواردی مقولهدیگر به بزه مبادرت ورزند. به عبارت دیگر، در واقعیّت شاید  

ساز دیده اند بلکه خودشان نیز بزه دیدگی کشانده در این صورت، با افرادی روبروایم که نه فقط دیگران آنها را به بزه 

پذیر دخواهی ها و جرایمی دااند. اگر یک گروه مخالف نظام سیاسی نیز به نقض حقوق بشر مبادرت ورزد، با ظلم بوده 

زدایی، جنایات علیه بشریّت، شویم. مثالً چه نیروهای دولتی و چه نیروهای مخالف دولت، اگر مرتکب نسلروبرو می

 گو باشند.  های سیاسی، آزار جسمانی یا روانی شوند، باید پاسخ جرایم جنگی، قتل

به »دادخواهی«   access to justiceی  در ایران ترجمه  ی تعداد معانی دادخواهی، مدعی حصر نیستیم.درباره .  2

ترجمه   سابقه همه،  این  با  دقیقدارد.  عدالت«  به  »دسترسی  به  انگلیسی  اصطالح  میی  هرچند  است،  از تر  توان 

هم برای   seeking justiceپردازی دادخواهی استفاده کرد. چه بسا معادل  ای غربی در این مورد برای مفهومنوشته

ب طرح  قابل  واژه دادخواهی  دیگر    petition  و  litigationهای  اشد.  حقوقی  واژگان  برخی  به  و  فارسی  در  نیز 

انگلیسی یک واژه دادخواهی هم ترجمه می  زبان  نیز وجود دارد که میشوند. در  را هم به ی غنی دیگر  آن  توان 

پرورانده که در   grievabilityای خواندنی پیرامون مفهوم  . جودیت باتلر نظریّهgrievanceدادخواهی برگرداند:  

انتقالی و عدالت ترمیمی به کار میهای جدید درباره بحث برای مطالعه درباره ی عدالت  این مفهوم، رک:  آید.  ی 

 اد، پروبلماتیکا.  نژ، ترجمه مهسا اسدالهکردن از زندگی  دیگری محافظتجودیت باتلر؛ 

، ص  211، شماره  1386در دعوای مدنی، نشر میزان، چاپ هفتم،    شدهدکتر ناصر کاتوزیان؛ اعتبار امر قضاوت.  3

طور که استاد اند، امّا همان . الزم به ذکر است مرحوم استاد این تعریف را برای مفهوم »دعوا« به دست داده 254

ف اند »دادخواهی« در عرف حقوقی به همان معنای »دعوا« است. برای دیدن تعریدکتر جعفری لنگرودی ذکر کرده 

، 1386ایشان، رک: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم،  

 )تعریف دعوی(. 290)تعریف دادخواهی( و  273ص 

، ص  1393،  32دکتر عبداللّه شمس؛ آیین دادرسی مدنی؛ دوره پیشرفته، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ  .  4

275. 

http://problematicaa.com/to-preserve-the-other-life/
http://problematicaa.com/to-preserve-the-other-life/
http://problematicaa.com/to-preserve-the-other-life/
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میمی را  ادعا  نادرستی   یا  درستی  قاضی[  ]یا  دادرس  و  اصل  شود  قانون    34سنجد. 

اساسی مفهوم دادخواهی را نزدیک به همین معنا به کار برده است. طبق این اصل، 

می کس  هر  و  است  فرد  هر  مسلم  حق  به »دادخواهی  دادخواهی  منظور  به  تواند 

 های صالح رجوع نماید...«.  دادگاه

دادخواهی، در اسناد حقوق بشری آمده است و »حق دادخواهی« به دوم    معنای

ی جهانی حقوق بشر »هرکس  اعالمیه  10ی  این معنا یکی از حقوق بشر است. طبق ماده

طرفی، منصفانه و  با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی

ی دعوا نزد »مرجع قانونی«  فاً به اقامهدادخواهی به این معنا صر  1علنی رسیدگی شود«. 

  طرف بیو    مستقلکنندهْ  قابل تقلیل نیست، و عالوه بر این الزم است مرجع  رسیدگی

باشد و قواعد رسیدگی  عادالنه را رعایت کند. به طور دقیق، حق دادخواهی به این معنا 

که  انونی، و اینگونه تعریف کرد: حق اشخاص برای مراجعه به مراجع قتوان اینرا می

ادله و  مورد  ادعاها  انصاف،  و  عدالت  به  مربوط  معیارهای  طبق  و  شود  شنیده  شان 

 2رسیدگی و احقاق حق قرار گیرد. 

نیز بدون   از دادخواهی، در جرایم دولتی  باال  بزهدو معنای  ی  دیدهکاربرد نیست. 

کن طرح  را  ادعایش  رسمی  مراجع  به  مراجعه  با  است  ممکن  دولتی  به جرایم  و  د 

تقسیم یک  طبق  ورزد.  مبادرت  است دادخواهی  ممکن  رسمی  مراجع  این  بندی، 

بینبین جرایم  مرتکب  دولت  مقامات  اگر  مثال،  برای  باشند.  داخلی  یا  المللی   المللی 

دیدگان به مرجع زدایی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت شده باشند، شاید بزهنسل

و رسیدگی به جرایم مذکور را بطلبند. از سوی دیگر،  المللی مراجعه کنند  قضایی بین

داخلی مراجعه کند و به دادخواهی مبادرت ورزد. این دادگاه    دیده به دادگاهشاید بزه

داخلی شاید در زمان رژیم مرتکب جرم برگزار شود یا شاید پس از تغییر رژیم برای 
 

ی مذکور: »هرکس حق دارد در برابر اعمالی که ناقض  حقوق بنیادینی باشد که  اعالمیه 8ی ه همچنین طبق ماد. 1

دار ملّی مراجعه کند و جبران کامل  های صالحیّت قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او مقرر داشته است به دادگاه 

 آن را خواستار شود«.
2. Francioni, Francesco; Access to Justice as a Human Right, Oxford University 

Press, 2007, Introduction. 

نه صرفاً معنای -قانون اساسی را طوری تفسیر کرد که این معنا از دادخواهی  34توان اصل  از حیث موازین تفسیر می

 را شامل شود. -اوّل
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کنیم که مراد از »دادگاه    رسیدگی به جرایم مقامات پیشین تشکیل شود. به عالوه، دقت

داخلی« صرفاً »دادگاه محل وقوع جرم دولتی« نیست. چه بسا کشوری، غیر از کشور 

داده در کشوری  به جرایم رخ  1، صالحیّت جهانیمحل وقوع جرم، برای مثال بر اساس  

پرونده خبرها  طبق  اکنون  هم  کند.  رسیدگی  سابق    ایدیگر  »مقامات  از  یکی  برای 

 2ایرانی« در کشور سوئد گشوده شده است.

 رسیم. در دو معنای پیشین، دادخواهی فرایندی اصوالًدادخواهی میسوم  به معنای  

ی درستی  درباره  - معموالً قاضی -بوروکراتیک بود که در آن یک مقام رسمی و دولتی  

های اخیر دادخواهی  کرد. با وجود این، در دههمیقضاوت  یا نادرستی  ادعای دادخواه  

بوروکراتیک از جهات مختلف به بحران دچار شده است. استدالل شده که دادخواهی  

ا به  رسمی  مقام  نزد  عیببوروکراتیک  افراطی، ین  فرمالیزم   است:  دچار  ها 

ناپذیری، گران بودن، ناکارآمدی، کُند بودن، فقدان تنوّع، عدم بازشناسی نیازهای  انعطاف

که بُرد یکی از طرفین به  طرفین، عدم مشارکت فعّال طرفین در رأی، آمارگرایی، و این

نها، رویکردهایی دیگر  ی این نقدها و نظیر آدر نتیجه  3معنای باخت طرف دیگر است.

یا »جایگزینبه دادخواهی شکل گرفته که »شیوه های حل  های بدیل حل اختالف« 

می  4اختالف«  شیوه  5شوند. نامیده  دولتی  این  مقام  یک  که  نیستند  این  مستلزم  ها 

ادعاهای طرفین قضاوت کند. درباره نادرستی  یا  عمدتاً    6ی درستی  بدیل  رویکردهای 

 
1. universal jurisdiction 

آمیز در حقوق جنایی های مهم و مناقشهم داخلی یکی از بحثی مزایا و معایب صالحیت جهانی  محاکبحث درباره .  2

 المللی است.بین
3. Albert Fiadjoe; Alternative Dispute Resolution; A Developing World Perspective, 

Cavendish Publishing, 2004, p 1. 

4. alternative dispute resolution 
5. Francesco, Op. cit. p 69-70. 
6. Carrie Menkel-Meadow; Mediation, Arbitration, and Alternative Dispute 

Resolution (ADR), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 

Elsevier Ltd., 2015. 
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های  ها در مورد جرماین روش  4شوند. می  3وسازشصلحو    2گری، یانجیم  1داوری،شامل  

کاربست هم  بهدولتی  و  عدالت  پذیرند  و  ترمیمی  عدالت  در  که  دید  خواهیم  تفصیل 

 انتقالی چه جایگاه مهمی دارند. 

ایران اگر محتوای اظهارات بزه به معنای  جرم دولتی را تحلیل    دیدگاندر  کنیم، 

می  چهارم قابل دادخواهی  زیر  شکل  به  چهارم  معنای  دولتی،  جرم  مورد  در  رسیم. 

دادخواهی از جرم دولتی، کنشی سیاسی و علنی است به این منظور که    5تعریف است: 
 . دیدگان  جرم دولتی قرار دهد عدالت را در دسترس بزه

گیرد و در آن قسمی  می  مأل عام« و »آشکارا« صورت این معنا از دادخواهی »در  

با رویکردی جامعه  »مخاطب قرار دادن« وجود دارد. گرا دادخواهی به این معنا اصوالً 

ی دهد و به دنبال این است که جامعهی سیاسی را مخاطب قرار میحس عدالت جامعه

آن را دریابد، و برای    های سیاسی و اخالقیشده را ادراک کند، داللتسیاسی ظلم واقع

دیدگان را زنده نگه  دیدگان به عدالت بکوشد. به عالوه، دادخواهی یاد بزهدسترسی بزه

کند. ممکن است دادخواهی به میزانی عمومیت یابد و  دارد و با فراموشی مقابله میمی

سیج  تشکیل دهند و نیروها را ب  6جنبشی اجتماعی دیدگان  جرم دولتی و حامیان آنها  بزه

 
1. arbitration 

2. mediation 

3. conciliation  )سازش، یا مصالحه( 

 برای مطالعه در این موارد، رک:  . 4
Training Manual on Alternative Dispute Resolution and Restorative Justice, United 

Nations Office on Drugs and Crime,2007, 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/publications_adr[1].pdf . Menkel-Meadow, Op. 

cit.  

ایم و صرفاً گام اوّل  ی »دادخواهی« در فضای عمومی طرح کرده این تعریف را بر اساس بررسی کاربردهای واژه .  5

 یم.تر نزدیک شوهای دقیقبرای تعریف این معنا از دادخواهی است. امید است با نقد این تعریف به تعریف

یافتگی ای است که با میزانی سازمانی  عامدانههای جمعکنش  (social movement)  جنبش اجتماعیمراد از  .  6

 کنند.کشند یا از آن دفاع میو تداوم، به طرق مختلف اقتدار موجود را به چالش می
See: Stephanie Wolfe; The Politics of Reparations and Apologies, Springer, 2014, p 

13-18. 

https://www.un.org/ruleoflaw/files/publications_adr%5b1%5d.pdf
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می1کنند.  متولّد  دادخواهی«  »جنبش  صورت،  این  که در  نیست  اینگونه  البته  شود. 

لزوماً از توسّل به ابزارهای حقوقی و قضایی پرهیز کند. در این مورد   جنبش دادخواهی 

چه بسا دادخواهان علیه دولت به استدالل حقوقی متوسل شوند و نزد مراجع رسمی 

دانند با طرح دعوا نزد  که میتی دادخواهان به رغم اینی دعوا کنند. چه بسا حاقامه

نمی دست  مستقیم  حقوقی   موفقیت  به  رسمی  دست  مراجع  به  مساعد  رأی  و  یابند 

گران ممکن است آورند، باز به دادخواهی  قضایی مبادرت ورزند. »در حقیقت، کنشنمی

رأی دادگاه نظر   ی مستقیمهنگام طرح دعوا در مراجع قضایی به چیزی بیش از نتیجه 

در مواقعی که با فرض صدور رأی   داشته باشند. درست به همین دلیل است که حتی

گران به استراتژی ای از کنشاندازی برای اجرای آن وجود ندارد، مجموعهمساعد، چشم

ادامه می حقوقی  دعوای  آنطرح  بازتاب  دهند.  که  باشند  این  پی  در  است  ممکن  ها 

بیرسانه به دست  به  اورند،ای  را  عرضه عنوان گواه حقانیت رأی صادره  به جامعه  شان 

تر برآیند. به همین سیاق،  در صدد جلب همراهی و حمایت بیش کنند و از این طریق،

کشیدن    .ها ... ظاهر شودرأی صادره ممکن است در جایگاه اهرم مکمل سایر تاکتیک

دادگاه کریدورهای  به  نارضایتی  درجهیک  با  مرئیت ها،  از  برجسته ای  و بخشی،  سازی 

بخشی همراه است. از این زاویه، بسیج قانون، چه در قالب دادخواهی قضایی و  فوریت

های مدرن کنش  تر اعتراض، با شکلتر و غیررسمی چه در هیئت اشکال خُردتر، پراکنده

2جمعی اشتراکات فراوانی دارد«.
 

دادخواهی درمؤلفه   طبق باال،  تعریف  عدالت  پی    ی دیگر  بزهتأمین  دیدگان  برای 

زنیم، از  دیدگان جرم دولتی حرف میجرم دولتی است. اما وقتی از »عدالت« برای بزه

 
های اجتماعی رواج یافته در شبکه  الیناکتیویسم  آنهای اجتماعی در قالب  به ویژه در چند سال اخیر، جنبش.  1

الین است که در آن شهروندان طور اینترنتی در مقام الین، دادخواهی  آن است. یکی از مصادیق مهم اکتیویسم  آن 

الین، هنوز فهمی عمیق از سازوکارهای آن  یران، به رغم رواج اکتیویسم  آن آیند. در ا دادخواهی از ظلم دولتی بر می

 شناسیم.های آن را به دقت نمیها و عیبنداریم و مزیت

 ؛ نقد اقتصاد سیاسی.قانونی  »بسیج قانون« نه بسیجفروزان افشار؛ . 2

ها و استراتژی محمدرضا عظیمی؛ اسطوره حق  ی بسیج حقوقی در متون فارسی، همچنین رک:برای مطالعه درباره 

آقای قاضی: حداقل دستمزد،   گوییم. فروزان افشار؛ می1398انداز کنشگری حقوقی در ایران، شیرازه، اصالح: چشم

 .171-191، 1399، بهار 14نامه نقد اقتصاد سیاسی، شماره ها، فصل»سبد معیشت« و سیاست حق

https://pecritique.com/2020/05/23/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4/
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های دولتی را گوییم؟ در ادامه، کاربست چهار ق سم عدالت در مورد جرم چه سخن می

عدالت  عدالت اصالحی،    عدالت به مثابه سزادهی،سنجیم. این چهار قسم عبارتند از:  می
ی جرم دولتی را به شکل  هر یک از این اقسام عدالت، مسئلهعدالت انتقالی.  و ترمیمی

ی ی سیاسی باید بیندیشد که از منظر کدام نظریهکند. جامعهبندی میخاصی صورت 

  عدالت انتقالیشود که  نگرد. در این مقاله استدالل میعدالت به ماجرای جرایم دولت می

دهد.  تر به دست میکند و پاسخی مناسببندی میرا بهتر صورت  ی جرم دولتیمسئله 

ی عدالت انتقالی، بسیار  های کالین مورفی، پژوهشگر برجسته در کل این بحث، از آموزه

ی مسائل  ایم به همراه مورفی دربارهایم. چه بسا بتوان گفت که سعی کردهبهره برده

   تأمّل کنیم.

 مثابه خواستِ مجازات به. دادخواهی  1.۳

باید کرد؟مرتکب  با   پاسخ می  2طرفداران  سزادهی  1جرم دولتی چه  دهند:  چنین 

از منظر عدالت  سزاگرایانه، اجرای عدالت به این معناست که مرتکبان    3.مجازات  متناسب

  دارد   ذاتی  مجازات  متناسب نیز ارزش  4طور متناسب مجازات شوند و سزا ببینند. جرم به

که صرفاً به عنوان ابزاری برای تحقق خیرهایی مانند کاهش وقوع جرم به کار  نه این

اندیشه  5رود. و  طبق  درد  سزاوار  اخالقی  حیث  از  دولتی  جرم   مرتکبان  سزادهی،  ی 

شود، و مجازات کردن آنها »نظم اخالقی  بر آنها تحمیل می  اند که به شکل مجازاترنجی

 
ها نیز، عالوه بر افراد، قابل  مسئولیت جنایی  دولتدر این قسمت، مرادمان سزادهی  افراد مرتکب است، امّا آیا  .  1

ی دکتری زیر رجوع کنید. این رساله به دقت مسئله را طرح  سالهدر این مورد، به بحث مبسوط در رطرح است؟  

های مخالفان و موافقان سال از نگارش رساله، چه بسا بتوان در مواردی استدالل   15کرده، با این همه بعد از گذشت  

در پرتو تعامل   ای دیگر طرح و ارزیابی کرد. رک: مهرداد رایجیان اصلی؛ جرم انگاری سوء استفاده از قدرترا به شیوه 

 .  261-281، ص 1385نظام حقوق بشر و حقوق کیفری، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 
2. retribution 

3. proportional punishment 

مدرن، ترجمه دکتر علی شجاعی، نشر   ایی سزادهی، رک: گابریل هالوی؛ کیفردهی آموزه برای مطاله درباره .  4

 .40-70، ص  1395نظری، نشر میزان،  . تام بروکس؛ مجازات، ترجمه محمدعلی کاظم31-44، ص  1393دادگستر،  
5. Duff; Legal Punishment, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

https://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/  

https://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/
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بازسازی می بزهمج  1کند«. را  باعث شود  بسا  بزهکار چه  رنجَش  ازات  دیده حس کند 

توسّط جامعه بازشناسی شده است و این اهمیّت دارد. به عالوه، سزادهی بحث مهم  

 کشد. مسئولیّت شخصی اشخاص را پیش می

های  مهمترین عاطفه  3کند. تولید می  2عواطف سزاگرایانه  جرم دولتی در موارد مهمی 

»خشم«،  سزاگرایانه از:  »نفرت«.   5»عصبانیت«،  4عبارتند  از    6و  وقتی  »الف«  شخص 

شود که رفتار »ب« را در قبال خود ظالمانه بیابد. بنابراین میخشمگین  شخص »ب«  

  عصبانیت شود. در مقابل، ناظران  رفتار ظالمانهْ  ایجاد می  خشمدیدگان جرم دولتی  در بزه

شود که رفتار »ب« در قبال   میعصبانی  ز »ب«  کنند. شخص »الف« وقتی ارا تجربه می

انسان  از  بسیاری  بیابد.  ظالمانه  را  »ج«  علیه  شخص  دولتی  جرم  از  است  ممکن  ها 

امر عاطفههم این  باخبر شوند و  برانگیزد.    عصبانیتی  نوعان خود  آنها  و    خشمرا در 

از این باور است   ناشینفرت  شوند، امّا  برانگیخته می  رفتار ظالمانههر دو با  عصبانیت،  

ظالمانه،   رفتار  از  فراتر  مرتکب،  شخص  شرورانه  که  چه  شخصیت  بنابراین،  دارد. 

او  بزه به  بیابند  را دارای شخصیت شر  اگر مرتکب  ناظران،  ورزند.  مینفرت  دیدگان و 

ی  شود، به یک معنا کارخانهعادتْ مدام مرتکب جرم میدولتی که همچون مجرمان  به

است. عواطف مذکور ممکن است به خواست  مجازات   نیت و نفرتتولید خشم، عصبا

 
1. Elmar G.M. Weitekamp and Stephan Parmentier; Restorative Justice and State 

Crime, , Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Edited by Gerben 

Bruinsma & David Weisburd, Springer, 2014, p 4432. 

2. retributive emotions 

عواطف سزاگرایانه منحصر در جرم دولتی نیست و در بسیاری از موارد جرایم شهروندان علیه همدیگر نیز این .  3

 کند. برای بحث بیشتر در مورد عواطف مختلف ناشی از ظلم، رک: عواطف را ایجاد می
Jon Elster; Retribution, in Retribution and Reparation in the Transition to 

Democracy, Cambridge University Press, 2006, p 34-37. 

4. anger 

5. indignation 

6. hatred 
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کنندگان این عواطف، عدالت را در مرتکبان جرم دولتی ترجمه شوند و طیفی از تجربه 

  1گرو ا عمال درد و رنج بر ظالمان ببینند.

نظریه میان  در  برجسته سزادهی،  موافقان  و  مخالفان  مخالفان  پردازان،  دارد.  ای 

ی درد و رنج بر  اند. برخی از آنها، ا عمال عامدانهی بر سزادهی وارد کردهنقدهای مهم

کنند  تمرکز میدولت  دانند. برخی دیگر بر نقش  انسانی دیگر را از حیث اخالقی ناروا می

می چالش  به  را  رنج  و  درد  تحمیل  برای  دولت  جواز  نیز    کشند. و  سزادهی  موافقان 

ی این قسمت با آن این مورد ادامه دارد. در ادامه   اند و بحث درهایی پیش نهادهپاسخ

کنیم:  کاری نداریم و صرفاً به نفع این مدعا استدالل می  -شانبه رغم اهمیت  -نقدها 

دهی به پذیرش مبانی  اخالقی و فلسفی  سزادهی، کاربست آن در پاسخ  فرضحتی با  

به سزادهی    دادنمحوریت  های جدی دارد و نقدهای مهمی بر  جرایم دولتی محدودیت

ی این پرسش تأمّل  دقت دربارهرسد. برای بیان دقیق این نقدها، باید بهوارد به نظر می

ترین پاسخ، به نظر ما، به این شکل  دقیقکند؟  ای ایجاد میجرم دولتی چه مسئلهکنیم:  

اوّالً عدالت در دسترس  خواهیم  بندی است: در مواجهه با جرم دولتی میقابل صورت
دیدگان قرار گیرد و ثانیاً به نظمی عادالنه گذار کنیم که نظیر جرایم پیشین در آن  بزه

مگر    شودحاصل نمی،  این مقصود، به ویژه در وضع فراگیر بودن جرم دولتی    2. رخ ندهد
یابد تغییر  اساسی  طور  به  مردم  و  دولت  میان  تعامل  بنیادین  چارچوب  اگر  اینکه   .

 دهیم.  است. توضیح می  نابسنده ی ما این باشد، ناگزیریم تأیید کنیم که سزادهی  مسئله 

سنجد که آیا شخص  متهم به ارتکاب  کند؟ او میی محاکمه، قاضی چه میدر جلسه 

ه. اگر ارتکاب جرم احراز شد و متهمّ مسئول شناخته شد،  جرم مبادرت ورزیده است یا ن

های  های سنّتی، قاضی اصوالً به بستر ارتکاب جرم و مؤلّفه شود. در محاکمهمجازات می

ندارد. در کشور ما، چه مؤلفه  اجتماعی  دخیل کار  تاریخی و  سیاسی و  های سیاسی، 

است؟ محاکمه به این پرسش  اجتماعی شرایط را برای ارتکاب جرم دولتی مهیّا کرده  

 
های جذابی در قلمرو فلسفه مجازات و مطالعات حقوق و عواطف این عواطف سزاگرایانه و خواست سزادهی، بحث.  1

ان آیا خواست سزادهی همان  انتقام در  تقامرقم زده است.  آیا ممکن است  باشد،  انتقام  جویی است؟ بر فرض که 

 توانند تحمیل درد و رنج در قالب مجازات را توجیه کنند؟مواردی متناسب باشد؟ آیا عواطف سزاگرایانه می

 .  های عدالت انتقالی است بندی ما از مسئله تا حد زیادی تحت تأثیر آموزه طور که خواهیم دید، صورت همان . 2
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آیند.  به حساب می  1ربط« هایی »بیپردازد و طبق رویکردهای سنّتی چنین پرسش نمی

زدایانه« است؛ به این  زدایانه و اجتماعزدایانه، تاریخاز این رو، سزاگرایی معموالً »سیاست

مؤلفه نادیده میمعنا که  را  اجتماعی  دخیل  و  تاریخی  و  های سیاسی،  بر  گیرد  صرفاً 

بر مسئولیّت شخصی  مرتکبان،   ص رفاین تمرکز     2کند. مسئولیّت شخصی  افراد تمرکز می

شده از ماجرای  به ویژه وقتی ارتکاب جرم دولتی فراگیر است، ناگزیر تصویری تحریف

 فهمیم. داده را بد میکند. با رویکرد سزاگرا، جرایم رخ های دولتی ترسیم میجرم 

اگ دیگر،  سوی  مجازات  از  شرایطی  تحت  شد  احراز  متهم  توسط  جرم  ارتکاب  ر 

بر مرتکب جرم وارد میمی بر  شود. مجازات درد و رنج  امّا  امکان کند،  جرم   3شرایط 

روابط میان دولت و مردم دست  ی  گذارد و در نتیجه چارچوب ناعادالنهدولتی اثر نمی

شود.  نحو علمی ترمیم نمیان بهدیدگ های بزهماند. همچنین درد و رنجنخورده باقی می

دهد و نه شرایط اجتماعی ارتکاب جرایم دولتی را تغییر می-مجازات نه بستر سیاسی

شوند.  های ما حل نمیکند. بنابراین، مسئلهتر مهیّا میرا برای گذار به نظمی عادالنه

سئله پیش  حلّی نابسنده برای منگریم، راهوقتی از منظر سزاگرایی به جرایم دولت می

ی »نابسنده« را دقیق به کار بردیم. مدّعای ما لزوماً  ی پیشین، واژهنهیم. در جملهمی

جا   هیچ  و  شد  متوسل  مجازات  و  محاکمه  به  نباید  موردی  هیچ  در  که  نیست  این 

»سزادهی« قابل کاربست در جرایم دولتی نیست. سزادهی چه بسا در مواردی کاربرد  

عنوان یک ملّت اگر به  4آید. است و از پس حل مسئله برنمیداشته باشد، اما نابسنده  

بر  می تکیه  کنیم،  حرکت  آزادانه  و  عادالنه  نظمی  سمت  به  و  بیابیم  التیام  خواهیم 

درستی مواجه شویم های گذشته بهتوانیم با تاریکیسزاگرایی روا نیست. با سزادهی نمی

ب تعامل میان دولت و مردم را تغییر تر دل ببندیم. مجازات، چارچوای روشنو به آینده

رهاند و به نظم  ای که آبستن  جرم دولتی است نمیدهد و ما را از نظم ناعادالنهنمی

 
1. irrelevant 

 ، سایت پروبلماتیکا.جرم و مجازاترک: لیندزی فارمر، . 2

3. conditions of possibility 

« باشد، به طور رادیکال با  گفته شد که این با فرض پذیرش مبانی سزادهی است. برای مثال اگر کسی »الغاگرا.  4

 کند.مجازات مخالفت می

http://problematicaa.com/crimeandpunishment/
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عدالتی رخ داده و در نتیجه رساند. جرم دولتی در بستری از بیعادالنه و آزادانه نمی

م بستر ارتکاب اش مجرمانه نباشد، ناگزیریی دولت هم مثل گذشتهکه آیندهبرای این 

 1ی علمی بشناسیم و با کنش جمعی تغییر دهیم. جرم دولتی را با مطالعه

رسیم. عدالت به مثابه سزادهی بیشتر در شرایطی کاربرد دارد که  به نقد دوم می 

رساند،  است. به این معنا که اصوالً دولت به مردم آسیب نمیاستثنائی  جرم دولتی امری  

ورزد. در مقابل، وقتی جرم دولتی به  به رفتارهای مجرمانه مبادرت می  ولی در مواردی

برای مثال،    2شود.تر روبرو میدرآید، سزاگرایی با محدودیت جدی  رفتار نرمالصورت  

مند بوده است.  عنوان یک جرم دولتی، فراگیر و نظامدر ایران معاصر فساد اقتصادی، به

تر  طور استثنایی رخ دهد، سزاگرایی چه بسا مناسب  اگر ارتکاب فساد فراگیر نباشد و به

های محوریت دادن به عدالت سزاگرایانه باشد. امّا در مواجهه با فساد فراگیر، محدودیّت

آوریم. فرض کنید سدّی شکسته شود. برای توضیح این نکته مثالی میبیشتر برمال می

اند تا شهر را از آب خالی  ای سطل به دست گرفتهو آب شهر را فرا گرفته است و عده

کنند. رفتار این عده، هرچقدر هم که صادقانه باشد، در بهترین حالت، ناکارآمد است.  

کند.  ی کیفری  چند متهم به فساد مسئله را حل نمیوقتی فساد فراگیر باشد، محاکمه

اد  شنویم »فساد سیستمی نیست«. وقتی فسکرّات از مقامات میاین روزها در ایران، به

رسیم که فساد کار چند فاسد  خودسر حل میرا سیستمی ندانیم، معموالً به این راه

قرار   اولویت  در  را  کیفری  پاسخ  بنابراین،  کنیم.  مجازات  را  آنها  است  کافی  و  است 

سپریم. امّا روشن  دهیم و مدیریت مسئله را به نیروهای پلیسی/امنیتی/کیفری میمی

مند،  کند. در فساد فراگیر و نظامسیستمی را حل نمیی  است که پاسخ کیفری مسئله

ماند که سطل آب در دست بگیریم و بکوشیم شهر اولویت دادن به مجازات به این می

نجات دهیم. آب  را  نظام سیاسی می  3گرفته  بدتر،  و  در حالت  محاکمه  با چند  کوشد 

 
1. Colleen Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, Cambridge 

University Press, 2017, p 88-90.  
2. Ibid, p 9. 

ی مترجم  « مسائل اجتماعی درآمده است. در این مورد، به مقدمهکردن این نقد از دل نقدی تام و تمام بر »پلیسی.  3

 ، پروبلماتیکا.چقدر به پلیس نیاز داریمبر متن زیر رجوع کنید: الکس ویتالی؛ 

http://problematicaa.com/abolitionism/
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دهد، در حالی  ی فساد صورت میکند کاری برای حل مسئله  وانمودمجازات به مردم  

 یابد.  شود و تداوم میی فساد با تازیانه و زندان حل نمیکه مسئله

ی سزادهی با صلح ربط دارد. این نقد نیز به طور ویژه در مورد نقد بعدی به رابطه 

را به طور گسترده تجربه کردهکشورهایی صدق می اکنون کند که جرم دولتی  اند و 

تر پیش بروند. اصرار بر مجازات ممکن است گذار به خواهند به سمت نظم عادالنهمی

دولت  کشوری  در  کنید  فرض  مثال،  برای  بیفکند.  مخاطره  به  را  دموکراسی  و  صلح 

سرکوبگر سقوط کرده و دولت انتقالی قرار است فضا را برای اجرای عدالت و گذار به  

انتقالی در وضعی    دموکراسی مهیّا کند. در بحث از عدالت انتقالی خواهیم دید که جوامع

برند و این مخاطره وجود دارد که به وضع استبداد برگردند. در چنین  شکننده به سر می

حالتی، باز ممکن است فرادستان سابق قدرت را بربایند، به ویژه اگر دریابند قرار است 

کنند که اگر بزهکاران مجازات طرفداران  سزادهی گاهی ادعا می  1سخت مجازات شوند.

گذریم، در  ند، عدالت اجرا نشده است. در نتیجه، وقتی به خاطر صلح از مجازات مینشو

ی کیفری ایم. بنابراین، نارواست که محاکمهاندیشی کردهواقع عدالت را قربانی مصلحت

جایش را به کمیسیون صلح و آشتی بدهد. با این همه، این مدعای طرفداران  سزادهی 

ت. از یک سو این دیدگاه به ناروا تقابلی سفت و سخت میان انگارانه و نسنجیده اسساده

هایی از عدالت در دست داریم  کند، در حالی که امروزه نظریهصلح و عدالت برقرار می

طور که خواهیم اند. همانکه نه تنها با صلح مغایرت ندارند بلکه صلح را در خود گنجانده

یا  ی  ترمیمی است. بنابراین، دوگانه  های مهم عدالت دید، صلح و آشتی یکی از ارزش 

از سوی دیگر، دیدگاه مذکور »عدالت« را  2رسد. انگارانه به نظر می، سادهصلح یا عدالت

گیرد، و این نیز نارواست. فرایندهای ترمیمی و انتقالی هم قابلیت  با »سزادهی« یکی می

که دسترسی به عدالت   گونه نیستدارند عدالت را در دسترس قربانیان قرار دهند و این

رابطه این  دلیل  به  بگذرد.  مجازات  مسیر  از  مشکلصرفاً  مجازات،  ی  و  صلح  میان  زا 

می تصمیم  انتقالی  جوامع  از  رویّهبسیاری  کیفرگراییْ  جای  به  و  گیرند  ترمیمی  های 

آور نیست که بسیاری  ی مورفی، »تعجبعدالت انتقالی را مبنا قرار دهند. طبق نوشته 

 
1. Weitekamp and Parmentier;Op. cit. p 4433-4434. 
2. Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 13-14. 
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هایی غیر از های گذشته به دنبال شیوهدر حال گذارْ برای رسیدگی به ظلم  از جوامع

و    1در آرژانتین، آپارتاید در آفریقای جنوبی،   "جنگ کثیف"اند. متعاقب  مجازات بوده

، در بسیاری از کشورها،  1970ی  جنگ داخلی در گواتماال، عفو عمومی صادر شد. از دهه

و   سیرالئون  فیجی،  غنا،  جمله  کمیسیون از  حقیقتالسالوادور،  شده  های  ایجاد  یاب 

که تحت    بینی شدهالمللی نیز تمهیداتی پیشی دیوان جنایی بیندر اساسنامه  2است«. 

  3های غیر سزاگرایانه پی گرفته شود.المللی نیز پاسخهای بینشرایطی در جرم 

د و سزا دهد؟  به نقد چهارم بپردازیم. چه مرجعی باید مرتکب جرم را مجازات کن 

المللی.  مانند دیوان جنایی بین  -المللییا یک مرجع قضایی بین  4پاسخ: یا یک دولت، 

پرسش مورد  دو  هر  اگر  در  داخلی،  رسیدگی  مورد  در  است.  طرح  قابل  مهم  هایی 

ی قضائیه به طور منصفانه و تر است قوه»استقالل قضایی« وجود داشته باشد محتمل

ندان رسیدگی کند. امّا در کشورهایی که ارتکاب جرم دولتی در  کارآمد به جرایم قدرتم

آنها فراگیر است در بسیاری از موارد نه تنها از استقالل قضایی خبری نیست بلکه خود  

دستگاه قضا در سرکوب مردم سهم دارد. در این صورت، آیا خود نظام کیفری که در 

تواند به  یا خود دولت  مجرم میتواند سرکوبگران را سزا دهد؟ آحال سرکوب بوده می

بی جرمطور  به  اینطرفانه  نه  مگر  کند؟  رسیدگی  خودش  به  منتسب  دولت های  که 

هایی است که باید الغا شود؟ در این مورد،  سرکوبگر و نظام کیفری آن دقیقاً نماد ارزش

 
 ی عفو عمومی، رک:  ی آفریقای جنوبی درباره ی تجربهبرای مطالعه درباره . 1

Robert Peacock; Institutional and structural victimisation: apartheid South Africa, 

Towards a victimology of state crime, Towards a victimology of state crime, edited 

by Dawn L. Rothe and David Kauzlarich, p 212-224. 

متن باال اخیرا به فارسی نیز ترجمه شده است: داون ال. روث و دیوید کازالریچ؛ پاسخ به جرم حکومتی، ترجمه  

 .1400اله غالمی، نشر شهر دانش، دکتر نبی
2. Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 10. 

انتقالی؛ شیوه .  3 عدالت  دیرباز؛  مرضیه  و  یزدیان جعفری  بینرک: جعفر  با جرائم  برخورد  در جوامع  های  المللی 

 .507-509، ص 1397، پاییز و زمستان 2، شماره 48شناسی، دوره انتقالی، مطالعات حقوق کیفری و جرم

طور که پیشتر ذکر شد، ممکن است دولتی بنا بر قواعد صالحیت، مانند صالحیت  ها، همان در مورد صالحیت دولت.  4

های فنی، داده در کشوری دیگر صالح بشمرد. این فرض، مستلزم بحثهای رخ جهانی، خود را برای رسیدگی به جرم 

راد متن از »دولت« همان دولتی است که جرم در  دقیق و مجزاست، و در این قسمت با آن کار نداریم. در نتیجه م

 مرزهای آن واقع شده است.
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 1موانع مهمی بر سر موفقیت دادخواهی قضایی علیه مرتکبان جرم دولتی وجود دارد. 

باید جرم را که  رفتارهایی  دولت  اصالً  باشد. شاید  انگاری میشاید  ندانسته  کرد جرم 

انگاری  رفتاری، در عمل مایل یا قادر به پیگرد مرتکبان نباشد. شاید  دولت به رغم جرم

هم نظام سیاسی »روی کاغذ« رفتاری را جرم بینگارد امّا »در عمل« به آن مبادرت 

ها را وادارند که در سطح  المللی شاید دولتد. مالحظات بینورزد یا آن را تشویق کن

المللی  های بینکنند به ارزشوانمود ی دولتی  انگاری  رفتارهای ظالمانهرتوریک با جرم

وفادارند، اما همزمان در عمل مایل به پیگرد آن جرایم نباشند و مرتکبان را حمایت 

دیدگان، فعاالن  های اقتدارگرا نیز بزهدر نظامکنند. به رغم موارد باال، قابل فهم است که  

ی مرتکبان جرم دولتی  سیاسی، و وکالی اکتیویست برای تعقیب و محاکمه-اجتماعی

بکوشند. چه بسا قصدشان این باشد »نیروی قانون  کیفری« را، که معموالً برای سرکوب 

یرند. در مواردی رود، علیه مرتکبان جرم دولتی به کار گمستمر فرودستان به کار می

ممکن است دادخواهی قضایی علیه مرتکبان جرم دولتی در کشورهای اقتدارگرا ثمر  

بدهد و دادخواهان رأی مساعد به دست آورند. زیرا نظام قضایی حتی در این کشورها  

هایی دارد که چه بسا به دادخواهان نفع برساند. با  نیز کامالً یکدست نیست و تناقض

شود دادخواهی به رأی عادالنه نینجامد.  باال در اغلب موارد باعث میاین همه، موانع  

هرچند شاید دادخواهان حتی با فهم این نکته نیز همچنان به پیگیری قضایی مبادرت  

ی  ورزند چون قصدشان این است که فراتر از »موفقیت حقوقی « مستقیم در آن پرونده

 گری  حقوقی پیش برند. ی کنشخاص، اهداف جنبش اجتماعی را به واسطه 

زیادی  این موانع  با  دهد،  سزا  عادالنه  طور  به  را  دولتی  جرم  مرتکبان  دولتی  که 

ویژه وقتی جرم دولتی امری استثنایی نباشد. امّا پس از سقوط دولت مجرم  روبروست، به

جرم به  انتقالی  دولت  که  دارد  اشکالی  چه  سرکوبگر  سابق   های و  مأموران  و  مقامات 

تر استدالل شد که کیفرگرایی رسیدگی کند و به سزادهی  مرتکبان محوریت دهد؟ پیش

شاید گذار به صلح را دشوار سازد. چند نقد مهم دیگر را نیز مرور کردیم. عالوه بر اینها،  

انتقالی به مشکالت دیگر هم دچار است. علی در  القاعده  عدالت سزاگرایانه در دوران 

داده  قدر قوی نیست که به طور مناسب مرتکبان جرایم رخدولت انتقالی، نظام کیفری آن

 
1. Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 84-96. 
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در رژیم سابق را تعقیب و مجازات کند. در وضع انتقالی، پلیس، دادسرا، دادگاه و سازمان  

های مختلف دچارند و با »شکل مطلوب« فاصله دارند. قاعدتاً جرایم  ها به ضعفزندان

رکوبگر رخ داده است، و نظام کیفری در دولت انتقالی از پس تعقیب  زیادی در دولت س

گیرد، و این تعقیب  به خود میگزینشی  آید. در نتیجه، تعقیب کیفری شکل  همه برنمی

مشکل عدالت  منظر  از  هم  مانند    1زاست. گزینشی  معیارهایی،  معرفی   با  بتوان  شاید 

مشکل   2»مجرمان اصلی« و »مهم«، تا حدی از خودسرانه بودن تعقیب کاست.   شناسایی 

خواهد به  دیگر، به »حکومت قانون« ربط دارد. دولت انتقالی بر اساس چه قوانینی می

تعقیب و مجازات مقامات و مأموران رژیم سابق بپردازد؟ اگر قرار باشد نظام کیفری به 

ت مختلفی قابل تصوّر است. از یک سو، شاید در  قوانین رژیم سابق استناد کند، مشکال

انگاری نشده باشد. از سوی دیگر، شاید  رژیم سابق برخی از رفتارهای ظالمانه اصالً جرم

ها در قوانین رژیم سابق، مثل مجازات مرگ، اکنون ناعادالنه شمرده  برخی از مجازات 

سابق را بر اساس قانون  شود. همچنین اگر نظام جدید قانون جدید وضع کند و مقامات  

جدید مجازات کند، به این معناست که قوانین جدید را »عطف بما سبق« کرده است  

 3و این نیز از منظر عدالت نارواست.

المللی به  مالحظات باال شاید این نظر را تقویت کند که بهتر است در دادگاهی بین

تر اس با محاکم ملّی، محتملالمللی، در قیی بینهای دولتی رسیدگی شود. محکمه جرم 

طرفی برخوردار باشد و موازین دادرسی عادالنه را رعایت کند.  است که از استقالل و بی

دادگاه این همه،  بینبا  دادگاه  های  ماجرای  دارند.  را  نیز مشکالت خاص خود  المللی 

بین بهجنایی  سابق  یوگوسالوی  برای  نشان  المللی  را  مشکالت  این  از  بخشی  خوبی 

المللی محکوم کرد.  های بیندهد. دادگاه مذکور رادوان کارادزیچ را به ارتکاب جرممی

صفحه بود و به زبان انگلیسی نوشته شد. در نتیجه، تعداد کمی از    2500رأی دادگاه  

 
1. Weitekamp and Parmentier; Op. cit.,bp 4434. 

رمیمی و آثار آن در جامعۀ انتقالی، مجله  زاده و رضا اسالمی؛ مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت تونه طبیب. پ2

 .170-171، ص  1398، پاییز  107، شمارۀ  83حقوقی دادگستری، دورۀ 
3. Weitekamp and Parmentier; Op. cit.,bp 4433. 

هایی برای برخی از مسائل مربوط به عطف حلالمللی بتواند راه رسد تقویّت عدالت جنایی بیندر دوران ما، به نظر می

 اسبق شدن به دست دهد. م
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مردم محلّی رأی را واقعاً خواندند و فهمیدند. مکان دادگاه نیز از حیث جغرافیایی دور  

وقوع جر بزهاز کشور محل  زبان  دادگاه حتی  و کارکنان  اغلب قضات  بود.  دیدگان،  م 

فهمیدند. قوانین شهود و متهمان را بلد نبودند و اظهارات آنها را از طریق ترجمه می

بنابراین عجیب نیست که   به قوانین محلّی نداشت.  ربطی  مورد استناد دادگاه، اصوالً 

للی را »بیگانه« به حساب آورند،  الممردم کشور محل وقوع جرم، قضات و مقامات بین

 1زند. و این به مشروعیت دادگاه لطمه می

یادآوری می قسمت  این  پایان  به مجازاتْ  در  آوردن  رو  مواردی  اگر در  کنیم که 

به موازین شکلی و ماهوی پایبند باشیم. دو  کامالً  موجّه، ممکن و مطلوب باشد، باید  

می ذکر  را  مهم  اینمورد  یکی  مکنیم.  دادرسی  که  طریق  از  باید  صرفاً  کردن  جازات 

المللی شده  ترین جنایات بینکه مرتکب شنیعمتّهمی، و لو اینهر  عادالنه صورت گیرد.  

طرف و قانونی و با رعایت تمام موازین دادرسی  باشد، حق دارد در دادگاه مستقل، بی

تا متهم  باشد،  علنی  محاکمه  است  الزم  اصوالً  شود.  محاکمه  جرم  عادالنه  به -احراز 

قطعی بهبی  -موجب حکم  شود،  فرض  شود، گناه  باخبر  اتهام  دالیل  و  نوع  از  سرعت 

توان متهم  فرصت کافی برای دفاع به او داده شود و از دسترسی به وکیل بهره برد. نمی

از حق از هیچ یک  پیشنهاد  را  به عالوه،  با دادرسی عادالنه محروم کرد.  مرتبط  های 

دادمی جنبش  بهشود  کنار  خواهی،  و  بشمرد  ظالمانه  را  اعدام  مجازات  صادقانه،  طور 

بگذارد. مطلوب است به سمتی پیش رویم که مفهوم »دادخواهی« را با »خواست  مرگ« 

 در تناقض بیابیم.  

 دادخواهی به مثابه خواستِ عدالت اصالحی

اص، ای میان اشخدر هر جامعه روابط مختلفی بین اشخاص وجود دارد. هر رابطه 

واجد یک بُعد هنجاری است که طبق آن طرفین رابطه باید همدیگر را محترم بشمرند 

ناروا ضرری به طرف هرجا یک طرف  رابطه به  2ها و منافع هم را مراعات کنند.و حق

روبرو  عدالت اصالحی  ای مربوط به  ناروا سود به دست آورد، با مسئلهدیگر وارد کند یا به

 
1. Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 185. 

2. Ernest J . Weinrib; Corrective Justice, Oxford University Press, 2012, p 2. 
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دهد: پاسخ عادالنه به ضررهای ناروایی  حی به این پرسش پاسخ میشویم. عدالت اصالمی

که یک شخص تحمّل کرده چیست؟ رسالت عدالت اصالحی این است که خلل رابطه 

برگرداند.  را به حالت عادالنه  اساس، »هیچ  1را اصالح کند و آن  این  به  بر  نباید  کس 

ضرررسانی، ضررزننده    2ماند«. نشده باقی بدیگران ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران

ی  کند. در همین زمینه، مادهدیده را دارای حق میرا ملزم به جبران خسارت و زیان 

ی  کند: »هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه اوّل قانون مسئولیت مدنی ذکر می

به هر  احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا  بی

ای وارد نماید که موجب که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه  حق دیگر

 باشد«.  می  ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود

مقام  یرابطه  مقامات  میان  و  دولت  و  دارد  هنجاری  بُعد  نیز  مردم  با  دولتی  های 

ها و منافع آنها را مراعات کنند. بنابراین، از منظر  ند و حق ملزمند مردم را محترم بشمر

رساند، باید درصدد جبران خسارت برآید عدالت اصالحی وقتی دولت به مردم آسیب می

گوییم دولت در قبال  یافته به حالت عادالنه بازگردد. در این حالت میی خلل تا رابطه

گفته  آسیب  دارد. هرجا  برابر دیگری  میدیدگان »مسئولیت مدنی«  در  شود شخصی 

ی  پس طبق آموزه  3مسئولیت مدنی دارد، یعنی ملزم به جبران خسارت وارده بر او است.

های  کنند باید زیانعدالت اصالحی در هر مورد دولت یا مقامات دولتی به مردم ظلم می

ایران نظریه در  این،  با وجود  را جبران کنند.  از ستمگری  ی  ی »مسئولیت مدن ناشی 

های  محدودیت  4دولت« هنوز به حد کافی رشد نیافته است و در قانون مسئولیت مدنی

 
1. Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 96-104. 

شود: نقض قرارداد، غصب مال دیگری، دارا شدن  موسّع، عدالت اصالحی مصادیق متنوّعی را شامل میطبق تعریف 

با وجود این، در این متن با همین مصداق اخیر )ایراد ضرر به دیگری( سروکار   .ناعادالنه، و وارد کردن زیان به دیگری

 داریم.

، ص  1386مان قهری، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران،  های خارج از قرارداد، ضدکتر ناصر کاتوزیان؛ الزام.  2

37. 
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ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت کارمندان دولت و شهرداری قانون مسئولیت مدنی، »  11ی  طبق ماده .  4

جبران خسارت وارده   وارد نمایند شخصاً مسئول  احتیاطی خساراتی به اشخاصانجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی

مؤسسات مزبور   باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا می
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قانونی البته که    هایاین نقص  1ناموجّهی بر الزام دولت به جبران خسارت وجود دارد.

طور موردی رسد که دولت بهباید رفع شود، امّا در همین شرایط هم ممکن به نظر می

ی  دیدگان بیندیشد. برای مثال، در فاجعهی جبران خسارت از آسیب تمهیداتی درباره

های سپاه گویا دولت تصویب کرده که  سقوط هواپیمای اوکراینی به علت اصابت موشک

خانواده  هزار  150مبلغ   به  کشتهدالر  از  یک  هر  پرداخت شود.ی  مطلع    2شدگان  ما 

 نیستیم که آیا در عمل هم مبلغی پرداخته شده است یا نه.  

ی جرم دولتی  دیدهعدالت اصالحی، در قیاس با سزاگرایی، بیشتر به بهبود وضع بزه

به مجازات   محورتر است. بر خالف سزادهی، عدالت اصالحی نهدیدهکند و بزهتوجه می

دیده  اندیشد. مجازات چه بسا باعث شود بزهدیده میبزهکار بلکه به جبران خسارت از بزه

حس کند درد و رنجش توسط جامعه به رسمیت شناخته شده و از این جهت برای او  

دیده را جبران تواند ضرر و زیان واردشده بر بزهمهم باشد. با این همه، سزادهی نمی
 

ی اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده 

أمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود حسب ضرورت برای تگاه اقداماتی که بر

ی است و با موازین مترقی درباره   1339دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود«. این قانون مصوب سال  

پراکنده مسئولیت مدنی دولت فاصله دارد. البته از تصویب این قانون تاکنون، در نظام حقوقی ایران قوانینی به صورت  

اند، هرچند  تری به مسئولیت دولت پیش گرفتهرویکرد مترقی  1339و موردی تصویب شده که در قیاس با قانون  

قانون آیین دادرسی کیفری  255قانون اساسی و ماده  171اغلب بر خود آنها نیز نقدهای جدی وارد است. به اصل  

 رجوع کنید.

ناص.  1 دکتر  رک:  مورد،  این  در  مطالعه  ص  برای  پیشین،  کاتوزیان؛  حسین  563-571ر  و  مرادخانی  فردین   .

شماره های   -  1388اسفندیاری؛ مبانی مسئولیت مدنی دولت در پرتو قوانین ایران، گفتمان حقوقی پاییز و زمستان  

آیت موالئی؛ موانع و چالش47-72، ص  16و    15 ایران،  .  اعمال مسئولیت مدنی دولت در  :    9449-9445های 

 .  1423-1440، ص 1399، زمستان 4، شمارۀ   05طالعات حقوق عمومی، دورۀ فصلنامۀ م

تصویب پرداخت این مبلغ از حیث حقوقی واجد نکات جالبی است که به طور مستقل باید مورد مطالعه قرار  .  2

 گیرد. در مورد خبر تصویب پرداخت مبلغ، رک:  

https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8

%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-

%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-

%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF

%D8%A7%D9%86-

%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C  

https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84167244/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C
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مقابل، از  عدالت اصالحی شخص آسیب   کند. در  زیان ناشی  را ملزم به جبران  رسان 

گذارد. ضمن دیده اثر میتر بر زندگی بزهکند و از این حیث به طور ملموس رفتارش می

نیز  این باشد که  می  تحت شرایطیکه، جبران ضرر  بازشناسی ظلمی  به معنای  تواند 

جبرا که  دید  خواهیم  است.  کرده  وارد  مردم  به  بزهدولت  از  خسارت  در  ن  دیدگان 

 شود. چارچوب عدالت انتقالی نیز مهم شمرده می

نظام صورت  در  پول  مبلغی  پرداخت  با  معموالً  ضرر  جبران  مدرن،  حقوقی  های 

دیدگانش پول  کند به بزهبنابراین، عدالت اصالحی اصوالً دولت را موظف می  1گیرد. می

ی نسبتاً مناسبی برای جبران ضررهای یلهبپردازد و خسارت آنان را جبران کند. پول وس

ی جرم دولتی نیز مهم است.  دیدهمادی است. امّا در کنار ضرر مادی، ضرر معنوی بزه

شاید   2مراد از ضرر معنوی لطمه به حیثیت و شهرت شخص یا لطمه به عواطف اوست.

ظر نرسد.  ی مناسبی برای جبران ضررهای معنوی به ندر بادی  امر، پرداخت پول وسیله

تری زوایای مختلف آسیب وارده بعدتر خواهیم دید که عدالت ترمیمی به نحو مطلوب 

دیده گاه  گیرد. ولی به هر روی »باید دانست که دادن مبلغی پول به زیانرا در نظر می

شده  برای مثال، فرد شکنجه  3کند«. تمام یا بخشی از ضررهای معنوی را ]نیز[ جبران می

 شناسی استفاده کند. شده برای جلسات روان ول دریافتتواند از پ می

کنندگان در  ی حکومتبا این همه وقتی بحث از جرم دولتی و رفتارهای ظالمانه

ی  دیده یا خانوادههای جدّی دارد. شاید بزهمیان است، عدالت اصالحی نیز محدودیت

ند، و مثالً دولت با  ی درد و رنج وارد شده با پول هستاو حس کنند که مشغول معامله

خواهد خون کسی که در خیابان کشته را »بخرد«. به ویژه، پرداخت پرداخت پول می

»دیه« شاید بیشتر به این تصوّر دامن زند، زیرا عرف اغلب دیه را همان »بهای خون« 

»خون  مییا  حس   4داند. بها«  خسارت  جبران  ص رف  است  ممکن  مختلف  دالیل  به 
 

 .687دکتر کاتوزیان؛ پیشین، ص . 1

 .244همان، ص . 2

 .257همان، ص . 3

های حقوقی نیز  آید. در نوشتهمی  الزم به ذکر است که طبق قانون مجازات اسالمی، دیه »مجازات« به حساب.  4

دانند و ی ماهیت دیه درگرفته است و برخی دیه را ق سمی »مجازات« میآور، درباره بحثی مفصّل، و تا حدی مالل

ظر ما نیز دیه نهادی ویژه است که کارکرد مهمش گنجانند. به نی »جبران خسارت« میبرخی دیگر آن را در مقوله
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ی دولت به  ه نکند. برای مثال، در ماجرای هواپیمای اوکراینی، وعدهدادخواهی را برآورد

شدگان را راضی نکرده و آنان همچنان بر  های بسیاری از کشتهپرداخت پول خانواده

ورزند. این امر بدین معناست که پرداخت خسارت را »عدالت«  »دادخواهی« اصرار می

کند. در  های آنان را برآورده نمیه دانند و در نتیجه ص رف عدالت اصالحی خواستنمی

نیز همین رویکرد قابل ردگیری است. خانم ناهید    1398شدگان آبان  ماجرای کشته 

 « است:  گفته  بختیاری،  پویا  مرحوم  مادر  ارزش شیرپیشه،  با  من  پسر  این خون  از  تر 
ت  ای را به مقامااصالً چنین اجازه  هاست که بخواهند با پول دیه جبرانش کنند وحرف

دهم که از در خانه من وارد شوند«. در ماجرای دیگری نیز نظیر همین گفته را از نمی

شنویم: »آن موقع هم شما اسم دیه  خانم گوهر عشقی، مادر مرحوم ستار بهشتی، می

میلیون پول بود به    700اش  این حکومت خیلی به ما پول پیشنهاد کرده، یکی  1آوردید، 

های  این اظهار نیز به خوبی محدودیّت  2«.ه فروشی نیستی من کخون بچهدامادم،...  

آنان    هایدیدگان و خانوادهدهد. در این موارد، ادراک بزهعدالت اصالحی را نشان می

شده  بسیار مهم است و باید محترم شمرده شود. یا همان مثال پرداخت پول به شکنجه 

شده غرامت بدهد،  پذیری  اصیل به شکنجه را در نظر بگیرید! اگر دولت بدون مسئولیّت 

شاید این معنای وقیحانه را بیابد که ابتدا شکنجه کرده و حاال هم به راحتی »پولش را 

 دهد«. می

 
چه بسا کوشش برای برقرار کردن عدالت اصالحی باشد. به همین دلیل، در این قسمت به دیه اشاره کردیم، بدون  

 اینکه لزوماً دیگر ابعاد این نهاد خاص را انکار کنیم. 

های سخنان خانم گوهر عشقی در سایت  خطاب به علی مطهّری، نماینده سابق مجلس. فایل تصویری و صوتی .  1

 مختلف در دسترس است.

و حتی    -ی مستقلتوان درباره ماهیت این مبالغ بحث کرد. از سوی دیگر، در حد یک مقالهالبته به دالیلی می.  2

ی  توان به مسئولیّت »دولت« به ادای دیه پرداخت، به ویژه که قوانین موجود )مانند تبصره می  -رساله دانشگاهی

همان قانون( چه بسا به طرق متفاوت قابل تفسیر باشند. همچنین بحثی بسیار جذاب   20ق.م.ا و ماده    14ماده  

ی »مسئولیّت جنایی  دولت به پرداخت دیه« و »مسئویت مدنی  دولت به پرداخت خسارت« قابل طرح ی رابطهدرباره 

ی دکتر مرتضی  ت در شیوع ویروس کرونا؟!« نوشتهاست. برای طرح مسئله به یادداشت کوتاه »مسئولیت کیفری دول 

 عارفی در کانال تلگرامی »مدرسه علوم جنایی« رجوع کنید:
https://t.me/CriminalSciencesSchool/6958  

https://t.me/CriminalSciencesSchool/6958
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اص بزهعدالت  پی جبران ضررهای  ویژه وقتی جرم  الحی در  به  اما  است،  دیدگان 

کند. به رغم اهمیت آن در جای دشواری حس عدالت ایجاد میدولتی فراگیر باشد به

تواند به یک ملّت کمک کند جرم دولتی را پشت سر  خود، تکیه بر عدالت اصالحی نمی

های عدالت  تیجه باید به دیگر نظریهتر حرکت کند. در نبگذارد و به سمت نظمی عادالنه

 نیز اندیشید. 

 مثابه خواستِ عدالت ترمیمی دادخواهی به

شنوند سریع مفهوم »مجازات« هم برایشان  مردم معموالً وقتی اسم »جرم« را می

»طبیعی« تداعی می باوری  به صورت  را  این  مدرن  دوران  در  کیفرگرایی  رواج  شود. 

ات« ببیند. عدالت ترمیمی این باور رایج را به پرسش  درآورده که »مجرم« باید »مجاز

عدالت ترمیمی اصوالً در پی »مجازات « مجرم   1کند. زدایی میگیرد و از آن آشناییمی

و    2های ناشی از جرم استها و آسیبگیری آن به سمت ترمیم رنجنیست، بلکه جهت

همچنین در پی تأمین شرایطی است که مجرم مسئولیت رفتارش را بپذیرد و دوباره  

گیرد و فضایی  دیده را بسیار جدی میهای بزهعدالت ترمیمی رنج  3در جامعه ادغام شود. 

کند. عالوه بر این، عدالت ترمیمی به ها مهیّا میبرای توانمندسازی  او و ترمیم آسیب

طبق تعریف   4اندیشد.اند نیز میمستقیم از جرم تأثیر پذیرفتهاعضای اجتماع که غیر

فرایندهای ترمیمی به   5ی صادره از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، قطعنامه

 
ی، رک: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ از  ی عدالت ترمیمی و نسبت آن با عدالت جنایبرای مطالعه درباره .  1

عدالت کیفری کالسیک تا عدالت ترمیمی، الهیات و حقوق دانشگاه رضوی )آموزه های حقوقی( سال سوم پاییز و  

رسد: هوارد  ی موجز زیر مفید به نظر میی کتابچه(. همچنین مطالعه10و    9)پیاپی    4و    3شماره    1382زمستان  

 .  1388لت ترمیمی، ترجمه دکتر حسین غالمی، انتشارات مجد، چاپ دوم،  زهر؛ کتاب کوچک عدا
2. Weitekamp and Parmentier; Op. cit.,bp 4437. 

گذارند و جایی برای آن در نظر ی عدالت ترمیمی مجازات را به کلی کنار نمیها از نظریهالبته برخی از روایت.  3

 گیرند.  می
4. Carrie Menkel-Meadow; Restorative Justice: What Is It and Does ItWork?, Annu. 

Rev. Law Soc. Sci. 2007.3:162. 

5. Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, 

ECOSOC Resolution 2002/12. https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-

principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/ . 

https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/
https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/
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ی اشخاصی که از وقوع جرم  دیده و بزهکار، و کلیهاند که در آن بزهمعنای فرایندهایی

گر با هم به  از جرم، معموالً با کمک تسهیل   اند، برای حل مسائل برآمدهتأثیر پذیرفته

می مشارکت  فعّال  صلحطور  میانجیگری،  شامل  ترمیمی  فرایندهای  وسازش،  کنند. 

های مهم،  اجرا است. طبق یکی از نظریّه های گروهی و جلسات تعیین ضمانتنشست 

ا که  است، به این معنگرایی شخصعدالت ترمیمی چهار اصل زیربنایی دارد. اصل اوّل، 

رسانی به اشخاص نه نقض قوانین از منظر عدالت ترمیمی جرم عبارت است از آسیب

، دومین اصل زیربنایی است و طبق آن هدف اصلی عدالت ترمیمی  جبراندولتی. اصل 

هکار. اصل سوم، اصل دیده است نه مجازات بزهای وارد بر بزهجبران و ترمیم آسیب

کار در جامعه است نه منزوی ی بزهفْ ادغام دوبارهاست؛ به این معنا که هدبازپذیری  

طبق این اصل، ارزشمند است که مشارکت.  کردن او. و در نهایت، اصل چهارم: اصل  

مشارکت فعال در    ا اند، بی اشخاصی که از جرم تأثر پذیرفتهدیدگان و همهمرتکبان، بزه

روز بر اهمیت  خیر روزبهی ادر غرب، در چند دهه 1پی حل مسائل ناشی از جرم باشند. 

عدالت ترمیمی افزوده شده است و هر سال انبوهی کتاب و مقاله و رساله در مورد آن  

شناسی با گذشت زمان  شود. در ایران نیز پژوهشگران حقوق جنایی و جرمنوشته می

دقیق میفهم  دست  به  ترمیمی  عدالت  از  جامعهتری  اما  ایران، آورند.  روشنفکری  ی 

های این  چندان از ادبیات غنی عدالت ترمیمی خبر ندارد و در نتیجه از امکانمتأسفانه،  

 2.خبر استیبرویکرد 

عدالت ترمیمی صرفاً در جرایم »غیر مهم« کاربرد دارد. این   شودگاهی پنداشته می

المللی مانند  توان از فرایندهای ترمیمی در جرایم بینکلّی نادرست است و میپندار به

های دولتی، عدالت  ی و جنایات علیه بشریت بهره برد. در مورد جرایم و ظلمزداینسل

و تدبیرهایی مهم برای حل مسائل ناشی از جرم دولتی    3پذیر است ترمیمی کاربست

 
1. Weitekamp and Parmentier; Op. cit. p 4438. 

ی خشونت جنسی بیشتر شده  های فضای عمومی درباره اخیراً خوشبختانه توجه به عدالت ترمیمی در نوشته.  2

 است.

 ی کاربست عدالت ترمیمی در جرایم دولتی، رک: ی متنی موجز درباره برای مطالعه. 3
Weitekamp and Parmentier; Op. cit. p 4430-4445.  
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از کشورها مستندسازی شده  پیش می فرایندهای ترمیمی در برخی  گذارد. کاربست 

دهه قربانی    5ان تن در طول بیش از است، از جمله در کلمبیا که در منازعات آن هزار

آدم ناپدیدشدگی،  فراقضایی،  شدند. قتل  شکنجه  و  جنسی  خشونت  عدالت    1ربایی، 

این در  داشت  بزهترمیمی سهم  و صدایشان  که  روایت کنند  را  خود  ماجرای  دیدگان 

ی شکنجه شدن، دوری  اجباری از خانه، ها، از تجربهی این روایتشنیده شود. به واسطه

آزار بودن، و بزه تعقیب و  برای  مدام مورد  غنی به دست آمد.  دیدگی  جمعی، فهمی 

ی فرایندهای  ها هم طیفی از تمهیدات ترمیمی صورت گرفت. به واسطه بخشی  رنجالتیام

حقیقت  دربارهترمیمی،  بسیاری  جرم های  رخی  از های  بسیاری  و  شد  آشکار  داده 

ی یکی  به گفته   2ری اساسی برای التیام توصیف کردند. دیدگانْ دانستن  حقیقت را ابزابزه

می کمک  حقیقت  دانستن   آنها،  جامعهاز  چه  در  بفهمیم  میکند  زندگی  و  ای  کنیم، 

ها، در  چرا چنین کردیم؟ عالوه بر این  -به عنوان یک جامعه-بیندیشیم: ما که هستیم و

3ها صورت گرفت. فرایند ترمیمی اقداماتی برای جبران آسیب 
 

نشست میانجیگری،  مانند  ترمیمی،  فرایندهای  به  ورود  و شرط  ترمیمی  های 

ر سازش،  و  آگاهانهفرایندهای صلح  و  عامالنه  و  تمام شرکتی  ضایت  است  کنندگان 

اجباری سازگاری ندارد. بنابراین، عدالت ترمیمی در صورتی    عدالت ترمیمی با مشارکت  

می بزهپا  که  بزهگیرد  و  ترمیمی  کاران  فرایندهای  در  رضایت  با  دولتی  جرم  دیدگان  

ویژه در کشورهایی که ارتکاب جرم دولتیْ  مشارکت کنند. چه بسا بتوان حدس زد به

ای به مشارکت دارند عالقهکنندگان تا زمانی که قدرت در دست  فراگیر است، حکومت 

کم  شان را از کف دادند یا دستدر فرایند ترمیمی بروز ندهند. شاید صرفاً وقتی قدرت

این حیث،  از  به عدالت ترمیمی متوسّل شوند. به همین دلیل،  احساس خطر کردند 

 
1. See: Isabella Bueno; The victims of the colombian conflict and restorative justice, 

in Towards a victimology of state crime, edited by Dawn L. Rothe and David 

Kauzlarich, Routledge, 2014, p 191-211. 

شناختی تشر شده است. مشخصات کتاب منبع باال اخیرا به فارسی ترجمه در کتاب »پاسخ به جرم حکومتی« من

 پیشتر ذکر شد.

 دیدگان نیز روایت کردند دانستن حقیقت برایشان اهمیت ندارد.طیفی از بزه . 2

ی اجرای این فرایندها در آینده های بسیاری برای شیوه و البته از کاربست فرایندهای ترمیمی در هر کشور، درس.  3

 ی تحقق عدالت ترمیمی نیز وارد است.آفریقای جنوبی، نقدهای مهمّی بر شیوه توان آموخت. در خود کلمبیا، یا می
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شاید اجرای فرایندهای ترمیمی در دولت انتقالی، یعنی دولتی که پس از دولت سرکوبگر 

به دموکراسی تشکیل میبرا و گذار  عدالت  اجرای  عملیی  باشد. شود،  در   1تر  اگرچه 

توانند از عدالت ترمیمی این بینش را بیاموزند  کنندگان میهای مستقر نیز حکومتنظام

رنج گرفتن  نادیده  و  مکرر  سرکوب  جای  به  سرکوبکه  ترمیم  های  پی  در  شدگان، 

فرایند  آسیب  دیگر،  سوی  از  باشند.  بزهها  رضایت  بدون  شکل  ترمیمی  نیز  دیدگان 

دیده تمایل نداشته باشند با بزهکار وارد تعامل شود. در این صورت گیرد. شاید بزهنمی

اراده  به  گذاشت.باید  کامل  احترام  او  میبه  2ی  نیز  اجتماع  اعضای  در عالوه،  توانند 

کند  المش را روایت میدیده آفرایندهای ترمیمی مشارکت کنند. در فرایند ترمیمی، بزه

دیده  یابد رفتارش چه آثار ملموسی بر زندگی بزهشود. بزهکار درمیها بیان میو دیدگاه

رنج چه  و  ایجاد  گذاشته  مساعد  فضایی  ترمیمی  فرایندهای  است.  زده  رقم  را  هایی 

دیدگان تصدیق شود، بزهکاران مسئولیت تقصیر را بپذیرند،  که رنج بزهکنند برای اینمی

دیدگان و توانمندسازی آنها یافته  و راهکارهایی خالقانه برای ترمیم آسیب وارده به بزه 

 بخشایش بینجامند.    بهشاید شود. اگر فرایندها به خوبی پیش روند 

به نظر کالین مورفی در کشورهایی که جرم دولتی فراگیر است، نقدهای مهمی بر  

در عدالت    3بخشایشد اوّل، به جایگاه  رسد. نق کاربست عدالت ترمیمی وارد به نظر می

فرایندهای   اصلی  هدف  معموالً  بخشایش  که  است  این  او  مدعای  دارد.  ربط  ترمیمی 

دیدگان را به  شود، اما در شرایط فراگیر بودن  جرم دولتی نباید بزهترمیمی تلقی می

متقابل ی دو شخصْ اصوالً سالم و توأم با احترام  بخشایش برانگیخت. جایی که رابطه 

برانگیز باشد که استثنایی رخ دهد، شاید از حیث اخالقی تحسینبه طور  باشد و جرم  

 
زاده و رضا اسالمی؛ مفهوم و  ی کاربست عدالت ترمیمی در جوامع انتقالی، رک: پونه طبیببرای مطالعه درباره .  1

آثار آن در جامعۀ انتقالی، مجله حقوقی دادگستری ، شماره 83، دوره  ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و 

  279زاده و رضا اسالمی؛ تأثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کالن عدالت انتقالی،  . پونه طبیب1398، پاییز  107

 .213-247، ص  1397پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست وسوم، تابستان  -

تگو کنند، و برخی هیچ تمایلی نداشتند. گاهی  دیدگان تمایل داشتند با بزهکار گفبرای مثال در کلمبیا برخی بزه .  2

 هم گفتگو از طریق فضای مجازی را پذیرفتند، تا حضور فیزیکی  بزهکار حس امنیت آنان را مختل نکند. رک: 
Bueno; Op. cit. p 202. 

3. forgiveness 
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بزرگبزه با  نظر  دیده  به  معقول  بخشایش  حالت،  این  در  ببخشاید.  را  مرتکب  منشیْ 

ارتقا  می را  بخشاینده  اخالقی  حیث  از  است  ممکن  و  دولت  رسد  در  مثالً  اما  دهد. 

شوندگان در بستری سالم و توأم با  کنندگان و حکومتمتاقتدارگرا، روابط میان حکو

شود و ارتکاب جرم نه امری استثنایی بلکه قاعده است. در این  احترام متقابل واقع نمی

حالت، بخشودن  مرتکبان جرم دولتی چه بسا با احترام به خویشتن و عزت نفس مغایر  

تر و مرتکب را هم گستاخ  تفاوتی نسبت به ظلم تعبیر شودباشد و ممکن است به بی

روایت 1کند.  در  که  داشت  نظر  در  باید  مورفی  نقد  این  مورد  عدالت در  از  پخته  های 

دیده ملزم به بخشایش  دیده نباید فشاری برای بخشایندگی حس کند. نه بزهترمیمی، بزه

با این همه، مهم است   2شود.است و نه بخشایش هدف اصلی فرایند ترمیمی قلمداد می

متفاوت    که کارکردهای  متضاد  -به  شاید  مختلف   -و  سیاسی   بسترهای  در  بخشایش 

نکته  این  عامتوجه کنیم.  نظامی  دارد که در  اهمیت  نیز  بهتر  که ظلم  رخ هایی  وفور 

دشواری حاصل های ترمیمی  اصیل در قلمرو جرم دولتی بهدهد، شرایط  امکان رویّهمی

 شود. می

سیاسی و اقتصادی« غفلت -میمی از »مسائل اجتماعیکه عدالت ترنقد دیگر این

دیده و بزهکار، به وجوه ساختاری و نهادی  کند و فراتر از اختالف خاص میان بزهمی

این نقد مهم است، ولی باید توجه کنیم که چه   3پردازد.سیاسی نمی-های اجتماعیظلم

پردازی از عدالت ترمیمی تفکیک قائل شد. نوع اوّل، جرم  بسا بتوان میان دو نوع مفهوم

کند و به  های ساختاری توجه نمی فهمد و چندان به مؤلفه مثابه امری فردی میرا به 

جرم اجتماعی   نمیعوامل  شزا  به  ساختارها،  از  غفلت  مسئولیّت خصیاندیشد.  سازی  

حکومتمی روابط  در  را  ترمیمی  عدالت  از  روایت  این  کاربست  و  و  انجامد  کنندگان 

کند.  دچار محدودیّت می  -به ویژه در شرایط فراگیر بودن جرم دولتی -شوندگانحکومت 

رسد عدالت ترمیمی قابلیت دارد از سطح فردی فرا برود و به امر ساختاری  امّا به نظر می

 
1. Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 23-25. 

2. Braithwaite; Setting Standards for Restorative Justice, The British Journal of 

Criminology, Volume 42, 2002, p 570-571. 

 بیگی به بنده معرفی کردند و از ایشان سپاسگزارم.ی باال را دوست گرامی دکتر ایمان شاه مقاله

3. Anthony J. Nocella; An Overview of the history and theory of transformative 

justice, Peace & Conflict Review, 2012, p 4. 
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امور توجه ک از  عدالت ترمیمی، محصول همین توجه است و فراتر  از  ند. روایت دوم 

در این مورد، گویی عدالت ترمیمی    1اندیشد. خیز نیز میفردی به تغییر ساختارهای ظلم

  2تر است.ی انتقادی آمیزش کرده و به تحوّل ساختارها حسّاسنیز با نظریه

، هنوز معلوم نیست آیا عدالت ترمیمی با مجازات سازگار است یا نه.  به نظر مورفی

دانند که »از حیث  پردازان عدالت ترمیمی مجازات را امری »خودسرانه« میبرخی نظریّه

توان الغای آن را طلبید. برخی دیگر در فرایندهای  است و در نتیجه می  3تاریخی حادث«

می هم  را  مجازات  موترمیمی  میگنجانند.  نظریه رفی  جهت  این  از  عدالت  گوید  ی 

در ادامه خواهیم دید که عدالت انتقالی    4ترمیمی هنوز به حد کافی رشد نیافته است.

از محاکمه و سیاسی  اجتماعی  به شرایط  بسته  و  ندارد  ابهام  این حیث  ی جنایی،  از 

 کند. جبران خسارت، و راهکارهای ترمیمی استفاده می

 عدالت انتقالی دادخواهی در چارچوب  

انتقالی  یا  به تالش  عدالت  اشاره دارد که در جوامعی که دورانی از سرکوب  هایی 

ای های گذشته و رسیدن به جامعهاند برای رسیدگی به ظلممنازعه را پشت سر گذاشته

بنابراین، عدالت انتقالی اصوالً در وضع پساسرکوب یا    5گیرد.تر صورت میدموکراتیک 

 
1. See: S Henkeman; Restorative Justice as a tool for peacebuilding: a South African 

case study, PhD thesis, University of KwaZulu Natal, Durban, 2013, pp 78 – 96. 

 ی باال در آدرس زیر در دست است: استناد از رساله  صفحات مورد
https://www.academia.edu/22228614/Restorative_Justice_as_a_tool_for_peacebuild
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رانده یا  تر رژیمی اقتدارگرا یا توتالیتر حکم میشود؛ جایی که پیشمی  پسامنازعه طرح

قسمی جنگ داخلی رخ داده است. دو محور اصلی عدالت انتقالی عبارتند از: گذار یا  

های گذشته. در نتیجه، عدالت تر، و پاسخ عادالنه به ظلمای دموکراتیک انتقال به جامعه

تر است،  ای دموکراتیک ارد و هدفش رسیدن به جامعهانتقالی از یک سو به آینده نظر د

ی  گذارد که دموکراسی از مسیر دادخواهی دربارهاما از سوی دیگر این ایده را پیش می

که اجتماع »وقتی مسیر سیاسی شکننده است، این  1گذرد. ها و جرایم گذشته میظلم

مثابه  ظیم برای جامعه بهتوان دارای پیامدها و تبعات ع چطور به ظلم پاسخ دهد را می

انداز  تحول به حساب آورد. در واقع، دقیقاً اینکه اجتماع  انتقالی آیا به  یک کل و چشم

پردازد یا نه، و اگر آری به چه روشی، اثر مهمی بر مسیر جامعه دارد« و  اش میگذشته

الغای گذشته را می ته قرائت توان به مثابه تأیید نابرابری  ساختاری گذش»ناکامی در 

زند  های گذشته گره میرا به توجه به ظلم   بنابراین، عدالت انتقالی تحول جامعه  2کرد«.

بزرگ تصویری  در  را  دادخواهی  میو  جامعهتر  اگر  بهمی  گنجاند.  عادالنه  خواهد  طور 

های گذشته به شکل عادالنه روبرو شود. هدف این است که  متحول شود، باید با تاریکی

دیدگان ترمیم شود، و تغییراتی رخ دهد که  های وارد بر بزهشود، آسیب  ظلم تصدیق

باید اطمینان یابد نظیر این ظلمتکرار ظلم را نامحتمل سازد. جامعه های  ی سیاسی 

ی نهادی، حقوقی و سیاسی  دهد و این مستلزم تغییر گستردهگسترده در آینده رخ نمی

های دیگر چه بسا همین توجّه بیشتر به امر  عدالت انتقالی بر اغلب نظریّه  مزیّت 3است.

توجه    4ساختاری باشد. با این همه، باید دقّت کرد که دادخواهی ارزشی ذاتی نیز دارد.

بزهبه ظلم ارزش مستقل و غیرابزاری  های گذشته و جدی گرفتن رنج  دیدگان واجد 

 م بخورد. ای رقکه چه آیندهاست، فارغ از این
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جوامع انتقالی طیف متنوعی از تمهیدات، مانند محاکمه، جبران خسارکت، یادبود،   

طبق   1گیرند تا با میراث خشونت مواجه شوند.یابی، و عفو را به کار میترمیم، حقیقت

مند یا  های نظام»عدالت انتقالی پاسخی به نقض، یک سازمان غیردولتی مشهور تعریف

ها و ارتقای  دیدهاست. این روایت از عدالت، در پی بازشناسی  بزه ی حقوق بشرگسترده

شود که پس  امکان صلح، آشتی و دموکراسی است. عدالت انتقالی، در جوامعی اتخاذ می

خواهند خودشان را به وضعی دموکراتیک گذار ای از نقض  فراگیر حقوق بشر میاز دوره

 2کشد«. ها طول میدهد و در موارد دیگر دههدهند. در مواردی این گذار ناگهانی رخ می

ها؛  دیدهحقیقت؛ صدا دادن به بزه  روایتی عدالت انتقالی عبارتند از:  اهداف هشتگانه

دیدگان؛ دستیابی به آشتی در سطح فردی های بزهگو کردن مرتکبان؛ ترمیم رنجپاسخ

اصالحات   خوب؛  حکمرانی   برای  پایدار  ساختارهای  تقویت  جمعی؛  برای  و  نهادی 

 3جلوگیری از خشونت در آینده؛ و رسیدن به مشارکت عمومی و دموکراسی  گفتگومحور. 

برند.  به سر میوضع انتقالی  شود که در  هایی طرح میاصوالً عدالت انتقالی در جامعه

طبق    4های وضع انتقالی را برشمرده است.ی ویژگیکالین مورفوضع انتقالی چیست؟  

چهار ویژگی زیر به حد کافی  هر برد که ای در وضع انتقالی به سر میتحلیل او، جامعه

به   نابرابریاست.    5نابرابری  ساختاری  فراگیر ی  ، تجربه اوّل   در آن محقّق باشد. ویژگی 

  یها به خاطر جنسیت، دین، نژاد، قومیت، طبقه، عقیدهاین معناست که میان انسان

از   ناشی  نابرابری  این  عالوه،  به  باشد.  داشته  وجود  تبعیض  اینها،  مانند  و  سیاسی، 

نابرابری   ساختارهای   همچنین،  معیّن.  شخص  چند  یا  یک  تخلّف  نه  است  جامعه 

 
ی تمهیدات مختلف در متون فارسی، رک: مهدی ذاکریان و سیدرضی عمادی؛ سازوکارها و درباره رای مطالعه  . ب1

. جعفر یزدیان 221-257، ص 1392المللی، سال اول، شماره اول، های بینکارکرد عدالت انتقالی، فصلنامه سازمان

پیشین، ص   دیرباز؛  مرضیه  و  کارآمد  499- 509جعفری  سازوکارهای  سهرابی؛  مهین  انتقالی،  .  عدالت  مشروع  و 

 .88-98، ص 15، شماره پیاپی 1396پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان 
2. What is Transitional Justice, International Center for Transitional Justice. 

https://www.ictj.org/about/transitional-justice . 

3. Carl S. Stauffer; Transitional Justice, Encyclopedia of Criminology and Criminal 

Justice, Edited by Gerben Bruinsma & David Weisburd, Springer, 2014, p 5273. 
4. See: Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, chapter 1. 

5. Pervasive Structural Inequality 

https://www.ictj.org/about/transitional-justice
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اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و  فراگیر  ساختاری  مذکورْ   است به این معنا که نهادهای 

ی عبارت است از تجربه  دوم کنند. ویژگی   میفرهنگی زیادی آن را تولید و بازتولید  

، نقض حقوق بشر است و مواردی مانند  ظلممراد از    1شده. ظلم  جمعی و سیاسی  نُرمال

 2شود. شکنجه، قتل، ناپدیدشدگی، سلب مالکیت به طور نامشروع و فساد را شامل می

زدایی رواندا  سلاست، نه فردی. برای مثال، در نگروهی  و  جمعی  به عالوه، این ظلمْ  

سوم کل جمعیت، حضور داشتند. دیگر اینکه بیش از یک میلیون نفر، یعنی حدود یک

دارد، به این معنا که برای اهداف سیاسی صورت سیاسی  ظلم  جمعی  مذکور، سرشتی  

شده  نُرمالگیرد و نه مثالً ص رف سود شخصی. همچنین، این ظلم جمعی و سیاسی،  می
زیند. قربانی  افرادی است که در شرایط سرکوب یا منازعه می  است و واقعیت زندگی 

های خاص، تا حدّی عادی  کم برای گروهی مردم دستاین ظلم شدن، اگر نه برای همه 

یا شاهد ظلم باشد، یا   دیدهرسد. هر شخصی ممکن است بزهاست و عجیب به نظر نمی

 حتی برای مشارکت در ظلم فراخوانده شود. 

نامد، به این معنا که در می 3شدت در عدم قطعیت  وجودیرا سوم   مورفی ویژگی  

ی پس از سرکوب دولتی یا نزاع داخلی نیز مسیر جامعه مشخص نیست. معلوم دوره

دهد، یا آینده نیز اقتدارگرایانه رقم  رسیم، جنگ داخلی رخ مینیست به دموکراسی می

از موارد رخ نمیخوردمی دهد. یک  . گذار به دموکراسی، قطعی نیست و در بسیاری 

درصد از منازعاتی که به توافق انجامیده    43نشان داد که در    1990ی  بررسی در دهه

بودند ظرف پنج سال وضع منازعه برگشت. مشخص نیست که آیا تغییر اساسی رخ 

هایی ممکن است  رار یابند. انشعابداده و تردید وجود دارد که تغییرهای مطلوبْ استق

رخ بدهد که پیشتر سابقه نداشته است و تضمینی نیست که صلح بپاید و خشونت و  

کند زیرا در این بسترْ گری سیاسی را دشوار می ستم برنگردد. این عدم قطعیت، کنش

سنجد از کجا  اش نامشخص است. فرد با خود میماند و نتیجه کنش سیاسی به قمار می

لوم کنشی خاص وضع را وخیم نکند؟ چه تضمینی است که حکمرانی مستبد باز  مع

 
1. Normalized Collective and Political Wrongdoing ( یا خطاکاری جمعی و سیاسی  نرمالشده) 

 پردازی کرد.توان ظلم را مفهومالبته بدون توسّل به زبان حقوق بشر نیز می. 2
3. Serious Existential Uncertainty 
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عدم قطعیت  :  چهارمنگردد یا جایش را به جنگ داخلی ندهد؟ و در نهایت، ویژگی   

ی اقتدار اندک  های مستقر، عدم قطعیت دربارهدر دموکراسی  1ی اقتدار.بنیادین درباره

تعیین می اساسی  قانون  ا عماست و  اقتدار به طور مشروع چگونه است و چه  کند  ال 

ی  های دولت، مانند قوهدر مورد اقتدار  ارگان  مقامی صالحیّت دارد اقتدار ا عمال کند. 

اما در جوامع انتقالی، »انتقال« به معنای پل میان   خورد.قضائیه، نیز وفاق به چشم می

م دموکراتیک به حد  گذشته و آینده است، نه گسست کامل از گذشته، و هنوز یک نظا

آنها   در  که  اند  مرکّب  سیاسی   نظم  ق سمی  انتقالی،  جوامع  است.  نکرده  ظهور  کافی 

وجود دارد. در    های ناشی از میراث اقتدارگرایانههای دموکراتیک در کنار مؤلفه مؤلفه 

کنند و چه بسا با هم در  ی اقتدار به طور همزمان عمل مینتیجه، معیارهای چندگانه

 قرار گیرند. تعارض 
پذیر باشد  در جوامعی کاربست صرفاً  طور نیست که عدالت  انتقالی  با این همه این

ی انتقالی به شمار ی آنها صدق کند و کامالً جامعهکه هر چهار ویژگی به کفایت درباره

ها نیز محقق شده راهکارهایی  آیند. عدالت انتقالی در مواردی که برخی از این ویژگی

ا برای  دموکراتیک مهم  وضعی  به  مینتقال  پیش  که  )تر(  مثال، هرجا  برای  ظلم   نهد. 
های عدالت  وجود دارد، آموزهنابرابری  ساختاری  فراگیر  یا    شدهجمعی و سیاسی  نُرمال

با توسّل به   توانندهای سیاسی  مستقر نیز میدر واقع، نظام 2پذیر است. انتقالی کاربست

تر گذار کنند. برای مثال، در ایاالت متحده  به نظم دموکراتیک   درون خودعدالت انتقالی  

خورد. با وجود  به چشم نمی  ی اقتدارعدم قطعیت دربارهو    عدم قطعیت وجودی  جدی

ای جالب نوشته و در آن استدالل کرده که ملّت آمریکا  این، کالین مورفی اخیراً مقاله

انتقالی زخم  تواندمی از عدالت  استفاده  التیام با  را  ترامپ  از سوءرفتارهای  های ناشی 

در مورد ایران نیز مهم است با کار علمی دقیق بسنجیم کدام یک از شرایط    3بخشد.

کند. تردید نیست که موارد مهمی از ظلم دولتی  باال، و هر کدام به چه میزان، صدق می

مان شواهد بسیاری مؤیّد نابرابری ساختاری و فراگیر رخ داده است. به عالوه در کشور

 
1. Fundamental Uncertainty about Authority 

2. Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 196- 198. 

3. Colleen Murphy; How Nations Heal. 
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ی عدالت در ایران نیز به  بندی مسئلهوجود دارد. بنابراین عدالت انتقالی برای صورت

 آید. کار می

مینظام برای حل مسائل  های سیاسی در صورتی  جرم دولتی  توانند  از  به    ناشی 

را کنار بگذارند. رها    1عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی متوسل شوند که »سیاست  انکار« 

آورد که هم عدالت را در  کردن  سیاست انکار برای نظام سیاسی امکانی به وجود می

کند.    تر گذارتر و آزادانه دیدگانش قرار دهد و هم درون  خود به نظم عادالنهدسترس بزه

تک در  کوهن،  درخشانش، استنلی  گاهی    2نگاشت  است.  برشمرده  را  انکار  سطح  سه 

و میمی  3انکار  محضدولت مرتکب   مثال شود  برای  است.  نداده  رخ  اصالً  گوید ظلم 

را بهشکنجه  یا سرکوب معترضان  انکار میی کارگران  را دروغ  کلّی  و کل ماجرا  کند 

کاری  ای که پنهاندهد، مثالً در صورت وجود ادلّهنمینامد. وقتی انکار محض جواب  می

ورزند. در این روش، دولت  مبادرت می  4انکار تفسیری ها به  کند، دولترا ناممکن می

دهد که در نهایت ماجرا را کند، امّا تفسیری متفاوت به دست میاصل ماجرا انکار نمی

پذیرند »چیزی اند. مقامات میخوب جلوه دهد یا ناخوشایندی آن را تا حد ممکن بپوش

شود. برای مثال، در  رخ داده است« امّا آن چیز متفاوت است با آنچه عموماً پنداشته می

می پذیرفته  خیابانی  شدهشورش  کشته  شهروندان  از  تعدادی  که  اما  شود  اند، 

شوند که نیروهای دولتی صرفاً در مقام  شدگان مهاجمانی خطرناک توصیف میکشته 

گوید فساد  کند، امّا میاند. مثال دیگر: دولت فساد را انکار نمیروع آنها را کشتهدفاع مش

مند نیست و کار افراد بزهکار است. در این مورد دولت با انکار  تفسیری،  سیستمی و نظام

است. در این    5انکار  توجیهیدهد. سطح سوم،  مند را به امری فردی تقلیل میفساد  نظام

شود، امّا لوازم ها تأیید میوقایع و حتی به معنایی تفسیر متعارف از آنمورد نیز اصل  

آیند. برای مثال، دولت  شوند یا ناچیز به حساب میسیاسی و اخالقی  وقایع یا انکار می
 

1. politics of denial 

2. See:  Stanley Cohen; States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering, 

Polity Press, 2001, p 7-9. 

3. literal denial 

4. interpretive denial 

5. justificatory denial 

 شود.نیز تعبیر می implicatory denialاز این قسم در زبان انگلیسی به  
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به می را  لوازم کشتار  نهایت  در  اما  است،  را کشته  معترضان  نمیپذیرد  و  عهده  گیرد 

نمی رفتار  دُرست  و  از  کنمسئوالنه  ظالمانه، طیفی  رفتار  لوازم  نادیده گرفتن   برای  د. 

شود. یکی از ترفندهای رایج این است که ماجرا با »چیزی طرح می  1ها« تراشی »دلیل

گویند اقدامات به  شود. برای مثال در مورد کشتار معترضان، مقامات میتر« قیاس مهم

مهم گرفته دلیلی  صورت  ملّی«  »امنیت  مانند  و  تر  نمیاند  چنین  فرا اگر  آشوب  شد 

 دهد وسیاست انکار بر جاست، دولت به دادخواهان پاسخ  شایسته نمیتا    2رسید. می

 یابند. عدالت انتقالی و عدالت ترمیمی نیز درون نظام سیاسی چندان مجال تحقق نمی

تواند  است و بسته به شرایط می  مندی عدالت انتقالی، عدالت کامالً زمینهطبق آموزه

ی از تمهیدات سزادهنده، عدالت اصالحی و عدالت ترمیمی بهره بگیرد. بر اساس زمینه 

کند و ممکن است  های دولتی تنوّع پیدا میها به جرماجتماعی، طیف پاسخ-سیاسی

مواردی مانند محاکمه، جبران خسارت، تمهیدات ترمیمی و چه بسا عفو مرتکبان را  

محاکمهشام از  بیش  مرتکبان،  از سوی  حقیقت  بیان  یا  ندامت  ابراز  شاید  شود.  ی ل 

به  توجه  با  کند.  برآورده  را  انتقالی  عدالت  چارچوب  در  دادخواهی  اهداف  کیفری، 

ها اندیشید  کند و باید به طیفی از پاسخکفایت نمی  پیچیدگی وضع، معموالً یک پاسخ

ها هنوز  بحث در مورد پاسخ  3مین عدالت باشند. در پی تأ   -گرابا نگاهی کل  - که با هم

های  های جدید فکر کرد و بر غنای پاسختوان به طور خالقانه به پاسخجوان است و می

افزود. می  4رایج  گونه جامعه  به  پاسختواند  جمعی  خالقیت  با  و  دموکراتیک  های  ای 

ی اً در قالب محاکمهمناسب را بیابد. همچنین لزومی ندارد سازوکارهای انتقالی لزوم 

 
1. rationalizations 

 گزارشی کوتاه به منابع زیر رجوع کنید: توانید برای عالوه بر کتاب درخشان کوهن می. 2
Claire Moon; States of acknowledgement: the politics of memory, apology and 

therapy, in Crime, Social Control 

and Human Rights: From moral panics to states of denial, Essays in honour of Stanley 

Cohen, Edited by David Downes et al, Willan Publishing, 2007, p 316. Colleen 

Murphy; How Nations Heal. 
3. Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 173-174. 

4. Ibid, p 199. 
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مانند   نهادهایی  طریق  از  است  ممکن  بلکه  شود،  گرفته  پی  کمیسیون  قضایی 

  2تحقّق یابد.  1یابحقیقت 

پاسخ انتقالی  شاملعدالت  را  متنوّعی  اما دستمی  های  معیارهایی  شود،  باید  کم 

ها  پاسخ  ها، معیار اساسی این است کهبرای پاسخ درست معرفی کند. به رغم تنوع پاسخ

پاسخهاباشند. مؤلفه متناسب    جهات مختلفْاز   تناسب  ترتیب زیر ی دخیل در  به  ها 

طبق اوّلین مؤلفه، تناسب پاسخ به این معنی است که با طیفی از اهداف اخالقی    3است.

مرتکبان، هدف   مورد  در  چیستند؟  اهداف  این  کند.  برآورده  را  آنها  و  باشد  متناسب 

دیدگان، اهداف اخالقی   گو ساختن آنان است. در مورد بزهپاسخ  نکوهش رفتار آنان و 

عنوان  که به آنان ظلم شده؛ به رسمیت شناختن شأن آنها بهمهم عبارتند از: تصدیق این

هایی دارای عاملیت اخالقی و برخوردار از حق؛ بازشناسی  عضویّت کامل آنها در  انسان

دیده،  ر آنها. هم در مورد مرتکب و هم بزههای وارد بی سیاسی؛ و ترمیم آسیبجامعه

دیدگی تکرار نشود. عالوه بر  یک هدف اخالقی مهم دیگر این است که بزهکاری و بزه

ها  تناسب با اهداف اخالقی، پاسخ به ظلم باید با آسیب وارده نیز در تناسب باشد. آسیب

طلبند.  متناسب می  از حیث نوع )مالی، جسمی، روانی( و شدّت با هم فرق دارند و پاسخ 

عالوه، پاسخ باید با سرشت درستی شناخت. بهبرای پاسخ مناسب، ابتدا باید آسیب را به

قتل مانند  سیاسی،  سرشتی  با  جنایتی  باشد.  سازگار  نیز  دولتی  جرم  های  سیاسی  

های  ، در قیاس با جنایت غیرسیاسی، مثالً قتل1370ی  ای  روشنفکران در دهه زنجیره 

 
1. Truth Commission 

2. See: Carl S. Stauffer; Transitional Justice, p 5275-5277. 

قانونی، مستقل و بیالبته در هیچ موردی نمی  اینکه »دادگاه «  را »مجازات« کرد مگر  با رعایت توان کسی  طرف 

 دادرسی منصفانه به اتهامات رسیدگی کرده و حکم به مجازات داده باشد.

آن در جامعۀ انتقالی، ص  زاده و رضا اسالمی؛ مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار  پونه طبیب

. البته مجازات و سزادهی صرفاً در بستر رسیدگی 231-234. مهدی ذاکریان و سیدرضی عمادی؛ پیشین، ص 167

 قضایی با رعایت دادرسی عادالنه مُجاز است.

اری که های زیر از کتاب مورفی رجوع کنید. عالوه بر سه معیها به صفحهی این مؤلّفهبرای بحث مبسوط درباره .  3

 دیده نیز پرداخته است.کار و بزه میان بزه   ها با نوع رابطه در متن اشاره شد، مورفی به بحث مهم متناسب بودن پاسخ
Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 162-172. 
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تفاوت دارد و هر پاسخ مناسب باید این    -1موسوم به »خفاش شب«  -شروغالمرضا خو

مؤلفه تفاوت گیرد.  نظر  در  را  گرفتن  ها  نظر  در  تناسب،  سنجش  در  دیگر  مهم  ی 

پذیرد. برای های فرهنگی اثر میدیدگی از مؤلفه ی بزهتجربه   2مالحظات فرهنگی است. 

در خالل شکنجه برای زنی در شهر غربی با یک زن در   ی تجاوزشدگیمثال، تجربه

عالوه، فرهنگ جامعه در یافتن پاسخ مناسب نیز اثر دارد.  به  3بافت سنّتی متفاوت است. 

کند  که چه پاسخی داللت بر سرزنش رفتار بزهکار میبستر فرهنگی سهم دارد در این

 شناسد.دیده را به رسمیت میهای بزهو کدام پاسخ رنج

 بندیمعج

های مهم را  »دادخواهی« یک مفهوم هنجاری است که با طرح آن طیفی از ارزش

می صحنه  به  ارزشنیز  این  کدامآوریم.  ارزش ها  از  برخی  مرور  اند؟  باز  را  مهم  های 

ی اشخاص درگیر؛ دستیابی به  دیدگان و کلیهکنیم: صحه گذاشتن بر عاملیت بزهمی

دیده ظلم شده است؛ تالش برای ترمیم که به بزهیق اینهای منصفانه؛ تصد حقیقت؛ رویّه 

بزهرنج بزههای  توانمندسازی   او؛  فعال  با مشارکت  پاسخدیده  و  دیده؛  بزهکار  گوسازی 

 کاری.دیدگی و بزهپذیر ساختن او؛ و تکرار نشدن بزهکوشش برای مسئولیت 

جرم دولتی را در  تر است »دادخواهی« از  های مختلف عدالت، موجهدر میان نظریه

از یک سو می انتقالی  عدالت  بنشانیم.  انتقالی  به نظمی  چارچوب عدالت  را  کوشد ما 

های پیشین از سوی دولت رخ ندهد. به  عادالنه و آزادانه گذار دهد که در آن نظیر ظلم

می ساختارها  تغییر  به  انتقالی  عدالت  منظور،  میان این  روابط  چارچوب  تا  اندیشد 

شوندگان تغییر یابد. با این همه، نگاه عدالت انتقالی صرفاً  ن و حکومتکنندگاحکومت 

ای عادالنه به سوی آینده پیش  توانیم به گونهبه آینده نیست و طبق آن در صورتی می

 
اهی مغایرت دارد. صرفاً برای یادآوری  خوروشن است که استفاده از این دست تعابیر برای مرتکبان جرم با عدالت . 1

 ایم.ماجرا به مخاطبْ با اکراه این تعبیر را به صورت نقل قول به کار برده 

؟ یافتن  شناسددیده را به رسمیّت میهای بزه کند؟ کدام پاسخ رنجچه پاسخی داللت بر سرزنش رفتار بزهکار می.  2

 .پذیردپاسخ مناسب در این موارد از فرهنگ جامعه اثر می

 ی زنان در اوگاندا ر.ک.: ی تجربهبرای مثال، برای مطالعه درباره . 3
Murphy; The conceptual foundations of transitional justice, p 176-178. 
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های گذشته به طور عادالنه روبرو شویم. از این جهت، عدالت انتقالی  رویم که با رنج

گان  جرم دولتی قرار دهد و در این مورد بسته دیدکوشد عدالت را در دسترس بزهمی

به شرایط از ابزارهای عدالت ترمیمی، عدالت اصالحی و چه بسا عدالت سزادهنده نیز 

 برد.  بهره می



 

 

 
 
 

  

 
 ت.علی اکبر سجادی، پژوهشگر و دانش آموخته جغرافیای انسانی اس. 1

  
  ها در ایرانافغانستانی 

 ی ایران کنش با جامعه یک سده حضور، عاملیت و برهم 

 

 1اکبر سجادی علی
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از قلمروی آن   رودکه امروزه چه بر سفففر زندگی خصفففوصفففی میاین

تواند جایی سففکنا پیداسففت. واقعیت این اسففت که دیگر کسففی نمی

ناپذیر  ایم دیگر تحملهای سففنتی که در آنها بارآمدهگزیند. سففکونتگاه

اند: هر نشفان عافیتی در آنها به بهای خیانت به آگاهی اسفت و هر  شفده

 طلبی مشترک خانوادگی به دستی منفعتزدهمأمنی در هوای خفقان

 آمده است.

 (18ی ی شماره)تئودور آدورنو، اخالق صغیر، قطعه 

 مقدمه

ها  اند. قفقازیدر طی قرن اخیر ایرانیان میزبان مهاجرانی از کشفورهای مختلف بوده

هفایی  هفا ازجملفه گروههفا و آذربفایجفانیهفا، عراقیافغفانسفففتفانی  2، لهسفففتفانی  1هفا،و ارمنی

اخیر، از بفد روزگفار، بفه ایران مهفاجرت کرده و پنفاهنفده    یانفد کفه در یفک سفففدهبوده

ی هفای مختلف مهفاجر بفه ایران در یفک سفففدهانفد. بفا مرور تفاریخ مهفاجرت گروهشفففده

ها، اند که بخش اعظم ارزشهای افغانسفتانی بودهتوان گفت که این پناهندهگذشفته می

انفد؛  ه خود اختصفففاص دادههفا از مهفاجران در نیم قرن اخیر ایران را بفمعفانی و روایفت

ی ایران پروبلماتیک ها همچنان در جامعهتاکنون حضفور آن 1357هایی که از  پناهنده

ها بدون در نظر داشفت مزایا، محاسفن،  گذار، مجریان قانون و رسفانهمانده اسفت و قانون

های تاریخی، فرهنگی،  طور ریشفففهی ایران و همینکارکردها و خدمات آنان به جامعفه

کند. نتیجه  ی ایران و اتباع بیگانه یاد میعنوان سففربار جامعهانی پیوسففته از آنان بهزب

دهد همزمان با بروز و تشفففدید  ی گذشفففتفه نشفففان میآن که تاریخ وقایع چهفار دهه

های اخیر حیات اجتماعی آنها نیز ها و مشففکالت اقتصففادی و اجتماعی در دههبحران

کم از سفوی برخی از  تر قرار گرفته اسفت و دسفتتوجهی بیشمورد تعدی، تهدید و بی

کوشفم تا به اند. در این مقاله میشفهروندان ایرانی مورد خشفونت و تبعیض قرار گرفته

 
هف.ش(. فصلنامه آرشیو  1320تا   1285ها در دوره معاصر )از  های دوسویه ایرانیان و قفقازیملک زاده ا. مهاجرت. 1

 9–9:90;1396ملی. 

فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ گودرزی بروجردی م، نورائی م، فیاض انوش ا. بررسی مناسبات اجتماعی .  2

 14–1(:2)11;1398های تاریخی. م(. پژوهش1945تا1942ش/1324تا1321)پژوهی شهر اصفهان نمونه
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ی شففان با جامعههایوضففعیت زیسففت پناهندگان افغانسففتانی و عاملیت و برهمکنش

 ی اواخر قاجار و ایران پساانقالب بپردازم.میزبان در دو برهه
 

 ی حضور مهاجران افغانستانی در ایرانهپیشین

توان گفت که ایران با سفففه موج ها به ایران میبا مرور تاریخ مهاجرت افغانسفففتانی

های های زمانی مختلف مواجه بوده اسفففت. مهفاجرتها در برههمهفاجرت افغفانسفففتفانی

وجود   های اقتصفادی در طول تاریخ هموارهها به ایران به دلیل مزیتفصفلی افغانسفتانی

ای  های شفیعه به ایران نیز برای زیارت پدیدهداشفته اسفت. در کنار آن ورود افغانسفتانی

جفایی ثبفت شفففده از مهفاجرت . نخسفففتین جفابفه1معمول در طول تفاریخ بوده اسفففت

  5000گردد کفه طی آن  خورشفففیفدی بفاز می1230ی  هفا بفه ایران بفه دهفهافغفانسفففتفانی

پس از جدایی    2دند و در جم و بخراز ساکن شدند.ی هزاره به ایران مهاجرت کرخانواده

مهفاجرت   اولین موج  تثبیفت مرزهفای جغرافیفایی بین دو کشفففور  ایران و  از  هرات 

ها به ایران شففکل گرفت، در این زمان در کنار خوانین و سففردارهای رانده افغانسففتانی

نظیر    شفففده از حکومفت افغفانسفففتفان، مهفاجرانی از اقوام و والیفات مختلف افغفانسفففتفان

هفای داخلی، هفا بودنفد کفه بفه خفاطر جنفگهفا و تیموریهفا، هراتی، کفابلی، قنفدهفاریهزاره

های فاشفیسفتی عبدالرحمان خان و به امید کمک دربار قاجار به ایران پناهنده  سفیاسفت

ترین کانون حمایت از خوانین و شاهزادگان پناهنده  ی قاجار مهمشدند. مشهد در دوره

  3افغانستانی بود.

همراه با خشفکسفالی و   1350ها به ایران از اوایل دهه  موج دوم مهاجرت افغانسفتانی

ویران شففدن کشففاوزی در افغانسففتان و افزایش درآمدهای نفتی ایران و نیاز به نیروی 

 
1. Diana Glazebrook و Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, “Being Neighbors to Imam 

Reza: Pilgrimage Practices and Return Intentions of Hazara Afghans Living in 

Mashhad, Iran,” Iranian Studies 40,   201–187(:  2007)آوریل    2ش , 

https://doi.org/10.1080/00210860701269535. 
 328  .. ص1387های افغانستان )تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و سیاست(. هزاره موسوی سع. . 2

 1392 ;های شورای اسالمی شهر مشهدهای مهاجر به مشهد. مرکز پژوهشنجف زاده ع. گروه . 3
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آغاز شفد و به دنبال کودتای سفردار محمد داوود خان علیه ظاهرشفاه در   1کار در ایران

ثور، به رهبری نور محمد ترکی، رهبر حزب خلق   7ب و متعاقب آن انقال 1352سففال 

این موج به اوج خود رسفید، موج سفوم مهاجرت   1357افغانسفتان، علیه داوود در سفال  

های داخلی و ها به ایران پس از روی کار آمدن مجاهدین و شففروع جنگافغانسففتانی

یفادی از  روی کفارآمفدن حکومفت طفالبفان روی داد. در نتیجفه در طی این دهفه شفففمفار ز

ها دسففت به مهاجرت زدند و ایران به یکی از کشففورهای مهاجرپذیر بدل افغانسففتانی

شفود با توجه به منابع موجود وضفعیت مهاجران افغانسفتانی  گردید. در ادامه تالش می

تفصففیل به ی قاجار و ایران پسففاانقالب به طور مختصففر شففرح داده شففده و بهدر دوره

ی هایشففان با جامعهها و برهمکنشتانی و عاملیتوضففعیت زیسففت مهاجران افغانسفف

 میزبان پرداخته شود. 

 

 خورشیدی( 12۸0- 1۳00مهاجران افغانستانی در اواخر قاجار )

سفزایی در توسفعه و رشفد اقتصفادی  ی قاجار نقش بهمهاجران افغانسفتانی در دوره

خراسفان و شفهر مشفهد داشفتند. بنا بر گزارشفی از کارگزاری    یایران، خصفوصفاً منطقه

ق. آمده اسففت »وضففع تجارت این  1320وزارت خارجه مقیم تربت حیدریه در سففال  

های مهاجر ها اسفت«. از بین گروهالتجاره افغانوالیت بلکه مشفهد مقدس بسفته به مال

های  ی فعالیتتری در عرصفهی بیشفها نام و آوازهافغانسفتانی در ایران زمان قاجار هراتی

ترین گروه مهاجران افغانسفتانی  ها منسفجماقتصفادی داشفتند، بنا بر اسفناد موجود هراتی

افرادی متمول و ثروتمنفد بودنفد کفه انفد. هراتیدر ایران زمفان قفاجفار بوده هفا عمفدتفاً 

د که از  التجار یکی از تاجران به نام هراتی بواکبر معینشفان تجارت بود. حاج علیپیشفه

ی مجلس شفد و در ردیف تجار آغاز جنبش مشفروطه در آن مشفارکت داشفت، نماینده

ی کارون بزرگ ایران قرار گرفت و اقدام به سففرمایه گذاری در جنوب ایران و رودخانه

در   2کرد، مخالفت وی با برادران لینچ باعث دردسففر سفففارت انگلیس در تهران شففد.

 
1. Stigter E. Afghan migratory strategies : an assessment of repatriation and 

sustainable return in response to the “Convention Plus.” Refug Surv Q. 2006; 25(2). 
 نجف زاده ع.، همان ص.. 2
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نسفتانی در مشفهد سفاکن بودند که انجمن مهاجران هرات  ی قاجار پانصفد افغااواخر دوره

ها کاروانسففراهایی از خود داشففتند که در آنها تجارت و معامله  را تشففکیل دادند، آن

کردند، حاج محمفدتقی هراتی از تجفار هراتی مقیم مشفففهفد یکی از پنج وکیفل تجفار  می

ها  حضفور هراتی هایشفهر مشفهد در مجلس وکالی تجار ایران بود. یکی دیگر از جنبه

توان به دو در ایران و خصفوصفاً مشفهد موقوفات متعدد آنها اسفت. واقفان هراتی را می

ی های شفناخته شفده با موقوفات بزرگ مرتبط با آسفتانه در اواسفط دورهگروه شفخصفیت

ی پهلوی ی قاجار و اوایل دورهپا در آخر دورهناصرالدین شاه و کاسبان و بازاریان خرده

   1رد.تقسیم ک

شد  ی قاجار تنها به مسایل اقتصادی خالصه نمینقش مهاجران افغانستانی در دوره

عنوان  ی تأمین امنیت و نیروی نظامی، و سفیاسفت نیز فعال بودند. بهها در عرصفهو آن

های  مُغول-محمدخان تیموری از تُرکالملک پسفر دوسفتمثال، علی مرادخان نصفرت

ی قاجار و اولین  رین شفخصفیت این گروه در مشفهد در دورهترین و موثرتافغانسفتان مهم

ی سففرداری ارتقا یافت.  تدریج به درجهی سففرهنگی گرفت و بهکسففی بود که درجه

خورشففیدی حاکم قوچان شففد. فعالیت   1299الملک در سففال امیرتیمور برادر نصففرت

رتیمور  سیاسی و اجتماعی وی با ورود به مجلس شورای ملی وسعت بیشتری یافت. امی

هفای شفففشفففم تفا نهم و دوازدهم تفا پفانزدهم و همچنین در دوره هجفدهم از  در دوره

ی مجلس شفورای ملی  شفهرهای مشفهد، کاشفمر، توس، طبس، فردوس و گلشفن نماینده

گروه دیگر مهاجران   2عضففو مجلس مؤسففسففان بود. 1328و   1304های  و در سففال

از پرداخت مالیات زمین و تن ندادن ها بودند که به دلیل خودداری  افغانسفففتانی هزاره

های امیرعبدالرحمان خان از جانب وی مورد جور و ظلم قرار گرفتند و به به خواسففت

، هزاره های افغانسففتان سففاکن ایران رسففماً به   1300ایران مهاجرت کردند. در دهه  

طبقه بندی می شفففدند و در مراسفففم ها و  "خاوری"عنوان یک گروه قبیله ای به نام  

 
 همان ص.. 1

 همان ص.. 2
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، اسفت  "مردم شفرق "ن های ملی ایران نماینده داشفتند. خاوری در لغت به معنای  جشف

 1.این افراد قرن گذشته عمدتاً از افغانستان به استان خراسان مهاجرت کردند

کشفففی  کشفففی و هیزمگری، زراعفت، آبهفا در زمفان قفاجفار عمفدتفاً بفه نظفامیهزاره 

ها مردمانی  . همچنین هزارهمشففغول بودند که نقش مهم در اقتصففاد شففهری داشففتند

ترین نقش انفد. بفا این همفه، مهمانفد کفه روسفففتفاهفای زیفادی را آبفاد کردهصفففنعتگر بوده

هفای بزرگ گری بود. رؤسفففا و خفانفدانی نظفامیهفا در ایران زمفان قفاجفار در زمینفههزاره

عنوان  های انقالب مشفففروطه بهها در ایران جایگاه ممتازی داشفففتند و درسفففالهزاره

کردند و نفوذ ایلی ایشفان در خراسفان بسفیار  ی خراسفان در مجالس شفرکت میمایندهن

خان هزاره پسفففرش هر دو رییس ایل خان هزاره و اسفففماعیلتوجه بود. یوسففففقابل

الدوله در ای نزد ناصفرالدین شفاه داشفتند. آصففهای خراسفان بودند که جایگاه ویژههزاره

 کند:  چنین معرفی میالدین شاه اینخان هزاره را برای ناصرجایی یوسف

ی مدت عمر  »نود و هفت سفال داشت و از هفت سالگی بر پشت اسب نشسته، همه

 2ها فتح با او بوده است.«ی جنگدر جنگ بوده و هیچ وقت شکست نخورده و در همه

های سففواران ایل هزاره برای ناصففرالدین  همچنین درجایی دیگر در تمجید ویژگی 

 کند:  یشاه نقل م

عالی مثل  »ایل و سفواران هزاره، اول ایل خراسفان، بلکه دنیاسفت. گمان ندارم جناب

 3.ی هزاره در عراق هم دیده باشید.«سواره

ی ایل  خان هزاره رییس و سفرکردهخان هزاره پسفرش اسفماعیلپس از مرگ یوسفف 

در خوبی و الدوله وی را چنین توصفیف کرده اسفت: »شفود. آصففی هزاره میو سفواره

معقولیت و نجابت و آرامی و پختگی و آراسفتگی سفوار در خراسفان عدیل و نظیر ندارد،  

این توصففیفات از سففران ایل هزاره و خصففلت   4هر قدر او را توصففیف کنم کم اسففت.«

 
1. Glazebrook و Jalal Abbasi-Shavazi, “Being Neighbors to Imam Reza: Pilgrimage 

Practices and Return Intentions of Hazara Afghans Living in Mashhad, Iran.” 
 همان ص.نجف زاده ع.، . 2

 همان ص.. 3
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در سفاختار نظامی ایران زمان قاجار داشفته    هاشفان نشفان از جایگاه و یژه هزارهنظامی

ای که بارها از نیروی نظامی و سفواران هزاره برای مقاصفد نظامی در زمان اسفت. به گونه

ها تا زمانی که سفیاسفت حاکمان وقت افغانسفتان قاجار اسفتفاده شفد. مهاجرت هزاره

موجود کشفففاورزان  ها بود، در حال افزایش بود. در اسفففناد و منابع  تعقیب و آزار هزاره

اند که به دسفتمزد کم قانع و برای افزایش تر توصفیف شفدههزاره از ایرانیان زحمتکش

هفا در زمفان قفاجفار بود ی اول مهفاجرت هزارهوری منطقفه مفیفد بودنفد. دورهثروت و بهره

و از آنجا که تشفکیالت و انسفجام سفیاسفی خاصفی نداشفتند و بیشفتر مهاجران فقیر و 

گرفتند، مالکانی نظیر  کشفی مالکان اطراف مشفهد قرار میند تحت بهرهرانده شفده بود

عنوان نیروی مؤثر اقتصفادی و تظامی اسفتفاده کردند و بیشفتر  حسفین ملک از آنان به

 1ی آمال مالکان بزرگ شدند.بازیچه

ی قاجار عموماً در شفهر مشفهد و عمدتاً در ها در دورهکه گفته شفد افغانسفتانیچنان

توجهی داشتند و ی شفرق خراسفان سفاکن شدند و نقش اقتصادی و نظامی قابلروسفتاها

اند. این مهم سفبب شفده  گری، صفنعتگری و کشفاورزی مشفغول بودهبه تجارت، نظامی

های سفاکن ایران متفاوت باشفد.  ها با دیگر خارجیبود تا سفیاسفت ایران در قبال افغان

ود توانسفففتفه بودنفد جفایی برای خود در در نتیجفه هر گروه بنفا بفه توانفایی و عفاملیفت خ

های این گروه سفپهر سفیاسفی، اقتصفادی و اجتماعی ایران زمان قاجار باز کنند. بازمانده

هفای هروی، هراتی، خفاوری، بربری، قنفدهفاری، کفابلی و مهفاجر را انتخفاب کردنفد و ففامیفل

انسفتانی خوانده که نسفل اول مهاجران افغ  دانسفتند.. این گروهدیگر خود را افغانی نمی

شففدند، شففهروندانی بودند که هیچ محدودیت شففغلی و امتیازی برای آنان وجود می

ی اصففلی جمعیت شففهر مشففهد و روسففتاها و چنان که به مرور در هسففتهنداشففت؛ آن

های خراسفان ادغام شفدند و مشفهدی یا خراسفانی خوانده شفدند. این گروه را  دهسفتان

 2تانی در ایران دانست.توان نسل اول مهاجران افغانسمی
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 تا کنون(  1۳57های افغانستانی در ایران پساانقالبی )پناهنده

آمدهای آن ای برای افغانسفففتان بود. حوادثی که پیی پرحادثهدهه 1350ی  دهه 

شفود. در ابتدای این دهه خشفکسفالی، کشفاورزی کماکان در ایران و افغانسفتان دیده می

کودتای محمدداوود خان حکومت پادشفاهی   1352در سفال    1افغانسفتان را ویران کرد،

را سفففاقط و جفای آن را بفه جمهوری افغفاسفففتفان داد، امفا دیری نپفاییفد کفه در هفتم 

با کودتای احزاب خلق و پرچم نظام جمهوری افغانستان به نظام   1357اردیبهشت ماه  

کسففالی جمهوری دموکراتیک افغانسففتان بدل گشففت. اگرچه در ابتدای این دهه خشفف

کننده در افغانسفتان و افزایش درآمدهای نفتی ایران و نیاز به نیروی کار، ایران را  ویران

به مقصفد مهاجران اقتصفادی افغانسفتانی بدل کرده بود، اما در اواخر این دهه با کودتای 

ور شدن آتش جنگ داخلی، موج های سیاسی و شعلهکمونیستی در افغانستان، ناآرامی

های سففیاسففی و جنگ زده را به کشففورهای ایران و پاکسففتان  پناهنده ای ازگسففترده

گسفففیل داشفففت. این وقایع که همزمان بود با وقوع انقالب در ایران و روی کار آمدن 

زده، احزاب  های سفیاسفی و جنگجمهوری اسفالمی، ایران را به پناهگاهی برای پناهنده

غانسفتان و متجاوزان شفوروی بدل جهادی افغانسفتانی برای مقابله با حکومت چپگرای اف

ی  صفففد هزار پنفاهنفده( یفک1357-8م. )1979سفففاخفت. بنفا بر آمفار موجود در سفففال 

به یک میلیون شفشفصفد   1360افغانسفتانی در ایران حضفور داشفتند. این آمار تا سفال  

 2هزار پناهنده رسید.

های بعد  لتوان در مقایسفه با سفایر سفارا می 60ی  ی دههتا میانه 50ی  اواخر دهه

ها در از انقالب بهترین سفالها از نظر امکانات رفاهی و رعایت حقوق مهاجران و پناهنده

های ایران  افغانسفتانی  1367تا   1358ها یعنی از  ایران به شفمار آورد. در طی این سفال

بهداشففت رایگان و حتی تخصففیص   3ها دسففترسففی به آموزش رایگان،همچون ایرانی

هفای عمومی، جرایفد و هفا، تریبوناز سفففوی دیگر در رسفففانفه  کوپن ارزاق داشفففتنفد.

عنوان برادران و مجفاهفدان  هفای افغفانسفففتفانی بفههفای مسفففئوالن، از پنفاهنفدهمصفففاحبفه
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ی شفرعی و قانونی بود. اگر چه در طی شفد که میزبانی از آنها وظیفهافغانسفتانی یاد می

فغانسففتانی و دسففتگیری و های اهایی از جرایم پناهندهنیز گزارش 1357همان سففال 

ی  گیری حاکم بود، روحیه اخراج آنها در ایران وجود دارد. اما آنچه که در مراکز تصمیم

هفا بود. همچنین رویکرد غفالفب حفاکمیفت در مواجهفه  مفدارا، پفذیرش و حمفایفت از پنفاهنفده

ها، انتسفاب جرم به اقلیتی خاص های موردی مربوط به جرم پناهندهبا اخبار و گزارش

وابسفته به   مردمی عنوان مثال وقتی روزنامهها بود. بهو تبرئه و دفاع از اکثریت پناهنده

ها را قاچاقچی، قاتل و دزد ی افغانسففتانیهای خود همهحزب توده در یکی از شففماره

کند، محمد حسففین سففرورالدین، معاون سففیاسففی وقت وزارت کشففور، در معرفی می

در پاسخ، دلیل این ادعا را در خط   1360آذر   17تاریخ  ی کیهان به مصاحبه با روزنامه

هفایی نظیر حزب توده و روزنفامفه مردم دانفد و بفه گروهشفففوروی بودن حزب توده می

هفا را دزد و قفاچفاقچی نفداننفد و مراقفب اقلیتی ی افغفانسفففتفانیدهفد کفه کلیفههشفففدار می

در   1کنند.ت میهای مختلف به نفع آمریکا و یا شففوروی فعالیباشففند که زیر پوشففش

ی اولین مجلس شفورای اسفالمی در ایران در تاریخ موردی دیگر در نود و نهمین جلسفه

هاشفمی رفسفنجانی طرح سفوال از وزیر کشفور وقت محمد به ریاسفت 1359دی ماه   30

ی  خورد؛ سید علی نقی نقوی نمایندههای افغانسفتانی کلید میمیرسفلیم درباره پناهنده

عنوان میهمانان های افغانسفتانی بهرح سفوال از وزیر کشفور از پناهندهمردم قاینات در ط

ناخوانده یاد کرده و حضفور آنها را باعث کم شفدن ارزاق عمومی و سفوختی و نارضفایتی  

 گوید:  های افغانستانی میداند، میرسلیم در دفاع از پناهندهمردم می

جب افزایش حضففور برادران افغانی در این اسففتان خواه و ناخواه مو

توانیم با انتسفاب لغت میهمانان ناخوانده  شفود، اما آیا میمشفکالت می

مان حالت تحقیر داشفته باشفیم  یا از این قبیل نسفبت به برادران افغانی

عنوان  ی آنهفا بفه کشفففور مفا بفهو در نظر بگیریم کفه بفه هر حفال مراجعفه

توانیم صفرفاً با  ی پناهنده صفورت گرفته و آیا میعنوان آوارهپناهنده، به
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های اقتصفادی که این مسفأله دارد آنها را به نحوی طرد توجه به جنبه

ی ملت انقالبی ایران اسففت انجام  بکنیم و آن اسففتقبالی که شففایسففته

نگیرد نسففبت به برادران افغانی؟.... لذا آنچه که در شففرایط کنونی در 

 یم.کنمملکت در اختیار داریم از آذوقه و از سوخت تقسیم می

گوید که  های میرسفلیم میهای میرسفلیم نقوی در پاسفخ به صفحبتپس از صفحبت

مفا این انقالب را برای خودمفان کردیم اول اجفازه بفدهنفد کشفففورهفای همجوار، کفه مفا  

گویفد: این خودمفان را نگفه داریم... در این حین جعفر شفففجونی نمفاینفده مردم کرج می

 1انقالب برای دنیا بود..!.

مهفاجرتی   موج  برای مفدیریفت  بفازرگفان  موقفت  دولفت  وقتی  سفففطح دیگر  در 

ی نگهداری و انتقال مهاجران افغانسفففتانی به اردوگاه و ممانعت از  ها ایدهافغانسفففتانی

کنفد بفا مخفالففت انقالبیونی نظیر محمفد ی ایرانی را طرح میادغفام آنهفا در جفامعفه

های افغانسففتانی  ود تا پناهندهشففمنتظری مواجه شففده و در نتیجه تصففمیم برآن می

اگرچه پژوهشفگرانی نیز معتقدند    2آزادانه در شفهرها و روسفتاهای ایران پناه داده شفوند.

ها به شفففهرها و روسفففتفاها بود بیش از آنکفه متفاثر از  ی هدایت پنفاهنفدهآنچفه که زمینفه

ها و مشفففکالت داخلی، ضفففعف اجرایی، نبود عامل ایدولوژیک باشفففد نتیجه درگیری

   3ها بود.ها جهت اسکان پناهندهی کافی برای تأسیس اردوگاهامکانات و بودجه

اجتماعی افغانسفتان و فضفای    -همانطور که ذکر شفده در این زمان اوضفاع سفیاسفی

ایجاد شفده بود سفبب شفد تا ایران مرزهای خود را به روی   1357خاصفی که در ایران 

از آنها را وظیفه شفرعی و قانونی خود بداند و های افغانسفتانی باز کند، میزبانی  پناهنده

ی  شففود. با ادامه های باز« یاد میعنوان »دربسففیاسففتی را در پیش گیرد که از آن به

هفا در افغفانسفففتفان ابتفدا بین حکومفت مرکزی و ارتش شفففوروی بفا  جنفگ و درگیری

 
(. مرکز اسناد 99جلسه    -هاشمی رفسنجانی )دوره اولاهلل  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی به ریاست آیت .  1

 20–1. ص  1399نجانی. هاشمی رفس اهللآیت

 1393. خبرگزاری تسنیم. ها نگه داردنگذاشتند دولت بازرگان، مهاجرین افغان را در اردوگاه  امام و انقالبیون. 2
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ی  هفا هفای بعفد جنفگ داخلی بفا طفالبفان، مهفاجرت پنفاهنفدهمجفاهفدین افغفان و در دهفه

 یابد.افغانستانی به ایران کماکان ادامه می

 ی بیگانه شد؛ برادری که تبعه1۳60ی  در دههها  افغانستانی

بفا شفففدت گرفتن آتش جنفگ بین    60ی  هفای موجود در طی دهفهبراسفففاس داده

جمعیفت    1370هفای درگیر جنفگ در افغفانسفففتفان تفا پفایفان این دهفه و سفففال  طرف

با حضفور گسفترده پناهندگان    1نفر رسفید.  3186616ن به پناهندگان افغانسفتانی در ایرا

 1367و   1363،  1360، 1359های  های شفناسفایی و سفرشفماری در سفالدر ایران طرح

صفففورت گرففت تفا ضفففمن برآورد تعفداد پنفاهنفدگفان اقفدامفات الزم برای سفففامفانفدهی و 

ماری های صفورت گرفته تنها طرح سفرشفشفناسفایی آنان نیز صفورت بگیرد. از بین طرح

آوری اطالعفات هر فرد در آمیز بود. در این طرح بفا جمعدر این دهفه موفقیفت  1363

شفد،  ها یک کارت شفناسفایی موسفوم به کارت سففید به فرد داده میمرکز فرمانداری

نام مدارس، اسففتفاده از  ی خدمات نظیر دریافت کوپن، ثبتبعدها دسففترسففی به کلیه

با طوالنی   2ل منوط به داشففتن این کارت بود.خدمات درمانی و دریافت مجوز اشففتغا

ها  ها و تنششفدن جنگ و افزایش فشفار مشفکالت اقتصفادی و همچنین حضفور پناهنده

بر سفر اشفتغال آنان، دولت ایران را واداشفت تا در این زمینه دخالت کند در نتیجه در 

سفلمان ای با عنوان روش اجرایی طرح اشفتغال موقت آوارگان مبخشفنامه 1363سفال  

افغانی توسفط وزارت کار ایران ابالغ شفد. این بخشفنامه اشفتغال پناهندگان را تنها در 

شفمرد و بر لزوم دریافت  ای از مشفاغل کارگری سفاده و عموماً دشفوار مجاز میمجموعه

های سفخت و با  مجوز اشفتغال از وزارت کار نیز تأکید داشفت. این مشفاغل عموما حرفه

کارگران افغانسفتانی از ابتدای ورود به ایران در آنها جایگزین  دسفتمزد پایین بودند که

 نیروی کار ایرانی شده بودند.  

هفای  در این دهفه اتففاقفات مهم دیگری نیز رخ داد و آن حضفففور پررنفگ پنفاهنفده

ی حضفور آنان در جنگ ایران  عراق بود. نتیجه  -های جنگ ایران  افغانسفتانی در جبهه
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 1ی افغانستانی« است.شهید، جانباز و آزاده  3000ود بیش از »و عراق بنا بر منابع موج
کُنشفففی از پنفاهنفدگفان افغفانسفففتفانی کفه نشفففانگر پیونفد ایفدئولوژیفک و عمیق میفان    2

ی میزبان است. این بعد از  های افغانسفتانی با جامعههای بخش بزرگی از پناهندههنجار

ها و متون تاریخ تر در رسفانهدر ایران خواسفته و یا ناخواسفته کم  هاحضفور افغانسفتانی

 ها به ایران بازنمایی شده است. مهاجرت افغانستانی

ی  بفا پفایفان جنفگ و برآمفدن گفتمفان سفففازنفدگی در فضفففای ایران، بفار دیگر مسفففألفه 

ا شود. امهای ایران کشانده میپناهندگان افغانستانی به سپهر سیاست، مجلس و رسانه

این بار حضفور چندسفاله پناهندگان در ایران و نمایان شفدن اثرات آن برجامعه ایران،  

آوری مهفاجران و زمینفه را برای طرح نمفاینفدگفان مجلس برای الزام دولفت بفه جمع

کند. در ها آماده میپناهندگان افغانستانی از شهرها و روستاها و اسکان آنها در اردوگاه

گرفتنفد،  ه تفا چنفدی پیش برادر و مجفاهفد مورد خطفاب قرار میهفای کفاین زمفان پنفاهنفده

هفای ایران برای جنفگ بفا عراق حضفففور یفافتفه بودنفد و نیروی کفار ارزان و در جبهفه

کوشفی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصفاد و سفرمایه در ایران بودند باردیگر از  سفخت

و جنایت معرفی  عنوان منشففاء فسففاد، جرم، ناامنی  سففوی برخی سففیاسففتمداران به

شفوند اما این بار در نبود و کم فروغی صفدای حاکمیت و مسفئولین دولتی در دفاع  می

های حضفور آنها در اقتصفاد و سفیاسفت و دسفت  از پناهندگان و بازنمایی نشفدن مزیت

های فرهنگی و مشففکالتی که از  های مجلس بر حسففاسففیتگذاشففتن برخی نماینده

ی برآمفد و کردنفد، زمینفهمطرح می  مردمهفای نظیر  ابتفدای حضفففور پنفاهنفدگفان روزنفامفه

سفتیزی مهیا شفد. گفتمانی که از اقلیت گسفترش گفتمان ضفد مهاجر یا به عبارتی افغان

مجرم عبور کرده بود و حاال در ده سففالگی انقالب ایران به اکثریت پناهنده    یپناهنده

ی ی هفتاد و اوایل دههطلب رسیده بود. این گفتمان در دههمجرم، قاچاقچی و فرصت

 
دفاع  .  1 افغانستانی  شهید  خانواده  یافتن  برای  جستجو  شد  آغاز  باقرزاده  سردار  اعالم  “با  رستمی,  دنیادار  شیما 

 .1399شریکی,” خبرگزاری مهر, مقدس/سند خون

هزار شهید و جانباز تقدیم کرده است,”    3محمدباقر غالم پور, “افغانستان در دوران هشت سال دفاع مقدس  .  2

 .1394خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران, 
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ی سیاست عنوان دورهتوان از آن بهی تاریکی که میرسفد.؛ دورههشفتاد به اوج خود می

 تانی یاد کرد. بازگشت در قبال پناهندگان افغانس

 ی تاریک، اتباع بیگانه و افغانی بگیر؛ دهه1۳70ی  ها در دههافغانستانی

گرای افغانسفتان  جمهور چپگیری آخرین رییساین دهه که مصفادف اسفت با کناره

های مجاهدین علیه یکدیگر و قدرت گرفتن از قدرت، پیروزی مجاهدین، شفروع جنگ

به  1370نفر در سففال   3186616انی در ایران از طالبان، جمعیت پناهندگان افغانسففت

عامل مهم بازگشفففت در این   1یابد.کاهش می 1380نفر در ابتدای سفففال   1482000

های کابل و هرات و مزارشفریف و نه تماشفای  ها و ویرانههای خرابهدوره نیز نه جذابیت

تر قوانین  هفای خونین مجفاهفدین علیفه یکفدیگر و نفه زنفدگی زیر چپرانی و جنفگراکفت

 ها از ایران بود. آمیز طرد و اخراج پناهندهبدوی و غیرانسانی طالبان بلکه سیاست قهر

ی اول این دهه بنا به نظر مسفئولین ایرانی با شفکسفت شفوروی و تشفکیل در نیمه

هایی  گرا، ادامه حضفور پناهندهحکومت وقت و افتادن کشفور به دسفت مجاهدین اسفالم

کمونیسفففتی افغانسفففتان به ایران پناهنده شفففده بودند دیگر   گرا وکه از حکومت چپ

شفان فرا رسفیده بود. بر همین اسفاس  ها به موطنصفالح نبود و زمان بازگشفت پناهندهبه

ای با  سفالهدولت ایران و افغانسفتان و کمیسفاریای پناهندگان قرارداد سفه 1371در سفال 

ارداد سفه جانبه شفروع رسفمی  کنند، این قرهدف تسفهیل بازگشفت پناهندگان امضفا می

طرح بازگشت آوارگان  1372یک سال بعد در سال   2آید.سیاست بازگشت به شمار می

رسففد، این طرح در نظر شففان در شففورای امنیت ملی به تصففویب میافغانی به موطن

اهداف زیر را محقق   1374تا   1372سففاله یعنی از   2ی زمانی  داشففت که در یک بازه

 کند:

هزار نفر   80کیلومتر نوار مرزی شفففرق کفه حفداقفل    30ی  تخلیفه -

 کرد. پناهنده را مشمول خروج می
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 هزار پناهنده افغانستانی غیر مجاز 600آوری و طرد جمع -

هزار نفر از آوارگان افغانی دارای کارت شفناسفایی   830جایی  جابه -

به مهمان شفهرهایی در خراسفان و سفیسفتان و بلوچسفتان و آماده کردن برای 

 شت.  بازگ

استان کشور شامل  12هزار نفر از آوارگان افغانی از   200ی  تخلیه -

آذربفایجفان شفففرقی، غربی، کردسفففتفان، بفاختران، ایالم، لرسفففتفان، همفدان،  

1چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد.
 

برای تسففریع روند خروج و ترغیب به بازگشففت به افغانسففتان دولت ایران در سففال  

گیرد و آن حفذف خفدمفات و امکفانفاتی بود کفه سفففیفاسفففت جفدیفدی را پیش می  1373

ی دولت برای  پناهندگان در ایران از آن برخوردار بودند، سفیاسفتی که از یک سفو هزینه

ی  سفوی دیگر شفرایط را برای ادامه  داد و ازرسفانی به پناهندگان را کاهش میخدمت

های سفالمت و سفاخت. به موجب این سفیاسفت یارانهحضفور آنها در ایران را دشفوارتر می

ی قبل شفناسفایی شفده هایی که در دههآموزش برای پناهندگان قطع شفد و پناهنده

هفایی کفه بعفد از سفففال هفای ارزاق حمفایتی خود را از دسفففت دادنفد و گروهبودنفد کوپن

نفام  دیگر بفه ایران آمفدنفد دیگر ثبفتهفای مجفاهفدین علیفه یفکبفا شفففروع جنفگ  1371

شففدند و از حق تحصففیل و درمان رایگان برخوردار نبودند. همچنین کودکان این نمی

یک دهه کمی بیش از نام در مدارس را نداشفتند. این در حالی بود که افراد امکان ثبت

ی رجایی، به پناهندگان افغانسفتانی اجازه وزیر وقت، محمد علتر با دسفتور نخسفتپیش

های جدید  ی این سففیاسففتنام کنند. نتیجهداده شففده بود تا در مدارس دولتی ثبت

ای در ایران به نام مهاجران غیرقانونی و یا غیررسفمی شفد و سفبب شفکل گرفتن پدیده

از خدمات  ها دشفوارتر شفود و نتوانند از سفوی دیگر سفبب شفد تا یافتن کار برای پناهنده

بنای محرومیت قانونی و ای اسفتفاده کنند. این سفیاسفت سفنگدرمانی و آموزشفی یارانه
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های بعدی به سفیاسفت رسفمی پناهندگان و مهاجران در ایران را گذاشفت که در دهه

 1ها بدل شد.رسمی در قبال پناهنده

ها به ها و بدل کردن آندر طی این دهه اصففرار دولت بر خروج سففریع افغانسففتانی

کاری و برخی موضفففوعی امنیتی، انتسفففاب مشفففکالت امنیتی، جرم، کمبود ارزاق، بی

ی ایران شفد که سفاز ایجاد جوّی در جامعهها و مسفئولین زمینهها از طرف رسفانهبیماری

ی افغانسففتانی عامل تمام مشففکالت و از دید بسففیاری از شففهروندان ایرانی، پناهنده

ها رسففمیت یافت،  ها و ایرانیها بین پناهندهنتیجه تنش های آن زمان بود. دربدبختی

ها برای دسفتگیری اتباع بیگانه  بگیر در محالت مهاجرنشفین و خیابانهای افغانیگشفت

ها و و غیرمجاز به راه افتاد. افغانی بودن مجرمان به بخشفی از ارزش خبری برای رسفانه

هفا در ایران نفاامن شفففد. نفدهی گزارش و خبر بفدل شفففد. در نتیجفه زنفدگی پنفاهتهیفه

ها در این دهه وجود ندارد و تنها گزارشفی رسفمی از دیدگاه ایرانیان نسفبت به پناهنده

نفره در شهر  500ای  با حجم نمونه 1375توان به پژوهشفی که خواجه پور در سفال  می

درصففد از   70دهد که حدود  تهران انجام داد اشففاره کرد؛ نتایج این پژوهش نشففان می

ی ایران لطمه  ها به اقتصفاد ایران و جامعهاسفخگویان معتقد بودند مهاجرت افغانسفتانیپ 

ها در مواردی نسبت  درصد نیز قبول داشتند که ایرانی 62.2وارد کرده است، همچنین  

   2کنند.ها بدرفتاری میبه افغانستانی

ی از ای هفتفاد بفا قفدرت گرفتن طفالبفان و تصفففرف منفاطق گسفففتردهدر اواخر دهفه

افغانسفتان به دسفت این گروه افراطی اوضاع اقتصادی و امنیتی افغانستان رو به وخامت  

های اهل سفنت با طالبان به نگرانی دولت و امنیتی گذاشفت و ترس از پیوند افغانسفتانی

شففدن حضففور پناهندگان شففدت بخشففید. در همین زمان که ایران بر خروج کامل  

ی موج کرد شفرایط امنیتی و اقتصفادی افغانسفتان زمینهها از ایران پافشفاری میپناهنده

های این دوره تفاوت اسفففاسفففی با  دیگری از مهاجرت به سفففوی ایران شفففد. پناهنده

های ها عمدتاً شفیعه و خصفوصفاً هزارههای قبل داشفتند این پناهندههای سفالپناهنده
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مان ماندن از تیغ بامیان، جاغوری، غزنی و مزارشففریف افغانسففتان بودند که برای در ا

ها در این زمان از  شفدند، هزارهگرایی طالبان به ایران پناهنده میگرایی و فرقهظلم قوم

  1. گرفتنفد سفففوی رهبران قفدرتمنفد طفالبفان بفه عنوان بفدعفت گفذاران مورد هفدف قرار می

ها به دلیل ویژگی ظاهری آسفیایی و چهرمان خاص خود آسفان تر از دیگر این پناهنده

هایی  ی ایران قابل شفناسفایی و تمایز بودند. پناهندهها در جامعهگان افغانسفتانیپناهند

شففدند، بلکه مهاجران  نام نمیعنوان پناهنده ثبتهای جدید بهکه به دلیل سففیاسففت

شففدند آنان اولین گروه از مهاجران و پناهندگان افغانسففتانی بودند  غیرقانونی تلقی می

بگیر و مهفاجر سفففتیزی در سفففطح جفامعفه مواجفه  غفانکفه بفا آن روی عریفان قفدرت، اف

ها خصففوصففاً ای تاریک برای پناهندهتوان دههی هفتاد را میرو، دههشففدند. ازاینمی

ها ی افغانسفتانی در ایران به شفمار آورد که در همراهی دولت، رسفانههای هزارهپناهنده

نابع اقتصفادی و عاملی  ها را رقیبی برای دسفتیابی به مو طبقات فرودسفت که پناهنده

دانسففتند، آنان بارها مورد خشففونت قرار  برای بیکاری و وضففع بد اقتصففادی خود می

 گرفتند.  

ای ضفد مهاجر و  چنان که گفته شفد، سفیاسفت بازگشفت و در کنار آن سفیاسفت رسفانه

ها شفففد، نمودهای این ها و افغانسفففتانیهایی بین ایرانیسفففتیزی سفففبب تنشافغان

هفایی از وقفایع  توان در برهفههفا را میهفا و ایرانیهفا بین پنفاهنفدهتنشبفدرفتفاری و یفا  

ای و هفای زنجیرهدر جفامعفه ایران قتفل  70ی  دیفد. برای مثفال در اواخر دهفه  70ی  دهفه

ها و مردم ایران بدل کرد. پس از  تجاوز به زنان نام خفاش شفب را به موضفوع روز رسفانه

کند و رییس پلیس وقت غان معرفی میدسففتگیری این شففخص وی هویت خود را اف

ها نیز بدون بررسففی دقیق، هویت وی را به جامعه تهران تیمسففار ابوالفتحی و رسففانه

شفود وی تر معلوم میهای بیشفتر و دقیقکنند اگر چه بعدا با بررسفیافغان معرفی می

شفود که ایرانی و از بزهکاران قوچانی اسفتان خراسفان اسفت اما زمانی این خبر اعالم می

های افغانستانی به راه افتاده است  موجی از نفرت و خشم در جامعه ایران علیه پناهنده

ها از رفتن به سفر کار یا حتی در این زمان شفرایط به نحوی بود که برخی افغانسفتانی
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ی محمد بلوری، بنا به گفته  1کردند.فرسفففتادن فرزندانشفففان به مدارس جلوگیری می

زنفامفه ایران، از فردای اعالم افغفانی بودن خففاش شفففب، مردم در دبیر وقفت حوادث رو

اگر چه اطالعات مشفففخص و دقیقی از   3  2کردند.ها حملفه میکوچه و خیفابان به افغفان

تاکنون به   های افغانسفتانیتبعات گسفترش این خبر و شفایعه در آن سفال برای پناهنده

دسفت نیامده اسفت اما با در نظر گرفتن جایگاه شفغلی دبیر وقت حوادث روزنامه ایران  

پی   70توان به عواقب دردناک این شفایعه بر زندگی پناهندگان افغانسفتانی در دهه  می

 برد.  

سفال پس از ماجرای خفاش شفب با قدرت گرفتن طالبان در در رویدادی دیگر یک  

های ایرانی به به کنسفولگری ایران در مزار شفریف و کشفتار دیپلماتافغانسفتان و حمله  

ها  بار دیگر آتش خشم و نفرت علیه افغانستانی  1377شهریور ماه   17دست طالبان در  

شفود. شفهروندان ایرانی که در سفوگ هموطنان کشفته شفده خود به ور میدر ایران شفعله

وطنان خود در مزار شففریف را از  دسففت طالبان بودند و امکان گرفتن انتقام خون هم

طالبان نداشفففتند با اذیت و آزار و حمله به پناهندگان افغانسفففتانی در پی التیام زخم 

ای روحی خود شفففدنفد: روزنفامفه جمهوری اسفففالمی و روزنفامفه کفار و کفارگر دو روزنفامفه

هفایی از آزار و اذیفت هفای ایرانی گزارشهسفففتنفد کفه پس از کشفففتفه شفففدن دیپلمفات

ی پنفاهنفدگفان آمریکفا بنفا بر برخی کمیتفه  4هفای افغفانسفففتفانی نشفففر کرده انفد.پنفاهنفده

ها در نفر در حمله به افغانسفتانی 47های تأیید نشفده به کشفته و زخمی شفدن  گزارش

اصففهان و مشفهد در پی حادثه حمله به کنسفولگری ایران در مزار شفریف اشفاره کرده 

 5است.
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این گزاره که با اخراج   1377های حاکمیتی در سال دستگاهدر سطح فراتر در بین 

شفود سفبب شفد تا محمد یزدی هر افغانسفتانی، یک شفغل برای شفهروند ایرانی اضفافه می

های قضففایی اقدام ای به رؤسففای حوزهی قضففاییه با ارسففال بخشففنامهرییس وقت قوه

یفا افرادی کفه مفدت اعتبفار   ی ففاقفد پروانفه کفار وکفارگیری اتبفاع بیگفانفهکفارفرمفایفان در بفه

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع   16و   15پروانه کارشففان منقضففی شففده، طبق مواد 

دو سفال    1قاتون کار جرم دانسفته و مسفتلزم مجازات بداند. 181خارجه در ایران و ماده  

ی سففوم قانون برنامه 48ی  مجلس نیز با تصففویب ماده 1379بعد در اقدامی در سففال  

ی اقتصفففادی، اجتمفاعی، و فرهنگی برای قفانونی کردن اخراج پنفاهنفدگفان  هتوسفففعف

شففود  آید. براسففاس این ماده وزارت کشففور موظف مییاری دولت میافغانسففتانی به

افراد   یترتیبی اتخاذ کند که کلیهی سفففوم سفففالهی پنجحداکثر در سفففال اول برنامه

تهفدیفد جفانی، آنهفا را بفه ر صفففورت عفدمآوری کنفد و دی کفار را جمعخفارجی ففاقفد پروانفه

غیر این صففورت آنها را در اردوگاههای مشففخص  کشففور متبوع خود انتقال داده و در

ی خراسان  روزنامه 1379در نتیجه در بیست و هشتم اردیبهشت ماه    2آوری کند.جمع

دهد که به تمامی مهاجران افغانسفتانی مقیم کشفور اخطار داده شفده تا از  گزارش می

 154در همین سففال نیز   3بیسففتم فروردین تا بیسففتم مهرماه به وطنشففان برگردند.

جمهور وقت خواسففتار بازگشففت همه ای سففرگشففاده به رئیسنماینده مجلس در نامه

ای در دی ماه همین سفال نیز با مصفوبه 10شفوند و در افغانسفتانی به کشفورشفان می

و عوامل بیگانه بدون مجوز در داخل  ی قضفاییه بر ضفرورت برخورد با اتباع خارجیقوه

 4شود.کشور تأکید می

 
مجلس شورای اسالمی. ممنوعیت به کارگیری اتباع بیگانه بدون پروانه اقامت و اشتغال و پرهیز  های  مرکز پژوهش.  1

 .1377محاکم از اعمال کیفیات. 

پژوهش.  2 فرهنگی جمهوری مرکز  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه سوم  قانون  اسالمی.  های مجلس شورای 

 .1379اسالمی ایران. 
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ضرورت برخورد با اتباع خارجی و عوامل بیگانه بدون مجوز در داخل های مجلس شورای اسالمی.  مرکز پژوهش.  4

 .1379 کشور.
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همفانطور کفه بیفان شفففد در طی این دهفه بفا چرخش گفتمفانی از پنفاهنفده مجفاهفد و  

هفا و هفا، اخراجی بیگفانفه زمینفه برای محرومیفتبرادر بفه مهفاجر غیرقفانونی، مجرم و تبعفه

بنای محرومیت سففنگ  شففود وهمینطور تضففییع حقوق پناهندگان در ایران فراهم می

های بعد در این پناهندگان از بسفیاری از حقوق شفهروندی و اجتماعی شفان در سفال

 شود. دهه گذاشته می

 1۳۸0ی  ها در دههافغانستانی

ی آمریکا و نیروهای ناتو به افغانسفتان و سفاقط کردن حکومت در این دهه با حمله

دید در افغانسففتان، ایران بار دیگر بر طالبان در افغانسففتان و با روی کار آمدن دولت ج

فشفاری کرد. در نتیجه طرحی ها به کشفورشفان پایی افغانسفتانیموضفع بازگشفت همه

برای شففناسففایی اتباع خارجی در ایران اغاز شففد و در مجموع فاز اول و دوم این طرح  

کیل  هزار نفر آنان را اتباع افغانسفتانی تشف  2250000نام کردند که نفر ثبت 2500000

دادند. امروز تنها کسفانی که در این طرح مدرک شفناسفایی دریافت کردند به طور  می

ی سفیاسفت بازگشفت، مجلس  در ادامه  1شفوند.ی جمعی محسفوب میرسفمی پناهنده

شفشفم برای شفدت بخشفیدن به این روند طرحی را تصفویب کرد که به موجب این طرح  

ای معادل پنج برابر  اسففتخدام کنند جریمه  برای کارفرمایان ایرانی که اتباع غیرمجاز را

ی یک کارگر در نظر گرفته شففده بود. دولت نیز در اردیبهشففت ماه  دسففتمزد روزانه

های مربوطه ابالغ ی نحوه بازگشت پناهندگان افغانستانی را به دستگاهنامهآیین 1381

ت اعالم  در همین زمینه، مدیرکل وقت اتباع خارجی اسففتان خراسففان با صففراح  2کرد.

شففناسففیم وی همچنین از قطع های مقیم ایران را پناهنده نمیکرد که ما دیگر افغان

دهد که اگر ها هشففدار میدهد و به افغانسففتانیخبر می 1382ها از اوایل سففال یارانه

هفای دولفت، زنفدگی آنهفا همفاننفد  هفا و طرحریزیبخواهنفد در ایران بمفاننفد طبق برنفامفه

ها شفامل مالیات بر کار ی بیشفتری بپردازند که این هزینهاید هزینهقبل نخواهد بود و ب
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با هدف    1381ها، دولت در بهمن ماه سال عالوه بر این  1شود.و تحصیل در مدارس می

ی صفدور ای با عنوان تصفویب تعرفههای خود در قبال پناهندگان مصفوبهکاهش هزینه

ی نارضفایتی  رسفاند که بعدها زمینهب میهای شفناسفایی برای اتباع بیگانه به تصفویکارت

  2شود. اصالح می 1383و   1382های  پناهندگان را نیز فراهم آورد به طوری که درسال

  1383های دولت در یازدهم اردیبهشففت ماه  های کاهش هزینهی سففیاسففتدر ادامه

اس خارجی را تصففویب و ابالغ کرد، براسففنحوه آموزش اتباع  ینامههیئت وزیران آیین

نفام فرزنفدان اتبفاع خفارجی بفدون مفدارک معتبر در مفدارس ایران  نفامفه ثبفتاین آیین

آموزان اتباع های دولت در مورد تحصففیل دانشیارانه  یممنوع شففد، و به منظور تأدیه

نفام دانش آموزان دارنفده ، وزارت آموزش وپرورش مجفاز شفففد بفه هنگفام ثبفتخفارجی

آموزی  ی دانشآموز طبق سفرانهمالی ولی دانشمدارک اقامتی معتبر برحسفب وضفعیت 

نام را با تصففویب شففورای آموزش و پرورش اسففتان  های ثبتتمام یا بخشففی از هزینه

دریفاففت و بفه حسفففاب درآمفد عمومی واریز کنفد این مبلغ جفدای از مبفالغی بود کفه 

ان  آموزشففد. همچنین پذیرش دانشها گرفته میعنوان کمک به مدرسففه از پناهندهبه

های فنی و ، هنرستاندانشگاهی و سال اول مدارس کاردانشافغانستانی در مراکز پیش

نامه چند ماه  به دنبال این تصففویب  3روزی ممنوع اعالم شففد.ای و مدارس شففبانهحرفه

فرزنفدان خود بفه مفدارس   نفامبعفد در مهرمفاه زمفانی کفه والفدین افغفانسفففتفانی برای ثبفت

آور جهت ثبت نام  های سففرسففامی هزینهنام و مطالبهمراجعه کردند با ممنوعیت ثبت

فرزندانشففان در مدارس مواجه شففدند، درنتیجه نگرانی بازماندن از تحصففیل و افزایش 

هایشفان سفبب ایجاد اولین کنش جمعی سفوادی در میان کودکان پناهنده و خانوادهبی

ها  شفود، در زمانی که رسفانهرای دسفتیابی به حقوق اولیه خود در ایران میپناهندگان ب

های زندگی  ها از ایران و افزایش هزینهو مسففئولین ایرانی بر طبل خروج افغانسففتانی

های افغانی بگیر و اخراج، مردان افغانسفتانی را به گوشفه  کوبیدند و طرحپناهندگان می
 

 .1381تصمیمات جدید برای بازگشت مهاجران افغانی. روزنامه انتخاب. . 1

اصالح تصویبنامه اجازه دریافت مبالغی بابت ارائه خدمات ویژه به اتباع مجلس شورای اسالمی.    هایمرکز پژوهش.  2

تصویبنامه کشورولغو  وزارت  به  وپناهندگان  خارجی  مهاجران  .و  شماره  مورخ  27825ت  60889ها  ه 

 .1383. موضوع تعیین ارقام تعرفه1382.7.1 ه مورخ29406ت 34456و.1381.12.3

  .2–1ص   1383. آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجیهای مجلس شورای اسالمی. مرکز پژوهش. 3

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125714
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125714
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125714
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/124807
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ختمانی رانده بود این دختران و زنان افغانسفففتانی  های خیاطی و سفففاها و کارگاهخانه

گیرانه و ی رسففاندن صففدای اعتراض خود را نسففبت به قوانین سففختبودند که وظیفه

نابرابر در قبال پناهندگان ایران را به عهده گرفتند و صدای زنان و دختران پناهنده در 

داز حق تحصفیل  انمقابل کمیسفاریای سفازمان ملل در کف خیابان سفجاد مشفهد طنین

زد رایگان و تمایل به تحصففیل، آگاهی و پیشففرفت اجتماعی بود؛ صففدایی که فریاد می

خوایم بریم مفدرسفففه«. اگرچفه این صفففدا بفه گوش دیم نفه پیسفففه می»نفه پول می

گیران زندگی فرودسففتان پناهنده نرسففید و اگرچه سففبب ملغی شففدن آن  تصففمیم

ی خیابانی  رین عاملیت و سفففوژگی گسفففتردهعنوان اولین و آخنامه نشفففد، اما بهآیین

هفای افغفانسفففتفانی در ایران برای دسفففتیفابی بفه حقوق انسفففانی خود در تفاریخ پنفاهنفده

مهرماه   5درخشد. در این کنش اعتراضی، یکشنبه  های مهاجر در ایران معاصر میگروه

های سفنگین از سفوی وزارت آموزش و پرورش برای  در اعتراض به تعیین شفهریه1383

های افغانسففتانی مقیم ی افغانسففتانی بیش از هزار نفر از پناهندهآموزان پناهندهدانش

دادند روبروی دفتر سفازمان ملل ها را دختران و زنان تشفکیل میمشفهد که بیشفتر آن

نام در مدارس و حق تحصففیل رایگان متحد در مشففهد جمع شففدند و خواسففتار ثبت

و پلیس ضفد شفورش این تجمع سفرکوب شفد و   شفدند. با حضفور شفدید نیروهای انتظامی

  1کنندگان داده شفود پایان یافت. که هیچ جواب مشفخصفی به تجمعدر انتها بدون این

دلیل در نتیجه در آن سفففال و سفففالهای بعد اکثر فرزندان پناهندگان دارای مدارک به

ی  امفه نفام در مفدارس دولتی از تحصفففیفل بفازمفانفدنفد و یفا برای ادهفای هنگففت ثبفتهزینفه

تحصففیل به همراه فرزندان پناهندگان بدون مدارک به مدارس خودگرانی که توسففط  

توسفففط دانشفففجویفان،   60یشفففد رفتنفد. این مفدارس از دهفههفا اداره میخود پنفاهفده

آموزان افغانسففتانی که فاقد  فرهنگیان و معلمان سففابق مدارس افغانسففتان برای دانش

توانسففتند در مدارس دولتی ایران  تلف نمیمدرک شففناسففایی بودند و یا به دالیل مخ

ای با  های کوچک اجارهدرس بخوانند در شفهرهای مشفهد، اصففهان و تهران و در خانه

 
مهاجران افغانستان در مشهد در اعتراض به سیاست جدید ایران دست به اعتراض زدند,” خبرگزاری کابل,   “.  1

1383. 
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آموزان این مفدارس از سفففال  بفا افزایش تعفداد دانش  1حفداقفل امکفانفات ایجفاد شفففده بود.

ها و حذف تمام ها برای پناهندهگیریو در راسففتای سففیاسففت تشففدید سففخت1384

هفای مفانفدن در ایران برخوردهفا بفا این نوع مفدارس نیز شففففدت گرففت و ذابیفتجف

هایی به امور اتباع شفهرهای مختلف و نیروهای انتظامی و آموزش و پرورش و نامهآیین

سفایر مراکز آموزشفی ابالغ و آموزش مهاجران در مدارس خود گردان، غیر قانونی اعالم 

پلمپ و معلمان و مدیران آنها بازداشفت و در  شفد، نتیجه آن که بسفیاری از این مدارس

  2خطر اخراج از کشور قرار گرفتند.

ها در تر کردن زندگی افغانسففتانیدولت برای سففخت 70ی قبالً گفتیم که در دهه

هفای افغفانسفففتفانی از زیر  هفای خود، اقفدام بفه خفارج کردن پنفاهنفدهایران و کفاهش هزینفه

های شففناسففایی،  هم با اجرای طرح 80ی، در دههچتر حمایتی و رفاهی خود کرده بود

ی دوم این نظارت بر پناهندگان برای اقامت و کار تشفدید شفد و از سفوی دیگر در نیمه

هفای زنفدگی پنفاهنفدگفان  هفا هزینفهبفا اجرای هفدفمنفدی یفارانفه  1389دهفه در سفففال  

های طبقات یهترین الشدت باال رفت و پناهندگان را به فرودستافغانستانی در ایران به

 اجتماعی ایران پرتاب کرد.

ی ی اول این دهفه گفتمفان رسفففمی مسفففئوالن بفازگشفففت همفهاگرچفه در نیمفه 

های بازگشفت و بروز اثرات  های افغانسفتانی به کشفورشفان بود، اما شفکسفت طرحپناهنده

ی پناهندگان به کشففورشففان سففیاسففتگذاران را متوجه  بازگشففت و اخراج گسففترده

های در ایران کرد. به طوری که فرمانده نیروی حضففور افغانسففتانیپیچیدگی مسففاله  

های  با اشفاره به طرح اخراج پناهنده 1388انتظامی وقت سفردار احمدی مقدم در آبان 

  4  3گوید:افغانستانی می

هفا خوابیفد و هفا و گفاودارینتیجفه این طرح را دیفدیم، مرغفداری

جانبه فکر نکنیم و صرفاً  ها ماند. اگر همهخیابانهای شهرداری در زباله

 
  .13–1. تاریخ شفاهی ایران. ص تاریخ شفاهی مدارس خودگردان مهاجران افغان در شهر اصفهانصفری را. . 1

 همان، ص.. 2

 .2009،” بی بی سی فارسی، قانونی افغان ها در ایرانپیشنهاد فرمانده پلیس ایران برای حضور  “3

 .1388،” پایگاه اطالع رسانی دولت، ها در کشور باید قانونی شودناجا: حضور افغانی فرمانده  “4

http://oral-history.ir/?page=post&id=1454
https://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091101_afghan_ahmadimoghadam
https://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091101_afghan_ahmadimoghadam
https://www.bbc.com/persian/iran/2009/11/091101_afghan_ahmadimoghadam
https://dolat.ir/detail/182984
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بخواهیم پلیس را وارد میدان کنیم که با این موضففوع برخورد شففود،  

ی مطلوبی به دسففت نخواهد داد و زیر فشففار بخش اقتصففادی نتیجه

 شویم که این افراد را بازگردانیم.مجبور می

در گفتگو با خبرنگاران در   در اظهاراتی مشفابه در آذر ماه همان سفال وزیر کار وقت

 1گوید:دفاع از حضور کارگران افغانستانی می

درصفد و ایتالیا با نرخ بیکاری مشفابه از   22اسفپانیا با نرخ بیکاری 

کننفد. حتی در آمریکفا بفا نرخ بفاالی  نیروی کفار بیگفانفه اسفففتففاده می

 میلیون ایرانی مشفغول به کارند. پس باید پرسفید چرا اتباع 3بیکاری،  

کنند؟ ... باید بپذیریم اتباع بیگانه در بیگانه را از کشفورشفان اخراج نمی

دهنفد کفه خیلی از انفد و کفارهفایی انجفام میکشفففور اغلفب کفارگر سفففاده

ها نیسففتند. بدون شففک با حذف کارگران ها حاضففر به انجام آنایرانی

شدت ی نیروی کار بهشود اما هزینههای شغلی ایجاد میافغانی فرصت

یابد و شفففوک قیمتی پس از بیکار شفففدن کارگران افغانی  فزایش میا

 شودایجاد می

ی مسففتقیمی با حضففور پناهندگان  این اظهارات مسففئوالن نهادهایی که که رابطه

ی  ی مستقیم مشاهدهدارند نه از سر دلسوزی و توجه به حقوق پناهندگان، بلکه نتیجه

ها بر وضفعیت اقتصفادی و اجتماعی اسفت که پناهندهی اثرات بازگشفت و اخراج گسفترده

شففد. اثراتی که از  پس از سففه دهه از زبان مسففئوالن امنیتی و اجتماعی ایران بیان می

و از سففوی دیگر   2دار کرده بودی ایران را خدشففهالملل چهرهی بینسففویی در عرصففه

ی کارگر ایرانی قهمناسبات اجتماعی میان سه نیروی اجتماعی دولت، سرمایه دار و طب

المللی اعتراض نهادهای  های گسفترده در سفطح بینرا تحت تاثیر قرار داده بود. اخراج
 

ل )تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  ، ویرایش اودرخانه برادر پناهندگان افغانستانی در ایرانآرش نصراصفهانی،  .  1

 .(1397ارتباطات، 
2. Human Rights Watch, “Unwelcome Guests Iran’s Violation of Afghan Refugee 

and Migrant Rights,” 2013. 



 

 

 رانیا  یبا جامعه   های کنش افغانستانو برهم   تیسده حضور، عامل  کی 192

ی  ها را سفبب شفده بود، در سفطح ملی بنا به گفته حقوق بشفری و کمیسفاری پناهنده

ی  ی نیروی انتظامی وقت سففبب افزایش دسففتمزدها، افزایش هزینه وزیر کار و فرمانده

بخش کشفاورزی، دامداری و سفاختمانی شفده بود و از سفویی با بازگشفت تولید و رکود 

ی افغانستانی وجود نداشت که بالگردان ناکارآمدی دستگاه  ها دیگر پناهندهافغانسفتانی

 مرتبط با وضعیت امنیت، معیشت و بیکاری جوان ایرانی معرفی شود.

فغفانسفففتفانی،  های افصفففل جدیدی در منفاسفففبفات میفان پنفاهنفده 90  یبا آغاز دهه

شفففود. فصفففلی که در آن  ی میزبان آغاز میهایشفففان با جامعهها و برهمکنشعاملیت

ها بدل  های اجتمفاعی به ابزاری برای دادخواهی و رسفففاندن صفففدای پنفاهنفدهشفففبکفه

هفای  بفه جبهفه  ی هشفففتفاددر دهفه  هفا از کف خیفابفانای کفه در آن کنششفففود، دهفهمی

های اجتماعی ها و شففبکهی مجازی، هشففتگسففوریه، مهاجرت به کشففور ثالث و فضففا

 شود.کشانده می

 1۳90ی  ها در دههافغانستانی

پس از تصففویب طرح جامع سففاماندهی اتباع خارجی و دادن روادید سففه ماه برای 

هزار نفر با گذرنامه در  450اعالم شفففد که  1392پناهندگان بدون مدارک، درسفففال 

ی دارای  هزار نفر پنفاهنفده  950نظر داشفففتن    در نتیجفه بفا در  1کننفد،ایران زنفدگی می

های افغانسفتانی در ایران به یک میلیون و چهارصفد هزار  کارت آمایش جمعیت پناهنده

های افغانسفففتانی  در ابتدای این دهه دیگر کمتر خبری بر ضفففد پناهنده 2نفر رسفففید.

در   ایدرجه 180هایی مثل تسففنیم، فارس با چرخش  شففد و عمالً رسففانهمنتشففر می

شفما که غریبه   3های نظیر جان ایران جان افغانسفتان،ای خود و با برنامهسفیاسفت رسفانه

ی میزبان ی پناهنده افغانسفتانی برای جامعهو غیره سفعی در بازآفرینی چهره 4نیسفتید

شفد که دو دهه مهاجرسفتیزی و ای در زمانی آغاز میکردند. این تغییر رویکرد رسفانه

 
 نصراصفهانی، همان، ص.. 1

 ی مهاجرت ایران،همان، ص.رصدخانه. 2

  .1393. خبرگزاری تسنیم. ها«ها« و »افغانخیلی دور، خیلی نزدیک؛ مقدمه داستان بلند »ایرانی. 3

 .1395،” خبرگزاری مشرق، مجموعه مستند »شما که غریبه نیستید« روی آنتن افق “4

https://tn.ai/337077
https://www.mashreghnews.ir/news/842798/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D9%82


 

 
 

 اکبر سجادی یعل 193

و جراید در سفطوح مختلف طبقات اجتماعی ایران رسفوخ   4  3 2  1هاهسفتیزی رسفانافغانی

ها، برخی از  کرده بود تا جایی که با اعالم شففایعه یا خبری در خصففوص جرم پناهنده

برای مثال در تیرماه    5کردندهای افغانسفتانی حمله میمردم به خانه و کاشفانه پناهنده

سفاله ایرانی از چاهی   18در شفهر یزد پس از انتشفار خبر کشفف جسفد یک دختر   1391

ها مورد تجاوز قرار گرفته بود تعدادی ی دو تبعه افغانستانی که به نوشته رسانهدر خانه

ها در محله کشفتارگاه  از شفهروندان ایرانی در شفهر یزد با حمله به محل سفکونت افغان

های آنها را آتش ها را مورد ضففرب و جرح قرار دادند و خانهای از افغانشففهر عده این

ی آباد قزوین خبر شفففایعهدر نظام 1393فروردین ماه   18در اتفاقی مشفففابه در 6زدند.

از ایرانی علیفه تجفاوز بفه یفک دختر معلول سفففبفب حملفه و خشفففونفت گروهی  هفا 

خانوار   140شففود از ای که سففبب میهای سففاکن این روسففتا شففد. حادثهافغانسففتانی

خانوار این روسفتا را ترک کنند در نهایت شفورای   125افغانسفتانی سفاکن این روسفتا، 

دهد  روسفتا هم به خانوارهای افغانسفتانی باقی مانده تا پایان سفال تحصفیلی فرصفت می

مانی اسفت  شفود اما زاگرچه بعداً شفایعه بودن این خبر تأیید می  7تا روسفتا را ترک کنند.

شفان  اند، اموالکه پناهندگان افغانسفتانی به دلیل یک شفایعه مورد خشفونت قرار گرفته

درسفتی از آن  اند. این رویدادها بهشفان شفدهغارت شفده و مجبور به ترک محل زندگی

سفتیزی ها در دو دهه سفیاسفت مهاجرسفتیزی و افغانیدارد که رسفانههیوالیی پرده برمی

اند و اینک با افزایش فشفار اقتصفادی بر جامعه ایران  ران تسفری دادهی ایخود به جامعه
 

 .1398،” خبرگزاری شفقنا، تلویزیون ایران!مهاجرین افغانستانی؛وصله های ناجور در شیرمحمد حیدری، “. 1

سال،منتظر نگاهی عادالنه در   30ها در ایران لطمه زد/عطایی:بعد از  توحیدی: مخملباف، به تصویر افغانستانی" 2
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ها هویدا شفده اسفت. پژوهشفگرانی که به ها و ایرانیها بین پناهندهتنش 2  1در این دهه

هفای  هفا را از طرف گروهانفد، این تنشهفا پرداختفههفا و پنفاهنفدههفای بین ایرانیتنش

داننفد کفه در اثر  ی ایران میایین جفامعفههفای پففرودسفففت و طبقفات اجتمفاعی الیفه

های افغانستانی را رقیبی برای دستیابی به ها و مسئولین، پناهندههای رسانهمعناسازی

در نتیجه بعید نیسففت که با افزایش   3بینندهای شففغلی و منابع اقتصففادی میفرصففت

آمیز علیه   فشفارهای اقتصفادی بر زندگی خود دسفت به اقدامات نژادپرسفتانه یا خشفونت

 ها بزنند.  افغانستانی

ی روز بدل  در اوایل این دهه بار دیگر حق تحصفیل پناهندگان افغانسفتانی به مسفأله

ی قبل مصففوب  ای که در دههنامهشففود اگرچه تا این زمان پناهندگان برابر با آیینمی

بری  شفده بود موظف به پرداخت هزینه بودند اما با روی کار آمدن دولت جدید نشفر خ

ی تحصففیل در ابتدای سففال تحصففیلی مبنی بر معافیت پناهندگان در پرداخت هزینه

کورسوی امیدی را در دل پناهندگان ایجاد کرده بود، اما دیری نپایید که در نیمه دوم  

های ی جدید پناهندگان دوباره موظف به پرداخت هزینهسففال تحصففیلی با بخشففنامه

شفدند. این بار نیز زنان و دختران افغانسفتانی با    آور تحصفیل فرزندانشفان مواجهسفرسفام

تجمع در مقابل کمیسففاریای سففازمان ملل در مشففهد بار دیگر بر حق خود مبنی بر 

 1394در نتیجه یک سففال بعد در فروردین ماه    4فشففاری کردندتحصففیل رایگان پای

ایران مبنی بر تحصفففیفل و ثبفت ی نفام همفهدرپی فرمفان رهبر جمهوری اسفففالمی 

صففورت غیرقانونی و آموزان افغانسففتانی در مدارس ایرانی حتی مهاجرانی که بهدانش

در   آموزان افغانسفتانیمدرک در ایران حضفور دارند زمینه برای تحصفیل رایگان دانشبی

 5شود.مدارس ایرانی مهیا می
 

اند دهه نود چطور جیب  ، به شدت فقیر شده 1390دهند شهروندان ایرانی در دهه  ها نشان میآمار حاتمی مم.  .  1

 .1399. پایگاه خبری تحلیلی فرارو. ها را تاراج کرد؟ایرانی

 .1398. روزنامه دنیای اقتصاد. 90شکاف ثروت در دهه . 2

 نصراصفهانی، همان، ص.. 3

 .1393افغانستان.  . شبکه اطالع رسانیتجمع اعتراض آمیز هموطنان در ایران. 4

. خبرگزاری تسنیم.  آموز افغانستانی، از تحصیل بازنماند؛ حتی غیرقانونییک دستور از رهبر انقالب: هیچ دانش.  5

1394. 
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ها بر روی ی تحریمدر اواسفط این دهه با افزایش فشفار مشفکالت اقتصفادی و سفایه

ها در ایران و فرودسفتان ایران از یک طرف و شفرایط خاص زمانی و زندگی افغانسفتانی

های  باز شففدن مرزهای اروپا به روی پناهندگان سففبب موجی از مهاجرت افغانسففتانی

. در طی این موج مهاجران 2 1شفودایران به سفوی مرزهای غربی ایران و اروپا می  سفاکن

عنوان مهاجر افغانسففتانی زندگی کرده ها در ایران بهو پناهندگان افغانسففتانی که دهه

ی خود و فرزندانشان را بوند و گاه صفاحب فرزند و عروس، داماد و نوه شده بودند آینده

زندگی در ایران و یا تن دادن به بازگشفت به افغانسفتان بلکه در مهاجرت  ینه در ادامه

 -هفا و تفازه عروسدیفدنفد. در نتیجفه برخی خفانوادهدوبفاره امفا این بفار بفه سفففوی غرب می

ی منزل خود، مادران با فروش طالی خود و جوانان با  دامادها با فروش اسفباب و اثاثیه

رفتن از فامیل و یا دوسفففت و آشفففنا و به جان اندازهای خود و قرض گآوری پسجمع

خریدن خطرهای مسفیر شفانس خود را برای رسفیدن به مرزهای اروپا و غرب امتحان  

های غرب سفاکن شفدند.  عنوان مهاجر در اردوگاهای دوباره بهکردند. نتیجه آن که عده

غرق شفدند    های مهاجران در دریای سفیاهها و قایقبختان مهاجر در کشفتیگاه این تیره

و یا با دسففتگیری در مرزهای غربی ایران مدارک هویتی که در ایران داشففته اند باطل  

 3شد و دوباره به افغانستان بازگردانده شدند.

ی ایران در ها بر جامعههای اخراج و بازگشفت پناهندهبا نمایان شفدن آثار سفیاسفت

ای ضفمن تشفریح بهوزیرکشفور در مصفاح  1394های گذشفته در اردیبهشفت ماه  دهه

کند و ی مهمی اشفاره میوضفعیت مهاجران و پناهندگان افغانسفتانی در ایران به نکته

شفففود گویفد حجم تخلففات و جرم اتبفاع بیگفانفه آن گونفه کفه در تبلیغفات گفتفه میمی

دهد که این سفخنان با توجه به جایگاه امنیتی و انتظامی وزیر کشفور نشفان می 4نیسفت،

وی همچنین در مورد  5ها غلط بوده اسففت.ات منفی علیه افغانسففتانیتا چه حد تبلیغ
 

 .1394”، خبرگزاری مهر، قاچاقچیان انسان در کمین مهاجران افغانستانی/ ایران مسیر ترانزیت “1

 .2018،” خبرگزاری دویچه وله دری, های ساکن ایران به ترکیهموج مهاجرت افغان “2

 .1394. شبکه اطالع رسانی افغانستان. هزار هموطن در ارومیه ایران 22دستگیری . 3

 .1394. خبرگزاری صدا و سیما. میلیون مهاجر افغانی در ایران 2.5. 4

 نصراصفهانی، همان ص.. 5
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ی پناهندگان  های گذشفته دربارهاشفتغال اتباع افغانسفتانی که محور تمام خبرها در دهه

کند: درسفت اسفت که بخش مهمی از بازار کار و اشفتغال در دسفت بوده اسفت بیان می

ها  ال اتباع ایرانی نیسفت زیرا ایرانیاتباع افغانسفتان اسفت اما این تهدیدی برای اشفتغ

این اظهارات اگرچه در ظاهر در دفاع از   1اسفاسفاً تمایلی به کار در این مشفاغل ندارند.

هاسفت اما به دنبال رسفمیت بخشیدن به جایگاه شغلی پستی است که در آیین پناهنده

اسفت و به دنبال آن  ها با عنوان افغانسفتانیها و مهاجران پیوند خورده ها و بخشفنامهنامه

اسففت تا راه را برای هر گونه ارتقای شففغلی و کسففب مشففاغل بهتر با جایگاه اجتماعی 

ی  کننفد ببنفدد. نمونفه هفاسفففت در ایران زنفدگی میهفای کفه دهفهبهتر بفه روی پنفاهنفده

ای که وزارت کار ایران  رسفمیت بخشفیدن به این جایگاه شفغلی پسفت را در بخشفنامه

ها سفکونت در ایران  افغانسفتانی دارای کارت آمایش که پس از دههبرای اشفتغال اتباع 

 3  2توان دید.معرفی کرده است می

داد در سففکوت خبری و  ها رخ میای برای پناهندهتر بیان شففد که اگر حادثهپیش

های اجتماعی به ابزاری  شفد، اما در این دهه شفبکهای به فراموشفی سفپرده میرسفانه

شفففود؛ ابزاری که در ها بدل میسفففاندن صفففدای اعتراض پناهندهبرای دادخواهی و ر

ها در فضای ها و کامنتها با هشتگهای قبلی وجود نداشت و در این دهه پناهندهدهه

ها علیه پناهندگان افغانسفففتانی در ایران رفته  ها و تبعیضمجازی به مصفففاف نابرابری

شفود  ای میها رویدادی رسفانهندههای مجازی پناهدر اثر کنش  1393بودند. در آذرماه  

آذر ماه   25شففنبه  برد. روزنامه شففهروند روز سففهی ایران را به بهت فرو میکه جامعه

آموز افغفانسفففتفانی را بفه دلیفل نفداشفففتن دهفد کفه معلمی چهفار دانشگزارش می 1393

شفان را در های بهداشفتی مدرسفه بروند و دسفتکند که به سفرویسکتاب، مجبور می

آموز در کالس سفوم یکی از مدارس الت دسفتشفویی فرو کنند. این چهار دانشسفنگ تو

 
 31نوشت ر.ک. پی. 1

. خبرگزاری آوا.  ایران درباره محدودیت شغلی مهاجران افغانستانی  توضیحات مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار .  2

1393. 

 .1393. خبرگزاری تسنیم. محدودیت شغلی مهاجران افغانستانی، نخبگان و اهالی فرهنگ کجای ماجرایند؟. 3

https://avapress.com/fa/18609/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://tn.ai/442521
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نشر این خبر سبب اعتراض  2  1خواندند.ها اسفت، درس میپاکدشفت که ویژه افغانسفتانی

شفففود. در تقابل  آمیز در مقابل سففففارت ایران در کابل میرسفففانه ها و تجمع اعتراض

نشفر خبری دیگر  1395در فروردین ماه    ای دو سفال بعدپناهندگان با سفیاسفت رسفانه

برد این بار جای افغانسففتانی و ی ایران را در شففوک فرو میدر فضففای مجازی جامعه

سفاله ایرانی اسفت که پس از آزار و اذیت دختر   17ایرانی عوض شفده اسفت. قاتل جوانی 

ر رسفففانفد. این اتففاق از آن حیفث اهمیفت دارد کفه دخردسفففال افغفان وی را بفه قتفل می

ای های ایرانی آن را بایکوت کرده بوند و با تالش رسانهروزهای ابتدای این اتفاق رسفانه

ها در هشففتگ من هم سففتایش هسففتم بود که و همراهی پناهندگان و برخی از ایرانی

آورد و سفبب واکنش نهادهای حقوق بشفری و اجبار پای کار میهای ایرانی را بهرسفانه

ای مهاجران  های رسفانههای دیگر کنششفود. از نمونهمیسفیاسفی اجتماعی در ایران 

ها در فضفای برای دادخواهی در بدرفتاری و نژادپرسفتی در قبال خود در قالب هشفتگ

اشفففاره کرد   5و یزد  4ی هریرود، حفادثفه3توان بفه نگهفداری مهفاجران در قفسمجفازی می

 این مقاله است.   ها و دیگر اتفاقات مشابه فارغ از مجالکه پرداختن به آن

های نظیر تسفنیم و فارس در ای برخی رسفانهاجمال به سفیاسفت رسفانهتر بهپیش

ها پرداختیم اما های پناهندگان در قبال سفه دهه معناسفازیقبال پناهندگان و عاملیت

اینک به شفرح قوانینی خواهیم پرداخت که در مواجهه با مسفاله پناهندگان در دو دوره 

 دهم در این دهه طرح و یا ارایه شده است.مجلس دهم و یاز

هفای مجلس دهم طرح نفر از نمفاینفده  33،  1395در اواسفففط این دهفه در سفففال  

کنند.  های امنیت ملی و سفیاسفت خارجی ارائه میسفاماندهی اتباع بیگانه به کمیسفیون

این طرح همچون دیدگاهی که از دهه شففصففت در قبال پناهندگان بود یکی از دالیل  

 
  .1393رسانی افغانستان. . شبکه اطالعآموز هموطن در ایران)عکس(تنبیه چهار دانش. 1

 .1393. خبرگزاری تابناک. آموزان افغان!دست کردن در توالت، تنبیه دانش. 2

 .1395. پایگاه خبری تحلیل انصاف. ها در قفسی در شیرازعتراض به نمایش افغانا. 3

  .1399. خبرگزاری جمهوری اسالمی. زنی به میزبان چهل سالهواقعیت هریرود و اتهام. 4

. خبرگزاری شفقنا.  هاجران افغانستانی در والیت یزد ایران + ویدئوصحنه دلخراش آتش سوزی ماشین حامل م.  5

1399. 

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=85713
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=85713
http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=85713
https://www.tabnak.ir/fa/news/458630/دست-کردن-در-توالت-تنبیه-دانشآموزان-افغان
https://www.tabnak.ir/fa/news/458630/دست-کردن-در-توالت-تنبیه-دانشآموزان-افغان
https://www.tabnak.ir/fa/news/458630/دست-کردن-در-توالت-تنبیه-دانشآموزان-افغان
http://www.ensafnews.com/38170/اعتراض-به-نمایش-افغانها-در-قفسی-در-شی/
http://www.ensafnews.com/38170/اعتراض-به-نمایش-افغانها-در-قفسی-در-شی/
http://www.ensafnews.com/38170/اعتراض-به-نمایش-افغانها-در-قفسی-در-شی/
https://www.irna.ir/news/83785483/واقعیت-هریرود-و-اتهام-زنی-به-میزبان-چهل-ساله
https://www.irna.ir/news/83785483/واقعیت-هریرود-و-اتهام-زنی-به-میزبان-چهل-ساله
https://www.irna.ir/news/83785483/واقعیت-هریرود-و-اتهام-زنی-به-میزبان-چهل-ساله
https://af.shafaqna.com/FA/376745
https://af.shafaqna.com/FA/376745
https://af.shafaqna.com/FA/376745
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اشفتغال کارگران ایرانی را اشفتغال اتباع خارجی و عدم سفاماندهی اتباع بیگانه  کاهش  

های  این طرح پناهندگان فقط در اردوگاه  1ی  براسفاس ماده  1داند،مجاز و غیرمجاز می

این طرح    3ی مرزی تحت نظارت وزارت کشفور امکان اسفتقرار داشفتند همچنین ماده

های اقامت و یا هر نوع مدرک شفناسفایی  کارت یوزارت کشفور را موظف کرده بود کلیه

شد  ها برای اتباع خارجی صفادر میدیگر را که توسفط وزارتخانه، فرمانداری و اسفتانداری

ممنوع و ابطفال نمفایفد. این دو مفاده پیشفففنهفادی در طرحی کفه بفه اصفففطالح قرار بود 

تماعی بیش از  وضفعیت پناهندگان و اتباع بیگانه را در ایران سفاماندهی کند حیات اج

هفا را از شفففهرهفای کرد و قرار بود آنی ایران را تهفدیفد مییفک میلیون نفر از جفامعفه

ها در آنجا سففکنی تهران، اصفففهان، مشففهد، قم، یزد و دیگر نقاطی که پناهندگان دهه

های مرزی اسفففکان دهد. همچنین آن  آوری کند و در اردوگاهگزیده بودند ب کَنَد، جمع

اندهی که وجه سففلبی دارد را نیز متذکر شففود. اگر چه این طرح به معنای دیگر سففام

های دولت، مغایرت با اصففل دلیل اشففکاالت اسففاسففی نمایان در آن، افزایش بار هزینه

هفتفاد و پنجم قفانون اسفففاسفففی، مغفایرت بفا فرمفان رهبر جمهوری اسفففالمی ایران و 

امفا    3  2دگفان رد شفففدنپرداختن بفه مسفففایفل مبتال بفه دیگر پنفاهنفدگفان و حقوق پنفاهنف

دهد.  خوبی نشففان میهای مجلس را بهی ضففد مهاجر در بین برخی از نمایندهروحیه

 ی ایران بودند.  هایی از جامعهرسد صدای بخشیافرادی که به نظر می

 32در اواخر این دهه طرح دیگری نیز با عنوان طرح سفاماندهی اتباع بیگانه توسفط 

این طرح کفه این بفار نیز حقوق   4شفففود.ازدهم ارایفه میهفای مجلس یفنفر از نمفاینفده

ی اشفتغال و امنیت شفهروندان ایرانی نشفانه گرفته اسفت فارغ از  پناهندگان را به بهانه

های اجرایی در صفورت تصویب، به نظر کارشناسان، این اجرایی شفدن صفحیح آیین نامه

 
 .1395. طرح ساماندهی اتباع بیگانههای مجلس شورای اسالمی. مرکز پژوهش 1

اظهار نظر کارشناسی درباره: طرح ساماندهی اتباع  سیاسی مجلس شورای اسالمی.  -های حقوقیعاونت پژوهشم 2

 .1395. 152. ج بیگانه

ورای های مجلس شورای اسالمی. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شمرکز پژوهش 3

 .1395اسالمی درباره رد طرح ساماندهی اتباع بیگانه. 

 .3991. طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجازهای مجلس شورای اسالمی. مرکز پژوهش 4 

mailto:http://dotic.ir/news/7899/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/990539
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/990539
mailto:http://dotic.ir/news/7899/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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انگاری ی جرمدارای اشفکاالت و ابهامات بسفیار و فقط دربردارنده  1طرح غیر کارشفناسفی

های جدید اسففت، از انسففجام کافی برخوردار نیسففت و در تدوین و و تعیین مجازات

ها، به اندازه کافی از نظر کارشففناسففان متخصففص و افراد آگاه به فنون  تصففویب طرح

را برای تضففییع حقوق   همچنین این طرح زمینه  2نویسففی اسففتفاده نشففده اسففتقانون

 3کند.المللی پناهندگان مهیا میانسانی و بین

در ایران برای   هاتوان گفت در این دهه اگرچه اندک فضفففایی در میان رسفففانهمی

شفنیدن صفدای پناهندگان ایجاد شفده اسفت اما همچنان روح گفتمان ضفد مهاجر در 

گیری در قبفال  قبفال پنفاهنفدگفان برفراز جفامعفه، سفففیفاسفففت، قوانین و مراکز تصفففمیم

های توان در اخبار و گزارشزند. گفتمانی که بازنمودهای آن را میپناهندگان چرخ می

های به اصفطالح سفاماندهی پناهندگان و ین قوانین و طرحمربوط به مهاجران و همچن

 ی اخیر ایران مشاهده کرد.ی یک سدهمهاجران در آخرین دهه

 سخن آخر

ها در ها سفکونت افغانسفتانیبا مرور آنچه گفته شفد باید گفت گذشفت بیش از دهه

نی جامعه ها را به بخشفی جدانشفدها با جامعه ایران، پناهندهایران عاملیت و برهمکنش

هفا، عفاملیفت  رغم همفه کفاسفففتیهفای اخیر علیایران بفدل کرده اسفففت. در طی سفففال

و کنش نهادهای مدنی دسفففتاوردهایی در سفففپهر عمومی و اجتماعی برای    هاپناهنده

ها به همراه داشففته اسففت. پاسففداری از این دسففتاوردها و خیز برداشففتن برای  پناهنده

در شففرایط اقتصففادی و اجتماعی امروز که کسففب تمام حقوق اجتماعی و شففهروندی 

ها  ها را به گردن پناهندهو ضفففعف  گرا دوباره قصفففد دارد ناکارآمدیهای واپسگرایش

 
. طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز در ایران: از قابلیت اجرایی شدن تا افزایش ماندگاری مهاجرانعیوضلو د.  .  1

 .1399رصدخانه مهاجرت ایران. 

  .1399. خبرگزاری ایسنا. گاهی به طرح مجلس درباره ساماندهی اتباع غیرمجازمهدوی ف. ن. 2

های پناهندگی و طرح »ساماندهی اتباع خارجی«، ضد رونق تولید است / این کار، نقض پروتکلعسکری راد ح.  .  3

 .1399. اعتماد انالین. مهاجرت است

https://imobs.ir/2020/12/23/طرح-ساماندهی-اتباع-خارجی-غیر-مجاز-در-ای/
https://www.isna.ir/news/99100100066/
https://etemadonline.com/content/448839/طرح-ساماندهی-اتباع-خارجی-ضد-رونق-تولید-است-این-کار-نقض-پروتکل-های-پناهندگی-و-مهاجرت-است
https://etemadonline.com/content/448839/طرح-ساماندهی-اتباع-خارجی-ضد-رونق-تولید-است-این-کار-نقض-پروتکل-های-پناهندگی-و-مهاجرت-است
https://etemadonline.com/content/448839/طرح-ساماندهی-اتباع-خارجی-ضد-رونق-تولید-است-این-کار-نقض-پروتکل-های-پناهندگی-و-مهاجرت-است
https://etemadonline.com/content/448839/طرح-ساماندهی-اتباع-خارجی-ضد-رونق-تولید-است-این-کار-نقض-پروتکل-های-پناهندگی-و-مهاجرت-است
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ی هفتفاد پرتفاب کنفد  ی ایران را بفه دهفهبیفانفدازد و حیفات اجتمفاعی این قشفففر از جفامعفه

 طلبد.هوشیاری و کار جمعی و مدنی بیشتری می
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  1357یک کارگر نفت ایرانی شش هفته پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در بهمن  

 1ها آن را از دست نخواهیم داد«. ایم و به این زودیفریاد زد »ما آزادی را به چنگ آورده

اولیه  مراحل  در  نفت  کارگران  اما  اگرچه  نداشتند،  شرکت  انقالبی  بسیج  ی 

پذیری را به جنبش گیر، و نوعی حس توانمندی و امکانهایشان دولت را زمیناعتصاب

های اعتصاب در صنعت نفت و  از سقوط سلطنت، کمیته انقالبی تزریق کرده بود. پس  

  های صنعتی، با از سر گذراندن تحوالتی به شوراها تبدیل شدند.برخی از دیگر بخش

ها تصمیمات جمعی های کارخانه که کارگران از طریق آن شوراها عبارت بودند از کمیته

می میاتخاذ  دست  به  را  کار  محل  مدیریت  و  تولید  کنترل  و  یا  کردند  گرفتند؛ 

ای تبدیل شدند  کوشیدند به دست بگیرند. از این رو، شوراها به جزئی مهم از منازعهمی

درت سیاسی درگرفت. ]از این منظر،[ شوراها نوعی  بر سر  تصاحب ق   1357که سال  

های چشمگیری از نیروی های اجتماعی و سیاسی نزد بخشبازتعریف  رادیکال  اُفق  امکان

که »آزادی را به چنگ ی کارگران مبنی بر ایندادند. تصور اولیه کار شهری را بازتاب می

ه حاشیه رانده و سرکوب  شدند و  رفته باند« دیری نپایید، چرا که شوراها رفتهآورده

 هایی مستقل ممنوع اعالم شد. شان در مقام سازماندست  آخر هم فعالیت

های مردمی نظیر ، تاریخ سازمانرغم اهمیت شوراها در جریان تحوالت انقالبیعلی

ها  ای در مورد این سازمانطور که پژوهش تازهشوراها در سایه باقی مانده است. همان

های متنوع سیاسی  های تاریخی و طی بحران کند »کارگران، در انواع موقعیتیاشاره م

اند.  های سیاسی مختلف، کنترل محل کار خود را به دست گرفته و اقتصادی و تحت نظام

ی[ در مورد ]تجربه  2شود«. با این حال، داستان خودمدیریتی  کارگران به ندرت بازگو می

 
 .1358فروردین  25، کارگر.  1

2. Dario Azzellini, “Introduction”, in An Alternative Labor History: Worker Control 

and Workplace Democracy, ed. Dario Azzellini (London: Zed Books, 2015), 1. For 

other studies on workers’ control, see Donny Gluckstein, The Western Soviets 

Workers’ Councils Versus Parliament, 1915– 1920 (London: Bookmarks, 1985); 

Immanuel Ness and Dario Azzellini, ed., Ours to Master and to Own: Workers’ 

Control from the Commune to the Present (Chicago, IL: Haymarket Books, 2011). 
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ایران، تنها یک تک فقدان منابع     2و چند مقاله منتشر شده است.  1نگاشتشوراها در 

مطالعهدسترس  راه   سر   ]بر  آشکار  رویکردهای  پذیر،مانعی  اما  است،  بوده  شوراها[  ی 

منتهی    اند. به عالوه، وقایع انقالبی  سازی  شوراها نقش داشتهمحور نیز در نامرئیدولت

آغاز شد    1359و جنگ ایران و عراق  که از شهریور    1357به سقوط سلطنت در بهمن  

ی حد  فاصل  این دو تحول، یعنی مقطع  برآمد   و هشت سال بعد به پایان رسید، دوره

را تحت ایدئولوژیک الشعاع قرار  شوراها  پایان جنگ، تحوالت  از  دادند. سرانجام، پس 

 3جماهیر شوروی از عالقه به شوراها کاست.  از فروپاشی اتحاد  ناشی

، با  1358-1360ی  ی شوراها در صنعت نفت ایران طی دورهدر این مقاله، تجربه

های کارگران نفت، خاطرات و تاریخ  ها و گزارشها، جزوهی گسترده از روزنامه استفاده

نخست این   ای دارد.این صنعت به دو دلیل جذابیت ویژه  4شفاهی، بررسی شده است. 

های پیشین پیرامون  شوراها در ایران غایب است. که، صنعت نفت تا حد زیادی از نوشته 

دوم این که، با توجه به موقعیت استراتژیک  صنعت نفت در اقتصاد کشور، شوراهای این  

تأثیرگذاری و  کردند  ایفا  حیاتی  نقشی  میبخش،  فراتر  محلی  سطح  از  و  شان  رفت 

 داند. قشات ملی حول  روابط کار را شکل میتحوالت سیاسی و منا 

المللی شوراهای کارگری، پنج ویژگی حیاتی را در تعریف   من، بر اساس تاریخ بین

دهی مبتنی بر  ، شوراهای کارگری شکلی از سازمانکنم. اولشوراها از هم تفکیک می
 

1. Asef Bayat, Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of 

Workers’ Control (London: 

Zed, 1987). 
2. Shahrzad Azad, “Workers’ and Peasant’s Councils in Iran”, Monthly Review, no. 

October 1980 

(1980); Chris Goodey, “Workers’ Councils in Iranian Factories”, MERIP Reports, no. 

June 1980 

(1980); Saeed Rahnema, “Work Councils in Iran - the Illusion of Worker Control”, 

Economic and Industrial Democracy 13, no. 1 (1992). 
 جامعه، نگاه کنید به -ی تأثیر جنگ ایران و عراق بر مناسبات دولتبرای بحثی عالی درباره .  3

Kaveh Ehsani, “War and Resentment: Critical Reflections on the Legacies of the Iran- 

Iraq War”, Middle East Critique 26, no. 1 (2017). 
 ی شوراهای کارگران نفت در تز دکترای من است.هایی از مقاله حاضر مبتنی بر فصلی تفصیلی درباره بخش.  4

Peyman Jafari, “Oil, Labour and Revolution: A Social History of Labour  in the 

Iranian Oil Industry, 1973– 1983” (Leiden University, 2018). 
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و انتخاب    هاگیری در گردهماییها و تصمیمدموکراسی مستقیم هستند که در مناقشه

- فعالیت خود    یابد. دوم، شوراها مشتمل برگو و قابل عزل نمود مینمایندگانی پاسخ

های مختلف  کنش جمعی با هدف تحقق سامانده کارگران هستند، فعالیتی که در شکل 

دهند  یابد. سوم، شوراهای کارگری به کارگران اجازه میهای کارگران تجلی میمطالبه

ی محل کار  ا عمال  ر فرایند تولید )خدمات یا محصوالت( و ادارهشکلی از کنترل را ب

هایشان  توانند )بی آن که در عمل همواره چنین باشد( فعالیتکنند. چهارم، شوراها می

را در چارچوب یک بخش  اقتصادی خاص، و ]حتی[ فراتر از آن، هماهنگ کنند. پنجم،  

صی از مناسبات با قدرت دولتی  شوراهای کارگری باید خود را در چارچوب شکل خا

داری ی اقتصادی سرمایهها به تالش برای پس زدن  سیطرهتعریف کنند. برخی از آن

کوشند با قد علم کردن در مقابل دولت مستقر کنند، بلکه میدر محل کار بسنده نمی

که در  ی قسمی بدیل، بر مناسبات فراسوی محل کار نیز تأثیر بگذارند. این ابعاد،  و ارائه 

روابط کار سرمایه را در سطوح  محل کار،  منطقهمجموع،  ای و ملی به چالش  دارانه 

ها و پتانسیل  شوراهای کارگران نفت  کشند،  به منظور ارزیابی دستاوردها، محدودیتمی

 در مقاله حاضر به بحث گذاشته خواهند شد. 

دهد. بخش  ا ارائه میقسمت اول این بحث، مروری بر انقالب ایران و ظهور شوراها ر

آستانه در  کار  روابط  ماهیت  میدوم،  تحلیل  را  انقالب  انواع ی  به  سوم  بخش  کند. 

ی زمینهپردازد. این امر به ویژه در پسهای ایدئولوژیک شوراها میبندیگوناگون  صورت 

ای برخودار است، مشخصاً به این دلیل  که کنترل کارگری اغلب ایران از اهمیت ویژه 

شود، در حالی  های سوسیالیستی، کمونیستی و آنارشیستی مرتبط دانسته میاندیشه  با

کرد. بخش  هایی از اسالم نیز منبع الهام  مهم دیگری را فراهم میکه در ایران، خوانش 

ی چهارم، سیر  تحول  منازعه میان شوراها و دولت پساانقالبی را با شناسایی سه مرحله

های شوراها  های پایانی  بعدی به تحلیل  سیر  تحول  فعالیتکند. بخشمجزا بررسی می

 طی این سه مرحله اختصاص دارند.  

 . از انقالب تا شوراها 1  

ی سیاست ملی  های انقالب ایران، بازگشت کارگران نفت به صحنه یکی از مشخصه 

پس از سه دهه غیبت نسبی بود. کارگران نفت در مرکز جنبشی مردمی که خواستار 
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ی  شدن نفت ایران  )صنعتی  تحت کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس( بود، در دورهملی

آفرینی  کردند. با این حال، با خلع ید محمد  م.( نقش  1953-1943)  1332-1325

شده توسط م.( از طریق کودتای طراحی   1953)  1332مصدق، نخست وزیر، در سال  

سال     25طی    1یی  کارگری فروکش کرد.جوهای مخفی  آمریکا و انگلیس، مبارزهسرویس

بعد، محمدرضا شاه پهلوی قدرت خود را با ساختن ارتشی قدرتمند، پلیس مخفی مدرن 

پروری حول دربار تثبیت کرد، و  ی حامیساالری عظیم و نوعی شبکه)ساواک(، دیوان

  در این فرایند، سخت به حمایت نظامی و سیاسی آمریکا وابسته شد. او همچنین در

ی نوسازی ی بلندپروازانه شروع شده بود پروژه  1342چارچوب انقالب سفید، که از سال  

دارانه را ی سرمایهرا کلید زد، و به این ترتیب، نوعی فرایند شتابناک و نامتوازن توسعه 

ای را های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گستردهبه جریان انداخت، فرایندی که تعارض

به زد.  سرمایه  عالوه، رقم  توسعه]ی  این  این  ]به  پیدا کرد،  »ترکیبی«  دارانه[ خصلتی 

پدید  آمیزی  ویژگیمعنی که[ با درهم های سنتی و مدرن، ترتیباتی نوپدید و دوبُنی 

[ همزمان  هاها و این که چگونه ]این تناقض ّتر در مورد این تعارضبحث تفصیلی 2آورد.

می باعث  سلطنت،  ثبات  تضعیف  بخشبا  پذیرای  شدند  جامعه  از  مهمی  های 

همچنین، در اینجا فضای    3های انقالبی شوند، از ظرفیت این بحث خارج است. ایدئولوژی 

های انقالبی وجود ندارد. در عوض، این بخش، با  الزم برای طرح  علل پیچیده و پویش

  4پردازد.ا، به مرور  مراحل مختلف انقالب میگذاری  ظهور شوراههدف درمتن

 
1. Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the Cia, and the Roots of Modern U.S.- 

Iranian Relations (New York: The New Press, 2013). 
 است. نگاه کنید به  ی نامتوازن و ترکیبی « لئون تروتسکیاین خوانش ملهم از چارچوب تحلیلی »توسعه. 2

S. Ashman, “Capitalism, Uneven and Combined Development and the  Transhistoric”, 

Cambridge Review of International Affairs 22, no. 1 (2009); Kamran Matin, 
Recasting Iranian Modernity: International Relations and Social Change 

(Abingdon, Oxon: Routledge, 2013).   
 ی این دوره، نگاه کنید به تر درباره برای بحثی تفصیلی. 3

Ervand Abrahamian, Iran between Two  Revolutions (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 1982). 
 های انقالب ایران، نگاه کنید بهبرای علل و پویش.  4
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در پنج مرحله تحقق یافت. هر    1357بسیج انقالبی منتهی به سقوط شاه در بهمن  

ی  ی مرحله مشخصه   1شوند. ای از اقدامات متمایز مییک از این مراحل، با ترکیب ویژه

گرا  مداران ملیآمیز  سیاستبسیج غیرخشونت  1356نخست، در حد  فاصل  خرداد و آذر 

عمدتاً    ایهای شغلی حرفهگرا، وکال و دیگر گروه، دانشجویان و نویسندگان چپ و لیبرال

درگذشت پسر    1356های سرگشاده و طومارنویسی بود. در مهر  در قالب نگارش نامه

اهلل خمینی به محوری برای گرد هم آمدن  اپوزیسیون مذهبی تبدیل شد که در  آیت

آغاز    1356ی دوم از دی ماه  کردند. مرحلهراسم مذهبی برگزار میشهرهای مختلف م

اهلل خمینی چاپ آمیز در مورد آیتای اهانتی اطالعات، مقالهشد، پس از آن که روزنامه

حوزه  عمل، طالب  این  به  واکنش  در  علمیهکرد.  سازمانی  را  اعتراضاتی  قم  دهی  ی 

های خود را  ها پیوستند و مغازهار( نیز به آنداران  و تجار بازکردند و بازاریان )مغازه

های طالب را تعطیل کنند.  ها آوردند تا کالساهللتعطیل کردند و فشار زیادی به آیت

کشته بر جای گذاشت و »ائتالف انقالبی« متشکل از روشنفکران   5درگیری با پلیس  

گداشت »شهدا«ی  بزر  2را با داخل کردن بخش بزرگی از علما و بازار گسترش بخشید.

ای از اعتراضات را به راه انداخت که هر  روز بعد مطابق با سنت شیعه، چرخه   40قم  

بر می سر  بار مجدداً  به -آورد، چرا که هر بزرگداشتچهل روز یک  تلفات  با  اعتراض 

با تشدید حساسیت و احتیاط بسیاری از    1357رسید. این چرخه در خرداد  پایان می

 به خشونت نظامی فروکش کرد. کنندگان نسبت شرکت

 
Misagh Parsa, Social Origins of  the Iranian Revolution, Studies in Political Economy 

(New Brunswick and London:  Rutgers  University Press, 1989); Mansoor Moaddel, 

Class, Politics, and Ideology in the Iranian  Revolution (New York: Columbia 

University Press, 1992); Mohsen M. Milani, The Making  of Iran’s Islamic 

Revolution: From Monarchy to Islamic Republic (Boulder: Westview Press,  1994); 

Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran (Cambridge, MA: Harvard  
University Press, 2004); Behrooz Ghamari- Tabrizi, Foucault in Iran Islamic 

Revolution after  the Enlightenment (Minneapolis: University of Minnesota Press, 

2016). 
 ی این مراحل، نگاه کنید به  برای بحثی تفصیلی درباره . 1

Ahmad Ashraf and Ali Banuazizi, “The State, Classes and Modes of Mobilization in 

the Iranian Revolution”, State, Culture, and Society 1, no. 3 (1985): 3– 40. 
2 . Ibid., 7. 
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گیرد، یعنی زمانی که  را در بر می  1357ی سوم انقالب، از مرداد تا شهریور  مرحله 

بهره با  اعتراضی  از مناسبت برداری فعاالن اسالمجنبش  های مذهبی در طول ماه  گرا 

از   که  سلسله    1357مرداد       24رمضان،  آوردن   به صحنه  برای  شد،   از آغاز  ای 

تازهاعترا جان  شد،  ضات،  کشیده  آتش  به  سینما  چندین  ماه،  مرداد  در  گرفت.  ای 

اثر آن جان   410کم  اش ]سینما رکس[ در آبادان که دستترین نمونه پرآوازه نفر بر 

سوزی به پای عوامل شاه نوشته شد، اما شواهد از  با این که در آن زمان، آتش 1باختند. 

در   افراطی  گرایان  اسالم  داشتن  رژیم دست  اثنا،  در همین  دارند.  حکایت  اقدام  این 

استراتژی مغشوشی را در دستورکار قرار داده بود و میان سرکوب و امتیازدهی نوسان  

داد. در حالی که زدگی را بروز میهای وحشتکرد و با تعمیق بحران سیاسی، نشانهمی

تی ملی« منصوب  شاه جعفر شریف امامی را به ریاست دولت »آش  1357در اواخر مرداد  

ی ی سیاه«( در میدان ژالهشهریور )»جمعه  17کرده بود، ارتش بر تظاهرکنندگانی که  

 2نفر را کشت.  79تهران تجمع کرده بودند آتش گشود و 

ها به ی ثقل اعتراضات از خیابانتری ادامه پیدا کرد، اما نقطهتظاهرات با شدت کم

عمومکارخانه اعتصابی  و  یافت  انتقال  نفتمهم  – ی  ها  صنعت  در  همه  از  به    -تر 

ی پنجم که شاهد  تبدیل شد. مرحله  1357ی چهارم از شهریور تا آذر  ی مرحله مشخصه 

( رقم  1979)ژانویه و فوریه    1357گیری قدرت دوگانه بودیم، در دی و بهمن  شکل

استدالل کرده اعتصابخورد. همانطور که در جای دیگر  های صنعت نفت سکوی  ام، 

اقتدار بدیل موازی با ]قطب  پرتا ب مهمی برای ظهور سه نهادی بود که نوعی قطب 

ی هماهنگی  کردند. ]این سه نهاد عبارت بودند از:[ کمیته گذاری میاقتدار [ سلطنت پایه

بازرگان، مهدی  رهبری  به  نفت  صنعت  اسالمی  اعتصابات  انقالب  اقتدار   شورای  که 

های محالت که مسئول امنیت ، و کمیته کرد[ خمینی را نمایندگی میاهللانقالبی ]آیت

 3اهلل[ خمینی تبدیل شدند. ی وفادار به ]آیتهاکمیته و توزیع سوخت بودند و بعدتر، به  

 
 کردند. نفر برآورد می 450و  410ها تعداد قربانیان را جایی بین قابل اتکاترین گزارش. 1

2. Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, 73. 
3. Peyman Jafari, “Fluid History: Oil Workers and the Iranian Revolution”, in 

Working for  Oil: Comparative Social Histories of Labor in the Global Oil Industry, 

ed. T. Atabaki, E. Bini and K. Ehsani (Cham: Palgrave Macmillan, 2018). 
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نیز استمرار یافت. دولت جدید    1357شرایط انقالبی در سه سال بعد از قیام بهمن  

قدرت که  میهمزمان  تحکیم  را  ب اش  سازمانبخشید،  بسیج  مخالف،  ا  سیاسی  های 

اقلیتگروه زنان،  نظیر  فرودستان،  مهمهای  )از همه  قومی  و کارگران  های  کردها(  تر 

مواجه بود. در این دوره، اعتراضات کارگران ادامه پیدا کرد، اگرچه پس از آغاز جنگ  

نع  شدت این اعتراضات کاهش یافت، و شوراها به ما  1359ایران و عراق در شهریور  

 1360جدی بر سر راه  تحکیم دولت جدید تبدیل شدند. این منازعات در خرداد سال  

به آیت اهلل خمینی، سرکوب سازمان  با قبضه نیروهای وفادار  ی قدرت دولتی توسط 

های چپ رادیکال و مردمی از جمله شوراها، و سرانجان ممنوعیت حزب توده و سازمان  

 خاتمه یافتند.  1362اکثریت در 

، در پی قیام بهمن ماه  اهای کارگران محصول تالقی دو فرآیند بودند. نخستشور

  یها، ناامنی سیاسی و فقدان مواد خام اقتصاد وارد یک دوره ّی اعتصاببه واسطه   1357

از کسب  بسیاری  از   هایشانوکارها کرکرهبحران شد؛  بسیاری  و در  پایین کشیدند  را 

های انقالبی  موارد، مالکان از کشور گریختند. تعدادی دیگر را نیز خود کارگران یا سازمان

مارکسیستی گرفته   های انقالبی، از ایدئولوژی ی پاکسازی کردند. دوم این که، ایدئولوژ 

روایت برخی  اسالمتا  ایدئولوژی  سرمایههای  تولید  روابط  چالش گرایی،  به  را  دارانه 

 . کشیدندمی

از محلهمان استدالل کرده است، در آن دسته  بیات  های کار که  طور که آصف 

ای عملی برای ایجاد شوراها شدت تضعیف شده بود، جرقهمدیریت آنها را رها کرده یا به

دگرگون طریق  از  اغلب  هم  آن  آمد،  کمیته پدید  یا  سازی  موجود  اعتصاب  های 

ی اعضای ساواک  مستقر شده بودند.  ی بازرسی«که برای شناسایی و تصفیه ها»کمیته 

محل از  دسته  آن  مدر  که  کار  گرایشی  های  دل  از  شوراها  بود،  مانده  باقی  دیریت 

شد، سر برآورد. این  تر، که از دگردیسی انقالبی  آگاهی  کارگران ناشی میجویانهمبارزه

بو اساسی  عنصر  دو  دارای  انقالبی  نوعی حس  آگاهی  کارگران  در  انقالب  نخست،  د. 

ها و جامعه پرورانده بود. باید اضافه کنم که این حس مالکیت  مالکیت نسبت به کارخانه

 
 همچنین:

نقد  ،  1357های کارگران نفت و قدرت دوگانه در انقالب بهمن  پیوندهای نفت و سیاست: اعتصاب پیمان جعفری،  
    1399، بهمن اقتصاد سیاسی

https://pecritique.com/2021/02/26/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
https://pecritique.com/2021/02/26/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
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شد،  نه صرفاً بر حسب مفاهیم  طبقاتی، بلکه همچنین با ارجاع به ]مفهوم[ ملت تقریر می

بسیاری از کارگران شد. ثانیاً  ی ملی تلقی میویژه در صنعت نفت که نوعی سرمایهبه

شمردند، و از این رو،  رژیم پیشین حاکم بر کارخانه را با  اقتدارگرایی سلطنت برابر می

 1دموکراتیزه شدن محل کار را نوعی بدیل قلمداد کردند. 

اقتصادی  کارگران های کارگری واقعی، شوراها مطالبات اجتماعیدر غیاب اتحادیه

به به  نفت،  مربوط  بیان میویژه مطالبات  را  و دستمزد،  برای شرایط مسکن  و  کردند 

انداختند. به رغم این، شوراها به سبب کارکردشان به راه می  ها کارزارهایی راتحقق آن 

تولید،  در مقام  »سازمان بر سازمان  به بسط کنترل کارگران  های محل کار معطوف 

های  ر فراتر از اتحادیهتحدید اقتدار مدیریت و دموکراتیزه کردن محیط کار« چیزی بسیا

نمایندگی کلیه»کمیته   2کارگری بودند.  ی کارکنان کارخانه  های اجرایی منتخب آنها 

آبی و سفید( و/ یا گروه صنعتی را فارغ از صنف، مهارت و جنسیت به عهده داشت.  )یقه

 3یابی به کنترل کارگری بود.« ها دستی اصلی آندغدغه

 انقالب. روابط کار پیش از  2

به انقالب  از  پیش  کار  توسعه روابط  از  نامتوازنشدت  تأثیر    ی  ایران  در  مرکب  و 

پای هم وجود  به  پا  روابط کار سنتی و مدرن  بود که  بود. حاصل، شرایطی  پذیرفته 

های نوپدیدی را هم رقم زده بودند. بخش صنعت پاک دوشَقه شده  داشتند، اما ترکیب

مقیاس بودند، به طوری که هر های صنعتی، کوچکدرصد کارگاه  97بود. نزدیک به  

 
1. Bayat, Workers and Revolution in Iran, 109– 112. 
2. Asef Bayat, “Labor and Democracy in Post- Revolutionary Iran”, in Post-

Revolutionary  Iran, ed. Hooshang Amirahmadi and Manoucher Parvin (Boulder, CO: 

Westview Press, 1988), 43. 
3. Bayat, Workers and Revolution in Iran, 100. 

وزی انقلالب صورت گرفت. به عنوان مثال، بخش عمده ای  ی برخی کارخانه ها به دست کارگران قبل از پیرمصادره 

ی منتهی به انقالب به علت پرداخت نشدن حقوق  ی صنعتی جنرال در تهران در هفته تن کارگران کارخانه   600از  

های معوقه و متوقف شدن تولید،  این کارخانه را مصادره کردند. با تشکر از محمد صفوی که این نکته را به من   

 ری کرد. ن.ک.یادآو

 1400، خرداد نقد اقتصاد سیاسی، ی صنعتی جنرالبازخوانی تسخیر کارخانهمحمد صفوی، 
 

https://pecritique.com/2021/05/21/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/
https://pecritique.com/2021/05/21/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/
https://pecritique.com/2021/05/21/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d8%ae%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa/
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ی کارگران شاغل در صنعت  درصد همه  44کارگر، و در مجموع، حدود    10تر از  یک کم

که   حالی  در  داشتند.  استخدام  در  باقی  3را  کارگاهدرصد  از  صنعتی،  مانده  های 

کارگر یا بیشتر( بودند و حدود    50مقیاس )کارگر( یا بزرگ  49تا    10مقیاس )متوسط 

های کوچک  روابط کار در کارگاه  1درصد از کارگران صنعتی را استخدام کرده بودند.   56

داد.  گذاری کرده، شکل میورانه« نامپیشه را عمدتاً همان چیزی که بیات »مدیریت شبه

»شیوه  به  دارد  اشاره  عبارت  تولیدی این  واحدهای  در  غیرمتمرکز  تولید  ی 

مانده و از لحاظ سازمانی غیرپیچیده هستند و  مقیاسی که از حیث  فنی عقبکوچک 

روابط کارگردر آن  رابطه -ها،  پیشه- ی حامیسرمایه دار شمایل  وری کارگزار در نظام 

مقیاس، که غالباً کاربر    های متوسطدر بیشتر کارگاه  2گیرد«.کالسیک را به خود می

غلبه داشت. »در چنین واحدهایی، کنترل مستقیم، مسلط  بودند، »مدیریت سنتی« 

مراتبی  میانجی، بین کار و سرمایه وجود نداشت...  گونه عنصر ساختاری  سلسله بود؛ هیچ

فرایند   بر  گسترده  و  مؤثر  کنترلی  کارخانه،   رئیس  بازوهای  عنوان  به  سرکارگران، 

زمینه  در  استخدام انضباطی کارگاه،  افزایش دستمزد های  اخراج،  اضافه،  ارتقا،  ،  کاری، 

ای از اصول  مقیاس، تا اندازه  رگهای بزدر کارگاه  3کردند«.ها ا عمال میتنبیه و جریمه 

هم از طریق »آن شد، آن»مدیریت عقالیی نوین« برای تنظیم روابط کار بهره گرفته می

وری  نیروی کار، همزمان به دنبال  دهی و تولید که ضمن افزایش  بهرههای سازمانشیوه 

ارزش اضافی نیز   همکاری کارگران ]...[، یا به تعبیر بوراوُی، به دنبال استتار و تضمین

4بود«.
 

آستانه در  که  نفت  بهصنعت  انقالب  مستقیمی  یقه   70طور  کارگر  و  هزار   سفید 

داشت،یقه استخدام  در  را  بخش  5آبی  از  به یکی  نوین  عقالیی  مدیریت  که  بود  هایی 

جا،  شد. در اینمندترین وجه، اما نه تمام و کمال، برای تنظیم روابط کار ا عمال مینظام

 
1. Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution 

Matter? (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006), 91. 
2. Bayat, Workers and Revolution in Iran, 53. 
3. Ibid., 55. 
4. Ibid., 56. 

 وساز و توزیع استخدام شده بودند.  کارهای عمدتاً فعال در ساختهمین تعداد کارگر هم از طریق پیمان . 5
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یعنی  روا است،  شده  تعریف  هایمن  ریچارد  صنعتی  روابط  مفهوم  مترادف  کار  بط 

های دولتی   از یک سو، »روابط کاری« را سیاست  1»فرآیندهای کنترل روابط کاری«.

از کشورها، قانون  سرمایه کنترل می-ی روابط کارکنندهتنظیم کنند. همانند بسیاری 

ی  ط ایفا کرد. مبارزات کارگران نفت در دههکار در ایران نقش مهمی در تنظیم این رواب

خورشیدی سهم قابل توجهی در تشدید فشارهای اجتماعی داشت که دولت را    1320

کرد. از طرف دیگر، روابط کار طبعاً در سطح    1325مجبور به تصویب قانون کار در سال  

یز سامان  نامد نچه مایکل بوراوی »رژیم کارخانه« میمحل کار یا صنعت، از طریق آن

کارخانهمی رژیم  »مجموعه  یابند.  به  دارد  سازماندهیاشاره  که  نهادهایی  ،  ی 

تولیدی در سطح  دگرگون روابط  تولید و  روابط در  بر سر  یا سرکوب مبارزات  سازی، 

 2وکارها را به عهده دارند«. کسب

فت  ، رژیم کارخانه در صنعت نامهمانطور که در جای دیگری به تفصیل توضیح داده

از آن  بود  انقالب، ترکیبی  از  بوراوی اشکال »هژمونیک« و »استبدادی ایران قبل  چه 

اند،  های دولت و کارخانه از هم منفکدر اولی، سازوبرگ  3بورکراتیک« نام نهاده است.

که رو به  اما دولت با مداخله از طریق قوانین و مقررات به عملکرد سازوبرگ کارخانه،

زنی  کند )به عنوان مثال، چانهدهد و محدودش میشکل می  رد،سوی ایجاد رضایت دا

اتحادیه از نوع فصل شکایات(. مشخصه وهای کارگری، و حلجمعی،  رژیم کارخانه  ی 

 ی کنترل مبتنی است،  درهم»استبدادی بوروکراتیک« که بر سازوکارهای سرکوبگرانه

بوروکراتیک در رژیم کارخانه  ی دولت  های کارخانه و دولت، و مداخله آمیزی سازوبرگ

  4و اقتصاد است. 

 
1. Richard Hyman, Industrial Relations: A Marxist Introduction (London: 

Macmillan, 1975), 12. 
2. Michael Burawoy, Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process under 

Monopoly  Capitalism (Chicago, IL, London: University of Chicago Press, 1979), 

110. 
3. Jafari, “Oil, Labour and Revolution”, 151– 171. 
 و نیز جعفری، همان

رژیم .  4 میکارخانه های  بوراوی  شناسایی  نیز  را  »خودمدیریتی جمعی«  و  بازاری«  »استبدادی  یک ی  این  کند. 

 های کارخانه است. نگاه کنید به بندی بوراوی، و محدود به اشکال اصلی رژیمشده از طبقهسازی ی ساده نسخه
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به   اینجا صرفاً  در  که  نفت،  کار در صنعت  فرایندهای  سازوکارهای خاص کنترل 

کنند که چرا روابط کار در این صنعت  تواند محل بحث قرار گیرد، روشن میاختصار می

ه در باال بحث  توان دوبُنی فهم کرد. اولین سازوکار، مدیریت عقالیی نوین بود کرا می

از همه مهم مراتبی  این سازوکار یک بازار داخلی ایجاد کرد که شامل سلسله تر،  شد. 

که هدف آن،  ساختاری درون نیروی کار و نوعی نظام پاداش و تنبیه متناظر با آن بود 

بهره نظام    وریافزایش  بود.  نفت  کارگران  بین  در  رضایت  ایجاد  حال،  عین  در  و 

بندی مشاغل سامان یافته بود که ترفیعات  دهی بر اساس نوعی نظام دقیق طبقه پاداش

کرد. استخدام و اخراج تابعی از قواعد بوروکراتیک بود و نوعی نظام  را نیز تنظیم می

ترین جنبه، ]وجود[ نوعی  رچه، مهمی مؤسسات تعلیم و تربیت وجود داشت. اگپیشرفته 

های عظیمی  مراتب شدید درون نیروی کار بود که تمایزها و همچنین تعارضسلسله 

ی خود در تمایزها و تعارضاتی  کرد که، به نوبهآبی ایجاد میسفید و یقهمیان کارکنان یقه

یافت.  می ها انعکاس، فرهنگی، بهداشتی و مسکن آندر دستمزدها و امکانات اجتماعی

ایران   نفت  ملی  شرکت  استخدام  در  مستقیماً  که  افرادی  بین  مشابهی   تمایزهای 

(NIOC)  پیمانکار استخدام  بودند وجود داشت. همچنین،بودند و کسانی که در   ها 

های کارگری در صنعت نفت ایجاد شده بود که از  زنی جمعی و اتحادیهنوعی نظام چانه

ها تحت  اما این اتحادیهکرد، گرایانه حکایت مینظام صنفیی شاه برای ایجاد یک اراده 

های »استبدادی بوروکراتیک « روابط کنترل شدید دولت قرار داشتند، امری که بر جنبه 

 افکند. کار پرتو می

به  نفت  صنعت  در  کارخانه  از رژیم  بسیاری  و  نبود  مستقل  دولت  از  کامل  طور 

های کارگری  اندیداهای کارگران نفت برای اتحادیههای اقتدارگرایانه را داشت. کویژگی

گرفت، ساواک تأیید صالحیت زنی جمعی را که هر دو سال یک بار صورت میو چانه

نوعی شبکهمی این سرویس مخفی  عوامل  ایجاد  کرد.  نفت  نیز در صنعت  نظارتی  ی 

اگر در    افکنی در بین کارگران شده بود، به این دلیل کهکرده بودند که باعث هراس

رو  شد، با خطر بازداشت، اخراج یا انتقال روبهشان به عنوان مخالف ذکر میها نامگزارش 

کرد، ایدئولوژی رسمی  شدند. عامل نهایی که به سازوکار کنترل مدیریتی کمک میمی

 
Michael Burawoy, The Politics of Production: Factory Regimes under  Capitalism 

and Socialism (London: Verso, 1985), 12– 13, 25– 26, 85– 121. 
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انتشارات رسمی  ایران و  آموزشی شرکت ملی نفت  توسط مدیران و سیستم  بود که 

ایدهتبلیغ می و  نفت  ساالریی شایستههاشد  را در صنعت  فردی  پیشرفت  و  رقابت   ،

جا تناقضات درونی فراوانی نیز وجود داشت، به این ، در اینکرد. با وجود اینترویج می

ساالری  و پیشرفت با نظام سیاسی مبتنی بر امتیازات ویژه  ی شایستهدلیل که ایده

س در  مثال،  برای  بود.  تضاد  در  شاه  حامیان  نظام     1354ال  برای  نوعی  طرح  شاه 

سفید صنعت از جمله کارگران یقه  -ی کارکنان دولت  حزبی را درانداخت و کلیهتک

را ملزم به عضویت در حزب رستاخیز کرد. در حالی که تعدادی از کارگران این   -نفت  

سرکوب را   کردنداقدام  تلقی  که  گرانه  دریافتند  اما  پیوستند  حزب  به  دیگر  برخی   ،

 آفرینی مؤثر را ندارند.ی نقشازهاج

 های ایدئولوژیکبندی. مفصل۳

  - و البته جاهای دیگر را نیز    -شده در صنعت نفت  انقالب ایران روابط کار  تثبیت

ترین نهادهایی تبدیل شدند که این چالش را در  عمیقاً به چالش کشید. شوراها به مهم

بندی ایدئولوژیک به آن نوعی صورت دادند )موضوع بخش پایانی(  و  عمل سامان می

کممی شوراها  چه  اگر  ایدئولوژی وبخشیدند.  تأثیر  آمدند،  پدید  خودجوش  های  بیش 

های کمونیستی در ایجاد شوراها شد نادیده گرفت. نقش سازمانکمونیستی را نیز نمی

برای   ایشدهی از پیش طراحی ها هیچ برنامه، به این معنا که آن در ابتدا محدود بود

ها، اعضا و هواداران ، اما در بسیاری از کارخانهتأسیس شوراها پس از انقالب نداشتند

با استقرار   1داشتن  شوراها ایفا کردند. ویژه سرپا نگهها نقشی کلیدی در بنا نهادن و بهآن 

  ها پرداختند، شورمندانه به حمایت از آن های کمونیستی ی سازمانشوراها، تقریباً همه

 
دهد، با این استدالل گرا نسبت میهای چپ تری را به سازمان شهرزاد آزاد )نام مستعار والنتین مقدم( نقش بزرگ.  1

خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران،    های فداییلنینیست  چریک-که »نیروهای چپ، به ویژه سازمان  مارکسیست

های تهران، دانشجویان پیشگام ای داشتند. در چندین فقره از کارخانهگیری و دفاع از این شوراها نقش عمده در شکل

ها  در های کارگران حمایت کردند، به آنهای دانشجویی  حامیان فداییان خلق در سراسر ایران( از اعتصاب)انجمن

بندی مطالبات سیاسی و اقتصادی کارگران همکاری  خاب نمایندگان  شوراها یاری رساندند، و در صورت تالش برای انت

 کردند«. 
Azad, “Workers’ and Peasants’ Councils in Iran”, 17. 
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ها داشتند و نه پیشنهاد استراتژی مشخصی ی آنهااگرچه نه درک روشنی از پتانسیل 

شان را تنها با ارجاع به مفاهیمی کلی نظیر »کمونیسم«  . درعوض، استراتژی ها برای آن 

میصورت  عمدهبندی  که  شرایطی  در  چریکی،  کردند.  جنگ  حول  مناقشات  ی 

توسعه موامپریالیسم،   دیگر  و  وابسته  میی  بهضوعات  میچرخید،  بحثی  ندرت  توان 

المللی کارگران در نشریات کمونیستی پیش  مشخص در مورد تجربیات تاریخی و بین

ها فاقد آمادگی و تسلط الزم برای کمک از ظهور شوراها پیدا کرد. بنابراین، این سازمان

 به پیشبرد مناقشات  نوپدید بودند. 

ن اشتیاق را نسبت به شوراها داشت. این حزب تریی هوادار مسکو، کمحزب توده 

کننده در  بازیگری تعیین   1330ی  خورشیدی  و اوایل دهه  1320که در دهه های  

ی آمریکا  شده توسط ایاالت متحدهی سیاست ایران بود، پس از کودتای طراحیصحنه 

به انجامید،  وزیر محمد مصدق  برکناری نخست  به  انگلیس که  شدت سرکوب شد. و 

تر که به عدم مقاومت حزب توده  اش را نزد نسل جوانزب توده بخش اعظم جذابیتح

ای که از  کرد از دست داد. طی دو دهه( متهمش می1332مرداد ) 28در برابر کودتای  

ی حزب نسبت به شاه طاقت اعضای این نسل را طاق  طلبانه پی آمد، رویکرد اصالح

طلبی« اتحاد جماهیر شوروی را انعکاس نظرجدیدها، »ت ّکرد؛ رویکردی که، به چشم آن

ی کارگری ملی داد. پس ازانقالب، حزب نه شوراها، بلکه در عوض ایجاد یک اتحادیهمی

  را در اولویت قرار داد. حزب با بیشتر اعتصابات مخالف بود و گروه های حامی اعتصاب

چپ  به  میرا  متهم  افراطی  توده    1کرد. گرایی  درستی–حزب  که    –به  بود  مدعی 

های کارگری و شوراها دو چیز متفاوت هستند و هر دو باید تأسیس شوند، به  اتحادیه

جای این که بکوشیم یکی را جایگزین دیگری کنیم. اما این در عمل، به معنای استراتژی   

حزب توده    هنگامی که شوراها رنگ واقعیت به خود گرفتند،  2ها بود. ترجیح  اتحادیه

هایی از ، به سوی فعالیتهای مربوط به کنترل کارگریها را به جای فعالیتکوشید آن

 های کارگری سوق دهد. های اتحادیهنوع فعالیت

 
 .1358خرداد  19، ی مردمنامه . 1

 .1358مرداد   3، ی مردمنامه . 2
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گسترده  سازمان طیف  از  بزرگای  که  کمونیستی  سازمان  ترینهای  شان 

حزب    طلبانه«یهای فدایی خلق بود با گرایش »فرصتچریک  لنینیست-مارکسیست

ی چریکی علیه توده مخالف بودند. این سازمان، ملهم از انقالب چین و کوبا، از مبارزه

کرد، اما پس از انقالب، با چرخشی شدید به سمت جنبش کارگری متمایل  شاه دفاع می

ی  در سرمقاله   اندازی کرد. این نشریه را به عنوان ارگان اصلی خود راه   کاری  شد و نشریه

 اعالم کرد:  1357اسفند  19ی خود در تاریخ نخستین شماره 

ای مخصوص کارگران، گامی دیگر در جهت ی ماست که با انتشار نشریه »این وظیفه 

اتحادیه طریق  از  کارگران  جمعی  مبارزات  برداریم...  کارگری  جنبش  های  پیشرفت 

خواسته  حول  یافتهکارگری  سازمان  اقتصادی  رهایهای  به  رسیدن  برای  اما  ی،  اند، 

ای جز تصاحب قدرت سیاسی، لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید و  ی کارگر چارهطبقه 

 داری ندارد.«الغای سرمایه

های کارگری مستقل  های فدایی خلق از ایجاد اتحادیهبه این ترتیب سازمان چریک 

ی کارگران در مدیریت و سرانجام تصاحب قدرت  ، اما خواستار مداخله کردطرفداری می

ای ی از طریق شوراها و سایر سازمان های مردمی نیز بود. به عنوان مثال، ]نوشتهسیاس

کرد: »اگر شوراها عملکرد صحیحی داشته باشند و افراد  استدالل می  کار ی[  در نشریه

ی فعاالنه در امور سیاسی بپردازند،  دهی کنند و به مداخلهتوانمند و با دانش را سازمان

سازمان    1ی سیاست کشور تبدیل شوند«. ایی مردمی برای اداره هتوانند به سازمانمی

مجاهدین خلق ایران، سازمان چریکی دیگری که پیش از انقالب، بر مبنای تلفیقی از 

های مشابهی را مطرح های اسالمی و مارکسیستی شکل گرفته بود، نیز دیدگاه ّاندیشه

تازهکردمی رژیم  سرکوب  که  نگذشت  چیزی  درون  .  در  پرشمار  انشعابات  و  تأسیس 

گیری را از  های کمونیستی، این جهت های فدایی خلق و سایر سازمانسازمان چریک

رغم  گرا، بههای مختلف چپ با وجود این، باید توجه داشت که سازمان   2دور خارج کرد.
 

 .1358بهشت اردی 13کار، . 1

توده، سازمان چریکتاریخ اجمال .  2 انشعابی حزب  را هایش، و سایر سازمانهای فدایی خلق و  های کمونیستی 

 توان در کتاب زیر یافت: می
Maziar Behrooz, Rebels with a Cause: The Failure of the Left in Iran (London, New 

York: I.B. Tauris, 1999). 
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انقالب، در جریان اعتصاب  هاحضور کمرنگ در کارخانه های  های نفت و طی ماهطی 

 چشمگیر بود.   1357متعاقب انقالب، رشد کردند و حضورشان در شوراها در سال 

مختلفی   رویکردهای   شوراها،  ساختار[  در  ]مستقر  اسالمی   نیروهای 

تأثیر  تحت  شوراها  مسلمان  اعضای  از  بسیاری  داشتند.  شوراها  به  نسبت 

رهایی به بالهیات  معطوف  انقالبی  دگرگونی  از  که  شریعتی  اسالمی   خش 

جامعه بیتأسیس  میطبقهی  دفاع  توحیدی  به ی  او  ارجاع  از  ملهم  و  کرد 

ی شوراهای اسالمی  نامهاساس  1مفهوم  شورا به عنوان اصلی اسالمی بودند. 

م.( از سوی کانون شوراهای کارگری اسالمی   1979)ژوئن  1358که خرداد 

پیشنهاد   – های شوراها تأسیس شده بود  سازی فعالیتف هماهنگکه با هد

دیدگاه این  بازتاب  با  وظیفهشد،  رادیکال،  و  های  نظارت  را  شوراها  این  ی 

 2کرد.ها تعریف میهای مالی، پرسنلی و فرهنگی کارخانهکنترل  فعالیت

گرایی را  اهلل[ خمینی، روایت دیگری از اسالمایدئولوژی مکتبی پیروان  خط ]آیت

کرد و توجیه خود را در دو  این ایدئولوژی از شوراها حمایت می  3کردند. نمایندگی می

گیری از طریق مشورت اشاره داشت. حامیان  یافت که به لزوم تصمیمی قرآن میآیه 

با سرمایه از  ایدئولوژی مکتبی  اما شورمندانه  بودند،  داری و مدیران »لیبرال« مخالف 

بهمن    29و دولت اسالمی و همچنین حزب جمهوری اسالمی که در  رهبری انقالب  

می  1357 حمایت  شد  منعکستأسیس  مکتبی،  ایدئولوژی  تناقضات  ی  کنندهکردند. 

داری،  اهلل[ خمینی به مثابه فرمی از پوپولیسم  ضدسرمایهتناقضات اسالم سیاسی ]آیت

بته مالکیت خصوصی را گر  مستضعفین بودکه الحامی عدل اسالمی، و مدافع و بسیج 

 
1. Ali Rahnema, An Islamic Utopian: A Political Biography of Ali Shariati (London: 

I.B. Tauris,  1998), 197. 
های کارگری )بینا: کانون شوراهای اسالمی کارگران، ی کانون شوراهای اسالمی کارگران و کمیتهعملکرد دوساله .   2

1359  ،)4  . 

 برای تمایزی مشابه، نگاه کنید به  . 3
Siavash Saffari, Two Pro-Mostazafin Discourses in the 1979  Iranian Revolution 

(Berlin: Springer Science+Business Media, 2017). 
 های سیاسی در این دوره در جمهوری اسالمی ایران، نگاه کنید به ی جناحدرباره 

Mehdi Moslem, Factional  Politics in Post- Khomeini Iran, (Syracuse: Syracuse 

University Press, 2002), 60– 61. 
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رهبر انقالب و حزب جمهوری اسالمی تالش کردند خودگردانی شوراها   1کرد. نفی نمی

اسالمی کنند،  محدود  صنفیسازیرا  چارچوب  نوعی  ذیل  و  کنند،  اسالمی    شان 

 شان کنند. اقتدارگرایانه ادغام

نه نداشتند.  های اسالمی در قبال شوراها موضع پشتیبان  یا دوگای ایدئولوژی همه

بازرگان، ]نخست نمایندگی میمهدی  را  لیبرال  با  وزیر [ دولت موقت، که اسالم  کرد، 

کردند. روحانیون ی بازار آزاد را مختل میسرمایه-شوراها مخالف بود، چرا که روابط کار

کار  همسو با بازاریان با قطعیت بیشتری مخالف  شوراها بودند. آنها بعد از سال  محافظه

را تشکیل    1361 پیدا کردند و جناح راست حزب جمهوری اسالمی  صدای رساتری 

های ایدئولوژیک واگرا درون شوراها ناگزیر منجر به تعارضاتی شد.  دادند. وجود گرایش

سازی پساانقالبی  ی دولتی ثقلی تبدیل شد که پروژهها به نقطهدر واقع، این تعارض

هایشان با  ه در سیر تحول شوراها و کشمکشآن شکل گرفت. در ادامه، سه مرحل حول 

 کنم. دولت را متمایز می

 . دولت و شوراها 4

بر مجموعه  آمد، مشتمل  پدید  از سقوط سلطنت  از  سازوبرگ دولتی که پس  ای 

ایدئولوژیک مختلف بود که برای کسب اقتدار سیاسی با    های نهادهای رقیب با گرایش

، یعنی چند هفته پس از تشکیل مجلس اول، اعمال  1359کردند. تا تیر  هم رقابت می

گرفت.  اهلل خمینی و هوادارانش، از طریق شورای انقالب اسالمی صورت میقدرت آیت

جمهوری اسالمی   از وی و حزب های محالت و سپاه پاسداران انقالب اسالمیکمیته 

 آوردند. پشتیبانی نظامی به عمل می

اهلل  وزیر بازرگان بود که آیتروی کاغذ، قدرت اجرایی در ید  دولت موقت  نخست

اش کرده بود. هر چند که  ( منصوب 1979فوریه    1)  1357بهمن    12خمینی  به تاریخ  

جمهوری اسالمی   ، حزبها، سپاه پاسداران انقالب اسالمیهای سیاسی  کمیتهمداخله

 
 گرایی( همچون پوپولیسم، نگاه کنید به  در رابطه با تفسیر اسالمی سیاسی خمینی )اسالم. 1

Ervand Abrahamian, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (London: I.B. 

Tauris,  1993); Peyman Jafari, “Rupture and Revolt in Iran”, International Socialism 

Journal, no. 124 (2009). 
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یافتن    رسمیت برد. با  و روحانیون قدرتمند، پیوسته اقتدار  دولت موقت را تحلیل می

، محور دیگری نیز برای قدرت  1358نظام ریاست جمهوری در قانون اساسی مصوب  آذر  

صدر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و  دو ماه بعد، ابوالحسن بنی. اجرایی پدید آمد

در پی  نزاع با حزب جمهوری اسالمی   1360ت باقی ماند تا این که در خرداد  در این سم

از مراکز قدرت  رقیب،  و آیت از قدرت برکنار شد. در این میدان  متشکل  اهلل خمینی 

امری که در  رهبری قرار داشت،  اهلل خمینی بود که در جایگاه  قدرت غایی در ید  آیت

از بدو پیدایشبینی شی والیت فقیه  وی پیشآموزه  های  شان در ماهده بود. شوراها 

رو بودند. منازعات آنها در سه سال  ی دولتی روبهبا این سازوبرگ چندپاره  1358آغازین  

 ی متمایز تحقق یافت. متعاقب در سه مرحله 

ی اول که در آن شوراها سعی در برقراری خودمدیریتی و کنترل کارگری بر  مرحله 

ادامه پیدا    1358شروع شد و تا مرداد     1356ه پس از قیام بهمن  تولید داشتند بالفاصل

چه بسیاری از کارگران توقع داشتند، معتقد  کرد. نمایندگان کارگران نفت با بیان آن

ها را به  بودند »که فردای پس از انقالب به رهبری امام خمینی رسماً کنترل کارخانه

شوراها سعی کردند کنترل را به دست   با این حال، زمانی که    1دست خواهیم گرفت«. 

آیت هم  موقت،  دولت  هم  ایران  بگیرند،  اسالمی  جمهوری  حزب  هم  و  خمینی  اهلل 

شان ایستادند. دولت موقت تالش کرد روابط کار پیش از انقالب مبتنی بر کنترل مقابل

  هم از طریق انتصاب مدیران »لیبرال« جدید درمدیریت تکنوکراتیک را احیا کند، آن

. در  و ابقای این مدیران در صنعت نفتوکارهایی که مدیریت رهاشان کرده بود،  کسب

اهلل خمینی و حزب جمهوری اسالمی  با هدف مقابله با چپ، ایجاد انجمن مقابل، آیت

حامی ضدیت شوراهای اسالمی با دولت موقت  کردند و  های اسالمی کار را تشویق می

 . نیز بودند

با تکثیر شوراها در صنعت نفت و جاهای دیگر، دولت موقت برای تحت کنترل نگه  

، دولت موقت سندی را منتشر کرد 1358ها به تقال افتاد. در اوایل فروردین داشتن آن 

های اجرایی نظیر مدیریت  مثابه نهادی مجزا از مجموعهکه ماهیت و وظایف شوراها را به

ی شوراها با ارجاع به اصلی اسالمی، »امر به معروف و کرد. وظیفهکارخانه تعریف می
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شوراها قرار بود ابزاری برای گردآوری ،  ترنهی از منکر« تعریف شده بود. به طور دقیق

شان به مقامات رسمی و تقویت  های کارگران و انتقالها و نارضایتیبندی خواستو طبقه

شورای انقالب پا را از این هم فراتر    1. های مدیریتی باشند وحدت میان کارگران و شاخه

  9ی  قانونی علیه »جرایم ضد انقالبی«  تصویب کرد. ماده  1358تیر    13گذاشت و در  

های کشور را مختل،  ها  و کارخانهپردازد که »کار  کارگاهاین قانون صریحاً به افرادی می

کنند« و برای  ترغیب می  هاها یا کارخانهیا کارگران را به توقف کار یا تعطیلی کارگاه

  1359تا این که در خرداد    2گیرد. سال زندان در نظر می  9تا    2این »جرایم« حکم  

مقامات  مقرراتی را برای اعطای منزلت قانونی به شوراها وضع کردند، هر چند که در  

ه  بخشید، نه قوانین و مقررات، بلکاین مرحله، آنچه کردوکار  عملی  شوراها را تعیّن می

های  ها و انجمنی طبقاتی بود. بر این مبنا، مداخالت سپاه، کمیتهتوازن قوای مبارزه

 اسالمی کار به عنوان بازوهای سرکوب، اهمیت بسیاری بیشتری داشتند.  

اپوزیسیون   1358ی اول در مرداد  مرحله  به  اولین یورش بزرگ دولت جدید  ، با 

ی عزیمت سرکوب نیروهای مخالف  ، نقطهمستقر در کردستان پایان یافت. این واقعه

دولتی در باالترین سطوح مدیریتی صنعت  ازجمله شوراها بود. همزمان منازعات درون

، حسن نزیه، رئیس شرکت  1358نفت استمرار یافت و شدت گرفت. در اواخر شهریور  

ن  تنیدگی دیملی نفت ایران و متحد نزدیک بازرگان، پس از آن که با انتقاد از درهم

اکبر  علی 3اهلل خمینی را خشمگین کرد، از سمتش برکنار شد. وسیاست، طرفداران آیت 

فر، یکی دیگر از متحدان نزدیک  بازرگان، که یک ماه بعد به عنوان اولین وزیر  معین

مرحله  گرفت.  را  او  جای  شد،  منصوب  شهریور  نفت  از  دوم  و    1358ی  شد  آغاز 

ضع تدافعی بود، چرا که شوراها ]در این دوره[  اش قرار گرفتن شوراها در مومشخصه 

اهلل خمینی زیر ضرب قرار گرفتند. به فر و هم از طرف حامیان آیتهم از سوی معین 

اهلل دست دانشجویان رادیکال هوادار آیت به   1358دنبال اشغال سفارت آمریکا در آبان  
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فع نیروهای مکتبی،  خمینی، دولت موقت استعفا داد و توازن قدرت سیاسی عمیقاً به ن

می حمایت  شوراها  وجود  از  استحاله که  مترصد   حال  عین  در  اما  به  کردند،  شان 

صنفیسازمان کمونیست هایی  کردن   در  به  میدان  از  و  سازمان گرایانه  هواداران  و  ها 

بودند، تغییر کرد. نیروهای مکتبی  با بنی اولین رئیسمجاهدین خلق   جمهور  صدر، 

ها  المی نیز که خواهان انتصاب مدیران تکنوکرات در رأس کارخانه منتخب جمهوری اس

در داخل و خارج شوراها در دو جبهه مشغول  بود، درافتادند. بنابراین، نیروهای مکتبی

رئیس علیه  بودند:یکی  کمونیست مبارزه  با  دیگری  و  »لیبرال«،  هواداران  جمهور   و  ها 

 . سازمان مجاهدین خلق

م.(    1980سپتامبر    22)  1359شهریور    31ایران و عراق در    ی سوم با جنگمرحله 

از تأسیسات نفتی را آغاز شد. جنگ نقطه عطفی سرنوشت  ساز بود، چرا که بسیاری 

ی نفت مستقر در مرزهای ایران  نابود کرد و هزاران کارگر نفت را از مناطق تولیدکننده

انحراف اذهان از منازعات اجتماعی    با عراق بود به بیرون راند. عالوه بر این، جنگ کارکرد 

گرایانه پر و بال داد، و دست دولت را در سرکوب  های ملیکرد، به گرایشرا نیز ایفا می

صدر  جمهور بنی مخالفان تحت لوای امنیت ملی باز گذاشت. سرکوب پس از عزل رئیس

ی صنعت نفت  شدهبه طرزی چشمگیر شدت گرفت. شوراهای تضعیف  1360در خرداد  

 ممنوع اعالم شدند.   1360در اواخر سال 

 1358-1360ی  ی سیر منازعات بین دولت و شوراها در دورهحال که بحث درباره

رساندیم، پایان  به  تالشمی  را  و  شوراها  سازماندهی  چگونگی  به  برای  توانیم  شان 

 سازی روابط کار در این دوره بپردازیم.  دگرگون

 1۳5۸تا مرداد    1۳57. پیکار بر سرِ کنترل: بهمن  5

تیزبینانه مشاهده کرد، ظهور   1357نگار در اوایل اسفند  طور که یک روزنامههمان

دولتسازمان فرایند  برای  جدی  چالش  نفت  صنعت  در  مردمی  از های  پس  سازی 

می حساب  به  سلطنت  آیتفروپاشی  جدید  اسالمی  »رژیم  از    اهللآمد:  پس  خمینی 

های تهران و برکناری شاه و سپس ]آخرین[  نخست وزیر پیروزی در نبرد در خیابان

های حیاتی  وی  بختیار، در حالی که مشغول تحکیم تسلط خود بر دولت است، هفته

کنترل برای  مبارزه  دیگری،  جای  هیچ  در  دارد.  رو  پیش   حیاتیرا  و  دشوارتر  از  ،  تر 
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یعنی جایی که شرکت ملی نفت ایران خود را برای ازسرگیری    های نفتی نیست،میدان

 گزارش داد: تایم ی یک ماه بعد، مجله 1کند«. صادرات آماده می

رسد حال و هوای زندگی عادی به آبادان  شرجی و غبارآلود... بازگشته به نظر می

بزرگ داخل  در  اما  پاالیشگاهاست.  عادی...  جهان  ترین  جز  است  چیزی  هر  زندگی   ،

ای پرهیاهو  کنند. یک جوشکار بعد از جلسه وقفه بحث میاعضای شورای کارگران بی 

زنند«. کارگران نفت  تواند تصمیمی اتخاذ کند. همه فقط حرف میکس نمیگفت: »هیچ

انقالبی    کنند دولتاند، احساس میبا اعتقاد به اینکه نیروی غالب در سقوط شاه بوده

افزایش  شان گرفته است. آننادیده درصدی دستمزد اصرار دارند و    100تا    50ها بر 

شان تحقق نیابد، محل کارشان را ترک خواهند کرد. اعضای  کنند، اگر خواسته تهدید می

  2اند. شورای کارگری تغییرات فراگیر در مدیریت را مطالبه کرده

اهلل خمینی و ی آیتگرایانها پوپولیسم اسالمایجاد شوراهای کارگران نفت، نه تنه

مدیریت نظم  بلکه  بازرگان،  اسالمی  نزیه  -گرایانهلیبرالیسم  که  را  تکنوکراتیکی 

ی اعتصاب کشید. در آبادان، کمیتهخواست در صنعت نفت احیا کند نیز به چالش میمی

بهمن   قیام  از  پیش  پاالیشگاه،  دست  1357در  به  را  تولید  مؤثر  بود.    کنترل  گرفته 

از پاالیشگاه سامان داده  کارگران »کمیته  ی محافظان صنعت نفت« را برای حفاظت 

 3ی کاری را پنج روزه و چهل ساعته اعالم کرده بودند. بودند و هفته

ی کارگران دعوت های اعتصاب در پاالیشگاه آبادان، از همهپس از انقالب، کمیته  

شوراها نمایندگان  انتخاب  برای  مجمع  کرد  دستمزد    هایدر  کنند.  شرکت  عمومی 

تر، مزایای بازنشستگی، مشارکت در مدیریت و پاکسازی  تر، مسکن بهتر و ارزان بیش
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مهم سابق،  رژیم  ارشد  خواسته کارگزاران  بود. ترین  آبادان  نفت  کارگران  همین   1های 

ها )تهران، شیراز، تبریز، کرمانشاه و اصفهان(  های نفتی و سایر پاالیشگاهتجربه در میدان

نیز تکرار شد. همزمان کارگران مجتمع پتروشیمی رازی در نزدیکی آبادان شوراهای 

هم  رازی  پتروشیمی  مجتمع  و  آبادان  پاالیشگاه  شوراهای  کردند.  تأسیس  را  خود 

ک شورای  کردند و هر دو یآبی را نمایندگی میسفید و هم کارگران یقهکارگران یقه

 های مختلف نیز داشتند.  مرکزی متشکل از نمایندگان بخش

فروردین     30در آبادان، شوراها به حدی قدرتمند شده بودند که کل هئیت مدیره در  

ها در مدیریت کارخانه استعفا دادند و دو روز بعد با پادرمیانی   در اعتراض به مداخالت آن 

در توصیف وضعیت در آبادان،    آسوشیتد پرسگار  نیک روزنامه  2نزیه به کار بازگشتند. 

گزارش داد که صنعت نفت ایران در دست »کارگران رادیکالی است که خواهان نقشی 

تصمیمتعیین در  قیمتکننده  و  تهیه  مورد  در  گذاری محصوالت خود هستند.  گیری 

آنمارکسیست میان  از  عضوگیری  مشغول   فعاالنه  در ها  همچنان  اگرچه  هستند،   ها 

اردیبهشت    3اند«.اقلیت اوایل  مدیریت    1358تا  و  تولید  بر  چشمگیری  کنترل  شورا 

ساعت تعیین کرده بود، اما پس    40ی کاری را  کرد و هفتهپاالیشگاه آبادان اعمال می

نقش موقت،  دولت  توسط  جدید  مدیریت  انتصاب  بهاز  ]در  اش  مشارکت  به  تدریج 

هایی  خله در امور مدیریت ادامه پیدا کرد و تنشمدیریت[ تغییر کرد. با وجود این، مدا

 4را به وجود آورد.

، شوراها کنترل کامل تولید و مدیریت را به دست گرفتند.  هادر برخی از پاالیشگاه

عنوان مثال، این اتفاق در شرکت نفت پارس )پاالیشگاه( در نزدیکی کرج که اولین و  به

کارمند    503پس از انقالب،    5ان بود، رخ داد. یگانه پاالیشگاه خصوصی ایران در آن زم

شورایی هفت کمیته آن،  و هفت  مطالبات،  نفره  از  فهرستی  و  دادند  تشکیل  فرعی  ی 
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همچون ملی شدن پاالیشگاه توسط شرکت ملی نفت ایران، اخراج کارکنان خارجی،  

ی  درصد، مکان  2ی وام مسکن به  ی مسکن، کاهش نرخ بهرههزینهافزایش حقوق، کمک

برای برگزاری جلسات شورا تهیه کردند. شورای کارگری شرکت نفت پارس در مواجهه 

با انعطاف ناپذیری مدیریت، در خرداد ماه نشستی عمومی برگزار کرد و خواستار ملی  

اش بازماند،  ی مطلوب شدن شرکت نفت پارس شد. زمانی که این حرکت از تحقق نتیجه 

خرداد    30نفت پارس در نشستی عمومی به تاریخ    شورا تغییر مسیر داد. شورای شرکت

اش را به فروش برساند و درآمد  حاصله را صرف   تصمیم گرفت خودش محصوالت   1358

سازی  پرداخت حقوق و دستمزدها کند. شورای شرکت نفت پارس با هدف هماهنگ

«  االیشگاهی موقت پ ی اداره ای با مدیران تولید تشکیل داد و »کمیتهاین انتقال، جلسه 

ی عمومی  متشکل از اعضای شورا و دو تکنسین را تأسیس کرد. پس از آن که جلسه 

ژوئن( به   24تیر )  4شورا  بر این تصمیم صحه گذاشت، شورا کنترل  پاالیشگاه را در  

دست گرفت و بنرهایی حاوی عبارت »شرکت ملی نفت ایران: پاالیشگاه کرج« بر درب  

پاالی داخل  همچنین  و  را  اصلی  فروش محصوالت  شورا  بعدی،  گام  در  آویخت.  شگاه 

انبارها پرداخت و  ی آنمتوقف کرد و به ذخیره از  اعضای خود را برای    2ها در  نفر 

مذاکره در مورد ادغام در شرکت ملی نفت ایران اعزام کرد. دولت موقت سرانجام در  

د مدیری برای شرکت مداخله کرد و به وزارت صنعت و معدن اجازه دا   1358مرداد    22

 1تعیین کند و بساط کنترل کارگری را برچیند.

)به )ری(،  بهدرتهران  کمونیست  کارگران  تهران(  پاالیشگاه  از اختصار  تدریج 

بود،     1357اواخر سال    هایسندیکای مشترکی که در جریان اعتصاب تأسیس شده 

حامیان حزب جمهوری اسالمی، یا کسانی  ی  بیرون رانده شدند و سندیکا زیر سیطره 

. در واکنش  جویانه نسبت به این حزب داشتند، قرار گرفتکه موضع خنثی یا مصالحه

های دیگر پاالیشگاه  گرا شروع به تأسیس شوراها در بخشبه این تحول، کارگران چپ 

های عمومی که به منظور انتخاب اعضایشان برگزار سه شورای اصلی در مجمع  2دند. کر
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بخش  کارگران  تعمیرات،  و  نگهداری  کارکنان  شورای  گرفتند.  شکل  بود،  های  شده 

برق کاری، حملتراش  دقیق،  ابزار  تلمبه ونقل،  و  عمومی  تعمیرکاران  همچنین ،  و  ها، 

کرد. شورای کارکنان  ی دیگر را نمایندگی میسازی و تعدادبشکه  یکارگران کارخانه

نوبتنوبت کارگران  نمایندگی  اتاق کار،  در  کارخانهکار  کنترل،  روان های  و    کنندههای 

های بارگیری و غیره را به عهده داشت.  های برق، آب و بخار، ایستگاهقیرسازی، نیروگاه

خدمات ایمنی و حفاظتی    هم پیوستن  شوراهای مهندسان، مدیران وشورای متحد از به 

شکل گرفت. در مجمع عمومی پاالیشگاه تهران، این سه شورا هر یک نمایندگان خود  

  1را برای انتخاب در شورای کارکنان پاالیشگاه )تهران( معرفی کردند. 

راه آغاز  یقه  اندازیبا  کارگران  توسط  نفت  کارکنان  سراسری  دفتر  شورای  سفید  

اوایل و اواسط اسفند   ایران در  گام دیگری به سوی   1357مرکزی شرکت ملی نفت 

تر میان شوراها برداشته شد. این شورا نمایندگانی از شوراهای صنایع هماهنگی بیش

  1000شد در ازای هر    آورد. توافقنفت، گاز و پتروشیمی در سراسر کشور را گرد می

انتخاب شود تا به این ترتیب، اعضای شورای سراسری کارکنان  کارکن، یک نماینده 

 47خود را با  اما در عمل، شورا فعالیت 2نفر برسد. 70تا  65صنعت نفت روی کاغذ به 

شورای سراسری کارکنان صنعت نفت،     1357اسفند    26در    3عضو منتخب آغاز کرد. 

های پیش  رو رسیدگی  ی فرعی تأسیس کرد که هر کدام به یکی از زمینه تعدادی کمیته 

( امور  3( ارتباط با مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نزیه؛  2ها؛  ( پروژه1کردند:  می

حسابداری؛  4فنی؛   و  پرسنل  کارکنان؛5(  پیشنهادهای  گردآوری  و  6(  حقوق   )

(  10( پخش مواد نفتی؛  9فرهنگی؛  های  ( فعالیت8( امور رفاه کارکنان؛  7دستمزدها؛  

تولید.  واحدهای  با  سازمان  4ارتباط  هواداران  یا  اعضا  شوراها  اعضای  چپ  بیشتر  های 

ها، اعضایشان   همکاری نسبتاً رغم اختالفات ایدئولوژیکی میان این سازمانبودند، اما به

 
کارگر  پذیری کارگران ایران در موقعیت کنونی«،  یداهلل خسروشاهی، »تشکیالت مستقل کارگری وظرف تشکل.  1

 .  17(:  1997ی ژانویه ) 36ی ، شماره تبعیدی

 .   1367(، بهمن اقلیت) کار. 2

 .  1357بهشت اردی 22، پیغام امروز. 3

 .  1357بهشت اردی 23، پیغام امروز. 4
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ان صنعت  م.( شورای سراسری کارکن  1979)  1358خوبی با هم داشتند. تا پاییز سال  

طبقه  کارکنان،  اخراج  و  استخدام  در  انتخابات  نفت  و  دستمزدشان،  و  مشاغل  بندی 

های مهم از ها توسط مجمع عمومی دخیل بود. کارگران تعدادی از پسترؤسای بخش

ونقل را از آن  خود جمله رئیس گارد حفاظتی، ریاست امور اداری و ریاست بخش حمل

 1کرده بودند. 

ی در صنعت نفت، شورای سراسری کارکنان نفت اهواز بود که شورای مهم دیگر 

میدان  60 مختلف   شوراهای  از  بخشنماینده  تولیدی،  واحدهای  نفتی،  های  های 

می دربر  را  آن  اطراف  و  اهواز  اجرایی  ادارات  و  تعمیرات  و  در نگهداری  شورا  گرفت. 

ابرابری بین کارگران اش موفق شد مقامات را مجبور به کاهش نهای آغازین فعالیتماه

ها   ّتر  آنآبی، کولر داده شد. بیشآبی کند، به عنوان مثال، به کارگران یقهسفید و یقه یقه

از  برخالف همکاران یقه  سفیدشان خود استطاعت خرید آن را نداشتند. شورای اهواز 

های خود بودند نیز حمایت شدن شرکت   های حفاری که خواستار ملیکارگران شرکت 

2د.کر
 

 1۳59تا شهریور    1۳5۸. پیکار علیه سرکوب: شهریور  6

اهلل خمینی، شوراها کارکرد  با تغییر چشمگیر توازن قوا به نفع نیروهای هوادار آیت

گیری جمعی خود را حفظ کردند، اما کنترل مؤثرشان بر تولید و مدیریت را از تصمیم

های مدیریتی ادامه یافت. بنابراین،  ها در فعالیتی آن دست دادند. به رغم این، مداخله

»خط مقدم کنترل« در درون صنعت نفت، عمدتاً تحت تأثیر منازعات سیاسی ملی که  

  1358های مردمی در مرداد  ها به سازمانپس از تشدید هجوم  3ترآمد، جابجا شد. قبل

ود  و عزل  نزیه از ریاست شرکت ملی نفت ایران، سرکوب شوراها شدت گرفت. شوراها خ

مواجه می با دولتی  از پیش زیر سیطرهرا  اهلل خمینی  ی حامیان آیتدیدند که بیش 

 
 .17پذیری کارگران ایران در موقعیت کنونی«، خسروشاهی، »تشکیالت مستقل کارگری وظرف تشکل. 1

 آمستردام.  ، 2017آگوست  8مصاحبه با کبرا قاسمی، . 2
3. Carter Goodrich, The Frontier of Control (New York: Harcourt, Brace and Howe, 

1920). 
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ی دوم از فعالیت شوراها تا شروع جنگ ایران و عراق در شهریور درآمده بود. این مرحله

 ادامه داشت. 1359

در این مرحله، فعالیت شوراها در صنعت نفت ماهیتی تماماً تدافعی به خود گرفت،  

به این دلیل که شوراها خود را با چشم دیدند تالش  انداز سرکوب مواجه میمشخصاً 

ای از کنترل را حفظ  ی مسائل مشخص، درجهکردند با مداخله در مدیریت در زمینهمی

در مورد     1357یم دولت موقت در اواخر شهریور  کنند. نخست، شوراها در برابر تصم

ای، ها مقاومت کردند. مدیریت پاالیشگاه آبادان با صدور بخشنامهلغو تعطیلی پنجشنبه 

ای در این سیاست جدید را اعالم کرد، اما نمایندگان کارگران پاالیشگاه بالفاصله بیانیه

ین برنامه بدون رایزنی با نمایندگان  ی کاری تازه منتشر کردند، »زیرا امخالفت با برنامه

ی کاری  قبلی ادامه خواهند کارگران صادر شده بود« و اعالم کردند که کار را طبق برنامه

داد. کارگران میدان نفتی  آغاجاری نیز روز پنجشنبه از کار دست کشیدند و گروهی از  

ها  د خواستند که آنای از همکاران خو»کارگران نفت مبارز در اهواز« با صدور بیانیه

مهر ماه، کارگران پاالیشگاه شیراز بعد از    8  1ی کاری جدید را تحریم کنند. نیز برنامه

،  منصور صدری   یبه گفته  2کاری به اعتصاب دست زدند. یک هفته اعتراض به شکل کم

رئیس ستاد کارکنان آماری وقت شرکت ملی نفت ایران، گرایش شدید به غیبت از کار  

 3سفید، در این دوره متداول شد. های پایینی کارکنان یقه ّآبی و ردهدر میان کارگران یقه

به دست آوردند.   1358شان، پیروزی بزرگی را در آذر کارگران نفت به لطف اعتراضات

ت کار در هفته و تعطیلی آخر هفته شامل پنجشنبه و جمعه مورد توافق شورای  ساع   40

4فر وزیر نفت اعالم شد. انقالب قرار گرفت و از سوی علی اکبر معین
 

 
 .1358، دی خبر کارگر. 1358مهر   16، پیکار. 1

 .  1358مهر  23، پیکار. 2
3. US Embassy in Tehran to Secretary of State, Washington DC, 29 October 1979; 

Document  Number 1979TEHRAN11423; Electronic Telegrams, 1979; Central 

Foreign Policy Files; General Records of the Department of State, Record Group 59; 

National Archives at College Park, Maryland. 
 .  1358آذر  28، کار. 4
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تر، کارگران نفت رادیکال که خواستار لغو صادرات نفت به آمریکا چند هفته قبل

آبان  21ی مورخ  ب در جلسهبودند، پیروزی دیگری به دست آورده بودند. شورای انقال

اگرچه اشغال سفارت   1م.( تصمیم به قطع این صادرات گرفت.   1979نوامبر    12)  1358

اقدام به درخواست آمریکا محرک اصلی این امر بود، اما معین این  فر توضیح داد که 

»تعداد کثیری از هموطنان ما، و کارگران نجیب صنعت نفت« صورت گرفته بود. پس  

 ی زیر را صادر کردند:  ی خارک بیانیهشورای اسالمی کار  کارگران نفت جزیرهاز آن، 

ما همه سرباز توایم خمینی. چشم به فرمان توایم خمینی. بالفاصله پس از پخش  

دل و بیدار  شکن کبیر و امام شجاعشب  رادیو و اطالع یافتن از فرامین بتاخبار نیمه 

  14ی شماره  فت به تانکر خط شمالی که در اسکله انقالب اسالمی ایران... ما جریان ن 

میجزیره  بارگیری  متحده  ایاالت  به  انتقال  برای  خارک  کردیم. ی  متوقف  را    2شد 

گیری جمعی پاالیشگاه آبادان یکی از نقاط اصلی استمرار فعالیت شوراها نظیر تصمیم

ای خواستار  بیانیه  شورای کارگران پاالیشگاه شمال آبادان، با صدور  1358بود. در بهمن  

ی کارکنان، تنها پس از اطالع و مشورت با این نهاد  آن شد که هر گونه تغییر در درجه

سازی کارگرانی پرداخت که بدون  ای به محکومانجام شود. شورا همچنین طی بیانیه

   3کردند. جلب نظر شورا مدیریت مالقات می

نفت  1359فروردین    26در   کارکنان   اسالمی  را   شورای  عمومی  مجمع  آبادان، 

برگزار کرد که چند هزار کارگر در آن حضور داشتند. در پایان گردهمایی، مجمع عمومی  

میقطعنامه آغاز  مستضعفین«  خدای  نام  »به  عبارت   با  که  کرد  تصویب  را  و  ای  شد 

 کرد: مطالبات زیر را بیان می

 ی شوراها؛ کنندهی اقدامات تضعیف سازی همه. محکوم1

 
آمریکا در تهران را اشغال کردند.   سفارت 1358آبان  13این امر پس از آن روی داد که دانشجویان خط امام در . 1

ها  ی حاصله را فرصتی برای ارتقای فعالیت شده بیشتر کارگران، از جمله کارگران  صنعت نفت، فضای سیاسی رادیکال

اهلل خمینی وحامیانش، این حرکت ضدامپریالیستی فرصتی را برای به حاشیه  دیدند. برای آیتهایشان میوخواسته

 ها فراهم کرد.چپ ها وکشاندن لیبرال
2. “Iran Cuts off Oil Exports to USA”, in BBC Summary of World Broadcast (14 

November 1979). 
 .1358اسفند  30، کار جنوب. 3



 

 

 ران یانقالب اشوراها در   228

 ی نفت؛ شدهکارگر بازداشت 4زادی بدون قید و شرط . آ2

فر، وزیر نفت، و نمایندگان شوراهای کارگران ی تلویزیونی بین معین. یک مناظره3

 نفت؛

 فر؛ . عزل معین4

]قانون    37)حق متهم به دفاع در دادگاه صالح( و    36ی  . پیگرد قانونی ناقضان ماده5

 اساسی[ )اصل برائت(؛  

 ی کارگران نفت آبادان(؛ )مجله  پیام ی ت نشریه . رفع ممنوعی6

 . توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کارگران نفت؛  7

صدر برای بازدید از پاالیشگاه آبادان به منظور انجام . دعوت از رئیس جمهور بنی8

 مذاکرات؛

شورای   بگیرد،  نادیده  را  مطالبات  این  مدیریت،  اگر  که  این  بیان  با  اعالمیه  این 

با این حال، شورای   1یافت. کند، پایان میپاالیشگاه آبادان هیچ مسئولیتی قبول  نمی

هزار کارگر را بر عهده داشت،    12اسالمی کارکنان توزیع صنعت نفت، که نمایندگی  

مینمونه  دست  به  دیگری  که    داد. ی  بود  شوراهایی  قدرتمندترین  از  یکی  شورا  این 

بودند.  مسلط  آن  در  مذهبی  در    2نیروهای  شورا  انتخاب    1358آذر    25این  برای 

مجمع عمومی      1359که در تیر  پس از آن  3نمایندگان خود مجمع عمومی برگزار کرد.

ن از اعضای  ت 10فر با درخواست تعلیق مدیر گرفته بود، معین  10تصمیم به پاکسازی 

ی  ای به نوبهسرعت باال گرفت و شورا با صدور بیانیهشورا تالفی کرد، اما این منازعات به

  4فر شد. خود خواستار عزل معین

 
 .  1359بهشت اردی 3)حزب کارگران سوسیالیست(،  کارگر. 1

ی ارجاعاتی همچون ؟؟ »به دلیل توهمات کارگران درباره گرایانه با نفوذ کارگران مذهبی در شورا در ادبیات چپ. 2

 اهلل خمینی، به شورا برچسب اسالمی زده شده بود.آیت

آبادی و بهرام بوربور، ناصر منوچهری، علی اصغر حیدری مقدم، علی تَرفَق، کیومرث نجم. 1358خبر کارگر، دی . 3

شدنشمس  برگزیده  مرکزی  شورای  در  عضویت  برای  رقمی  عنوان  الدین  به  زن،  یک  جمله  از  دیگر،  تعدادی  د. 

 ای انتخاب شدند. نمایندگان شوراهای منطقه

 .1367( بهمن اقلیت)  کار. 4



 

 
 

 یانی دیعطا رش  یترجمه /    پیمان جعفری 229

ی پاالیشگاه مداخله، و در جلسات هفتگی  شورای پاالیشگاه تهران مرتب در اداره 

بهکرد، مسئلهمدیریت، شرکت می تنش میای که  نقطه آفریناگزیر  زمانی  د.  ی عطف 

مشغول شکاف درآمدی میان مدیریت و کارگران اتفاق افتاد که اعضای شورا، که دل

ی فهرست حقوق شدند؛  عادی بودند، به بخش مالی مراجعه کردند و خواستار مشاهده

درخواستی که برآورده شد. در پاسخ، مقامات بدون معطلی تعدادی از اعضای شورا را 

تابستان   پاالیشگاه    دستگیر کردند  1359در  در  کنند.  روشن  را  قرمزهایشان  تا خط 

در   کارگران  اکثر  آن   1358آذر    5اصفهان،  در  یافتند.  عمومی حضور  جا  در مجمع 

 مطالبات زیر مطرح شد: 

عالقه1 آغاسی،  با  و  عزل  پاالیشگاه  عامل  مدیر  میرعظیمی  هاشم  .  حاج  و  بند 

 الحسینی جایگزین شود؛

 نشانی برکنار شوند؛ های حسابداری، اداری و آتش. رؤسای بخش2

گیری ی قراردادهای پاالیشگاه تا پایان ماه ادامه یابند، اما تا زمان تصمیم. کلیه3

 نهایی شورا هیچ پرداختی نباید صورت گیرد؛ 

استفاده    ونقل پاالیشگاهآذر تمام کارکنان پاالیشگاه باید از خدمات حمل  6. از  4

 کنند و استفاده از خودروهای پاالیشگاه از این پس مجاز نیست؛

نمایندهآیت از قدرت شوراها،  نگران  دادستان کل کشور،  قدوسی،  علی  به  اهلل  ای 

فر تالش کرد برای شان را محکوم کند. هنگامی که معینپاالیشگاه فرستاد تا اقدامات

، تعدای از کارگران با پخش این شایعه که  حل مشکالت مربوطه از پاالیشگاه دیدن کند 

   1ی فیزیکی قرار خواهد گرفت، وزیر را از این دیدار منصرف کردند. وی مورد حمله 

ی شان را از دست داده بودند، نمونهی کنترل مستقیم اگر چه شوراها قسمت عمده

ت آمریکا ها در مدیریت شرکت است. کارکنان سفاری آن باال حاکی از استمرار مداخله 

رابطان عالی اتخاذ رتبهاز  ایران چگونه  پرسیدند: »تصمیات در شرکت ملی نفت  شان 

 داند: که کمتر کسی می شدند از این زده میشوند؟« و شگفتمی

 
 .1358، دی خبر کارگر. 1
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چه  ای از آن آید ادارهمی شده که کمتر پیشبندیشرکت ملی نفت تا آن حد بخش

اد فخیمی، مدیر توزیع و خطوط لوله که  . قبمطلع باشد گذرد  های دیگر میبخش در

گیری ]در شرکت نفت[ چیزی از نوع قبالً همکار نزدیک نزیه بود، اظهار کرد که تصمیم

شود، و یا مسئله فرآیند وتوی منفی است. یا یک سیاست با اجماع عمومی اتخاذ می

ا تا وقتی که  تواند تا مدت نامعلومی کش پیدا کند، ی ماند. مسئله میمینشده باقی حل

1کننده قانع شود یا خسته.جناح وتو
 

شاید بتوان پاکسازی صنعت نفت از مدیران و کارمندانی که از شاه حمایت یا برای  

شوراهای کارگران نفت در عملکرد   یی مداخلهترین زمینه ساواک کار کرده بودند مهم

مدیریت به شمار آورد. اگر چه این موضوع از زمان انقالب در دستورکار کارگران  نفت 

های شوراها افزایش پیدا  ی دوم فعالیتقرار گرفته بود، اما اهمیت آن در طول مرحله 

ازی گونه در مورد  ضرورت پاکس کرد. دالیل متعددی برای پافشاری کمابیش وسواس

توجهی داشت، چرا که بسیاری صنعت نفت وجود داشت. نخست، عنصر انتقام نقش قابل

شده توسط برخی از  اولی از محدودیت و سرکوب ا عمال ی دستاز اعضای شورا تجربه 

ی قبل از انقالب  های نفت، و توسط اعضای ساواک در دورهمدیران در طول اعتصاب 

شد که تغییر انقالبی در ادینی هم داشتند: تصور میها معنای نمداشتند. دوم، پاکسازی

ترس از کودتا نیز به آتش ضرورت های کار ارتباطی تنگاتنگ با تغییر مدیریت دارد.  محل

و ضد  انقالب    1332ی کودتای  . این ترس از تجربهدمیدگیری در این زمینه میسخت 

ی سیاسی  ئی از حافظهگرفت، چرا که هر دو جزمیالدی نشأت می  1973شیلی در سال  

تالش برای خلع  پای تضعیف سایر ابعاد  کنترل شوراها،  کارگران نفت بودند. سوم، هم

ی  ترین سازوکار ا عمال قدرت شوراها در درون صنعت و مخابرهباال، به مهممدیران رده

 پیغامی به ساخت سیاسی جدید تبدیل شد. 

بی    1358تا شهریور  1357ی بهمن های شوراها از نزیه در دورهیکی از نارضایتی

کرد مدیران باتجربه را براساس  ها بود، چرا که تالش میمیلی وی برای پیشبرد پاکسازی

 
1. US Embassy in Tehran to Secretary of State, Washington D.C., 29 October 1979; 

Document Number 1979TEHRAN11423; Electronic Telegrams, 1979; Central 

Foreign Policy Files; General Records of the Department of State, Record Group 59; 
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وری مورد نیازند، حفظ کند. در نتیجه، خود شوراها  این استدالل که آنها برای حفظ بهره

م از طریق ا عمال  ، آن ههای اسالمی کار، به طرزی فزاینده دست به کار شدندو انجمن

فشار بر شرکت ملی نفت ایران برای انجام اقدامات مقتضی و همچنین تهدید به اخراج 

شورای کارکنان صنعت نفت در   1358متهمان به ارتباط با رژیم سابق از کار. در مهر  

نفر از کارکنانی که به همکاری با ساواک و    70اهواز، فهرستی منتشر کرد متشکل از  

شان کرده بودند. شورا،  های کارگران نفت متهمرجی، و تضعیف اعتصابهای خاشرکت

نامه دولت،  انفعال  از  و  مأیوس  اتهامات  ماهیت  که  کرد  ارسال  متهمان  برای  را  ای 

از آنها، بازنشستگی برای    43شان )اخراج  تبعات  10ماه تعلیق برای    3نفر و    17نفر 

  24به این اقدام، شورای انقالب به تاریخ    مانده( را شرح داده بود. در واکنشمورد باقی

حل  5ای  کمیته   1358آذر   برای  پاکسازینفره  معینوفصل  و  کرد  منصوب  از  ها  فر 

با این حال، کارگران   1کارکنان خواست هرگونه اتهامی را به این کمیته ارسال کنند. 

تی به برخی  کند و حنفت اعتراض داشتند که کمیته مظنونین را ]به نادرست[ تبرئه می

 2از کسانی که در زمان ریاست نزیه اخراج شده بودند نیز اجازه بازگشت داده است. 

رتبه  شان ادامه دادند و تعدادی از کارکنان عالیبنابراین، شوراها به فعالیت مستقل

ای شورای مرکزی پاالیشگاه آبادان با صدور بیانیه  1358آذر    25را پاکسازی کردند. در  

محافظان  ک  25اخراج   شورای  به  و  کرد  اعالم  را  ساواک  با  همکاری  به  متهم  ارکن 

شان را باطل کند. به همین منوال، به شورای  های کارمندیپاالیشگاه دستور داد کارت

تلفن آن نیز دستور داده شد که خطوط  ارتباطات  را قطع کند و شورای کارگران  ها 

قطع کند، تا زمانی که شورای   کارکنان حسابداری نیز موظف شد دستمزدهایشان را

 3. آنها را تعیین کندمرکزی میزان مستمری 

ای ای بود که یکی از شوراهای کارگران نفت بیانیهتر هفتهکم  1359تا اوایل سال  

و خواستار   نکند  نشودصادر  مدیر  آن  یا  این  ی »کمیته   1359تیر    9تا    4. پاکسازی 
 

 .1358، دی خبر کارگر. 1

 .1359خرداد  29، مجاهد. 2

 ، آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، تهران.  267890206سند . 3

 .1358فروردین  11، اطالعات . 4
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کارکنی که مورد بررسی قرار گرفته بودند، حکم    700نفر از    485  یپاکسازی« درباره

بود.  کرده  مرداد    1صادر  اوایل  تهران    1359در  و  شیراز  تبریز،  نفت  کارگران  شورای 

خواسته  از  پاکسازیفهرستی  با  مرتبط  کمیته های  که  این  جمله  از  پاکسازی ها،  ی 

را توجیه کند منتشر کردند.می اخراج کارکنان  ی  دهندهاین مداخالت نشان  2بایست 

هنوز می شورا  یک  که  است  کنترلی  فعالیتمیزان  بر  پاالیشگاه  توانست  اجرایی  های 

 اعمال کند. 

ها با استفاده از  ها عمدتاً مربوط به اقدامات تدافعی شوراها بود، آناگرچه این مثال 

آذر   تهاجم  1358فرصتی سیاسی که در  رویکردی  توانستند  آمد،  به به وجود  نیز  ی 

ملیمسئله  ملیی  خواست  بدهند.  شکل  عمدتاً  شدن  را  ایرانی    4370شدن  کارگر 

کمیته شرکت کردند.  مطرح  خارجی  حفاری  در های  که  حفاری  کارگران  اعتصاب  ی 

اعتصاب سال  جریان  اواخر  در  نفت  اعتراضات   1357های  مخالفت  بود،  گرفته  شکل 

گرایانه داشتند های چپهایی که گرایشتاً آنعمد–رادیکال بود، اما بسیاری از کارگران  

های نفتی توسط کارگران  که در برخی میدان  هاکمیته    3خواستار تأسیس شورا بودند.  –

های مستقل به تر برای کنشگرا و فعاالن محلی تشکیل شده بودند، مانعی جدیاسالم

ها اعتراضات  از ماهکردند. پس  آمدند، چرا که با مقامات دولتی همکاری میحساب می

کمیته  نفت،  و جایهای شرکتکارگران  منحل شدند  حفاری  شوراها های  به  را  شان 

های اقتصادی را به دست  دادند. شوراها پس از عزیمت مدیریت خارجی، کنترل بنگاه

ی شدن واقعی کلیهگرفتند و سپس تعدادی از مطالبات مانند مبارزه با بیکاری، ملی

شان و تأسیس شرکت ملی حفاری را تدوین کردند. در  و پیمانکاران های حفاری  شرکت

های حفاری مختلف در قالب یک سازمان  شوراهای کارگران در شرکت   1358تیر    27

هماهنگی   به  و  شدند  متحد  جانبی«  خدمات  و  حفاری  شوراهای  »کانون  مشترک، 

پرداختند. خود  ملی  4اعتراضات  احساسات  از  صرفاً  اعتراضات  سرچشمه گراین  ایانه 

 
 .1359تیر  9، اطالعات . 1

 .1359مرداد  20، انقالب اسالمی . 2

 .1358مرداد   18، کار.  3

 .  1358مرداد   1، پیکار.  4
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بود، چرا که شرکتنمی نیز  بیکاری  از  ترس  از  ناشی  بلکه  قصد  گرفت،  های خارجی 

 داشتند تجهیزات خود را به خارج از ایران منتقل کنند.

آبان   13کانون شوراهای حفاری و  خدمات جانبی که از اشغال سفارت آمریکا در  

بیانیه  1358 صدور  با  بود،  گرفته  قلب  کارکنان  قوت  مستقیم  استخدام  خواستار  ای 

حفاری و پرداخت دستمزدهایشان در زمان بیکاری توسط شرکت ملی نفت ایران شد.  

ها  های حفاری که بیانیه از آن تجهیزات شرکت آنها در ادامه خواستار جلوگیری از انتقال  

داران امپریالیست افتاده« تعبیر کرده  به »حاصل خون ما ]کارگران[که به دست سرمایه

های  بود، و همچنین »تأسیس فوری شرکت ملی حفاری ایران« شدند. شوراهای شرکت 

آبان    17یخ  ای به تارحفاری س دایران و س دکو خود دست به کار شدند، و طی بیانیه

ها یک ماه دیگر ادامه یافت تا در  اعتراض  1ها خبر دادند.ی این شرکتاز مصادره  1358

های حفاری تن داد، شرکت ملی حفاری ایران را در  کردن شرکتنهایت دولت به ملی

مالکیت کامل  ی تکمیل دهندهتأسیس کرد، تحولی که نشان 1358تاریخ یکم دی ماه 

 ت بود.ایران  بر صنعت نف

شرکت  بر  عالوه  فلورهمچنین  شرکت  خارجی،  حفاری  و    -های  ساخت  در  که 

پاالیشگاه نقش داشت نگهداری  اصفهان  و  تبریز  تهران، شیراز،    3000از سوی    -های 

این شورا که    2شدن قرار گرفت. کارگر خود که شورایی را تشکیل داده بودند، آماج ملی

رده بود، فرصت برخاسته از موج ضدامپریالیستی   اش را از ماه اسفند آغاز کاعتراضات 

شدن سازماندهی  ی ملیمتعاقب  اشغال سفارت را غنمیت شمرد و اعتراضاتی را با مطالبه

کرد. این اقدامات با حمایت شورای پاالیشگاه اصفهان صورت گرفت و با اعالم اخراج 

که فلور سعی کرد  شدت گرفت. زمانی    1358آذر    20کارکن توسط فلور در تاریخ    700

جا با کشتی به آمریکا منتقل کند،  بخشی از مایملکش را به بندر عباس منتقل، و از آن

توسط گروهی از کارگران مصادره شد. با این حال دولت وارد عمل شد، دو نفر از اعضای 

 
 .1358آبان  22، اطالعات . 1
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ی فرایند انتقال، از دادگاه اسالمی  اصفهان درخواست مجوز  شورا را اخراج، و برای ادامه

   1رسمی کرد.

 1۳60تا دی   1۳59. شکست در مبارزه، مهر 7

فعالیت شوراها در صنعت نفت با جنگ ایران و عراق در   یسومین و آخرین دوره 

خاتمه   1360ها در دی  آغاز شد و با غیرقانونی اعالم شدن این سازمان  1359شهریور 

از آغاز جنگ، شوراها درگیر نبردی مدام با دولت و مدیریت شرکت ملی   یافت. قبل 

ی مورد ماهیت و حوزه  تر از آن درنفت ایران بر سر دستمزد و شرایط بهتر کار و مهم

ویژه  بین کارگران رغم اختالفات سیاسی بین اعضای شورا، بهقدرت خود بودند. علی

زیادی میان آن، زمینهمکتبیگرا و  چپ  از  های مشترک  ها وجود داشت. در بسیاری 

در    ها مکتبیموارد،   مشارکت  خواستار  شوراها  مذهبی  اعضای  سایر  و و  اجرایی  امور 

مدیریت تولید شده بودند و در برابر فشارها، نخست از جانب دولت موقت بازرگان در  

مقاومت کرده   1359صدر در سال جمهور بنیو متعاقب آن از سوی رئیس 1358سال 

زن قدرت بین شوراها و دولت را به طور بنیادین تواتنها بهنهبودند. جنگ ایران و عراق  

ها را به نبردی برای بقا تبدیل کرد، بلکه تعادل بین  آن  ینفع دومی تغییر داد و منازعه

چپ و  اعضای  نفع    مکتبی گرا  به  را  طرز مکتبیشوراها  به  جنگ  کرد.  دگرگون  ها 

تمایل   مترادف  ها مکتبیچشمگیری  برای  انقالب«  را  ضد   « با  مستقل  کنش  انگاری 

گرایانه و مذهبی برای  های  ملیافزایش داد و بسیاری از کارگران را پذیرای فراخوان 

 حمایت کامل از دولت کرد. 

شان را از لحاظ توانایی  جنگ که آغاز شد، شوراهای کارگران نفت بخش اعظم قدرت

هد، این  دطور که مثال زیر نشان میدخالت در امور مدیریتی از دست داده بودند. همان

قدرتی در ابتدا مطلق نبود. پس از شروع جنگ، مدیریت پاالیشگاه تهران دستور داد بی

پاالیش شود،   88تری در مقایسه با عدد اُکتان معمول آن، یعنی بنزین با کیفیت پایین

شورا با این اقدام    تا به این وسیله زمان تولید کاهش یابد. با این حال، تعدادی از اعضای

بود.  برای موتورهای خودرو مضر خواهد  این کار  استدالل که  این  با  مخالفت کردند، 
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آن استدالل  پذیرفتن  از  مدیریت  که  کارگران هنگامی  به  شوراها  کرد،  خودداری  ها 

های بنزین  نمونه   88ها دستور دادند که در صورت پایین آمدن میزان اکتان از  آزمایشگاه

تر ثبت کنند، تا  اش بسیار پاییننکنند، و در عوض، عدد اکتان را از حد  واقعی  را تأیید 

وادارند.  اکتان  افزایش عدد  به  را  ترفند، مدیریت  این  از   1با  این، در بسیاری  بر  عالوه 

موارد، مدیریت اعتماد به نفس الزم برای اقدام بدون رضایت شوراها را نداشت و شوراها 

کارگر  600حدود   1360بهشت اردی 7مه دادند. محض نمونه، در شان ادابه اعتراضات 

پاالیشگاه تهران در اعتراض به مشکالت مسکن در غذاخوری پاالیشگاه تجمع کردند.  

ای سرگشاده از سوی شورای پاالیشگاه خطاب به نخست وزیر این اعتراض با قرائت نامه

 پایان یافت: 

همسا با  را  خود  که  باشد  فردی  هر  حق  مشاهدهیهاگر  کند،  مقایسه  ی  اش 

می]تفاوت باعث  پوشاک،  و  تغذیه،  بهداشت،  مسکن،  شرایط  در[  زیاد  فرد  های  شود 

کند. اگر حق هر کارگر انقالبی باشد که  کند تحت نظامی ناعادالنه زندگی میاحساس 

شرایط خود را قبل و بعد انقالب مقایسه کند، اگر تغییری در شرایط خود نبیند، خواهد  

فت که نظام مدیرتی کشور تفاوتی ایجاد نشده. به عبارت دیگر، کارکنان صنعت نفت،  گ

 اند. فر شدههای اشتباه و ضدانقالبی مقاماتی همچون نزیه و معینقربانی سیاست

ی سرگشاده تصریح شده بود که کارگران نفت نقش مهمی در پیروزی  در این نامه

2در دولت فعلی سهم داشته باشند.  انقالب ایفا کردند. در نتیجه، حق دارند
 

با این حال، شروع جنگ، در مجموع، ناقوس مرگ را برای شوراها به صدا درآورد.  

طور که در باال نشان داده شد، شوراهایی که در  سال پس از جنگ جان به در  همان

  دهی اعتراضات و صدور بیانیه در مورد شرایط کاریشان عمدتاً به سازمانبردند، نقش

بهمن   10ساز علیه شوراهای صنعت نفت در و مسکن محدود شده بود. اقدام سرنوشت 

نفر از اعضای    140با انحالل شورای کارکنان صنعت نفت صورت گرفت. حدود    1360

از آنها اعدام، و تعدادی دیگر به حبس مدت  های طوالنیشورا بازداشت شدند. برخی 

 
 .1390دی . 2ی،، شماره منجنیقگفتگو با علی پیچگاه«،  -»در خروسخوان  خون تبارم می خوانم. 1

 .1360بهشت  اردی 2(، اقلیت) کار. 2
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ی بازگشت به کار را نداشتند.  ی، اجازهمحکوم شدند، به طوری که حتی پس از آزاد

به  نخست، جنگ  بود.  مؤثر  نفت  کارگران  شوراهای  نهایی  افول  در  چند  فاکتورهایی 

از   –ی جنوب غربی کشور  بسیاری از تأسیسات نفتی آسیب رساند و جمعیت منطقه 

را جاکن کرد، و به این ترتیب، باعث شد شوراهای   –جمله بسیاری از کارگران نفت  

گرفتند، به  قه از درون متالشی شوند. اگرچه همزمان، شوراهای جدیدی شکل میمنط

در   بودند،  کرده  فرار  آبادان  از  مخصوصاً  منطقه،  از  که  نفتی  کارگران  که  دلیل  این 

ی زدههای جدیدشان در اصفهان و شیراز، شورای سراسری کارکنان جنگگاهسکونت 

از محمد   صفوی فعالیت های این شورا را خوب  جنوب را تأسیس کردند. خاطره ای 

کردم. برای  ترسیم میکند: »من بعد از جنگ در اصفهان با اعضای این شورا همکاری می

های خالی بود که قبالً متعلق به  ی خانهنمونه یکی از کارهایی که انجام دادیم مصادره

ن بود. کارکنان آمریکایی شرکت هلیکوپترسازی بل در شهر شاهین شهر نزدیک اصفها

برنامه طبق  روز  خانوادهیک  قبلی   جنگریزی  سایر  های  و  آبادان  نفت  شرکت  زده 

بوس به سمت این مجتمع که پر از آپارتمان و خانه زده با چند مینیهای جنگخانواده

ها را که دارای های ویالیی خالی بود حرکت کردیم و پس از عبور از سد محافظان خانه

کردیم. جنگ زده ها چند سال آنجا زندگی کردند که به تدریج  مان بودند مصادره  مبل

 1آنها را مجبور به تخلیه کردند.«

ی سرکوب  شوراها را به طرز  که، جنگ فرصتی برای دولت ایجاد کرد تا دامنهدوم این

اعضای آن  از  افزایش دهد و برخی  به  چشمگیری  اعدام کند.  بازداشت و بعدتر،  را  ها 

ی صنعت  زدهسه نماینده از شوراهای کارکنان جنگ   1359وایل سال   عنوان مثال، در ا

خرداد   6اللهی در  شخصی حزب نفر لباس  4در شیراز    2نفت در تهران بازداشت شدند. 

زده« یورش بردند. سپاه پاسداران انقالب به نشست عمومی کارگران نفت »جنگ   1360

از انقالب، نه تنها اعضای شورا بلکه  ترین نیروی قهر حکومتی بعد  عنوان اصلیاسالمی به

کرد. در حالی که سپاه از  ها را نیز بازداشت میگرای حامی آنهای چپاعضای سازمان
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های  عنوان سازمان های اسالمی کار بهکرد، انجمنهای کار[ مداخله میبیرون ]از محل 

ها در  نجمن ها فعالیت داشتند. این اکارگری حزب جمهوری اسالمی در داخل کارخانه

اولین سال پس از انقالب، از طریق تبلیغ »ارزش های اسالمی« با مدیران »لیبرال« و 

دادند،  ها گزارش کارگران دگراندیش را به مدیریت میآن  1گرا درافتادند. کارگران چپ

کردند. به این  کردند، و از کارگرها برای جنگ سربازگیری مینماز جماعت برگزار می

 به ابزار نظارت و پروپاگاندای دولتی تبدیل شدند.    ها به طرزی فزایندهانجمنترتیب، این  

را    دگراندیش  کارگران  ایران،  نفت  ملی  شرکت  مدیریت  و  دولت  که،  این  سوم 

که جنگ قبل از آن  1359تیر ماه    23پاکسازی و بعضی را زندانی یا اعدام  کردند. در  

های  ب کرده بود که مجوز تشکیل »هیئتشروع شود، شورای انقالب قانونی را تصوی

پاکسازی« متشکل از نمایندگان فرماندار، استان ، دادستان انقالب،  مدیر کارخانه، وزیر 

هیئت پاکسازی    150ماه  بعد، بیش از    2طی    2کرد. کار و یک کارمند منتخب را صادر می

و کارکن را نیز اخراج  تنها مدیران و مقامات دولتی، بلکه هزاران معلم  تأسیس شد که نه

کردند. این تحول، برای صدها تن از فعاالن اسالمی، فرصتی برای تحرک صعودی به 

آورد. س مَت  پدید  مدیریتی  پاکسازی  3های  قبلاین  که  شوراهای   ترها  حمایت  مورد 

خصوص  کارگران نفت بود، اکنون به ابزار دولت برای حذف کارگران دگراندیش نفت، به

دهد، اکثریت قریب  طور که جدول یک نشان میاعضای شوراها، تبدیل شده بود. همان

از صنعت نفت پاکسازی شدند،    1362کارمندی که تا پایان سال    5000به اتفاق  تقریباً  

های ضد جمهوری اسالمی« و »رفتارهای غیراخالقی« قرار گرفته امات  »فعالیتآماج اته

 بودند. 

اعتراض در  که  سازمانکارگرانی  با  و  بودند  کرده  ایفا  رهبری  نقش  چپ  ها  های 

همکاری داشتند زندانی و برخی اعدام شدند. یکی از دبیران شورای پاالیشگاه آبادان 

 
1. Bayat, Workers and Revolution in Iran, 102. 
2. Asef Bayat, “Workers’ Control after the Revolution”, MERIP Reports, no. 113 

(March- April  1983): 20, http:// rc.majlis.ir/ fa/ law/ show/ 99090 [13 November 

2019]. 
3. Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran 

(New York: Oxford University Press, 1988), 144. 
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نفر اعدام شد. دو  اله دشتیانی  نام زدهاز شورای کارکنان جنگ   فرج  به  نیز  ی جنوب 

رمضان نفت  فریدون  مهندس  جهرمی  صبوری  احمد  و  آبادان  پاالیشگاه  کارمند  زاده 

در شیراز اعدام شدند. محمد خدنگ مهندس نفت از   1360پاالیشگاه آبادان در سال  

ها در  اعتصابدهندگان  پاالیشگاه آبادان در تهران اعدام شد. این هر سه نفر از سازمان

 1پاالیشگاه آبادان در مقطع انقالب بودند. 

که شوراها را از  چهارم این که، دولت چارچوبی قانونی بنا نهاده بود معطوف به آن

استقالل معنادار تهی کند، »اسالمی شان کند، و ذیل نوعی چارچوب سازی«هرگونه 

ای قانونی  ای انقالب الیحه شور  1359تیر    9شان کند. در  صنفی اقتدارگرایانه یکپارچه 

روحیه  »ایجاد  را  اسالمی  شوراهای  اهداف  که  رساند  تصویب  به  و  را  همکاری  ی 

ی امور هر واحد«  ی کارکنان و مدیریت به منظور بهبود و توسعههمبستگی بین همه

دیگر فقط اجازه داشتند تحت  -خواست شوراها را که  این قانون می  2کرد. تعریف می

فعالیت کنندعنوان شوراها کار  اسالمی  به     - ی  و  تبدیل کند،  نهادهایی مشورتی  به 

شدت تحت کنترل وزارت کار قرارشان دهد، مشخصاً از طریق حق نصب اعضای »هیئت 

، دو نماینده از  از شوراهای اسالمی منطقه  ها متشکل از دو نمایندهنظارت«. این کمیته

ر بودند. عالوه بر این، عضویت در شورا طرف مدیران منطقه و یک نماینده از وزارت کا

ی کارکنان  کردند، آزاد بود و همهفقط برای کسانی که از جمهوری اسالمی حمایت می

توانستند در انتخابات شرکت کنند. تأسیس  یک شرکت از جمله کارگران و مدیران می

می نیز  فوالد  و  نفت  مانند  بزرگ  صنایع  در  اسالمی  تأیید  شوراهای  به  دولت  بایست 

شوراها تا    مکتبی رسید. تصویب این قانون توسط مجلس به دلیل مقاومت اعضای  می

کرد  هایی را قانونی میبه تعویق افتاد، اما ]در آن زمان هم[ صرفاً رویه  1363دی    30

 م.( استقرار یافته بودند.  1982)  1361که از سال 
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   1های هر جرم  ومجازات مربوطه .  تعداد تصفیه1جدول  
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 217 19 19 32 4 133 همکاری با ساواک منحله 

فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم 

 سابق
68 47 62 8 37 222 

عضویت در تشکیالت 

 فراماسونری 
73     73 

ارتکاب اعمال مغایر جمهوری 

 اسالمی
586 109 62 352 364 1473 

ی ی ضالهعضویت در فرقه

 بهاییت 
820     820 

 73 27 12 9 19 6 تهمت و افترا 

 920 513 11 24 362 10 تبعیض در اجرای قوانین 

اعمال منافی عفت عمومی از 

 جمله حجاب 
95 300 78 122 537 1132 

 4920 1497 524 267 841 1791 جمع

 

 گیری .  نتیجه۸

کار    طورهمان  روابط  نفت،   استدالل کردم، شوراهای کارگران  مقاله  این  در  که 

»استبداد  و  »هژمونیک«  عناصر  از  ترکیبی  که  را  نفت  صنعت  در  پیشاانقالبی 
 

 1362پیک نفت آبان .  1
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گونه که در ابتدا شرح داده شد، برای  بوروکراتیک« بود سخت به چالش کشیدند. همان

ز عملکرد شوراهای کارگران  ای ا ی خالصه ارزیابی موفقیت و شکست این چالش، ارائه

 تواند مفید باشد. ی فعالیت مینفت در پنج حوزه

ها  شوراها از لحاظ ایجاد ساختارها و فرآیندهایی که کارگران را به مشارکت در بحث

تصمیم در محلگیریو  قادر میها  کار  و  های  ساختارها  این  بودند.  موفق  نسبتاً  کرد 

انتخابات می بر محور  که  توسعهفرآیندها  به  و  بودند  دموکراتیک  نسبتاً  ی چرخیدند، 

ی تعامل  کردند. به عنوان مثال، این در نحوهنوعی اخالق دموکراتیک رادیکال کمک می

جریان به  وابسته  نمایندگان   منعکس میو همراهی  مختلف  ایدئولوژیک  در  های  شد. 

دلیل که موفق    ی دوم نیز شوراها دستاوردهای مهمی کسب کرده بودند، به اینحیطه 

توجهی از کارگران نفت را در مبارزات خود درگیر کنند. این مبارزات،  شدند تعداد قابل

های مسکن  کم در ابتدا، با دستیابی به دستمزدهای باالتر، شرایط مسکن بهتر، وامدست

ی دوروزه و بهبود منزلت  ساعت کار در هفته با تعطیالت آخر هفته  40،  تر الوصل سهل

تدریج، به ویژه پس از  ان پیمانی همراه بود. با این حال، بسیاری از این اقدامات بهکارگر

ترین دستاورد  ترین و ملموس ملغی شدند. مهم  1359آغاز جنگ ایران وعراق در شهریور  

آبی )یکی  سفید و یقهمبارزات شوراها کاهش شکاف مادی و اجتماعی بین کارگران یقه

 آبی( بود. در میان کارگران یقه ی نارضایتیاز منابع عمده

ها در ایجاد و  های دیگر متحمل شکست شدند. آنبا وجود این، شوراها در عرصه 

  های آغازین  ترین موفقیت را کسب کردند. در ماهحفظ کنترل بر تولید و مدیریت کم

توجهی بر تولید و مدیریت اعمال  پس از سقوط سلطنت، شوراها موفق شدند کنترل قابل

تدریج از دست رفت. اما نه به طور مطلق، چرا که  مداخله یا  کنند، اما این کنترل به

انتصاب مدیران و سیاست اخراج مشارکت شوراها در  استخدام و  با  رابطه  هایشان در 

ی تشدید سرکوب ، حتی این سطح از کنترل هم در دورهادامه پیدا کرد. با این حال

دولتی و ویرانی ناشی از شروع جنگ ایران و عراق هم از شوراها سلب شد. یکی از دالیل  

ها  ها به تکنسیناین امر فقدان دانش فنی در بین کارگران نفت، و از این رو، اتکای آن

مسئله، مانعی جدی نبود، چرا که  ی صنعت نفت بود. اگرچه، این  و مدیران برای اداره 

با شوراها همدل بودند.    –ازجمله مهندسان و مدیران    -سفیدبسیاری از کارمندان یقه
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از قهر، تکنسین عامل تعیین استفاده  با  بود، که  ها و  کننده در شکست شوراها دولت 

 کرد که با کنترل کارگری مخالف بودند. مدیرانی را منصوب می

یگر از نقاط ضعف شوراها  بود، و در این زمینه، عوامل ذهنی  عدم هماهنگی یکی د

ای اغلب به نحو احسن برقرار کارخانهکردند. هماهنگی درونتری بازی مینقش پررنگ

درون هماهنگی  اما  نفت  بود،  صنعت  کارکنان  سراسری  شورای  بود.  نابسنده  صنعتی 

اش در مقام نهادی  جودیت چرخید و موتأسیس شده بود، اما ]در عمل[ حول تهران می

تر از آن، شواهد ناچیزی وجود دارد  تر بر روی کاغذ بود تا واقعیت. مهمساختارمند بیش

هایشان را با شوراهای کارگران دیگر در  که نشان دهد شوراهای کارگران نفت فعالیت

اند. اگر چه سرکوب در این وضعیت دخیل  کردهسطح شهر یا سطح ملی هماهنگ می

گرا نیز های چپعدم آمادگی در میان نمایندگان شوراها و اختالفات بین سازمانبود،  

مثالً برخالف شوراهای کارگری   –کرد. به دالیل مشابه، شوراها  نقش مهمی بازی می

های فرودست و ایجاد  تالش نکردند با درگیر کردن گروه  –در جریان انقالب روسیه  

طبقهآن  »دولت  مارکس  کارگر« میچه  دامنهی  فعالیتنامید،  را گسترش  ی  هایشان 

ی دولت گرانهفقدان یک استراتژی واحد بین شوراها به همراه قدرت سرکوب   1بدهند. 

 ای را ناموجه کرده بود. پساانقالبی اتخاذ چنین استراتژی 

ی منفی، شوراهای کارگران نفت قادر به تغییر روابط کار ی این ترازنامهدر نتیجه 

اقتدارگرایانهنبودند. آن   در صنعت خود با نفی ساختارها و قواعد  رژیم کارخانهها  ی ، 

جد به چالش کشیدند، و فرایندهای  استبدادی  صنعت نفت را به -بورکراتیک–هژمونیک  

تصمیم و  کارگران  مدیریتی  اختالفخود  و  کردند  برقرار  را  دموکراتیک  های  گیری 

آبی را تا حدودی بر هم زدند. همچنین،  یقه سفید و  مراتبی ما بین کارگران یقهسلسله 

آفرینی کردند، پیشنویسی که به  نویس قانون کار نیز نقشی یک پیشها در تهیهآن 

هایی را از  خورشیدی مخالفت  60ی  ی عناصر مترقی پرشمارش در سراسر دههواسطه 

  - ار هژمونیکهای سیاسی  طرفدار  بازار آزاد برانگیخت. با این حال، روابط کجانب جناح

 
1. Karl Marx, “The Civil War in France”, in Karl Marx and Friedrich Engels, 

Collected Works (London: Lawrence & Wishart, 1986 [1871]), 333– 334. 
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سال-بوروکراتیک در  کار  محل  سطح  در  چارچوب  استبدادی  در  انقالب  از  پس  های 

 گرایی اقتدارگرا و پوپولیستی در سطح ملی دوباره برقرار شد. تر  صنفی وسیع

ای »پارادوکس انقالب« در قرن بیستم در جریان انقالب ایران نیز  بنابراین پدیده

ارگران درانقالب،جای آن ها در ساختار قدرت کمابیش  علیرغم شرکت فعال ک  تکرار شد:

ی مهم گرفت. نخست این که،  توان سه نتیجه خالی ماند. با این حال، از این تجربه می

های دموکراتیک در یک بستر  شوراها نشان دادند که کارگران، پتانسیل ایجاد سازمان

کارشان را دارا هستند.   محل  یاقتدارگرایانه و ایجاد سطحی از کنترل بر تولید و اداره

های تاریخی، بحران انقالبی به کارگران اجازه داد ولو برای مدتی کوتاه،  مانند سایر نمونه

 برای تحقق این پتانسیل اقداماتی عملی انجام دهند. 

نیز   اسالم  از  تفسیرهای مشخصی  که  دادند  نشان  ایران  در  شوراها  که،  این  دوم 

]مساع  ایدئولوژیک  میتقریرهای  فراهم  کارگری  کنترل  برای  این  دی[  چه  اگر  کند، 

هایی را در دل داشتند که در مناسبات شوراها با دولت آشکار شدند؛  تقریرها تناقض

هایی نه چندان متفاوت با  تناقضات مشهود در کمونیسم واقعا موجود، یا بهتر تناقض

ادوار تاریخی مختلف.    است بگوییم استالینیسم که منجر شد به سرمایه داری دولتی در

تناقض کارگران    این  شدند  باعث  سرکوب  اسالم  مکتبی ها  برای  دولت  تالش  از  گرا 

ها را به  ها گاه آناسالمی حمایت کنند، اما ]در عین حال[ این تناقضهای غیرجریان

کوشید  ، ]به طور مشخص[ زمانی که دولت میکشاندگرا میدرگیری  با دولت اسالم

ها   ّ تحت کنترل خودش تقلیل دهد. این تناقضگرایانه  صنفیهایی  شوراها را به سازمان

فراخوان دولت    های اقتصادی واجتماعی جنگ ایران و عراق مدفون شدند و زیر ویرانه

. این امر،  ی دولت به شوراها طنین رساتری یافتبه وحدت، از اعتراضات علیه هجمه

تر در مورد  های بیشانگیزد که مستوجب پژوهششد اگر« برمینوعی پرسش  »چه می

گرا در میان فعالین کارگری در جریان انقالب ایران است: اگر جنگ  های اسالمجریان

گرا  ]باز هم[  ایران و عراق آغاز نشده بود، آیا منازعات میان این جریانات و دولت اسالم

 شد؟ ها ختم میدی  میان آنبه تصادمی ج

ی همزمانی  دهندهی انقالب نشانگیری سوم مربوط به خود جنگ است. تجربه نتیجه 

تأثیر آن ]جنگ[ را به عنوان یک   سازی است و اهمیتتاریخی انقالب، جنگ و دولت

 کند. عامل بعیین کننده توازن متغیر بین انقالب و ضدانقالب برجسته می
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وکم، همه بااطالعیم. های گذشته در خوزستان اتفاق افتاد، بیشهفتهچه طی  از آن 
1

 

تواند با  ی خبری، که از منظر تحلیلی است که میبنابراین پرداختن به آن، نه از جنبه

 اهمیت باشد.  

 کنم:  فرض بحث را آغاز میبا چند پیش

انباشت شده  های  اول، کمبود و نبود آب محرکی بود روانی که به انفجار نارضایی

ای بهره گرفته شود که فضای مساعد  مشروعیت بخشید. اجازه داد از فرصت سیاسی

انتخابات، اعتصاب کارگران شرکت از تحریم  پیمانکاری صنایع نفت و گاز و  بعد  های 

ها، برای بسیج موفق فراهم ساخته بود.  پتروشیمی، و اعتراضات به قطع برق و خاموشی

 تری ریشه داشت.های عمیقییاما، اعتراضات در نارضا

خیزش در  عرب دوم،  فرودست  مردم  این  نخست  خوزستان،  اخیر  اعتراضی  های 

دام کشاورزان،  کشیدند.  را  انفجاری  چاشنی  و  آمدند  صحنه  به  که  و  بودند  داران 

ماهیگیران  ساکن شهرهای کوچک مناطق کشاورزی بودند که پیش از همه برخاستند 

برهم تودهو در چشم  تهیزدنی  را در پشت سر خود ی شهر دست عرب حاشیهی  ها 

 یافتند و دیگران را به حرکت فراخواندند.  

نشین خوزستان، تاریخی نسبتأ  های اعتراضی مردمی در مناطق عربسوم، خیزش 

هایی بود که  ی اعتراضات و خیزش رخ داد دنباله  1400چه در تیرماه  طوالنی دارد. آن

 داشته است: ی گذشته تا امروز، در این استان، ادامهاز چهار دهه

علیه ستم ملی و برای برابری حقوقی به صحنه آمدند، اما، با گلوله    58خرداد    -

 پاسخ گرفتند؛  

مصادره73تابستان    - علیه  کارون  شرق  ساکن  عرب  کشاورزان  زمین،  های  ی 

شان شورش کردند. در سکوت خبری، کشته و زخمی دادند و به زندان رفتند و  زراعی

 شان درآورده شد. شکر داروندارشان از چنگ نیی به نام طرح توسعه

 
1

ی ی کریتیک با موضوع خوزستان در آینه وبینار نشریه در  (  هاییو افزوده   با ویرایش)شده  متن سخنرانی ارائه.  

 .اقتصاد سیاسی به تاریخ چهارشنبه بیستم مردادماه 
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های کارون و بهمنشیر خشمگین ، در آبادان علیه شور شدن آب رودخانه79تیرماه    -

بازداشتی بر جای ماند، و    400تا    300زخمی و    50کشته،    8ها ریختند.  به خیابان

 شان همچنان شور ماند؛ هایی که آبرودخانه

فروش اهوازی رسید، بیکارانی که تنها  اعتراض هزاران دست ، نوبت به  83آبان    -

شان را مأموران شهرداری برچیده بودند. )همان کشاورزان عرب   ی کسب معاشوسیله 

شکر مصادره  ی کشت نیهای آنها توسط دولت برای توسعهدو سوی کارون، که زمین

 شده بود و به شهرها پناه آورده بودند(. 

شورش  84فروردین    - در ،  حمیدیه،  ماهشهر،  اهواز،  در  بود  خونین  تظاهرات  و 

ی منسوب به ابطحی، رئیس دفتر خاتمی. مردم عرب علیه تبعیض و به  اعتراض به نامه

از یک هفته به خیابانشدگی و پاکحاشیه رانده  ها ریختند. پاسخ  سازی قومی بیش 

 رحمانه بود و کشته و زخمی و زندانی بسیار. سرکوب بی

این دههبه  کنیم  اضافه  دها  و  که  ها  دیگر،  بزرگ  و  و خیزش کوچک  اعتراض  ها 

ای به جنبش درآورد؛ از مالشیه تا غیزانیه، فرودستان و محرومان عرب را هر روز در نقطه 

 و از الهایی تا دغاغله و زرگان. 

چه در  در خوزستان رخ داد، در یک وجه مهم، با آن  1400چه در تیر ماه  اما، آن

ی گذشته رخ داده است متفاوت بود: در این ماه، حرکتی آغاز شد که از انزوای  چند دهه

اجتماعی بسیاری حرکت پیوند و همبستگی جغرافیایی و  پیشین عبور کرد؛ در  های 

های سراسری؛ آوایی داشت که پژواکش تا  ها و حرکتنزدیکی شکل گرفت با خیزش

را در امتداد موج خیزشی بدانیم که  نای بود که اگر آرفت؛ گونههای کشور میدوردست

 ایم. برخاسته بود، راه خطایی نرفته 96ماه از دی

 در بحث حاضر، کوشش خواهم کرد، به دو پرسش کلیدی پاسخ دهم:  

هایی که به اعتراضات اخیر مردم فرودست عرب  های عمیق نارضاییکه ریشه اول این

 منجر شد، کدام است؟

این سببدومی  عاملی  چه  مناطق    که  و  کوچک  شهرهای  از  که  خیزشی  شد، 

به بود،  شده  آغاز  سکونتگاهروستایی  مشخصاً  و  شهرها،  به  حاشیهسرعت  ای های 

از  عرب جغرافیای شورش  چیز سبب شد،  عبارتی چه  )به  کند؟  پیدا  نشین گسترش 
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آباد و آخر اسفالت امتداد حمیدیه و بستان و شادگان عبور کند و تا لشکرآباد و شیلنگ

 پیدا کند؟( 

 های اعتراضات ریشه

 شود: های اخیر عموماً چند دسته پاسخ داده مییابی خیزشدر ریشه 

پاسخ  - یا  نسبت  پاسخ  قومی  ناسیونالیسم  رشد  به  را  اعتراضات  این  که  هایی 

جداییمی تمایالت  نفوذ  و  گسترش  به  خارج.  دهند؛  تحریکات  به  حتی  یا  خواهانه، 

نحکومتی این  بر  عموماً  همین  ها  در  نهایی  تحلیل  در  هم  فارس  شووینیسم  ظرند. 

 ی آب را هم انکار نکنند( ماند )حتی اگر نارضایی از مسألهچارچوب محدود می

 هایی که بر نابرابری و ستم ملی تأکید دارند. پاسخ -

 محیطی تمرکز دارند.هایی که بر بحران زیست پاسخ -

 رأی نیستم:  ها هممن با این پاسخ

های  است که اعتراضات مردم عرب، نظیر اعتراضات دیگر اقوام و ملیت( درست  1

پیدا می یا ملی  قومی  بیان  غالباً  و گسترش غیرفارس،  نفوذ  معنی  به  لزوماً  اما،  کند، 

 ایدئولوژی برتری قومی یا ناسیونالیسم قومی نیست.

برخوردار    ای بار ذهنیدانیم که اگر در این حرکت، در آغاز نیز از درجهبعالوه، می

ی آن در تداوم و  و با سطح نازلی از سازماندهی و هدایت همراه بود، اما، نیروی محرکه

از واقعیت صورت خودجوش عمل های تلخ عینی تغذیه و کامالً بهگسترش، مستقیماً 

 کرد.  می

ملیتی و نگاه امنیتی    -محیطی، نابرابری قومی  ( درست است که بحران زیست2

انباشت  ی ملی، هر یک به نوبهبه مسألهنظام حاکم نسبت   ی خود، سهمی دارند در 

ای چنین گسترده، ی اجتماعیها، اما، به گمان من، برای توضیح حرکتی با پایهنارضایی

تنهایی  ای چنین پایدار، قدرت فراگیری و برانگیزندگی تا این درجه باال، بهنیروی محرکه

 کافی نیست.  

وجو هایی جستاضات اخیر خوزستان را باید در نارضاییی اعتربه باور من، ریشه

این  های آنکرد که زمینه برای مردم  برنامه و سیاست  امدن دو دسته  اجرا در  به  را 

بار آورد و ستم طبقاتی را با ستم  استان، )و بیش از همه برای مردم عرب این استان(، به
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هایی که به فروپاشی شتابان  ها و سیاستمحیطی درآمیخت. برنامهقومی و ستم زیست

خرابی زحمتکشان عرب روستاها و شهرهای کوچک، و سلب  جوامع بومی استان، خانه

 های گسترده منجر شد. مالکیت

های اقتصادی که تحت عنوان »سازندگی و تعدیل  ها و سیاستی اول، برنامهدسته 

های بعدی هم  هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد و دولتاقتصادی« توسط دولت

 ها را ادامه دادند؛ آن 

برنامهو دسته بود )و خصوصاً  ها و سیاستی دوم،  های امنیتی جمهوری اسالمی 

ی ملی( که از بدو استقرار این نظام به اجرا درآمده  رویکرد امنیتی آن نسبت به مسأله

 بود.  

 یک

شیوه فروپاشی  که  است  خانهروشن  و  تولید  سنتی  تولیدکنندگان  های  خرابی 

های به  مستقیم از بیش از نیم قرن پیش، و با آهنگی تدریجی، اغاز شده بود )از سال

برنامه درآمدن  فرایند  اجرا  این  که  است،  روشن  و  ارضی(.  اصالحات  به   منحصری 

 د آن بودیم. خوزستان نبود و در سراسر ایران به درجات شاه

های اقتصادی حکومت هم  ترین تغییری در سیاست به عبارت دیگر، حتی اگر کم

ی مستقیم  خرابی تولیدکنندهی مناسبات کاالیی مالزم بود با خانهداد، توسعهرخ نمی

)بخوان دهقانان خرد( خواه عرب باشد، یا فارس و کرد و ترک. هجوم مناسبات کاالیی  

ی خرد،  اش، از پا درآید. تولیدکنندهد او، همراه با اقتصاد معیشتیکافی بود که دیر یا زو

ی کافی برای تولید کاالیی کوتاه است، و هم ناتوان از پایداری در هم دستش از سرمایه

های تولید را  بازار شدیداً رقابتی، و ناتوان از فروش محصوالت خود به قیمتی که هزینه

 اش فراهم آورد.  بخور و نمیری برای خود او و خانواده  ی زندگیتأمین کند و امکان ادامه

  برای خوزستان همین یک نمونه کافی است! راه دوری نرویم: خرما!

دار اهل قصبه یا حفار تا چه اندازه قادر است معیشت خانوار محصول خرمای یک باغ

د و درآمد  کنتن خرما تولید می  3تا    2طور متوسط ساالنه  او را تأمین کند؟ وقتی، به

ی امداد  تر از مبلغی است که کمیته ها حتی کماش در بسیاری از سالمتوسط ماهیانه
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دار تا چه زمانی قادر است کند؟ این نخلبگیران تصویب میو بهزیستی برای مستمری 

کنند بایستد و دست از مزرعه  در مقابل مشکالت ریز و درشتی که گریبانش را رها نمی

نکشد؟   خود  باغ  که همهو  فرض  به  نشود،  شور  آب  که  فرض  سال)به  خرمای  ی  ها 

گاه به او  یک تولید کند، به فرض که یک بیماری، یک توفان، یک سیل،... هیچدرجه 

 آسیبی نرساند!( 

این فرایند، اما از نزدیک به سه دهه پیش تا امروز آهنگ دیگری یافت، و به یک  

انتقال ساختاری پرشتاب انجامید. زمانی که خوزستان بالفاصله بعد از جنگ تبدیل شد  

ی تعدیل اقتصادی و »نوسازی« در کشور. به جغرافیای نخست به اجرا گذاشتن برنامه

های بازسازی اقتصادی  ی اجرای برنامهترین منطقه سبعنوان منازمانی که این استان به

ترین منطقه برای پیاده شدن مدلی از توسعه دولت مرکزی انتخاب شد. در واقع، مناسب

کلیکه،   ازدر  یکی  جز  نبود  چیزی  خطوط،  توسعهترین  اشکال  آمرانههارترین  ی ی 

های عمومی  ی و داراییآن بردگی کار و تاراج منابع طبیع  جوهرداری. مدلی که  سرمایه

عمومی جهت  اولویتبود؛  به  دادن  پاسخ  و  نوظهور  الیگارشی  منافع  تأمین  های  اش، 

آن،   نظامی  و  پیاقتصادی  همه   آمدشو  شیوهتخریب  ساختارهای  ی  و  تولید  های 

خرابی زحمتکشان روستایی و پرولتریزه شدن تولیدکنندگان  اجتماعی سنتی بود و خانه

 مستقیم. 

 دو

چه سبب شد خوزستان به جغرافیای نخست اجرای این مدل تبدیل شود، منابع  آن 

عظیم و سرشار طبیعی موجود در آن بود. نفت، آب، اراضی حاصلخیز، و در کنار آن،  

ای که خوزستان را  های ارتباطی، و... مجموعههای برق، بنادر مهم، و زیرساختنیروگاه

  ی »نوسازی«؛ با دو نقش کلیدی: رنامهی بگاه مهم همهتبدیل کرد به تکیه

ی مناسب برای گسترش شتابان کشاورزی صنعتی، و استقرار  عنوان منطقه به  -اول  

های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و های بزرگ صنعتی؛ خصوصاً در حوزه بنگاه

 فوالد.  

 نقاط دیگر کشور. ها در  ها و برنامهای برای به اجرا درآمدن سایر طرحپشتوانه  -دوم  
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قانونی »طرح اهرم  به  اجرایی هم سپرده شد  را  ضمانت  های ملی« که هر سدی 

 ها از میان بردارد.  ها و سلب مالکیتدربرابر حصارکشی 

 سه

طرح این  داراییاجرای  و  منابع  حصارکشی  مستلزم  سلب  ها  و  بود  عمومی  های 

 توان فهرست کرد:  هایی از آنها را میهای گسترده: نمونهمالکیت

هزار هکتار از بهترین اراضی متعلق   120شکر ایجاب کرد بیش از  ی نیطرح توسعه 

بیرون کشیده شود، شان  ی کارون از چنگ به کشاورزان منطقه در دو سوی رودخانه

هزار هکتار برای شرکت   27هزار هکتار برای اجرای طرح شیالت، و    25طور،  همین

نورد کارون، و هزاران هکتار برای مجتمع فوالد اهواز، و هزاران هکتار دیگر برای ساخت  

شیرینشهرک  چون  منطقه هایی  )در  باوی  شهر  بخش  )در  رامین  و  دارخوین(    - ی 

 مرکزیت مالثانی(.  

 و:

ی اراضی کشاورزی آبادی، با همه  24ایجاب کرد   3گیری کارون  احداث سد و آب

 هزار نفر از هستی ساقط شوند.   15آن به زیر آب برود و جمعیتی بالغ بر 

ها سدّ کوچک و بزرگ دیگر: هزاران هکتار از اراضی کشاورزی دیگر را به  احداث ده

 ب شوند.  خرازیر آب ببرد و هزاران کشاورز دیگر خانه

نیازی به تأکید نیست که آنجا که به نام خرید زمین از کشاورزان قرار شود چوب 

حراج زده شود به داروندار کشاورز، کار شاقی در پیش نخواهد بود. در یک معامله وقتی  

های بزرگ  ی بنگاهشدهپایی باشد و خریدار دالالن مارخورده افعیفروشنده دهقان خرده

ی قیمت گذاری و پرداخت به سود کدام طرف خواهد بود و نحوهدولتی و خصوصی،  

گونه میان  گونه تعریف خواهد شد و قانون بازار چه آزادی و برابری در محیط مبادله چه 

 انها حکم خواهد کرد؟  

کاری و بازی با اسکناس کاری بر نیامد، دست مرئی  البته اگر مقاومتی بود و از فریب

 کرات در آمد. گونه که بهکند. همانآید و سرنیزه کار را تمام میمیاز آستین بیرون 

 



 

 

 های فرودستان عرب خوزستان سلب مالکیت، پرولتریزه شدن، و خیزش  250

 چهار 

های  ها؛ پروژهدر همین حال اجرای طرح احداث سدها و انتقال آب به سایر استان

مزارع متعدد نی پتروشیمی،  و  گاز  و  به نفت  نورد، منجر شد  و  فوالد  و صنایع  شکر، 

محیطی و عوارضی چون شور شدن و  ستفروریزی اکوسیستم منطقه و بحران حاد زی

تاالب شادگان )فالحیه( به وسعت چهارصد هزار هکتار و ششمین تاالب آلوده شدن  

های بزرگی از تاالب هورالعظیم )هورالهویزه(، بخشی  بزرگ جهان، خشک شدن بخش

 ی کرخه. به سبب استخراج نفت و بخشی به دلیل کاهش ورودی آب رودخانه

ن، افت شدید دبی آب کرخه نور، کاهش شدید آب زراعی  خشک شدن رود کارو

ی کارون، قطع کامل  های زراعی منطقه، شور شدن آب رودخانه ها هزار هکنار زمین ده

آب آشامیدنی صدها روستای اطراف شادگان، دشت آزادگان و مناطق دیگر پایین آمدن  

به حراج و  تلف شدن  ها اصله نخل،  سطح کشت محصوالت سنتی، خشک شدن میلیون

 گیران، کوچ پرندگان و...  های روستاییان، مرگ ماهیان و مرگ ماهیرفتن دام

ها و ریزگردها  چه از دست رفته بود، با سیلی آن و در نهایت، جایگزین شدن همه

 و تشنگی و... 

ی توسعه و نوسازی با بیرون کشیدن توان گفت اجرای برنامهترین کالم میدر فشرده

ملی را در تاریخ    -ترین سلب مالکیت قومی  زیر پای کشاورز عرب بزرگ   زمین و آب از

سرمایهتوسعه  مناسبات  همهی  نابودی  آن،  همراه  و  زد.  رقم  ایران  در  منابع  داری  ی 

دار  گیر و باغدار و ماهیمعیشت و کار مردم بومی، و کوتاه شدن دست کشاورز و دام

 شی بسیاری از جوامع روستایی مردم عرب.  و فروپا عرب از وسایل تولید و بازتولید،

 ی ملی نگاه امنیتی به خوزستان و به مسأله

دانیم که خوزستان عالوه بر دارا بودن جایگاه استراتژیک اقتصادی، برای نظام  می

حاکم از اهمیت امنیتی بسیار باالیی نیز برخوردار است. امری که سبب شده، عالوه بر  

میلیتاریزه کردن نسبی حیات سیاسی و اجتماعی این استان، نگاه عمومی امنیتی نسبت 

ی  های چندگانهپیدا کند، و در میان اقوام و ملیت  ی ملی نیز جهت خاصی به مسأله

 ساکن در آن، مقدم بر همه مردم عرب هدف قرار بگیرند.  
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نیز راز آشکاری است که یکی از ارکان استراتژی امنیتی در این راستا، تغییر ترکیب 

داوطلبانه یا اجباری. رویکردی که همراه    هایملی جمعیت بوده است و جابجایی  -قومی  

 خرابی.  های سلب مالکیت و خانهترین شیوه وده است با خشنب

از آن اثبات این واقعیت بیش  که به ردپایی در اسناد محرمانه نیاز باشد، )که  در 

ی کافی  ها و اقدامات حاکمیت به اندازهوفور در دسترس نباشد( سیاستممکن است به

آمدهای آن  ساله و پیهشت  چه با استفاده از فرصتی که جنگگویا هستند. خصوص، آن

 فراهم ساخت.  

بی تردید، در پیاده کردن این نگاه امنیتی جنگ یک فرصت استثنایی فراهم آورد.  

به دامجنگ  و  اجباری کشاورزان  کوچ  در  مرئی،  یک دست  ساکن  عنوان  عرب  داران 

ی مناطقی که به اشغال ارتش عراق درآمده بود و یا در تیررس مناطق مرزی )و همه

جمعیت  وپخانهت که  شده  سبب  و  داشته  مستقیم  دخالت  گرفت(،  قرار  طرفین  های 

 های بازتولید طبیعی خویش کنده شوند.  روستایی این مناطق از محیط

گذاری های مینبعد از جنگ نیز، برخی از عوارض ناشی از آن، نظیر وجود زمین

های ویران شده،  کشیهای سوخته، زهنخلستانشده، هزاران هکتار مزارع، کشتزارها و  

زار، به صورت مانعی بوده است بر سر راه بازگشت بخشی  های تبدیل شده به شورهزمین

ی مساعدی فراهم ساخت اوالً  شان و زمینههای سکونت و زندگی پیشیناز آنان به محل

رز غربی، و یک  هایشان، و برپایی یک کریدور امنیتی در طول می زمینبرای مصادره

»آمایش  طرح  درآوردن  اجرا  به  برای  ثانیأ  مسیر؛  این  در  نظامی  تأسیسات  رشته 

سرزمین« که در باالترین مراجع نظام به تصویب رسیده، و تغییر بافت جمعیتی استان  

 خوزستان از نکات محوری آن بوده است.

 با استفاده از فرصت جنگ بود که: 

ی جفیر و مشداخ به »ایثارگران« کشاورزی منطقه بیش از سیصد هزار هکتار اراضی  

 غیر بومی و مهاجر »متدین فارس« واگذار شد؛  

شش هزار هکتار اراضی نوار مرزی شمال شهر شوش برای اسکان اهالی شمال و  

 شمال شرق تخصیص یافت؛  

 ی صلبوخ را سپاه پاسداران در اختیار گرفت.مناطق بزرگی از جزیره
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ایجاد منطقه  اراضی کشاورزی و  ی آطرح  اجرا گذاشته شد و تصرف  به  اروند  زاد 

 کیلومتر مربع در دستورکار قرار گرفت 165ای به وسعت باغات در منطقه

اراضی مین از  رها کردن هزاران هکتار  با  نیز،  راه  گذاری شدهو  مناطق مرزی  ی 

ا نزدیک  شان بسته شد. )در گزارشی آمده حتی تهای پیشینبازگشت آنان به سکونتگاه

پایان جنگ،   از  بعد  به  15به دو دهه  نفر مردم عرب خوزستان همچنان  عنوان  هزار 

زندگی   زندگی  خانه،  به  بازگشت  انتظار  در  مشهد،  بهشتی  در شهرک  جنگی  مهاجر 

 کردند.( می

های فرودستان عرب در مناطق روستایی ی عینی نارضاییدر کالمی فشرده، ریشه

های امنیتی  های اقتصادی و سیاستجمع جبری برنامه  های کوچک را باید درو شهر

ها بر سلب مالکیت  ی آنهایی که شالودهها و برنامهحکومت در خوزستان یافت. سیاست

و   نامحدود،  و  فوری  سود  کسب  عمومی،  منابع  حصارکشی  فرودست،  دهقانان  از 

نافع الیگارشی  خواری نهاده شده است و جوهر آنها خدمت به بقای نظام و تأمین مرانت 

تحقق و  است،  بهرهبوده  تشدید  و چپاول بیشان مستلزم  غارتگری  و  و  کشی  حساب 

ها نسبت به ظرفیت اکولوژیکی سرزمین  وقفه. روشن است که این سیاستسرکوب بی

اعتناست؛  اعتناست؛ نسبت به حق حیات و شرایط زیست انسان و حیوان و نبات بیبی

 اعتنا.  کنان بیو نسبت به معیشت و سالمت سا

آن  درآمدن  اجرا  به  مستقیم  و  حاصل  است،  بوده  بومی  جوامع  فروپاشی  نیز  ها 

خرابی دهقانان و زحمتکشان، و کوتاه شدن آنها از وسایل تولید و بازتولید و کوچ خانه

 انبوه آنان به شهرها.  

 مهاجرت

دهه سه  طول  در  شرایطی،  چنین  بستر  بخشبر  گذشته،  از ی  روزافزونی  های 

هایشان،  ی عرب، برای تأمین معیشت خود و خانوادهزحمتکشان هستی از دست داده

ناگزیر از ترک روستاها شدند و مهاجرت به شهرها، جایی که بتوانند نیروی کارشان را  

 به فروش گذارند.  

آ براساس  که  جغرافیایی  دادهدر  ایران،  خرین  آمار  مرکز  توسط  منتشرشده  های 

بوده است، )که به طور   1395تا    1390ی  ترین استان در ایران طی دورهمهاجرفرست
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از مردم آنجا به سایر استان  81.8خالص   اند(، شاهد امواج ها مهاجرت کردههزار نفر 

ایی بزرگ جمعیت: کوچ جها به شهرها و جابهایم از روستاهایی بودهتر مهاجرتسنگین 

 ها. بزرگ روستاییان فقیر به شهر

برای درک ابعاد این مهاجرت کافی است توجه کنیم که براساس نتایج سرشماری 

 :1395عمومی نفوس و مسکن سال 

 1.24ی جمعیت در کل کشور  متوسط رشد ساالنه  1395تا    1390ی  طی دوره 

نواحی شهری کل کشور   درصد    -0.68نواحی روستایی  درصد و در    1.97درصد، در 

درصد   0.78ی جمعیت  بوده است. در مقایسه، در استان خوزستان متوسط رشد ساالنه

درضد    1.97ی جمعیت شهری  تر از کل کشور(، متوسط رشد ساالنهمراتب کم)رشدی به

در صد بوده است )یعنی نزدیک    - 2.41)برابر با کل کشور( و نرخ رشد جمعیت روستایی  

چهار   ابعاد  به  سکنه،  از  خالی  روستاهای  شمار  به  توجه  همچنین  کشور(.  کل  برابر 

 دهد. بیشتری از این وضعیت بحرانی را نشان می

( آبادی و روستا در سطح استان خالی 640، )  75  -  65های  ی سالفقط در فاصله

اقتصادی بهعنوان موجودیتاز سکنه و به نابود شدههای  ،  اند. در این دوره طور کامل 

اند. بخش  ها با افت شدید جمعیت روبرو بودهشمار بسیار بیشتری از روستاها و آبادی

نشینی چون دشت آزادگان، شعیبیه، الهابی، سویه،  ها، در مناطق عرباعظم این آبادی

 اند.  شوش، کوت عبداهلل، و شادگان قرار گرفته

که از آن میان    آبادی بود 6419استان خوزستان در مجموع دارای  1390در سال 

 ی موسمی بوده است. آبادی خالی از سکنه  530ی دایمی و  آبادی خالی از سکنه  2118

یا نگاه کنیم به تغییرات در سهم اشتغال در بخش کشاورزی از کل جمعیت شاغل 

 در استان:

  120هزار نفر به    123، از  75  -55ی  جمعیت شاغل در بخش کشاورزی در دوره

 730هزار نفر به    469ای که کل جمعیت شاغل در استان از  ر دورههزار کاهش یافته، د

درصد   25هزار افزایش یافته است. )به عبارت دیگر، سهم شاغالن در بخش کشاورزی از  

 درصد کاهش یافته است(.  13به حدود 



 

 

 های فرودستان عرب خوزستان سلب مالکیت، پرولتریزه شدن، و خیزش  254

 در منطقه   عوامل گسترش خیزش

ز شده  چه عاملی سبب شد خیزشی که از شهرهای کوچک و مناطق روستایی آغا

نشین گسترش پیدا ای عرب های حاشیهسرعت به شهرها و مشخصأ سکونتگاهبود، به

 کند؟ 

هایی که کشاورز عرب را از هستی  ها و سیاستپاسخ کوتاه این است: همان برنامه

برنامه همان  ساخت؛  کوتاه  بازتولید  و  تولید  وسایل  از  را  دستش  و  کرد  و  ساقط  ها 

اش زمان محکوموجوی کار به شهر کوچ داد، همدر جست   هایی که او را شتابانسیاست

نشینی؛ او را محکوم کرد به اسارت در مدار  دستی، و به حاشیه کرد به بیکاری، به تهی

آیندهای که گذشته بسته  به هیأتی دیگر، در  برنامهاش،  بازتولید شود؛ همان  ها و  اش 

تولید شود، اما، این بار در  هایی که موجب شدند محرومیت، ستم و فالکت بازسیاست

های اشتغال، درآمد و مسکن به  اش. به گمان من نگاهی به شاخصشدهشکل شهری

 ی کافی گویا است.  اندازه

خراب شده، به سودای یافتن کار به بازار کار شهر  دهقان عرب عرب خانهاشتغال:  

 پناه آورده، اما کدام بازار کار؟ 

ران، متوسط نرخ بیکاری در آن باالتر است از میانگین  بازاری که اشباع است از بیکا  -

 کشور. 

ی نیروی کار، در قیاس با بازار کار سراسر  های عمدهبازاری که به اعتبار شاخص  -

 تر است. مراتب بحرانیکشور، دارای وضعیتی به 

( نرخ اشتغال 1400براساس آخرین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران )بهار  

درصد است. نرخ اشتغال ناقص در کل    86.9درصد اما در خوزستان    91.2ل کشور  در ک

سال    24تا    15درصد است. نرخ بیکاری جوانان    13.2درصد و در خوزستان    9.8کشور  

ها  ساله  35تا  18درصد و نرخ بیکاری    35.7درصد و در خوزستان    22.1در کل کشور  

 صد است. در 21.1درصد و در خوزستان  15.6در کل کشور 

غیر ماهر. خصوصأ در شهر  - نیروی کار  از  اشباع است  با  بازاری که  ها و مناطق 

 اکثریت عرب
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  23نفر متقاضی رسمی کار،    126هزار و    35ی فرماندار خرمشهر از مجموع  گفته به

 باشند.  نفر فاقد هرگونه مهارتی می 219هزار و 

ترین که من آماری در دست دارم(، بزرگ  75بازاری که در آن دولت )الاقل تا سال    -

ار عرب، عالوه  های اشتغال، برای متقاضی ککارفرماست. یعنی در بخش بزرگی از فرصت 

 های عقیدتی نیز تعبیه شده است.  های امنیتی در گزینش، فیلتر بر فیلتر

بگیران بخش  نسبت مزد و حقوق   75تا    55های  ی سالمطابق آمار رسمی در فاصله

درصد کاهش یافته است. به    16درصد کل جمعیت شاغل به    30خصوصی از تقریباً  

های امنیتی است و  یم که تحت کنترل سیاست کنبیان دیگر، از بازار کاری صحبت می

کارگماری  ملیتی استان، در پی به  -های حاکم بر آن با هدف تغییر بافت قومی سیاست

ویژه  ی صنایع بزرگ؛ بهنیروی کار غیرعرب است و کاستن از سهم کارگران عرب در همه

 شکر،  در صنایع نفت، گاز ، فوالد، نورد و حتی نی

 بازاری که در آن مهارت، زبان و سواد حاکم است.   - 

 ترین حقوق کار در آن خبری نیست.بازاری که از ابتدایی -

 اعتراض جرم است. و بازاری که حق تشکل وجود ندارد و  -

شاخص  جبری  بهجمع  بازار،  این  و  های  محدودیت  با  است  تقابل  در  وضوح، 

روناتوانی از  عربی که  و در جستجوی کار است؛  های کارگر مهاجر  ستا به شهر آمده 

ی اصلی آن ی بسیار ناچیزی دارد، و بدنهکارگری که از سواد، تحصیالت و مهارت بهره

 با سدّ فرهنگ و زبان روبرو است، 

این  اردوی  نتیجه  نیروی کار، منهای رسوب کردن در  این  برای  بازار،  این  که: در 

آن  میبیکاران،  عرضه  به  چه  پیوستن  پارهشود  کارگران  کارگری  صف  و  است  وقت 

روها و دستفروشی، و  بردن به پیادهروزمزدی، و نهایتأ مسافرکشی و خدمتکاری و پناه

 ها هم میسر نشد، زباله گردی.  اگر این

گوید: خوزستان باالترین شمار دستفروشان کشور را ی اهواز در مجلس مینماینده

رود به جایی که از عرب متقاضی  ست میدر خود جای داده است. گزارش دیگری در

نویسد: شمار »اشتغال کاذب« در شهرهای آبادان و خرمشهر قریب  کار لبریز است و می

 هزار نفر است.  20
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قدر  تر است: همانتر و دارای تحصیالتی باال، البته، روشنتکلیف متقاضیان جوان 

ند برای متوقف شدن پشت  تری دارند برای یافتن کار، شانس بیشتری دارکه شانس کم

طور متوسط از هر دو  شوند که بهتنها به جمعیتی افزوده میدرهای بازار کار. اینان نه

شان  شود، نام عربینفر یکی بیکار است، بلکه وقتی از فیلتر امنیتی گزینش عبور داده می

 صالحیت بخورد. درنگ مهر عدمی تقاضای کار آنان بیشود روی برگهسبب می

یابی  های برابر شغلی افسانه است. دستکه در چنین بازار کاری، فرصتصل اینحا

چه به یک شغل رسمی، دائمی، برخوردار از بیمه و مزایای دیگر تقریبأ معجزه است. آن 

قومی است، که در    - مراتب ملیتی  در واقعیت بر چنین بازاری حاکم است، نوعی سلسله

ترین  شود، با پاییناش تبعید میی تاریک و رسوبیآن، کارگر عرب با خشونت به انتها

 سطح از درآمد و دستمزد.  

کافی است نگاهی بیندازیم به نرخ بیکاری در شهرهایی چون آبادان و خرمشهر، با  

های  درصد بسیار باالیی از جمعیت عرب، خصوصا بعد از تغییر بافت جمعیتی در سال

های بیکاری در کشور را داراست، الترین نرخجنگ و پس از آن. در استانی که یکی از با

 نرخ بیکاری در این دو شهر، نزدیک به دو برابر متوسط نرخ استان است.

ترین باشد،  روشن است، کارگری که جایگاهش در ساختار اشتغال پایین  درآمد:

اش  بندی درآمد. حال، در استانی که رتبهتواند جایگاه بهتری داشته باشد در طبقه نمی

های  های کشور، دومین است، و مطابق دادهه لحاظ شمار جمعیت فقیر، در میان استانب

درصد   75تر است از  ، درآمد متوسط سرانه در آن، کم1382ی سال  آمارگیری نمونه 

به   تهران، چه سرنوشتی می  50میانگین کشور و نزدیک  استان  تواند  درصد متوسط 

 شکال فقر و محرومیت.  ترین اداشته باشد جز دچار شدن به حاد

ی ، جمع درآمد متوسط یک خانواده1382ی سال  های آمارگیری نمونه مطابق داده

  42هزار ریال است. این درامد در سطح کشور    600میلیون و    37نمونه در خوزستان.  

میلیون ریال است. گفتنی است آن زمان بعد   52هزار ریال و در تهران  200میلیون و 

نفر بود. یعنی   3.87نفر و در تهران  4.4نفر، در سطح کشور  5.38تان خانوار در خوزس

هزار    540میلیون و    9میلیون ریال، در سطح کشور حدود    7درآمد سرانه در خوزستان  

 میلیون ریال بود.   13.4ریال و در تهران 
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بگیران تحت براساس نتایج همین آمارگیری، از کل جمعیت استان شمار مستمری

 نفر یکی!  8هزار نفر است؛ تقریباً از هر  537ت تأمین اجتماعی، بالغ بر پوشش خدما

درباره چند  نحوههر  در  ی  ارقامی  و  آمار  استان  در  فقر  قومی  و  ملیتی  توزیع  ی 

از کنم، بعضی گزارش ام بیابم(، اما فکر میدسترس نیست، )یا الاقل من نتوانسته  ها، 

ای تصویر روشنی به دست دهد از  ا اندازهشهرهایی با اکثریت جمعیت عرب، بتواند ت

عرب نقاط  در  محرومیت  و  فقر  نحوه میزان  و  قومی  نشین  توزیع  در    -ی  فقر  ملیتی 

 ها: خوزستان. مطابق این گزارش 

پوشش    - یک سوم جمعیت شادگان رسمأ فقیر و تهیدست شناخته شده و زیر 

 ی امداد و بهزیستی است.کمیته 

ی امداد و بهزیستی هستند. )در  ر پوشش کمیتهدرصد جمعیت خرمشهر زی  70  -

نفر دانش اموز این شهر در مدرسه ثبت نام نکردند. آنها توان  1400حدود    1376سال  

میلیون تومان   10نفر با    1400خرید روپوش و کتاب و دفتر را نداشتند. تمام نیاز این 

نند آبادان شمار مدد  شد(. استاندار استان در آن زمان گفته بود در شهری ماتأمین می

جویان تحت پوشش بهزیستی دو برابر جمعیت تحت پوشش چهار استان بزرگ کشور  

 بود.

پرولتاریای مهاجر بیکار و فقیر عرب، یافتن سرپناه یعنی پناه بردن  برای  :  مسکن

ی آن برای بیکار و  های دور، یعنی سکونت در مناطقی که هزینهها و حومهبه حاشیه

نشینی تر باشد. اما در عین حال حاشیهتحملکارگر با مزد پایین و درآمد اندک قابل

اشا آب  نیست،  برق  که  مکانی  در  مدرسه  یعنی سکونت  نیست،  جاده  نیست،  میدنی 

بُعد   کردن  اضافه  او  برای  نیست!  و  نیست  و  نیست  فقط  نیست،  بیمارستان  نیست، 

 ناپذیر است.  فروشی، چارهچهارمی به مثلث بیکاری، فقر و دست
 گیرم: آمار و ارقام را به مدد می

گزارش  میدر  گفته  رسمی  مجموع  های  از  جمعیت   2.890شود،  نفر  میلیون 

میلیون نفر( بین هشتصد تا    4.350)از کل  1384شین استان خوزستان در سال شهرن

کنند. )یعنی رقمی نزدیک به  ای زندگی میهای حاشیهیک میلیون نفر در سکونتگاه
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این   30 نتیجه  شهری(.  جمعیت  کل  از  درصد  استان  شهری  مناطق  تمام  تقریباً  که، 

 اند. ای و آلونکی درآمدهغههای زای سکونتگاهشوشتر تا ماهشهر در محاصره

انجام    94های پزشکی استان در سال  اما، در پژوهش مستقلی که از سوی دانشکده

می گفته  یکشود  شد،  با  خوزستان  و    استان  حاشیه   557میلیون  نفر  نشین، هزار 

حاشیه  شمار  استان بیشترین  میان  در  را  که  نشینان  )پژوهشی  داراست.  کشور  های 

است   کرده  به اجتناب  ترفنداز  دستگاهکارگیری  برای های  رسمی  آمارگیری  های 

 محیطی.(پوشاندن ابعاد فجایع انسانی و زیست

که در حالی که نسبت جمعیت استان خوزستان چنین داللت دارد بر ایناین آمار هم

نشین آن درصد است، اما نسبت جمعیت حاشیه  1.5قریب    95به کل کشور در سال  

هزار    393میلیون و    10نشین کشور )هزار( به کل جمعیت حاشیه   557)یک میلیون و  

 درصد است!  15نفر( تقریباً سه برابر است؛ رقمی نزدیک به 

استان کشور، بعد از مشهد، اهواز با حداقل نیم میلیون نفر    16در میان هفتاد شهر  

 نشین. نشین، شهری است با بیشترین جمعیت حاشیه حاشیه 

انپژوهش میدانی  از حاشیههای  نشان میجام شده  اهواز،  در  اوالً  نشینی  دهد که 

حاشیه  جمعیت  این  بزرک  خانهاکثریت  همان  شدهنشین،  که  خراب  هستند  هایی 

آن برنامه امنیتی  و مالحظات  توسعه  به شهرهای  را  از کل  ها  ثانیأ  است.  کوچانده  ها 

به هشتاد  جمعیت حاشیه  نزدیک  فرودستان عرب  این شهر سهم  است، نشین  درصد 

 دهند. بیست درصد دیگر را، مهاجران محروم بختیاری و لر تشکیل می

آباد، رزمندگان، گلدشت، گل بهار، کریشان، عین  در اهواز محالت صیاحی، شیلنگ

دو، مالشیه، چنیبه، جنگیه، کوت عبداهلل، کانتکس، قلعه کنعان، کوی طاهر، آل صافی،  

نشین هستند. ترین محالت حاشیه مهم  2زویه    و  1منبع آب، حصیرآباد، زرگان، زویه  

بعد از اهواز، شهرهای ماهشهر، مسجدسلیمان، آبادان، دزفول، اندیمشک و کارون عمده  

 نشین را در خوزستان دارند(. مناطق حاشیه

هایی مثل خرمشهر شود که این بررسی را، تا شهرالبته، این تصویر زمانی کامل می

از متن در آن و آبادان امتداد دهیم: شه ها دشوار جارهایی که عمالً تشخیص حاشیه 

ای تمام و کمال خواند )یا  توان شهرهای حاشیهها را میاست. و به یک اعتبار ان شهر

 ای استان.( مناطق حاشیه
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سکونت در  عرب  جمعیت  باالی  حاشیهگاهتراکم  اجازه  های  ما  به  خوزستان،  ای 

 دهد، که نتیجه بگیریم: می

ی آمدهای اجتماعی آن سبب شده است مسأله های توسعه و پیها و برنامهسیاست

به  -قومی   خوزستان  در  مسألهملیتی  یک  به  روزافزونی  توسعهطور  درونی  ی ی 

محاصره سرمایه به  شود. شهرهای خوزستان  بدل  که داری  درآید  عربی  تهیدستان  ی 

نشین این ب ملیتی جمعیت حاشیه شهر رسمی آنها را در خود ادغام نکرده است. ترکی

ملی را حل    - ی قومی  تنها مسألهزدایی نههای عربدهد که سیاستاستان نشان می

ملی، سیمایی طبقاتی و شهری بخشیده؛    - نکرده است، بلکه به شکاف و نابرابری قومی  

ی شهری منتقل  از شکاف میان شهر و روستا عبور داده و به شکاف میان متن و حاشیه

به آن  کر و  اجتماعی عمیق فرابرده  را به یک گسست  نابرابری فرهنگی  نهایتأ،  ده؛ و 

 خصلتی انفجاری بخشیده است. 

توان گفت آن مصیبت و فالکتی که »نوسازی« برسر مردم بندی میعنوان جمع به

چه زیر خوزستان آورده، به شکل مضاعفی بر سر مردم عرب این استان آورده است. آن

ی توسعه« به اجرا گذاشته شده، برای مردم فرودست عرب خوزستان ستم نام »برنامه

دست  های مرئی و نامرئی، محیطی افزوده، با اهرمملی را بر ستم طبقاتی و ستم زیست

او را از زمین و آب کوتاه کرده، امکان تولید و بازتولید را از او گرفته؛ در ابعاد مضاعفی  

بیکاری،   به  کردند  محکوم  را  در  او  تنگدستی،  به  کردند  محکوم  مضاعفی  ابعاد  در 

پایینسلسله  در  کار  به  را  او  شغلی  پلهمراتب  کردند،  ترین  محکوم  را ها  سرپناهش 

هایی عرضه کردند که نه آب دارد، نه برق، نه گاز، نه فاضالب، نه جاده، نه  گاهسکونت 

 بهداشت، نه مدرسه؛ فقط ندارد و ندارد!

 امروز؛   و این گونه است که او، 

روستا در  دیگران،  شهرکپیشاپیش  و  زمینها  تصرف  علیه  همچنان  هایش  ها 

هایش  کند؛ علیه تشنگی خود و داماش قیام میآبه جنگد؛ علیه به سرقت بردن حقمی

 خیزد.  برمی
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پیشاپیش دیگران، قیام مردم روستاها را در شهرها و این گونه است که امروز او،  

مقدم  امتداد می علیه بیدهد؛  علیه گرانی،  بیکاری،  به  بیبر دیگران،  علیه  برقی  آبی، 

پیادهاعتراض می ها  ایستد، در حاشیهها، در برابر مأمور پاکسازی معابر میروکند؛ در 

های فوالد، تأسیسات شکر، کارخانههای نیشورد، در مزرعهها میعلیه تخریب سرپناه

)شانه پتروشیمی  و  گاز  و  علیه    یشانهبهنفت  ترک(  و  کرد  و  فارس  و  بختیاری  و  لر 

جنگد. در برابر واگذاری وار و شرایط غیر انسانی میدستمزد ناچیز، و علیه مناسبات برده

هایی که با  زور از چنگ او درآورده اند، یا کارخانهتر بهزمین و آب و منابعی که پیش

برپا شده، می او  و سیاسترنج و کار  به چالش  ههای چپاولگرانایستد  را  الیگارشی  ی 

شدگی، ستمگری، تبعیض، و برای دفاع از  حقی، کنار گذاشتهگیرد؛ علیه تحقیر، بیمی

ریزد؛ علیه شور شدن آب، آلودگی آب، و در دفاع از  ها میشأن انسانی خود به خیابان

 کند.  حق حیات مبارزه می

نشین، در خیزشی و حاشیهفروش دار تا دستو از شهر تا روستا، و از کشاورز و دام

 ایستد که بتواند قدرت حاکم را نشانه رود.هم پیوسته به سمتی میبه
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داری مافیایی درایران بپردازم باید بین موارد فساد  پیش از آن که به بررسی سرمایه

چه در بیرون از ایران تفکیک قائل بشوم. آن  ها های ساکن ایران و ایرانیدرمیان ایرانی

گیرد، یا اختالس از اموال  گذرد که متأسفانه موارد زیادی را دربرمیدر داخل ایران می

چند    واگذاری اموال عمومی و در  موارد متعدد  خواری و فساد درعمومی است یا رشوه 

و بعد فروختن همان ارزها توان دریافت ارزهای دولتی برای واردات کاالها  می  .سال اخیر

موارد   های مقیم خارج، اگرچه دردر بازار سیاه را هم به آن اضافه کرد. در پیوند با ایرانی

می آنها هم  درزیادی  ولی  باشند  اقتصادی  و  مالی  فساد  درگیر  و   توانند  اسناد  اغلب 

ا »اتهام« ی فساد مالی این اشخاص بداریم، به نظر من، مقوله   زمینهشواهدی که در این  

های شورای امنیت سازمان ملل  شود. اگر با تحریمکمک به دور زدن تحریم مخلوط می

توان با اندکی تسامح، آن را بزهکاری مالی و اقتصادی دانست. ولی در  روبرو باشیم، می

های  های شورای امنیت و تحریمها، تحریمخصوص در پیوند با تحریممورد ایران و به

است. یک وقتی است که وقتی از فساد مالی    درآمیختهیکا با یک دیگر  امر  یجانبهیک

توسعه سخن می این کشورهای  از  یکی  نیافته  گوییم، طرف که دولتمرد کژدستی در 

اموال عمومی    ی کمبودهایی که در این کشورها وجود دارد بخشی ازاست با وجود همه

کند و بعد در بازارهای  غیرقانونی تصاحب می  طورخود به  یرا به نفع خود و خانواده

قیمت و در مواردی به خرید هوایپمای غربی به خرید ویالی لوکس یا اتوموبیل گران 

برای آمدهای مصیبتتوان در پیوند با پیپردازد. میشخصی می بار چنین سرانجامی 

روایت کشورها  نوشتاین  درازدامنی  درباره،  های  شواهدی  به  وقتی  دورزدن   یاما 

ه، و زمینهمین    رسیم باید با دقت و ظرافت بیشتری به آنها پرداخت. درها میتحریم

عنوان مثال، به نظر من کسانی چون بابک زنجانی به این دلیل مفسد اقتصادی نیستند  به

گیر امریکا در بازارها بفروشند  های نفستا نفت ایران را برخالف محدودیت  که کوشیدند

کشیده    اند باالی از پول نفتی را که فروخته هنگفتدر این است که بخش    بلکه فسادشان

ی . همین روایت است دربارهاندانداخته داری به جریان در همین جوامع سرمایه و اتفاقاً 

رضا ضراب، فساد رضا ضراب به گمان من، این نیست که به دورزدن تحریم کمک کرده  

ی نشان خواهیم داد، کوشش برای دورزدن است، بلکه همان طور که در نوشته دیگر

بهانهتحریم درواقع  دیگران  ها  جیب  از  تا  بود  شده  ایرانبه  –ای  مردم  عمده    -طور 

نظام بانکداری ایران   خواهم از فساد مالی دراندوزی بکند. اما در این نوشته، میثروت
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ملی ایران،   تر، ببینیم محمود رضا خاوری، رییس فراری بانکبنویسم و اندکی مشخص

 ازکجا آمد و چه کرد؟ 

قبل از هرچیز بگویم که برای من باورش دشوار است که مقامات امنیتی در ایران  

به صورت    1380که او ابتدا در سال    خبر داریمکند.  دانستند که خاوری چه می نمی

همان زمان شرکتی  ر دالر در تورنتو خریداری کرد و درهزا 615رهنی ملکی به ارزش 

وجود این که    سال بعد، با   چهار   .هم در کانادا به ثبت رساند که دفتر آن در تورنتو بود

د، ولی پاسپورت کانادایی گرفت.  رکرا درایران زندگی می  اوقات  یخاوری بخش عمده

 چون به آنها باز خواهیم گشت.   ،را به خاطر داشته باشید ها این تاریخ

آمد خرم   در  1331  سال  درمحمودرضا خاوری   دنیا  به  و   ،آباد  تهران  دانشگاه  در 

بانک صنعت و معدن به کارگرفته   در ( درس خواند و ابتدا کنونی دانشگاه ملی )بهشتی

خاتمی به    یر دورهبانک سپه شد و د  ی رفسنجانی جزو هیئت مدیره  ی شد. در دوره

یعنی تنها چند ماه پس از ریاست جمهوری   1384آبان    ریاست بانک سپه رسید. ولی در 

فیع ردانیم ولی باتوجه به تاش را نمینژاد، خاوری را برکنار کردند. اگرچه علتاحمدی 

  کامالً   ،شودعنوان رییس بانک ملی ایران منصوب میگیرد و بهمقامی که اندکی بعد می

  هرچنددر کانادا باشد.    ویهای  تواند فعالیتن است که علت برکناری ایشان نمیروش

است نمی روشن  ولی  کرد،  اقدام  کانادایی  پاسپورت  دریافت  برای  زمانی  چه  از  دانیم 

زمانی که هنوز رییس بانک سپه بود، پاسپورت کانادایی به ایشان داده شد. نظر به این  

م است ساکن کانادا نبوده به احتمال قریب به یقین،  که به میزانی که طبق قانون الز

با ودیعه از آن مواردی بوده باشد که   یگذاری پول و احتمال خرید اوراق قرضهباید 

دولتی و یا مستغالت، خاوری موفق به دریافت پاسپورت کانادایی شده باشد. اگر این  

ات ایران، صالحیت  ادعا راست باشد، در آن صورت، روشن نیست چگونه وزارت اطالع 

گونه « کرد، آنتأیید»  ترین بانک کشورچنین شخصی را برای رسیدن به ریاست مهم

کند. البته در کنار این ادعا، دبیرکل  که شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد ادعا می

با انتصاب خاوری    ها مدعی است که نهادهای نظارتی رسماً مجمع اسالمی کارکنان بانک

برای ریاست    ولی همان دولتی که او را  ی بانک ملی مخالفت کرده بودند ملمدیر عابه  

را به ریاست   دانست، به این هشدارها توجه نکرد و اوبانک سپه صاحب صالحیت نمی 

https://aftabnews.ir/fa/news/136409/
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ها  تر منصوب کرد. دبیرکل مجمع اسالمی کارکنان بانکتر و اساسیمراتب مهمبانکی به

نسبت  که حتی دری نجف آبادی دادستان وقت کل کشور رسماً مدعی استچنین هم

پیشین و آوردن خاوری هشدار داد ولی روشن نیست چرا وزارت    مدیر عامل به جابجایی  

اقتصاد و دولت به هشدار دادستان کل کشور هم توجه نکردند. دراین زمان نه فقط از  

رسد که حتی از دو تابعیتی بودن  ایران نبود بلکه به نظر می  خاوری کسی در  یخانواده

 او هم خبر داشتند.

تاریک کل    نکات کامالً  ی از ایران کمک کردند ازخاور  این که چه کسانی به فرار

 عامل اصلی فرار   در آن زمان،دادستان کل کشور    اندبرخی مدعی شدهاین ماجراست.  

  اند کسانی درنژاد و قاضی سراج هم اگرچه مدعی. احمدیبوده استایران    خاوری از

جهرمی در   1396دهند. حتی در سال  ولی اطالع بیشتری نمی   اندداشته دست    این فرار

اگرچه بدون  دهد دهد به این سؤال پاسخ نمیانجام می ای که با اعتماد آنالینمصاحبه 

 .را مسئول دانست دادستان وقت کل کشوراین که اسمی اعالم کند او هم 

روایت جالبی   ی خاوریدرباره  علی قنبری مدیر عامل پیشین بانک سپه ولیحسن

تصمیم    به دالیلی که چندان روشن نیست  نژاداحمدی  ریاستاول    یاواخر دوره   دارد. در

به ریاست   کرده بودند،  اوایل کار از ریاست بانک سپه برکنار  که در گیرند خاوری رامی

نمایند.   منصوب  ملی  میبانک  که  وی  هنگامی  کنند،  انتخاب  را  خاوری  خواستند 

از  بازنشسته بود. داوودی، معاون اول وقت رییس وابق خواهد که سقنبری میجمهور 

پیدا ک تصمیم رده گزارشی تنظیم کند تا برآن اساس  کاری خاوری را در بانک سپه 

 . بانک ملی انتخاب کنند یا خیر املمدیر ع عنوان بگیرند که وی را به

خواهد و بعد پس از انجام  جمهور چند روزی مهلت میقنبری از معاون اول رییس

نتیجه می این  به  خود  که  تحقیقات  باقیرسد  غیر تصویر  و  کدر  خیلی  وی،  از    مانده 

گیرد، او  جمهور با قنبری تماس میاز قرار وقتی که معاون اول رییس .استاعتماد قابل

خود  در نظریات  عبارت  بیان  میهمین  کار  به  را  میها  اعالم  و  براساس  برد  که  کند 

کند. قنبری ادعا  نمی  تأییدی بانک ملی  مدیر عامل خاوری را برای  او    ،های خودوارسی

مینان داد که حکم مدیر عاملی خاوری را  جمهور به او اطکند که معاون اول رییسمی

دانم داوودی  خبریم ولی به دالیلی که نمیپرده بی  امضا نخواهد کرد. از جریانات پس

شود و بالفاصله هم  عنوان معاون اول منصوب میی بهیمبرکنار شده و محمدرضا رح

mshrgh.ir/71093
https://etemadonline.com/content/148666/
https://etemadonline.com/content/148666/
https://etemadonline.com/content/148666/


 

 
 

 احمد سیف  265

شاهدش را   - کندنژاد ادعا میکند. این که احمدیی خاوری را امضا میمدیر عاملحکم 

  ی از اند همانند بسیاردولتش در این انتصاب نقشی نداشته  او و   - به دست خواهم داد

گریزی او است  مسئولیت  یادعاهای دیگر او پایه و اساس محکمی ندارد و بیشتر نشانه

 ها آن گونه که اتفاق افتاد. تا بیان واقعیت

میآن  پیچیده  اندکی  را  قضیه  که  استکند  چه  واقعیت  که    این  زمانی  در  که 

اول منصوب میرحیمی به محمدرضا   همان زمان تحت تعقیب   شود درعنوان معاون 

تا    یقوه شد  خواسته  مرکزی  بانک  از  خاطر  همین  به  و  بوده  هم  اطالعات  قضاییه 

عنوان بههای بانکی آقای رحیمی و اعضای خانواده وی را به این نهاد اعالم کند.  حساب 

در فساد  شدن  نهادینه  از  سال  بخشی  این  در  بانکی  استعالم  نظام  بانکی  هیچ  ها، 

بانک سپه و بعد اگراین داستان راست باشد،    به غیر از  انجام نداد  های بانکی راحساب 

خواهد که دو تن از همکاران بانک را که این کار را  بانک سپه می  مدیر عامل رحیمی از  

نکند خود او را برکنار خواهند کرد    انجام داده بودند از بانک اخراج کند واگراین کاررا

 . که این چنین هم شد 

اشاره کرده بودم داستان خاوری این نیست    تر هم طور که پیشبه این ترتیب، همان

مدیریت امور بانکی    »درخشان« در  ییک سابقه  ناگهان از جایی پیدا شد و باکه انگار به

نژاد در دور باره »فاسد« شد. حاال بماند که وقتی احمدیو بعد بدون هیچ زمینه به یک

ایران منصوب می  ،دوم ریاست خود بانک ملی  عاملی  به مدیر  را  ی  نامهکند،  خاوری 

عملکرد و فعالیت  »  ه بر یرا هم داریم که با تک  ی مجلسنماینده  170تشکر و قدردانی  

یکی از برانگیز جناب آقای دکتر محمودرضا خاوری« او را و مدیریت مطلوب و تحسین

حاال بماند که به  بازهم  »خدمتگزاران راستین و مردمی نظام بانکی کشور« خواندند.  

اعتماد«  قابل  خاوری »خیلی کدر و غیر  یمدیر عامل بعدی بانک سپه، سابقه  یگفته 

 یسال پس از انتشار این بیانیه   اشتباه نکنم تنها اندکی بیش از دو  تر اگربود و از آن مهم 

از  نم  بارفاجعه اموالی که  با  پرت مجلس، خاوری  به    المالبیتایندگان  برد  به سرقت 

 ای از فعالیت خاوری درایران به دست بدهم. کانادا گریخت. ولی اجازه بدهید سابقه

  1356  ی هاسال  یط   و  کارشناس دانشگاه تهران بود  1356تا    1355در سال    خاوری

  1364تا    1361  یهاسال  ی ط  بعد   شود. میکارشناس بانک صنعت و معدن    زین  1361تا  

http://shooshan.ir/fa/print/93832
http://banki.ir/akhbar/1-news/8787
http://banki.ir/akhbar/1-news/8787
http://banki.ir/akhbar/1-news/8787
http://banki.ir/akhbar/1-news/8787
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عضو   زین  1375تا    1371و از سال    دیبانک صنعت و معدن رس  یدعاو  یاداره   استیبه ر

و    رهیعضو هیأت مد  1382تا    1379  یهااو در سال  .بانک سپه شد  یهریهیأت مد

  عامل بانک سپه شد.  ریمد  زی ن  1384تا    1382عامل بانک سپه بود و از    ریمقام مدقائم

که از مدیریت بانک سپه    تر ارایه کردم روشن است تازمانی با توجه به شواهدی که پیش

هزار دالر در کانادا مستغالت خریده بود و    615سو، با صرف  یک  د، خاوری ازبرکنار ش

کرده  دانیم که درهمین سالها برای دریافت پاسپورت کانادایی هم اقدام  چنین میهم

 به او داده شد.   1384است که در

برای این که این مباحث در چارچوب منطقی خویش قرار بگیرد، باید اضافه کنم  

خبر دیگر  منابع  از  سال    که  از  کانادا  که  پاسپورت  یبرنامه  1365داریم  به   فروش 

که کانادا برخالف ادعا    یم دانمیاسناد پاناما«  »  چنین ازثروتمندان را شروع کرد و هم

دیگر    یشدههای مالیاتی شناخته بهشت  تسهیل فساد مالی واقتصادی هیچ تفاونی با  در

شود که درواقع به این شویی« استفاده می»برف  یندارد. البته در پیوند با کانادا از واژه

از » استفاده  با  کانادا مینیکشهرت« و »معناست که  ای  هتوان هم چون برفنامی« 

از سویی کانادا بیش از هر کشوری با دیگر    1های کثیف را »پاک« کرد.شمال کانادا پول

های مالیاتی امضا کرده است که به مفسدان مالی امکانات مخفی  کشورهای جهان توافق 

دهد و از سوی دیگر، فرایند ثبت کمپانی در کانادا دقیقاً شبیه به وضعیتی کاری می

هایی  رجین انگلیسی وجود دارد. مالکان کمپانییهاماس و یا جزایر وپاناما، با   است که در

دار  توانند با پرداخت وجه از یک وکیل یا یک سهامخواهند شناخته شوند میکه نمی

اسناد عمومی را پر کنند. از اسناد پاناما خبر داریم   یای بخواهند به جای آنها همهکرایه 

عنوان یک بهشت مالیاتی مطلوب  ریح از کانادا بهطور صبه  «موساک فونسکا»که کمپانی  

آن است.  برده  سرمایهنام  برای  که  مقوله چه  است  جذاب  بسیار  خارجی   ی گذاران 

مشارکت با مسئولیت محدود در کاناداست، یعنی یک ساختار شرکتی که هیچ نیازی  

ارایه  درباره  یبه  بااطالعاتی  درمالکیت  که  شرکایی  تنها  ندارد.  مالیات  مسئولیت   ی 

و تازه اگر آنها ساکن    شان ذکر شده باید مشخصات خود را به دست بدهند محدود نام

 
1. Cribb, R and Chown Oved, M (2017), Snow washing: Canada is the world’s newest 

tax haven, available at: https://projects.thestar.com/panama-papers/canada-is-the-

worlds-newest-tax-haven/ 

https://projects.thestar.com/panama-papers/canada-is-the-worlds-newest-tax-haven/
https://projects.thestar.com/panama-papers/canada-is-the-worlds-newest-tax-haven/
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پردازند. یکی از دالیلی که این شرایط  کانادا نباشند، در آن صورت هیچ مالیاتی هم نمی

امکانات یک بهشت مالیاتی    یکه اگرچه همه  است  بسیار مطلوب نخبگان مالی است این

رسد که در یک بهشت مالیاتی نیستند. نکته این ظاهر به نظر میدهد ولی بهمیرا ارایه  

ها و دیگر نهادهای مالی  کنید، بانکاست وقتی شما از این امکانات در کانادا استفاده می

رود و همه چیز کنند که همه چیز مطابق قانون پیش میاین گمان نادرست عمل می  بر

دا پاک و تمیز است. البته که این باورها واقعیت ندارد و  های شمال کانابه سفیدی برف

ست که به جای خویش ای تسهیل فساد مالی و اقتصادی مقوله  در  روایت نقش کانادا

توان در کانادا  دالر هم می  2000گفته شود. تنها اضافه کنم که تنها با صرف  باید باز

 د.  ثبت رسانام به یک کمپانی با مشخصاتی که در باال به دست داده

  شود و دربه ریاست بانک ملی ایران منصوب می  1388فروردین    باری، خاوری در

  کنید وقتی به مدیر گریزد. مشاهده میدهد و به کانادا میهم استعفا می  1390مرداد  

شود، هم در کانادا خانه خریده است و هم این که ایران منصوب می  یلبانک م  یعامل 

 د. پاسپورت کانادایی دار

تر بررسی کنیم که  پیش از آن که به این مورد خاص بپردازم بد نیست اندکی کلی

ایم؟  ایران با موارد متعدد فساد مالی و اقتصادی روبرو شده  چه شد و چه پیش آمد که در 

ستانی گسترده  ای نبود که یک اختالس بزرگ و یا رشوهچند سال گذشته روز و هفته  در

 ف نشده باشد. ایران کش و فساد مالی در

در  در تنها  گذشته،  فاصله  سال  در  و  داخلی  سایت  مییک  روز  چند  خوانیم،  ی 

کل خراسان شمالی، بازداشت چند تن از کارکنان شهرداری   بازداشت یکی ازمدیران

دالل و محتکر نهادهای دامی، بازداشت مدیر کل    13قزوین به جرم اختالس، بازداشت  

، دستگیری 1399مدیر و مسئول استان در سال    20امور اقتصادی کرمان، بازداشت  

  نفر در  40زداشت  یک ارومیه، بازداشت یک مدیر دولتی درفارس، با  یشهردار منطقه 

  یمدیر و مسئول دولتی در این پرونده  40اراضی در نظرآباد البرز، اعالم این که    یپرونده

اختالس بزرگ در البرز مشارکت دارند و سرانجام بازداشت یک مدیر سابق دولتی در  
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 ی دو شهروند ایرانی در ر جهرم، بازداشت رییس شورای شهر قزوین و سرانجام دستگی

  1کردند. خود حمل می ی معده گرم مواد مخدر را در 920ترکیه که 

در اقتصادی  و  مالی  فساد  چرا  که  است  این  اصلی  پرسش  و   اما  نهادینه  ایران 

دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه ریشه 

 توان کرد؟ باید کرد و یا چه می

 کنم. شود اشاره میده میهایی که به این پرسش دا به پاسخ

 اقتصاد نفتی: -

دانند ناپذیری از اقتصاد نفتی ایران میکم نیستند کسانی که فساد را بخش جدایی

معنا بین این دو است تا این  وجود یک همبستگی بی  ینشانه  که به گمان من، بیشتر

نشان داده    کوتاه   ینوشته   یک، یکی معلول دیگری باشد. حجت قندی در  واقعکه به

.  شود، مبنای منطقی نداردایران به نفت وصل می  بی که دریاست که بسیاری از مصا

کسانی که فساد مالی  به پاسخ   استفاده بکنم، در ایشاناستدالل  یبخواهم از شیوه  گرا

دار دهند، باید بگویم که اگر این رابطه معنیو اقتصادی ایران را به پول نفت نسبت می

آن به   در آن صورت، در نروژ که درآمدهای نفت در  -   که به گمان من نیست  -  است

ی بیشتری باشیم که  اقتصاد  نسبت ایران اهمیت بیشتری دارد، باید شاهد فساد مالی و

چه درایران شاهدیم نه فقط گستردگی این معضل بلکه عدم برخورد نیستیم. باری، آن

ایران    اقتصادی در  های فساد مالی وقاطع و دقیق مقامات مسئول با نمودها و ریشه

  سال پیش، فرمان مفصلی در چندین  ه بد نیست اشاره کنم که  زمیناست. در همین  

دوم ریاست    یسال مصادف بود با دوره  چندیند. این  شتصادی صادر  مبارزه با مفاسد اق

سال    هشت نژاد و اکنون هم  سال ریاست آقای احمدی  هشتجمهوری آقای خاتمی و  

ی مضار فساد  این بزرگواران درباره  یها همهریاست آقای روحانی و در تمام این سال

 
1. https://www.asriran.com/003FdZ, https://www.asriran.com/003FYa, 

https://www.asriran.com/003FSI, https://www.asriran.com/003FQe, 

https://www.asriran.com/003Fd6, https://www.asriran.com/003FHV, 

https://www.asriran.com/003F9a, https://www.asriran.com/003F77, 

https://www.asriran.com/003F6a, https://www.asriran.com/003FiD, 

https://www.asriran.com/003Flc, 

http://eghtesadaneh.blogspot.com/2008/05/blog-post_10.html
https://www.asriran.com/003FdZ
https://www.asriran.com/003FYa
https://www.asriran.com/003FSI
https://www.asriran.com/003FQe
https://www.asriran.com/003Fd6
https://www.asriran.com/003FHV
https://www.asriran.com/003F9a
https://www.asriran.com/003F77
https://www.asriran.com/003F6a
https://www.asriran.com/003FiD


 

 
 

 احمد سیف  269

مجلس   دین دوره نمایندگی چن . همین طوربودندرانی نکرده کم سخناقتصادی  مالی و

انی  رباره زیاد سخناین  قضاییه، در  ی قوه  ای سؤنیز رسالها  و در تمام این  است  هم سرآمده  

همهنداکرده براساس  باشیم،  صادق  خودمان  با  اگر  ولی  مفاسد    ی.  موجود  شواهد 

سؤال اول این است    اقتصادی به احتمال زیاد افزایش یافته که با آن مبارزه نشده است.

عالی  یبرخورد به دستورالعمل مهم  که چرا در این  از سوی  به  تا  مقام مملکت  ترین 

 گیرد؟  کاری و غفلت صورت میدرجه کم

 ران.  ای ها و علل گسترش فساد مالی دراما برگردم به ریشه 

 ساختار اقتصادی  -

این هم    .مانده استالبته درست است که ساختار اقتصادی ایران، پیشامدرن و عقب

درست است که به درآمدهای نفتی وابسته است و نقش دولت هم در اقتصاد برجسته 

ماندگی  ها، احتماال به غیر ازپیشامدرن بودن و عقباست. به گمان من هیچ کدام از این

نمی  خودیهب زمینهخود  در  یتواند  باشد.  بیشتر  شرکت  فساد  دولتی،  خصوص  های 

ها خبر ندارد و بعد  واقعیت این است که به دالیل گوناگون دولت از تعداد این شرکت

سال از    40بیش از   سازمان بازرسی و یا حسابرسی کارآمد هم نداریم و االن اگرچه  

های دولتی خبر نداریم.  اقعی شرکتسقوط سلطنت گذشته است ولی هنوز از تعداد و

دهند و  توجهی از آنها نه به کسی حساب پس میچه که هست، حداقل شمار قابلو آن

گیرد. به نظر من، مشکل اصلی فقدان یک نظام  شان صورت میکارهای  نه نظارتی بر

  واقع علت اصلی باشد. یعنیکارآمد است نه این که صرف دولتی بودن به  و  نظارتی مؤثر

« 44خواهم بگویم اگر این مشکل فقدان نظام نظارتی رفع نشود، حتی اگر »اصل  می

هایی که قرار  آن چه   ییعنی همه  -  که به میزان زیادی شد  -  طور کلی اجرایی شودبه

در نبود این نظام نظارتی فساد مالی    ،شود، واگذار بشود  است به بخش خصوصی واگذار

 ی. البته در همهما این که متأسفانه ادامه یافته استک  .اقتصادی ادامه خواهد یافت  و

توجهی های دولتی خبر نداشتیم، بعد تعداد قابلها، از سویی از شمار شرکتاین سال

دولتی »نه  از  -مؤسسات  بسیاری  گذشته،  آن  از  و  کردیم  ایجاد  خصوصی«  این   نه 
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زخی که در آن دواین   ایم بهرسیده  احتماالً  ها هم دردرون خود زادوولد کردند وشرکت

 هستیم.

 مداری: مشکل قانون -

دوست، البته مشکل »عدم تقدس  ساختار اقتصادی فساد  یهمراه با مقوله   کنار و  در

کنند و نه  ایران عزیز، نه مقامات دولتی به قانون رفتار می  قانون« را هم داریم. یعنی در

تنها »بدی« قوانین نیست، بلکه مشکل    خواهم بگویم مشکل ما درایرانمی  .مردم عادی

و اصوالً  اصلی  در   اساسی،  است که  قانون  به  توجه  و در  عدم  قدمتی    یجامعه  ما  ما 

قبل    ما بعد یادم آمد که ما در  خواستم بگویم قدمتی به قد تاریخ خودطوالنی دارد. می

باشد. ولی    اش متهمقانون مدونی نداشتیم که کسی یا قدرتی به نادیده گرفتن  1285از  

ت«  شدیم، نه مای »شهروندان« یا »رعی  داراصطالح قانونبه این سو که به  آن سالاز  

  درقانون اساسی  وقتی    کنیم و نه دولتمردان ما و رد میایرانی برای این قوانین تره خ

آجر روی آجر   گاه دیگرآنستیزی« باشد،  گریزی« و »قانونجامعه و فرهنگی، »قانون

 شود. بند نمی

 ایران   جدایی دولت، ملت در -

دار، این را هم داریم که دولت از نظر تأمین مالی  باری، درکنار این مشکل ریشه 

اش هم خطور هایی که دارد به مردم نیازی ندارد، و به همین خاطر، حتی به ذهنهزینه

ای حق و حقوق باشد. مردم نیز که در هیچ دوره گوکند که باید به این مردم پاسخنمی

ایم و از  داری هم که هیچ گاه نداشتهاند و ندارند. انتخابات معنیای نداشتهشدهتعریف

بدون    حتی اگر  -آن گذشته ساختار سیاست در این جامعه طوری است که انتخابات

از    گذشته،  تغییری جدی ایجاد نخواهد کرد. در  - دخالت هم انجام بگیرد یعنی قبل 

مهم نیست واقعیت زندگی    در تارک این نظام نشسته بود و اکنون هم،    ، شاه بر1357

های  شود یا حسین، سیاست مملکت در وجوه عمده در حوزهمی  جمهورحسن رییس

ی ندارد. درکنار  چندان  یاین دو رابطه   از میان  با انتخاب  شود که اتقافاًدیگری تعیین می

  یایران بخش خصوصی نه مدعی دولت بلکه زائده  ور اقتصادی، در ام  دولت بر  یغلبه

تواند رانت به جیب تا می  ،ناسالم استفاده کرده  یکوشد از این رابطهدولت است و می
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  یکند، به کار بیندازد. عالقههای دیگر که احساس امنیت بیشتری میسرزمین  و در  بزند

ه در دوبی و قطر و حتی در اروپا و کانادا نه گذاری گسترداندوزان ایرانی به سرمایهمال

گیرد که متأسفانه نه درایران  تصادف است و نه دروغ، از این نیاز به امنیت ریشه می

رسمیت   قدربه به  قدرت  صاحبان  را  نبودنش  عواقب  که  این  نه  و  هست  کفایت 

اش . نتیجه این که اقتصاد ایران به صورت کنونیکوشنداش میشناسند و برای رفعمی

یابد، و اگرچه مزدی که به کارگرش  شود که اگرچه فقر در آن گسترش میاقتصادی می

قابلمی مشابه  جوامع  از  بسیاری  در  پرداختی  مزدهای  با  ولی م پردازد  نیست  قایسه 

تولید به هزینهکنندهدرعین حال،  رقابت نیست. چون  به  مالی و   هایاش، قادر    فساد 

نمی توجه  بیاقتصادی  این  به  درنتیجه،  این  می  ه راهکنند،  در  مزدها  البد  که  افتند 

دست کارش  قانون  یا  و  باالست  خصوص  ومملکت  به  و  است  بخش    مدافعانپاگیر 

زرده  ی دوهاگذارد ما تخمنمی  قانون کار   شوند که مثالً خوارش مدعی میخصوصی رانت 

خودشان هم درآمده    آورند که حتی دادط را به صورتی درمیبگذاریم و درنهایت، شرای

است که بخش چشمگیری از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر، یکی از 

هایش  کنندگان و بانکو در عین حال، اغلب تولید  یمهای دنیا را هم دارباالترین تورم

بسیاری از مصائب    ین ریشهایران به گمان م  چه دراند. یعنی آننزدیک به ورشکستگی

گذرد  ماست، این گسیختگی تاریخی بین دولت و ملت است که هرچه که بیشتر می 

 شود.  هم می ترعمیق

ما قانون شده است،    یستیزی در این جامعهگریزی و قانونگویم قانونوقتی می

حتی از وزارت  مورد اشارهای ماده  هشتکنم. مجسم کنید، در همان فرمان اغراق نمی

فخیمه که خوب    یخانهکه به دولت کمک کند و این وزارت  شودخواسته میاطالعات  

زنان یا مسایل دانشجویی و یا کارگری را به غل و    حقوق فالن فعال    هر لحظهداند  می

شکنی علنی و قاچاق از جان آدم تا شیر مرغ و این  زنجیر بکشد ولی از این همه قانون

ب ارتباطات  بیههمه  اقتصادی  ناسالم  و  مشکوک  به  شدت  را  خودش  یا  و  است  خبر 

 زند.  علی چپ می یکوچه 

در سیاست  دموکراتیک  غیر  و  ساختار  و  ایران  حق  به  بی  ما  عنوان حقوقی 

ساختار  همین  تداوم  و  ایرانی  مای  تولیدگریزی  برای  زمینه  بهترین  »شهروندان« 
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دهیم مازاد  . یعنی حتی وقتی مازادی هم داریم، ترجیح میشودمخدوش اقتصادی می

و داللی   -واردات، چون به غیر از نفت چیزی برای صادرات نداریم   عمدتاً   - را در تجارت

هزینه کنیم که هم گردش کار    های اخیر برای خرید دالرو در سال  و یا زمین و مسکن

مان چال  رقدیم درباغچه خانه د  -سازی استاش قابل دفینهتر است و هم نتایجسریع 

سان اقتصاد ایران یک  هردو بر  آمد کنیم. پیهای فرنگ چال میکردیم و حاال در بانکمی

چرخه وقتی  فعالیت  یاست.  عرصهاصلی  در  اقتصادی  بشود،    یهای  متمرکز  توزیع 

از ارزش هب تولید و  از  خود برای ایجاد    خودی ه، بوجه  افزایی، همینخصوص با غفلت 

تر به دولتی بودن اقتصاد اشاره کند. پیشخواری کفایت میرانت  یهای گستردهزمینه 

ب این  یشود، مصاکردم، ولی اضافه کنم که وقتی دولت و ساختار دولت غیرکارآمد می

سراسر    اقتصاد دولتی دو صد چندان خواهد شد. نه فقط در شرایط امروز، بلکه تقریباً در

شد و  ایران غیرکارآمد بوده و در آن کار به کاردان سپرده نمی ان، نهاد دولت درمتاریخ

رابطه   یهمه  در به مقامی میسطوح آن  بود. یعنی وقتی کسی  رسید،  ساالری حاکم 

گذشته    در  های فردی نداشت، اگرای با قابلیترسیدن به آن مقام تقریباً هیچ رابطه

ها را که معلوم  ها« را داریم و یا دیگر نورچشمیازادههم »آق  »هزارفامیل« داشتیم، امروز

و نسبی  های سببی  به غیر از رابطه ،نیست چه صالحیتی برای رسیدن به مقامات دارند 

با قدرتمندان دارند. خ اگرکه  این شرایط،  اضافه   ب در  را هم  پاسخگویی دولت  عدم 

می تکمیل  تصویر  گستردهکنید،  بوروکراسی  فقط  نه  یعنی  این    شود.  بلکه  داریم 

تر به پیدایش مؤسسات  بوروکراسی تا مغز استخوانش فاسد است و مشوق فساد. پیش

  ،عنوان نمونهبه  -ی این مؤسسات  »نه خصوصی و نه دولتی« اشاره کردم ولی درباره

امداد امام خمینی، بنیاد    یآستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته 

هایی هستند  واقع ارگانباید گفت که به  -   دهای نظامی و امنیتیخرداد، برخی نها  15

ایران را در کنترل خویش دارند. وضعیت این مؤسسات که بخش عمده اقتصاد  از  ای 

میبه منحصر بودجه  دریافت  به  وقتی  یعنی  است  »دولتی«  فرد  مؤسسات  این  رسیم، 

اند. جالب  وصی«شود، این مؤسسات »خصشوند ولی وقتی صحبت از حسابرسی میمی

عین    ای که در این مؤسسات شده است، درگسترده  ی هامیلواین که گذشته ازحیف 

 اند. های خصوصی تنگ کردهها راه را برای ورود بنگاهبسیاری از حوزه حال، در
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 آزاد هایرسانهفقدان آزادی و   -

طور کلی عدم شفافیت  آزاد و به هایرسانه یکی دیگر از عوامل مشوق فساد، فقدان 

نداریم  یجریان اطالعاتی است. نه فقط روزنامه و نشریه گذارند  یعنی نمی  - چالشگر 

 بسیاری از   های دولتی هم در پوشش »امنیت ملی« بر بلکه حتی ارگان  -داشته باشیم

زنند و آنها را از د اقتصادی دولت مهر محرمانه میی عملکرها دربارهآمارها و گزارش 

های دولتی  دارند. این مسئله بخصوص درجریان مناقصهدسترس مردم به دور نگاه می

ای  های گستردهکند و به همان میزان مهم، درجریان واگذاریاهمیت خاصی پیدا می

 شود.  اش دو چندان می، اهمیتبه اجرادرآمده اندکه 

 مالی: های اقتصادی وثباتی سیاستبی -

سیاستبی زمینهثباتی  به  که  است  عواملی  از  یکی  میها  دامن  فساد  زند.  های 

یا کاهش یکبه و  افزایش  مثال،  وامتعرفه  یبارهعنوان  وارداتی،  یا  های  های صادراتی 

کند. البته  میرانت اطالعاتی ایجاد    یبندی بنزین زمینه بانکی، و یا اعالم ناگهانی سهمیه

وارسیدن   عوامل دیگری هم هست که فعالً  بعدی سعی شان میاز  و درقسمت  گذرم 

 نظام بانکداری ایران سخن بگویم.  طور مشخص از فساد دربهکنم می

*** 

 یدرباره  1390مرداد    دربا این مقدمه برگردیم به بررسی اختالس بزرگ بانکی.  

آن موقع رییس شورای عالی   شویم و خاوری که دراختالس در بانک ملی باخبر می

ها برای یکی دو  گوید که »این پروندههای دولتی بود میهماهنگی مدیران عامل بانک

همکاری    ازاو  سال قبل کشف و طرح دعوی شده است«.    6-5اخیر نیست بلکه    یهفته

»بانک ملی ایران تیم مجهز حقوقی دارد که    کند کهاضافه می  قضاییه تشکر و  یقوه

استعفای   یزمزمه   1390  ماه مهر  پنجمکنند«. در  ها را رصد و پیگیری میپرونده  دائماً

  تأییدوزارت اقتصاد آن را    شود که اگرچه مسئوالن بانک مرکزی وخاوری مطرح می

ن زمان وزیر خواند. البته در ایگوی بانک ملی خبر را نادرست میکنند ولی سخنمی

شمس وقت،  دراقتصاد  حسینی  در  الدین  نبود.  روز    خبر  ایران  همین  در  دیگری 
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اقتصاد با استعفای خاوری موافقت کرده است. فرزاد احمدی هم از    خوانیم که وزیرمی

خاوری به خاطر اختالس سه هزار    ،بانک ملی عزل شده است. از قرار  یهیئت مدیره

بود.    میلیارد استعفا داده  از به نظر می»تومانی  استعفای خاوری، برخی دیگر  با  رسد 

تومانی از شبکه  3مدیران بانکی کشور به دلیل اختالس بزرگ مالی    یهزار میلیارد 

 «.بانکی کشور استعفا خواهند کرد

نامه اقتصادخاوری در  به وزیر  استعفای خود  امیرمنصور آریا و ، سرمایهی  گذاری 

کند گناه را به دیگران نسبت داده و  بانک صادرات را مقصر اصلی قلمداد و سعی می

کند و از  د. در همین نامه است که از رهبری و مردم عذرخواهی میکنتبرئه    خود را

فساد مالی    ی متهم ردیف اول پرونده  خسرویآفرید امیردهد. البته مهعفا میمقامش است

میلیون   3که    اعتراف کردرسیدگی به اتهاماتش    یسه هزار میلیاردی در اولین جلسه

گویی آشکار خاوری به این ترتیب، دروغ   .هزار دالر به خاوری رشوه داده است  109و  

 2بود    گوید که قراردادگاه می  رشود همین متهم دهم روشن مینامه  متن استعفا  در

بانک    قیاز طر  یمجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملمیلیون دالر رشوه بدهد تا »

«.  هزار دالر بوده است  109و    ونی لیم  3  یزیپول وار  دمیباال ببرد که بعد فهم  یمرکز

  1391در مرداد  شود.  مشارکت خاوری در فساد تنها به همین یک مورد محدود نمی

و محمود خاوری   خبر دادسازمان بازرسی کل کشور از فساد بانکی صد میلیون یورویی  

یون یورو درحال بازگردانده  میل  71را یکی از مجرمین این پرونده دانست. از این میزان  

بانک است.   به  این   7شدن  به  تبدیل شد وثیقه دارد و  ریال  به  میلیون یورو هم که 

عامل سابق بانک ملی    مدیرکه    دانیممیمیلیون یورو گم شده است. البته    22ترتیب  

تخلف بانکی بزرگ چندین ساعت بازجویی    یایران قبل از رفتن به خارج، در پرونده

که    مدعی شد   -رییس معزول بانک صادرات  -همان زمان محمد جهرمی در  . شده است

سراج، قاضی پرونده    «. ناصراندهایی در دولت باعث فرار خاوری از کشور شده دست»

  ی را فرار  یدر کار بوده تا خاور  ییقطعا دستهاکه »  گفتخاوری از ایران    هم پس از فرار

عجیبدهند احمدی«.  را  داستان  رییس ترین  سال  نژاد  در  سابق   در   1397جمهور 

پرسند پاسخ  ی خاوری میوقتی از او دربارهکند.  مطرح می  شرق   یروزنامهای با  مصاحبه 

قانون اساسی ما  دهد که »دهد »جرم آقای خاوری چیست؟« و اندکی بعد ادامه میمی

توانید کسی را متهم کنید.  گوید جرم باید در دادگاه صالحه اثبات شود وگرنه نمیمی

https://aftabnews.ir/fa/news/157128/
https://aftabnews.ir/fa/news/166665/
mshrgh.ir/69699
https://aftabnews.ir/fa/news/229441/
khabaronline.ir/news/1239426
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و وقتی    «شد؟آیا دادگاه صالحی برای ایشان برگزار شده؟ ایشان چطور از کشور خارج  

کننده  واقع گیجنژاد بهپرسند که خاوری چگونه دررفت، جواب احمدی دوباره از او می

ای در  گویم، مستند است و اسنادش پیش من است. ایشان پروندهاینها که میاست »

خوزستان داشت. حکم جلبش هم صادر شده بود. از تهران به خوزستان گفتند پرونده  

!« بفرستید. پرونده را به تهران آوردند، بعد مجوز دادند و از کشور خارج شدرا به تهران  

کند که چه کسی  چیست چون روشن نمی  واقعاًنژاد  و روشن نیست که منظور احمدی 

خاوری را آدم   من شخصاًگوید که »بدیع را می  یمجوز داد که از ایران برود. و این نکته 

نمی موافق  بدی  اما  عادانستم  رییسملمدیر  مورد  این  در  ولی  نبودم  او  جمهور ی 

«. با این وصف اندکی بعد در همین مصاحبه به قول معروف بند را  گیر نیستتصمیم

ترین فرد از نظر بانکداری در ایران وزیر اقتصاد نظرش این بود که قویدهد که »آب می

مسلط و   کامالً طور بود، یعنی به بانکداری تجاریهمین خاوری است و واقعاً هم همین

مورد است و یا ادعای دیگر او چون اگر خاوری نفر ها بی«. یا این ادعانفر اول ایران بود

 ی او نبود!مدیر عاملنژاد موافق اول ایران بود، در آن صورت چرا احمدی

تازه  داستان  نمیالبته  احمدیای  آقای  که  کنم  ادعا  اگر  درگویم  جا این  نژاد 

اش راست و ناراست را مخلوط کرده  سال ریاست  هشتند و به روال  کپردازی میداستان

دولت هیچ ارگان   ی است. نکته این است که خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبه 

ترین  یکه عال  رانیهیأت وز  کهنیمگر ا»نشسته را ندارد  باز  یروین  کارگیریدولتی حق به

اجرا  یشورا  ن  یریکارگبهبه    نسبت   کشور است  ییدستگاه  خاص    یمصوبه   روی مجدد 

وزارت   هخطاب ب  یمیمحمدرضا رح  یبه امضا  یگری بعدها سند د«. بعالوه  داشته باشد

است که    ی و کارکنان دولت  رانیاز معدود مد  یداد خاوراقتصاد منتشر شد که نشان می

و نگاه  به  ژهیبا  امضاو  با  اتمام سنوات خدمت  اول    یرغم  کار رییسمعاون  به  جمهور 

آید  تر میواقعیت نزدیک  . به این ترتیب، این روایت جهرمی به نظر بهمشغول شده است

اکنون عوامل مرتبط با محمودرضا خاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و  »که  

نکته  . «رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند

نژاد قبول نداشت که خاوری جرمی مرتکب شده و این همان  که دولت احمدی این بود 

نژاد در  سال بعد که همه چیز روشن شده است احمدی   هفتای است که حتی  نکته
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کند. این درحالی است که مصطفی پورمحمدی در ی خود با شرق مطرح میمصاحبه 

ی تخلفات خاوری سخن گفت و  درباره  خبرآنالینگویی با  وگفت  در  1391نوروز سال  

  ی خاور  یدارد و اسم آقا یپرونده مشکالت  نیکه ا  دانستیوزارت اطالعات مافزود که »

« و ادامه داد که دلیل عدم بازداشت خاوری هم فشارهای دولت بود  هم مطرح است

شوک    کیشود،    ریدستگ  کدفعهیبود و اگر بنا باشد    ی بانک مل  سریی  یخاورچون »

 کهنیا  یبرا  کردیمقاومت م   ی دولت هم حساس بود، دولت کل  کند، یم  جاد یبزرگ ا

 « و اگر پورمحمدی نشود  یجد یریگیپ   جورنینشود، ا  یلناصالً پرونده مطرح نشود، ع

اشاره می قبلی خاوری  تخلفات  به  »وقتی  پرونده  یخاورکند که  قبل    یگرید  یهااز 

به  داشت فردی  انتصاب چنین  آن صورت معمای  بگوید در  را  واقعیت  عامل «  ی  مدیر 

شود که در آن نقش اساسی را هیأت  ترین بانک کشور با ابهامات بیشتری روبرو میبزرگ

 ود ایفا کرده بود. نژاد باش با احمدیوزیران که ریاست 

ای یا به گفته اژه   -میلیارد تومانی  3000با این تفاصیل بپردازیم به بررسی اختالس  

اختالس تاریخ ایران بود. پیش    ترینکه در زمان خود بزرگ  - هزار میلیارد تومانی   4700

ایران و ساختمان فاطمی را داشتیم که    یاز آن البته روایت اختالس در شرکت بیمه

میلیون یورویی را  100برداری وام جمهور درآن درگیر بود و بعد کالهمعاون اول رییس

تالس ها چندین اخشد و درکنار این  داریم که با موافقت و دستور خاوری این وام اعطا

 ریز و درشت دیگر را. 

واقعیت این است    م بررسی و ارزیابی که از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشی  هر

 گیر کرد.که اختالس بزرگ همه را غافل

 اش در رانینژاد به غیر از اشاراتی گذرا درسخن ، آقای احمدی1390درهمان سال  

اقتصاد و یا مقامات بانک  خصوص وزیر  به  -وزرا هم  اردبیل، حب سکوت خورده بود و

  تر در این باره سخن بگویند. بار نژاد ترجیح دادند کممرکزی هم به تبعیت از احمدی

دادستانی کل کشور مسئولیت بررسی این    ای افتاد که عالوه براصلی ماجرا به دوش اژه 

 اختالش را هم به او سپرده بودند.  

اق و  مالی  فساد  چرا  که  است  این  اصلی  پرسش  و اما  نهادینه  درایران  تصادی 

دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه ریشه 

سؤال پرسش اساسی، این است اختالس   توان کرد؟ در کنار این دوباید کرد و یا چه می

khabaronline.ir/news/205084
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ترین اختالس درتاریخ بانکداری جهان است چگونه انجام گرفت؟  بزرگ  گویابزرگ که  

 میلیارد   3000  –  ماه  6تا    5بین    –یک مدت کوتاه    کار گرفتند تا درههایی بوهچه شی 

میزان اختالس از این هم فراتر رفته    ترین ادعا تازهتومان به جیب بزنند. البته براساس  

از   اند که  بلکه    اندداشته از این کارهای خالف خبر    1388است. نه فقط مدعی شده 

تومان است«. اولین    هزار میلیارد   3حدود   »حجم تعهدات این گروه به بانک ملی در

له  چرا برای مقاب  اندداشته از این کارهای خالف خبر  1388پرسش این است که اگر از  

اساس است و یا این  با آن کاری نکرده بودند؟ نتیجه این که یا ادعای اطالع داشتن بی

 اند داشتهاین فساد گسترده مشارکت    واقع در   های مختلف درموقعیت  که دیگرانی هم در

ی این فساد عظیم را  و بعد کوشیدند تا با فراری دادن خاوری، تفحص بیشتر درباره

  ند.سازناممکن  عمالً

تر  گونه که پیشایران، همان  وارسی علل گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی در  در

عاملی قابل توضیح نیست. عوامل متعددی ترکیب  بحث شد، این وضیعت با هیچ تک

آورده است و مادام که این عوامل برقرار بمانند با زندانی    بارای بهشده و چنین نتیجه

  -  اندکه شماری درایران خواستار آن   - مفسد مالی   کردن و یا حتی اعدام یک یا چند

بانک صادرات    یمیلیارد تومان  123جریان اختالس    ای حل نخواهد شد. مگر در مسئله 

مگر درمورد همین اختالس   ؟ چند سال پیش متهم ردیف اول را اعدام نکرده بودند  در

بزرگ، متهم ردیف اول اعدام نشد؟ ولی واقعیت تلخ این است که موارد اختالس و فساد  

 مالی ادامه یافت. 

 باری بگذریم و بپردازیم به وارسیدن این اختالس بزرگ.

ی  هایی دربارهبود که زمزمه  1363یا    1362سال    دانم اولین بار درتاجایی که می

میان دولتمردان جمهوری اسالمی درگرفت. به گمان من با    مالی در   گستردگی فساد

شدت مخرب و به میزان زیادی فاقد دقت و ظرافت تصمیم گرفتند  برداشتی سخیف و به

موارد این  به  سزاوارآن  –  که  که  نمی  -  بود  گونه  چون  را  نپردازند،  نظام  خواستند 

نه، چون کوشش برای مبارزه  هوشمنداگویم برداشت سخیف و غیرکنند. می»تضعیف«  

کرد که موجب ها نظام را تضعیف نمیتن با فساد مالی و کوشش برای شفافیت بیشتر نه  

شد. متأسفانه این چنین نکرده بودند. حتی گزارش شده است زمانی که  تقویت آن می

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77103
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77103
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77103
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ارا  سعید با  برای    یهئرجایی خراسانی  از آیت اهلل مهدوی کنی خواست که  شواهدی 

نی را بخواهیم بگیریم،  بهماا فساد مالی اقدام کند، پاسخ شنید که اگر فالنی و  مبارزه ب

تقدیر متأسفانه این گونه نکردند.    هر  هباید همه را دستگیر کنیم ]نقل به مضمون[. ب

اش راست باشد، به مصاحبه  در  ،رییس وقت سازمان بازرسی  ،ادعاهای پورمحمدی  اگر

کار گرفته  ه جریان فساد هم همان دیدگاه معیوب ب  آید که در برخورد به ایننظر می

  عراق باعث شد که »بورژوازی کوپنی« هم در  -ایران  شد. اقتصاد کوپنی زمان جنگ  

ایران به وجود آید و همراه با آن با انحصار بیشتر قدرت از سوی مسئوالن غیر انتخابی،  

مشترکی داشته باشند،  ها« هم شکل گرفت و این دو گروه، اگروجه  »بورژوازی آقازاده

خواری هم اول و  طلبی است و رانتجویی و باجنامحدودشان به رانت  یعشق و عالقه

 مفاسد اقتصادی است.  آخر

آقازاده بورژوازی  و  مالی  توان  پشتیبانی  به  کوپنی  رانت بورژوازی  به  تکیه  با  ها 

و از  پیوستگی  خود  نسبی  و  سببی  بر   یحوزه   وابستگی  خارج شدند.  قانون    عملکرد 

ها پیش آمد و  جریان واگذاری  دانیم بیشترین فساد مالی درهمین زمینه بود که می

شد، کاری که    تأییدها هم  این مفاسد که از سوی دولتی  انداریم که دربرخورد ب  خبر

اگرچه   باری همین جا بگویم که  باشد.  بوده باشد صورت گرفته  از  کاری  این هریک 

بزرگ  در  ها س اختال اختالس درزمان خود  در   ترین  ولی  بود  ایران  آقای   تاریخ    دوره 

  یدوره  ی بانک صادرات روبرو شده بودیم و درمیلیارد تومان  123هاشمی با اختالس  

میلیارد تومان بود. این اختالس تازه هم از    80ترین اختالس،  آقای خاتمی هم بزرگ

ای ادعا  سرعتی که انجام گرفته است. اگرچه اژه نظر حجم آن ویژگی دارد و هم از نظر 

از اختالس خبر داشته، ولی به ظن غالب، بخش اصلی    1388کرده است که از سال  

 ماهه باال کشیدند.   6یا  5 ییک فاصله را در میلیارد تومان 3000این 

تنها  که نه  بودی این اختالس، اگرچه برای حفظ نظام بانکداری ایران ضروری  درباره

.  گرفتمیآن صورت بگیرد بلکه، این برخورد باید دراسرع وقت صورت    ا برخورد قاطع ب

رسانی  ها موجب شده است که با اطالعجنگ قدرت درمیان باالییاما  رسد،  به نظر می

عنوان مثال، شود. بههای جدیدی اضافه مییم یعنی هرروزه نکتهباش چکانی روبروقطره

اخ رقم  از  اگرچه کوشیدند  را  کم  میلیارد  3000تالس  به  از  تومان   میلیارد  2000تر 

روشن شد که بدهی    دادستان وقتهای  رسانیتومان تخفیف بدهند ولی دریکی از اطالع
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ها را هم به  بانک  دیگر  تومان است و اگر   میلیارد  3000تنهایی  این گروه به بانک ملی به

چه تاکنون گفته بودند آن   یاد ازست اضافه کنیم، مبلغ کل اختالس به احتمال زفهر

 بیشتر خواهد شد.  احتماالً

 و اما این اختالس چگونه اجرایی شد؟

   Letter of Credit  سییا ال  اعتبار اسنادی

آلمان جنس وارد   ایرانی برای مثال از  یی وقتی یک واردکنندهالمللبینمبادالت    در

شده را به طرف آلمانی  باید با استفاده از نهادهای مالی بهای کاالی خریداری  کند می

سی ابداع شده است.  ی اعتبار اسنادی یا ال المللبینخود بپردازد. برای تسهیل مبادالت  

کند باید مطمئن شود  آلمانی وقتی سفارش کاال را دریافت می  یاز یک طرف، فروشنده

کند و از سوی فت آن از سوی خریدار، پولش را دریافت میارسال کاال و دریا   که پس از

دیگر، خریدار ایرانی هم باید اطمینان خاطر داشته باشد که وقتی بها را پرداخت، درازای 

آن توافق سر  کند که برکند بلکه کاالیی را دریافت میآن نه فقط کاال را دریافت می

 گیرد. دو بانک صورت می یسیلهوهمالی ب یتنظیم این مبادله صورت گرفته است.

به مبلغ  اسنادی  اعتبار  ایجاد  تقاضای  ایرانی  بانک  با مراجعه به یک  ایرانی  طرف 

اش را به  معادل ریالی  و معموالً  کندوجه طرف تجارتی خود درآلمان را می  معلوم در

این    شود. معموالًپردازد. ولی دراین مرحله پولی از ایران به آلمان ارسال نمیبانک می

زمان    کند که درازای پرداخت معادل ریالی بانک هم تعهد می  شود که درگونه عمل می

مقتضی این مبلغ را به آلمان منتقل کند. درضمن به بانک طرف آلمانی درآلمان خبر 

ایرانی است. طرف    ارزی موردتوافق صادر   یدهد که حوالهمی بانک  شده و دراختیار 

فرستد. وقتی  آلمانی با اعتماد به الی سی صادرشده کاالی مورد تقاضا را به ایران می

شود و اگر با  ی ایرانی ترخیص میشود، از سوی واردکنندهکاال به گمرگ ایران وارد می

همآن  شد  داده  سفارش  که  واردکنندهچه  باشد  بانخوان  از  ایرانی  خود  ی  عامل  ک 

د. بانک آلمانی هم این مبلغ را  کنخواهد که ارز مورد توافق را به بانک آلمان حواله می

ی المللبین  یکند و به این ترتیب، یک مبادلهی آلمانی کارسازی میدر وجه فروشنده

 رسد. به سرانجام می
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همین اعتبار ام، کاریکاتوری از  سی به شکلی که درباال توضیح دادهاما عالوه بر ال

های ریالی  سیاند و همین الکار گرفتههایران ب سی ریالی در اسنادی را تحت عنوان ال

 اصلی این اختالس تاریخی شده است.  یاست که وسیله 

 دارم در  ایران ابداع شد و تا جایی که خبر  این ابزار مالی تازه چند سال پیش در

 اند: ای ریالی دو نوعهسیای ندارد. باری، الدیگر کشورها سابقه

 های دیداریسیال -

 یت باید پرداخت شود.ؤکه وجه آن به محض ر

 دار یا یوزانس های مدتسیال -

گیرد ها پس از گذشت مدت زمان معینی که از قبل مورد توافق قرار میسیاین ال 

 منجر  بازارپولی ایران ای درهای یوزانس به ابداع بازار تازهسیشود. القابل پرداخت می

تر از ارزش اسمی آن قبل از موعد  ها را به بهایی کمسیشده است که در آن این ال 

اند.  دار قابل »تنزیل« شدنهای مدتسیکنند. به سخن دیگر، السررسید »نقد« می

تفاوت بین بهای اسمی و قیمت نقدی پرداخت شده هم »سود« یا رانت این »عبداهلل 

دایش  اند. علت پی نکداری ایران به طور رسمی پیدا شدهبا  شرخرهای مدرن« است که در

بهسیال ریالی  بدهای  مقاطعهواقع  از  اگرچه  دولت  یعنی  بود.  دولت  و  حسابی  کاران 

هنوز  و احتماالً - حسابی بودگرفت ولی مشتری بدکار و کاال میکنندگان داخلی تولید

به  -  هست خود  مالی  تعهدات  به  عمل  و  برای  نمیموقع  دولت  مالی  بدحسابی  کرد. 

های ریالی هم  سیپیش آورد و استفاده از ال  گردش مؤسسات درگیر بحران سرمایه در

ها بود ولی طولی نکشید که استفاده از آن همگانی  ای برای تخفیف این گرفتاریوسیله 

 سی به جریان افتاد. شد. یعنی دربخش خصوصی هم این ال

من روشن نیست ولی   ها درایران به چه میزان است برسیال   این که استفاده از این

این که این اختالس عظیم با استفاده از آن صورت گرفته است بدیهی است و ابهامی  

ندارد. اگرچه گزارش رسمی از ماجرا نداریم ولی تکرار و گستردگی عدم رعایت قانون،  

ا برای به سامان رساندن  نادیده گرفتن قانون، سرعت پیشرفت کاره  یو شکل و شیوه

 توضیح خواهم داد.  ادامه باره دراین انگیز و باورنکردنی است. درواقع حیرتاختالس به 

آفرید  د ولی از قرار نقش اول را مه ننفر دراین ماجرا دستگیرشد  40اگرچه نزدیک به  

ئن  منصور آریا« ایفا کرد. آن گونه که از قرای »گروه امیرامیر خسروی صاحب مجموعه 
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هایش پس از پایان خدمت  در سربازی بود و از فعالیت  1372آید امیر خسروی در  برمی

نژاد با استفاده  دانیم درسال اول ریاست جمهوری احمدیفقط می  ، سربازی خبر نداریم

  1385سال    داری ایجاد کرد که دررح زودبازده« با برادرانش یک گاواز تسهیالت »ط

به ثبت میتأسیس شد. درهمین سال یک شر این شرکت  کت خانوادگی هم  رساند. 

با    1385خرداد    28منصور آریا« در  گذاری امیری سرمایهتحت عنوان »شرکت توسعه 

ولی    -  خبریمرسد. اگرچه از جزییات بیمیلیون تومان به ثبت می  50اولیه    یسرمایه

زدمی غالب حدس  ظن  به  د  -  توان  قدرتمنداپی  رکه  با  که  ارتباطاتی  برقرار آمد  ن 

افزایش به    400شرکت با    یماه بعد، سرمایه  8سال و    شود، دو می میلیارد    20برابر 

افزایش حیرتتومان می این  با  ایجاد شرکترسد. همراه  اقماری هم سرعت  آور  های 

فعالیت  می به معدن    کنندمیگیرد. هم در صنایع غذایی  و هم در صنایع فلزی. هم 

کند و هم صاحب  واد شیمیایی. هم خدمات مهندسی ارایه میپردازد و هم به تولید ممی

که    –میلیون تومان   50با    1385شود. صاحب شرکتی که در خرداد  باشگاه ورزشی می

به جایی    - بازده استفاده شدههای زودچه میزان از آن از تسهیالت طرح دانیم  تازه نمی

سازمان بازرسی  وقت  رییس    ادعایشود و اگر  شرکت مختلف می  37رسد که صاحب  می

 نویسد. میهم به وی تهدیدآمیز  یها نامهدرآن سالدرست باشد، کل کشور 

شرکت از 11از عناوین  گیریکه با بهره بود  افتد اینآن چه دراین فرایند اتفاق می

فوالد اهواز از سوی یک شرکت   یاین مجموعه، امیرخسروی در بانک صادرات شعبه 

های ریالی  سیبرای خودش ال  و  برای یک شرکت دیگر متعلق به خود  متعلق به خود

های ریالی است و هم  سیی الکند. بعد امیرخسروی که هم بازکنندهدار باز میمدت

  تملک گروه اوست  در  شرکت متفاوت که هردو  ولی تحت نام دو  -  نآ  یکنندهدریافت

ارایه داده و »نقد« می  7های  ها را به بانکسیاین ال  - این    تاریخ در  زنطکند.  گانه 

ای به بانک  ی قابل توجه های باز شده نه وثیقهسیاست که به قرار اطالع، در ازای ال

پردازد. اگر خوشبین باشیم، یک  ول نقد میدهد و نه بهای آن را به صورت پ ارایه می

برای خود ایجاد    -بدون بهره و کارمزد   -الحسنه«تسهیالت اعتباری نامحدود و »قرض

این  می و  تومان  3000کند  بهره می  میلیارد  بانکداری کشور »وام« بدون  از  گیرد.  را 

هایی  از پول  استفاده  شباهت نیست ولی با بی  یهالیوود  هایاگرچه کل ماجرا به فیلم

http://jahannews.com/vdcefo8zfjh8vni.b9bj.html
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جیب   رود، به همت دولتمردانی که در که به این صورت از اموال عمومی به سرقت می

می را  بیشتری  واحدهای  دارد،  متن  خود  هستند.  او  مشوق  هم  دولتی  زعمای  خرد. 

  بد و  ینژاد هم که با همهبخوانید. احمدی  جااین   در  زمینهاین    های مشایی را درنامه

سرمایه و  لیبرالیسم  به  که  میبیراهی  نئولیبرالیسم  و  درداری  ولی  این   دهد،  اجرای 

وال واگذاری  و با شتاب این امرفتار  تر  ایران از خانم تاچر هم تاچریستی  ها درسیاست

 کند.  خسروی واگذار میرا به اقساط به امیر

گذاری امیرمنصور آریا اطالعات دست اول ندارم ولی  ی شرکت سرمایهدربارهالبته  

شامل  ش  امجموعه   آورام روایتی از رشد حیرتیها خواندهبراساس آن چه که درسایت

 دهم. به دست میها زیر شرکت

 شرکت آب معدنی داماش گیالن -

 باشگاه ورزشی داماش ایرانیان -

ایمن - و  ایرانیان  ترابر  داماش  آریا  شرکت  در  -ترابر  با    1388این دو شرکت 

 اند. یک میلیون تومان ایجاد شده یسرمایه

 تأسیس شد.  1385شرکت آهن و فوالد لوشان که درسال  -

میلیون    100با سرمایه    1386شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان که درسال   -

 تومان ایجاد شد. 

 شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیالن -

است که درشرکت شفاف شیمی پال - ولی    1382ست. شرکتی  تأسیس شد 

  500شرکت از یک میلیون تومان به    یخریداری شد. سرمایه1385درسال  

 میلیون تومان افزایش یافت. 

دریاچه - غذایی  صنایع  درل  گهر  یشرکت  سرمایه  1385رستان،    13.5  یبا 

میلیون    280اش به  میلیون تومانی تأسیس شد و طولی نکشید که سرمایه

 افزایش یافت.  میلیارد تومان 1.1به  1387 تومان رسید و در

نمونه - صنعتی  در  یگروه  گیالن،  بعد    1381منصور  مدتی  شد.  تأسیس 

به   1389  پس درسو    میلیارد تومانمیلیون تومان به یک    50اش از  سرمایه

 تومان افزایش یافت.  میلیارد 75

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/66440/
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/66440/
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/66440/
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  1342  ایران: این یک شرکت قدیمی است که در  گروه ملی صنعتی فوالد در -

بود به دالیلی    میلیارد تومان  193اش بیش از  سرمایه  1382  تأسیس شد و در

یافت.    کاهش  میلیارد تومان  54به    1386اش در که از آن بی خبرم، سرمایه

  ک شرکت امیرمنصور آریا در آمد که دراین شرکت هم به تمل  1388  مهر  در

اند که مدتی بعد به  برآورد کرده  میلیارد تومان   123آن موقع سرمایه اش را  

  232اسمی شرکت به    یکاهش یافت و مدتی بعد سرمایه  میلیارد تومان   3.2

 تومان افزایش یافت.  میلیارد

ستاره - جهانگردی  و  گردشگری  در   یشرکت  که  درفک  با    1386  درخشان 

 میلیون تومان سرمایه تأسیس شد.  100

 تأسیس شد.  1385 شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، در -

تهران که در - تومان   10  یبا سرمایه  1385  شرکت معدن شکافان  میلیون 

میلیون تومان و سپس    500شرکت ابتدا به    یپس سرمایهستأسیس شد و  

 تومان افزایش یافت.  میلیارد 3به 

 تأسیس شد.   1388مدیریت پردازش زمان که در  یورهشرکت مهندسین مشا -

در   - که  قم  الکترونیک  صنعت  نوآوران  تومان    1386شرکت  میلیون  یک  یا 

  شده به یک میلیارد   اش هزار برابرسرمایه تأسیس شد و مدتی بعد سرمایه

 تومان افزایش یافت. 

در - منصور،  گستران  تجارت  سرمایه   30ا  ب  1385  شرکت  تومان  میلیون 

شد. سرمایه  تأسیس  بعد  بعد    100شرکت    یمدتی  و  تومان    10میلیون 

 تومان افزایش یافت.  میلیارد 50نهایت به  تومان و در میلیارد

میلیون    10  یبا سرمایه  1385  ریزی منابع کرانه درهای برنامهشرکت سامانه -

 تومانی تأسیس شد. 

با    1383سازان لوشان که یک شرکت سهامی خاص است در  شرکت سبک  -

سرمایه  100 و  شد  تأسیس  سرمایه  تومان  به    یهزار  سپس   1.9شرکت 

 تومان افزایش یافت.  میلیارد

 تأسیس شد.  1388شرکت کیمه طرح ایرانیان که در  -
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 به وجود آمد.   1389 سازی لرستان که درشرکت ماشین -

 400ی  و باالخره، بانک آریا که جوازش هم صادر شد و قرار بود با سرمایه -

این سرمایه   %50د تومان تأسیس شود و به بانک اجازه داده بودند که  میلیار

 به صورت اموال غیرمنقول و امالک باشد. این جواز بعداً لغو شد. 

شروع شد ولی    1386های قالبی هم از سال سیاستفاده از الءاین استفاده و یا سو

 مدتی بعد میزانش افزایش یافت. 

تومان    میلیارد  800هم    1389  تومان و در  لیاردمی  80درکل    1388یم که در  دانمی

 تومان رسید. میلیارد 2800سی به هم میزان این ال 1390و باالخره در 

التا این  اعظم  ولی سیکنون بخش  است  پرداخته  ایران  بانک ملی  را  های قالبی 

باخت و بانک سپه   میلیارد تومان  343دیگران هم درگیرند. بانک سامان دراین میان  

تر هم گفته بودم تنزیل این  طور که پیشتومان پرداخت کرد. همان  میلیارد  70هم  

این    بعدآًها درآمده بود که  توجه درآمد برای این بانکها به صورت یک منبع قابلسیال

پرداخت کردهبودصوری    صرفاً درآمدها   پولی  یعنی  صادرکننده.  بانک  ولی  این    یاند 

باید به وعده وفا کرده و سرموعد این وجوه را به    که قاعدتاً  -  بانک صادرات  -   هاسیال

های تنزیل کننده بپردازد مدعی شد که تا صدور حکم مرجع قضایی هیچ گونه  بانک

 تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد.  

با صدور و    18طول    خوانیم که در جای دیگر می  در آریا  امیرمنصور  ماه شرکت 

دست یافته است و درازای صدور این   میلیارد تومان 2800غ سی به مبلال 105تنزیل 

وثیقه ملکی به بانک صادرکننده ارایه داده است. به  میلیارد تومان  840اسناد هم فقط 

 ای ندارند. های صادره هیچ گونه وثیقهسیال %70عبارت دیگر، 

فاجعه در و   عمق  اختالس عظیم  این  افشای  از  پیش  روز  تنها سه  است که    این 

به  . از سوی دیگر  باز شده استسی  میلیون دالر ال  60دستگیری امیرخسروی، برای او 

ار میلیارد  موارد مشابهی نظیر اختالس سه هز، یکی از وکالی مجلس »ی تابشگفته 

ولی چون گفته دارد،  وجود  آنها صرفتومانی  بیان  از  نگوییم  کنم.  نظر میاند سخنی 

شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به  

 « .آنها وجود ندارد

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77351
http://www.khabaronline.ir/news-174060.aspx
http://www.khabaronline.ir/news-174060.aspx
http://www.khabaronline.ir/news-174060.aspx
http://www.khabaronline.ir/news-174060.aspx
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 آید: ام، چند پرسش پیش میصفحات پیش نوشته چه دراما با توجه به آن

که به احتمال زیاد   - هااین شرکت   یآور سرمایهگونه بود که این افزایش حیرت ه چ

توجه هیچ    - های مختلف اخذ شده استها با ترفتدوجوهی است که از بانکبیان بیرونی  

را در است  مقام مسئولی  نکرده  از   ؟ایران جلب  نکته  دارد که    روآن این  آقای اهمیت 

دراحمدی  روزنامهمصاحبه  در  1384خرداد    11  نژاد  با  »افزایش    گفت:  ایران  یای 

از    یسرمایه بانک  به    15یک  تومان  دوره  200میلیارد  یک  در  تومان   ی میلیارد 

بیمار یا  است  سالم  اقتصاد  یک  بیانگر  آیا  احمدی «؟چهارساله،  آقای  یعنی  هم  .  نژاد 

افزایش سریع سرمایهمی ایران نشانهاقتصاد رانت  ها درداند که  فساد مالی و    یساالر 

 13سال بیش از  4یک بانک در طول  یزند سرمایهمیاو مثالی که  اقتصادی است. در

یافته و در افزایش  احمدیاین  برابر  از جا حق به جانب  افزایشی  نژاد است که چنین 

گیرد. ولی حاال چه شده است که فقط  اصطالح »حالل« صورت نمیهای قانونی و بهراه

درهمان فاصله  شش تقریباً  و  از آن،  یک    ییک مورد سرمایه  زمانی، در  یسال پس 

  برابر  هزار19د هم  یک مور  برابر و حتی در  500مورد دیگر    برابر، و در  300شرکت  

اش را استشمام کرده  نژاد نه فساد را دیده و نه بوی تعفنشده است، ولی آقای احمدی

ایم،  برابری سرمایه هم بوده  1667و    1500و    1000چند مورد شاهد افزایش    است؟ در

عرف   و  قانون  که چنین کارهای خالف  بلکه حاال  است  بسته  را  نه فقط چشمهایش 

خواهی خشک و خالی  ذرفته است حتی نتوانسته خود را به یک ع عظیمی هم صورت گر

  این است که چنین   نژاداحمدی ناگفته روشن است که منظور  .  کندهم از مردم راضی  

منظور   زمان بیان چنین نظری،  در  توجه دارید که  و فاسد و البته  اقتصادی بیمار است

. حاال بد نیست بوددوم ریاست جمهوری آقای خاتمی    یایشان هم اقتصاد ایران در دوره

 مؤسساتی درایران به صورتی که در  ینژاد جواب بدهند که وقتی سرمایهآقای احمدی

یک دولت سالم است یا یک    یکند آیا این تغییر نشانهتغییر می  امدادهبه دست    باال 

متقلب   و  اگرو حتی میدولت کالش  فعالً  -نه خود سارق    گویم  ولی    -دانمنمی  که 

 ! یقین همدست سارقانبه

  یکی   در  که  اندشده  مدعی   مجلس  90  اصل  کمیسیون  مسئوالن  که  این  آموزعبرت

  رفاه   و  صادرات  و  ملی  ازجمله  مختلف  هایبانک  و  مرکزی  بانک  به  گذشته  سال  دو

http://www.iran-newspaper.com/1384/840311/html/politic.htm#s472806
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=75413
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 داده   هشدار  آریا  امیرمنصور  اقتصادی  تحرکات  به  نسبت»  اند که:نوشته   نامه  کارگران

  میلیارد   900  کالن  مبالغ  متفاوت  شگردهای  با  آریا  آقای  که  شد   ذکر  ها نامه  این  در .  شد

  ها هشدار  این  به  مذکور  های بانک  متأسفانه   اما  است  کرده  دریافت  ها بانک  از  را  تومان

  در  که  گویدمی  هم  کشور  کل  بازرسی  سازمان  یسئر  پورمحمدی  آقای  .«نکردند  توجه

بود. ولی    داده تذکر بانکی ی تخلفاتدرباره نژاداحمدی به نامه 13 در گذشته سال سه

آن چه کرده است؟ تا جایی که خبر داریم، هیچ. و حتی    ا برخورد ب  نژاد در آقای احمدی

افتاده با هزار و یک ترفند می  اکنون هم که رازها خواهند این اختالس  از پرده برون 

 مالی کنند.  بزرگ را ماست

کردن اگرچه آغاز شده است ولی بعید است موفق شود.    مالی ماست  یاین برنامه

مجلس ادعا کرده است که »ممکن است این   –  90رییس کمیسیون اصل    -   نکونام

میلیارد  1730پرونده اختالس نباشد« و رقم آن چه که او »تخلف بانکی« نامیده را هم  

ست این رقم  ای که مسئول رسیدگی به این پرونده اعنوان کرد درحالی که اژه  تومان

 و بعد حتی بیشتر از آن اعالم کرده است. میلیارد تومان 3000را ابتدا 

تر هم گفته شد، مشارکت خاوری را نباید تنها به همین مورد طور که پیشهمان

هایی است که پس از فرار به دلیل من هم درواقع حجم فعالیت اختالس محدود کرد و 

باره توضیح پایانی این مقاله اندکی در این  بخش  رت. دسآنها مشارکت داشته ا  کانادا در

 خواهیم داد.  

که اتهامات خاوری در هیچ دادگاهی  مقطعی دولت کانادا اعالم کرد که نظر به این   در

اگر  تأیید و  ندارد  را  ایران  به  او  استرداد  قصد  است،  آنها هم    نشده  شود،  چنین  این 

 العمل مقتضی را نشان خواهند داد.  عکس

می ولی  که  اکنون  است  سالی  چند  که  خاوردانیم    ی اب غیطور  به  یمحمودرضا 

محکوم   هم  سال زندان  20به    یداخل  ی محاکمه شد و به اتهام اختالل در نظام اقتصاد

سال حبس محکوم شد و    10رشوه هم به    افتیبه خاطر در  گرید  ی. از سوه استشد

با این وصف، دولت    به همراه دارد.  مهیدالر جر  ونی لیم  3اتهامات هم    نیهرکدام از ا

او به ایران ندارد.    یای برای استرداد خاوری یا اموال به سرقت بردهبرنامه  کانادا ظاهراً

جمله به این خاطر باشد که با دولت ایران ن است این تصمیم دولت کانادا، ازاگرچه ممک

ندارد خوبی  به  ،روابط  دولولی  رفتار  این  من،  انگیزهتگمان  و  علل  غربی،  های  های 

http://30mail.net/news/2011/oct/07/fri/11854
http://30mail.net/news/2011/oct/07/fri/11854
http://30mail.net/news/2011/oct/07/fri/11854
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  ایم، تسهیل فساد و طبیعتاً های دیگر نشان دادهگونه که در نوشته ناگوارتری دارد. همان

و مالی  مفسدان  از  عملی  تداوم    حمایت  و  حفظ  اساسی  اصول  از  یکی  اقتصادی 

باشد براساس    این جوامع شده است. اگر قرار  های »کثیف« دراقتصادهای وابسته به پول

دهند، کانادا، خاوری را به ایران بازگرداند، دولت پرتغال  هایی که بر روی کاغذ میوعده

کژد دیکتاتور  باید  از  سهم  باید شماری  هم  قبرس  و  مالتا  بدهد.  تحویل  را  آنگوال  ت 

و  مالی  آسیای    مفسدان  کشورهای  کشورهای  مرکزیاقتصادی  به  را  روسیه  شان و 

 گردانند. باز

که اختالس   نی پس از ا  2011سال    در   پاسپورت کانادایی گرفت و  2005در    یخاور

استرداد   یاز کانادا برا  رانی. اگرچه اختیبه کانادا گر  ران یا  شد از  یعلن  دالر  اردیلیم  2.6

 را رد کرده است.  رانیا یکانادا تقاضا  یاو کمک خواست ول

او پس  را از یخاور یاست که شهروند نیفکر ا گزارش شد که کانادا در  2011 در

  روز پس از ورود به تورنتو پس از فرار  9گونه نشده است.   نیکه ا میدار  خبر  ی ول  ردیبگ

پرداختند    جا یک  را  خود   یدالر  ونیلیم  3و همسرش کل وام مسکن    یتهران، خاور  از

ا بعد  بها  نیو  به  را  پرند  2  یاسم  ی خانه  دخترشان،  به  فروختند   ،یخاور  س یدالر 

  اردیلیم  2.6  ساختال  کی  ی متهم است درخاوراگرچه  .  (را به او منتقل کردند  تیمالک)

دهد که پیش از آن هم خاوری  ولی شواهد نشان می  مشارکت فعال داشته است.  یدالر

میلیون دالر را   3های دیگری بوده است که به او امکان داد تا بتواند  درگیر اختالس 

در سال   یمسکون  یخانه  نیدهد ااسناد نشان میجا به بانک طلبکار خود بپردازد.  یک

ی بانک سپه برکنار شده بود ولی  مدیر عامل این زمان خاوری از    در  شد.  یداریخر  2007

خانواده    نیکه ا  ودشگفته میعاملی بانک ملی ایران منصوب نشده بود.    هنوز به مدیر

هزار دالر    660ای هستند که هم صاحب خانه ورکی  شمال شهر در  وودیهال ابانیدر خ

آن بود در    سریی  یکه خاور  ی ندر زما  ی که بانک مل  ن یجالب ا  یآن است. نکته  یبها

تحر  قرار  کانادا   اهیس  ستیل و  بود  میداشت  که خاورگفته می  .شده  اطالعات    یشود 

  اریبس  به همین دلیل  دارد و   رانیا  ی رقانونیو غ   ینیرزمیز  یهاتیالی فعدرباره  یفراوان

به نفع    نیکند که امنبع گزارش می  نیغرب قرار دارد. ا  یتیامن  یهامورد توجه سازمان

قرار   بیآن تحت تعق  یازاکند و به  یهمکار  ی غرب  یتیامن  یهااست که با نظام  یخاور

https://www.theglobeandmail.com/news/national/iranian-banker-gives-3-million-toronto-house-to-daughter/article554924
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نهایت خاوری    دانم که درام ولی بعید نمیاگرچه شاهدی از این همکاری نیافته  .ردینگ

  ی ورشود خاشود تا جایی که به غرب مربوط میگفته میبه این کار رضایت داده باشد.  

  انیبه پول نقد و به جر  ی ابیدست   یبرا  رانیا  یهاتی ی فعالدرباره»معدن طال«    کی

  2003شود که کانادا در سال  انداختن آن است که به دست غرب افتاده است. گفته می

که    یخاور  ی داد ول  جواب رد  جاای در آنشعبه  جادیا  یبرا  یبانک مل   یبه تقاضانامه

  2005بود، بانک سپه، در سال    میحرت  که در  کردکار می  رانیا  گریبانک د  کی  یبرا

تورنتو مالک خانه  در  2001او از سال    لیفام  ی. اعضاردیتوانست پاسپورت کانادایی بگ

شده است    لیکه االن تعط  یشرکت خدمات مسافرت   ک یاند و پسرش در  و آپارتمان بوده

 . کردکار می

ربط داده شد و   یخاور  انیپروفسور هما هودفر به جر  فیتوق  2016در    یگزارش  در

آزادگفته می کانادا که خواستار  ا  هودفر  یشود که درجواب دولت  از   رانیشد دولت 

کار نگرفت  هشویی را باتهام پول  رانیسخن گفته است. اگرچه دولت ا  یاسترداد خاور

و به کانادا    ختیگر  رانیا  از   یکرد. خاور  ی دگیبلکه تنها به وجه اختالس بودن آن رس

درتهران به او  یبا وجود زندگ  ستی ای که چندان روشن نوه یآن به ش  از  ش یپ   یرفت ول

ا  گریکانادایی داده شد. به سخن د  اسپورتپ  کرد  نمی  ی که در کانادا زندگ  نینظر به 

اهدا  نیکه درقوان  یطیشرا  عتایطب به    با وضعیت خاوری  دارد  وجود  تیتابع  یمربوط 

   1. ناهمخوان است

 مورد  کیتورنتو دست زد. در    در  یگذارسرقت برده به سرمایه به  یهابا پول  یخاور

با   یشد. درضمن خاور  ریدرگ  یسازخانه  یدو پروژه  دالر در  ونیلیم  14.2  با پرداخت

ا  یدالر  اردی لیم  2.6به کانادا رفت.    «یلینام مستعار »خل از    چ یسرقت شد ه  رانیکه 

ن بر  امدیوقت به دست    در   یکه خاور  یزمان   آن چه رفته است. در  و معلوم نشد که 

گزارش کردند که او در    رسماً  رانیمقامات کانادایی به دولت ا  ، کردمی  یتورنتو زندگ

  در  دولت کانادا  دیبود با   ی بانک معتبر دولت  کی  سکه ریی  یعنوان کسست. بهیکانادا ن

می  ش یب  ی خاور  یتقاضا  دنیوارس دقت  اازمعمول  که  بودند.    نیچن  ن یکرد  نکرده 

 
1. https://www.antimoneylaunderinglaw.com/2016/06/iran-renews-calls-for-the-

deportation-of-khavari.html 

https://www.antimoneylaunderinglaw.com/2016/06/iran-renews-calls-for-the-deportation-of-khavari.html
https://www.antimoneylaunderinglaw.com/2016/06/iran-renews-calls-for-the-deportation-of-khavari.html
https://www.antimoneylaunderinglaw.com/2016/06/iran-renews-calls-for-the-deportation-of-khavari.html
https://www.antimoneylaunderinglaw.com/2016/06/iran-renews-calls-for-the-deportation-of-khavari.html
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جا در  و بعد از آن کنند منتقل می ی را ابتدا به دوب ها پول  میمقابله با تحر یها برایرانیا

جا باعث  و بعد ارسال از آن  ی . ارسال پول به دوب تدافمی  انیبه جر  یالمللبین ینظام مال 

  ی عنی. میجرم« طرف هست یآمدهابا »پی جانیا و در رکندییپول تغ تیماه تا شود می

جا  نیا  در  یفساد مال   لیکانادا نقش خود را در تسه  دولت،  دیبه هر طرف که چرخ بخور

 . کرده است فایا

د  خبر  2016  در مزراه  .منتشرشد  هینشر  نیا  در  یگریجالب    از   یک یکه    یسام 

ست درحال ساختن دو مجموعه آپارتمان در تورنتو  کانادا  یهاوبفروشبساز  نیترمعروف

کرد    دی ها دالر باج خواست و تهدونیلیبه او تلفن زد و از او م  ی کس  2015بود که در  

خانه فقط  نه  آبروکه  بلکه  زد  خواهد  آتش  را  مزراه  ش یاش  برد.  خواهد  هم  در    یرا 

 ی که به او تلفن زده بود محمودرضا خاور  یکرد نوشت کس  میکه به دادگاه تسل  یتیشکا

شده و از سال    یبود که با سرقت اموال به کانادا متوار   ملی ایرانبانک    نیشیپ   سریی

 ی همزرا کیشر یپسر خاور ایاست که گو قرار نیاز ا انیاست. جر بیتحت تعق 2011

شده است.   گرفته  کاره بکار    نیا  یای است که براهیسرما  یمنبع اصل  نیچنو هم  است

  یمزراه نیکه انجام گرفت ب یاز قرار توافق یول دیدانم سرانجام دادگاه به کجا کشنمی

  در  یخاور اریآمد. خشا شیبود که اختالف پ  یرضا خاورپسر محمود یخاور اریو خشا

ساله است   63اش تلفن نزده چون پدرش که  کیشر  ه پدرش باسناد دادگاه ادعا کرد که  

گزارشگر ادامه نکرده است.    دیکس را تاکنون تهدچیاست که ه  یرحمدل  اریآدم بس

و    ها لیمیممکن نشد و به ا  ی رضا خاورتماس با محمود  یگرید قیطر  چیبه هدهد  می

نداد. خشا پاسخ  کار    سئولم  رانیعنوان مدبه  ی مزراه  ی و دامادش در کمپان  ار یتلفن 

را باال    یسرشان کاله گذاشته است و اموال کمپان  یه اند که مزرایکردند. آنها مدعمی

 105او طلب دارد و خواستار پرداخت حداقل    از  شد که  یمدع   اریاست. خشا  دهیکش

است   ان یجر  هایی که دربرنامه  گر ید  در  د ی طور با  نی دالر خسارت شد و هم  ونیلیم

ها  پروژه  نیاز ا  یکی   یو پدرش فقط برا  اریکه خشا  تدردادگاه گف   یباشد. مزراه  کیشر

از سود است.   %50شان تنها  که کار تمام شود سهم  یوقت  جهیاند و درنتگذاشته  هیسرما

ادعا خاور  یبه  خانواده  د  یاو  پروژه  نوبه  نداشته  یمشارکت  چیه  گریدر  به  هم  او  اند 

 کرده است.  یر خسارت از خانواده خاوردال ونیلیم 50 یتقاضا

https://financialpost.com/personal-finance/mortgages-real-estate/an-iranian-fugitive-toronto-property-mogul-and-a-deal-gone-awry
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  یهردو قبول دارند که مزراه  ینظر دارند ولاختالف  اتی جزییچه درباره اگر  آنها

  شانیبرا  تا آشنا شده است که او را استخدام کرده    یخاور  اریبا خشا  ش یسال پ   شش

سالش بود به کانادا مهاجرت کردند. او    6  یوقت  1977در    یمزراه  یخانوادهکار کند.  

 ن یشویی داشت. داستان اخشک  کی  2007را تمام نکرد و تا سال    رستانیدب  یدوره

هم    یکنند و مزراه  یگذارخواستند در مستغالت سرمایهمی  یخاور  یاست که خانواده

را   هیسرما  یخاور  یشد که خانواده  نیا  بر  راه انداخته بود. قرار  یبفروشبسازو  یکمپان

  تیالککند و بعد م می  ت یریعنوان کارشناس کارها را مدهم به یکند و مزراهتأمین می

  14.2حداقل    یکه خاور  شودیشود. گفته م  میشان تقسنیب  یطور مساوو سود هم به

صورت است   نیتورنتو به ا  کار در  یهویپرداخته است. ش  نیزم  د یخر  یدالر برا  ونیلیم

کند  می  شرفتیپ   یکه کارها اندک   یوقت  الزم است و  هیاول  یه یسرما  نیزم  دیخر  یکه برا

ها به فروش  از آپارتمان  %60  دی آن وام مسکن گرفت. با  لیتکم  یتوان از بانک برامی

 شفاف معلوم باشد.   طوربه نیشیپ  ی باشد و منابع مال دهیرس

وعده دادند   یخاور یبود که خانواده نیدو ا نیا نیب یهمکار یهاتیاز جذاب یکی

 ی شواهد  از بانک وام گرفته شود. در  ستیکنند و الزم نمی یتأمین مال  که کل پروژه را

  را در   ه یسرما  به کمک خانواده  اری شد که خشا  ی مدع   ی شد مزراه  هئکه به دادگاه ارا

او  ی رگفت که خاو  مصاحبه  کیدر    ی. مزراهد یمراحل تدارک خواهد د  یهمه به  ها 

 کنند.   ی توانند کل پروژه راتأمین مالدارند که می یمیعظ  یاند که منابع مال گفته 

به او گفته   یاست که مزراه  ی مدع   ار ی. خشاندیگومی  یگریداستان د  یها ول یخاور

 تمام کند.   پروژه را  یستان دارد که بدون وام سرمایه ی کاف یاست که او به اندازه

شان خواستند از پروژهمی  2011سپتامبر    در  یخاور  اریو خشا  یمزراهکه    یحال  در

  ان یتر کل برنامه را به هم زد و جرآن طرف  لیهزار ما  نیرونمایی کنند، تحوالت در چند

شد.    یعلن  یدر سرقت از اموال عموم  یو نقش محمودرضا خاور  یاختالس از بانک مل

رفتن به کانادا ترک    یرا برا  رانیسرعت ابه  و  داستعفا دا  از مقامش  یمحمودرضا خاور

  ی المللبیناز مجامع    رانیپاسپورت آن کشور را گرفته بود. ا  ش یپ کرد که بعد معلوم شد از

  م یدانکمک کنند که می  رانیبه ا  یرضا خاورو استرداد محمود  یریخواست در دستگ

راستا    نیا  ای درهی عالمهم ا  یمللالبین  سیندارند بکنند. پل  ال ینکردند و هنوز هم خ

  نینکردن ا  یهمکار  یدولت کانادا برا  یبعد آن را حذف کردند. بهانه  ی منتشر کرد ول
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بدهند.    لیاعدام کند تحو  را  که ممکن است او  یتوانند مظنون را به کشور است که نمی

ا  اسناد   در   ی حت  یخاور  اریخشا او می  نیدادگاه به    ی ترسد کسان نکته اشاره کرد که 

مقابله با   یکه کانادا قانون سازمان ملل متحد برا نیاو صدمه بزنند. با ا  بخواهند به پدر

که   نیکند. پس از انمی  یهمکار  رانیمورد با دولت ا  نیدرا  یاست ول  رفتهیفساد را پذ

تورنتو مالقات کرد.    در  ی خاور  یبا خانواده  ی شد مزراه  ی اخبار مربوط به اختالس علن

  در  یخاور  یهاکه حساب  نیشد چون پس از ا  ردادکه او خواهان فسخ قرا  د یگویم  او

 ن یا  یول  یخاور  اری توانست به وعده عمل کند. خشانمی  گریها مسدود شد او دبانک

آنها   یهابود و حساب ی لینشست فام کیمالقات تنها    دی گوکند و میداستان را رد می

 دود نشده است.  مس

را حل   اختالفات خود  یورخا   اریو خشا  یکه مزراه  میدار  براساس اسناد دادگاه خبر

  %50هم    یخاور  یو خانواده  ردیدست بگ  کنترل کامل را در  یاند و قرار شد مزراهکرده

  نیدهد که درمواجهه با ارا نشان می  یگریاسناد ابعاد د   ی از سود را خواهد داشت. ول 

درصد    20به نسبت باال،    یدالر با بهره  ونیلیم  88ها  مجبور شد از بانک   یمزراه  تیوضع

 تورنتو ادامه دارد و در   مسکن در  ی. چون رشد بهاافت یوکار ادامه  و کسب  ردیوام بگ

  2012سال    فروش شد. در  و   دیتورنتو خر  در   یواحد مسکونهزار    28حداقل    2011سال  

البته خشا  گریواحد د   24388ساختن   چنان جزو و دامادش هم  یخاور  ار یآغاز شد. 

در   ه ریمد  ئتیه و  می  هستند  شرکت  هم  ولجلسات  که    د یگومی  یمزراه  ی کنند 

  چ یو ه  رندیبگ  ادیمستغالت را    وکارکسبمنظور است که    نیبه ا  مشارکت آنها صرفاً 

  یشد که او مدت  یمدع یخاور اریاسناد دادگاه خشا ندارند. در   هیدر تأمین سرما ینقش

شاهد مبادالت مشکوک بوده است. به   نیچنگم شده و هم  ی بود که متوجه شد منابع 

  ار یخود شدند و خشا یهیپس گرفتن سرماو دامادش خواستار باز یخاور ،خاطر نیهم

از مواقع خوب عمل    ی اگرچه اعتراف کرده که دربعض  یاست که مزراه  ی مدع   یخاور

جا بود که  نیراه نداد و با آنها قطع رابطه کرد. ا  گریشرکت دبه    را  آنها   ی ول ،نکرده است

شد    یاسناد دادگاه مدع   در  یخاور  اریخشا  لیکرد. وک  تیبه دادگاه شکا  یخاور  اریخشا

و    ده یخر  یجت شخص  کیخود    یبرداشته است برا  ی که از کمپان  ی با پول  یکه مزراه

  ی دالر برا ونیلیم 1.9با صرف  نیچندانشگاه فرزندش را پرداخت کرده و هم یه یشهر
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اتهامات را رد   نیا  یهمه  یاسناد دادگاه مزراه  است. در  دهیخر  یی الیو  یخانه  کیخود  

 ی شد پژوهشگر  یبه اطالع او برسد و مدع  یشد که اطالعات آمار  نیخواستار ا  و  ردک

  شتریادعاها ب  نیی اطرف نبوده است و درباره  یب  دهیرا به سرانجام رسان  هاادعا  نیکه ا

 نگفت.  

دادگاه    شهادت دادن در  انیجر  کی  گفت. او در  یگریداستان د  گر،یزمان د  البته در

به او تلفن کرده و    یشد که محمود خاور  یمدع  رفتسوگند انجام گ  یکه پس از ادا

ها  او چک   یخانواده  ید اگر اجازه ندهم اعضااش را آتش خواهد زکرد که خانه  دیتهد

 اریخود را عوض کرده است. خشا  یاو قفل محل کار و خانه  لیدل  نیرا نقد کنند. به هم

شان  اند و به علل اختالفاساسیاتهامات ب  نیا  یاسناد دادگاه گفت همه   هم در   یخاور

  ی قاض  کیکه    ندک  عیرا تسر  اناتیدادگاه خواست که جر  از  نیچنندارند. او هم  یربط

روال معمول خود را    اناتیگرفت که جر  میتقاضا را رد کرد و تصم  نیا  وینتارا  التیا  در

ها به فروش از پروژه  یکیچنان ادامه دارد  دو طرف هم  نیا  یکه دعوا  یحال  . درندک  یط

ای که طبقه   80ساختمان    یبرا  یمزراه  ،ضمن  در حال اتمام است. در  یدوم   ورفت  

نفر   2000شود که  آن است و گفته می  یابیبازار  یبرا  یزیرحال برنامه  سازد دردارد می

دالر    ونیلیم  30پنتهاوس هم هست که    کیمجموعه    نیدرا  .در صف انتظار آن هستند

 . شده است یگذارمتیق

اختصار بیان کردیم برگردیم و بعضی از شواهد را مرور چه که بهاما با توجه به آن

معارفه  درکنیم.   به  یزمان  عامل عنوان  خاوری  ایران،  مدیر  ملی   نیالدشمس  بانک 

از دو حال    در نظر گرفته شد.  یتیجوانب امن  یوقت اقتصاد گفت همه   ریوز  ینیحس

  ن یا  ایگفت  دروغ می  علناً   مجلس فعلی،   یوزیر اقتصاد پیشین و نماینده  ای  ستیخارج ن

او پاسپورت کانادایی    2005ادعا داشت. ازسال    ی نداشت ول  خبر  واقع از چیزی به  که ابله

  ی واحد مسکون  کی   دیخر  یشروع شد که برا  2001  زاش با کانادا امناسبات  یداشت ول

چه حفظ آن  یبرا  ی ر وام مسکن گرفت. خاورهزار دال  615  ، ورکیشهر    ی بخش شمال  در

خود را به پسرانش   ی هاای از داراییبخش عمده به سرقت برد، رانیکه از اموال دولت ا

  منتقل کرد و  رشاش را به دخت   یدالر  ونیلیو اردوان منتقل کرد و خانه سه م  اریخشا

د  نیهم خانه  سه  درکانادا  یگریطور  رسان  که  ثبت  به  همسرش  اسم  به  را  .  دیدارد 

بر خر  یدهد که محمود رضا خاورنشان می  موجود  ی هاگزارش  پسرانش عالوه    د یو 

https://aftabnews.ir/fa/news/375498
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Reza_Khavari
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وام مسکن هم حدود    یدهندهوام   10دالر مستغالت در تورنتو، از    ونیلیم  12از    شیب

ادعای وزیر پیشین   دانم برسربه این ترتیب، نمی . اندگرفتهدالر وام مسکن  ونیلیم 11

 حداقل خبر  یولایم!  نظر گرفته   جوانب امنیتی« را در  یآید که »همهاقتصاد چه می

نزده است. جالب    یکار  چ یدست به ه  یبا خاور  وندیپ  دولت کانادا در  2016که تا    میدار

   .خود حذف کرده است تیسا را از ینام خاور 2016نترپول در اکتبر یکه ا نیا

قتل    یپخش شد که خاور  یمجاز  ی ای در فضاعهیشا  1396  آذر  در به  درکانادا 

رسد که خود او در گسترش نکرد و به نظر می  تأییداست. دولت کانادا قتل را    دهیرس

 ی از سو  عهیشا  نی پخش ا  رسدیبه نظر م  ،نیدست داشته است. با وجود ا  عهیشا  نیا

  یو هم کسان   یو  یبرا  ندیخوشا  یموجود باشد و هم خبر  یزنگمانه  نیترساده  یخاور

 ی . بدون شک اگر خاورکردندیمهره استفاده م  کیعنوان  به   یپرده از خاور  که در پشت

فساد سه   یممکن است پرونده  ردیقرار بگ ییمراجع قضا  ییشود و مورد بازجو  ریدستگ

باز شود.    وندهبه پر  یاریبس  یمواجه شود و پا  یادهیچ یو پ  دیبا ابعاد جد  یاردیلیهزار م

خاوربه   جهینتدر حذف    زی ن  یاعده  ،یجز  دنبال  به  که  دارند  حضور  کشور  داخل  در 

ا  کردنو مختومه  یخاور  یکیزیف با    ی احتمال که خاور  ن یا  همه،  ن یپرونده هستند. 

است. به   تریقو  باشددر کشور  یفساد اقتصاد یپرده توجه عناصر پشتهمچنان مورد

م پشت  رسدینظر  و    رانیا  قتصادا   یپرده  در  با    ییهاگروه  ایافراد  که  دارند  وجود 

  ای و    یی شناسا  یکی نزد  که در  یو در مقاطع  مکندیگسترده، اقتصاد کشور را م یهارانت 

تا   دهند یجلوه م  یعنوان مقصر اصلرا به یمختلف برخ  یهاهستند با ترفند یریدستگ

بمانند و به منافع خود فکر  یپرده همچنان باق  برخورد کند و آنها در پشت  یقانون با و

و به    گذاردیم  یاز خود برجا   یادیمهر زسربه  یرازها  یکنند. بدون شک قتل خاور

  کهنیقتل برسد تا ا  یو  دهندیم  حیپرده ترج  افراد حاضر در پشت  یبرخ  لیدل  نیهم

 .ردیمورد محاکمه قرار بگ یبه صورت قانون

خبر ندارم. متأسفانه هرچه در اینترنت    کنداین که در شرایط کنونی خاوری چه می

نیافته بدیعی  و  تازه  مطالب  که،  گشتم  این  است  ذکر  قابل  که  موردی  تنها  گفته ام. 

 رستوران هستند. پنجتورنتو مالک  خاوری در شهر یکه خانواده شودمی

https://aftabnews.ir/fa/news/494899/
https://icjournal.ca/en/post/khavari-family-owns-5-restaurants-in-toronto/
https://icjournal.ca/en/post/khavari-family-owns-5-restaurants-in-toronto/
https://icjournal.ca/en/post/khavari-family-owns-5-restaurants-in-toronto/
https://icjournal.ca/en/post/khavari-family-owns-5-restaurants-in-toronto/
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بین نیستم. از سویی  فساد مالی در ایران خوش  یدر پیوند با سرانجام این پرونده

ای برای تحویل این مفسد مالی به ایران داشته باشد  دانم که دولت کانادا ارادهبعید می

ابعاد آن هم از  این مفاسد، متأسفانه بعضی  اصلی  بازیگر  به  عدم دسترسی  با  چنان  و 

 ه باقی خواهند ماند. ناشناخت
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)ماشینصاحب   نقلیه  وسایل  از  فوالد،  تا  سیمان  از  که  است  های  تأسیساتی 

واگن )بهمسافربری،  کشاورزی  شیمیایی  مواد  تا  تراکتور(  و  قطار،  و  مترو  ویژه های 

هایی دارد که  شرکتکند.  فروشی نفت( را تولید میکودهای شیمیایی( و انرژی )خرده

زیرساخت )ازدر  عمومی  کارخانههای  نمکجمله  معدن،  های  حفاری  آب(،  از  زدایی 

خرده و  نظامی،  کارخانهتجهیزات  دارند.  فعالیت  دارویی،  فروشی  محصوالت  هایش 

غذاهای فرآوری شده، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، کامپیوتر و تجهیزات نوری تولید 

با سالن    هاییها، هتلر هکتار زمین بایر را تصاحب کرده و در آنها پلها هزاکند. دهمی

های مسکونی و  های لوکس، مجتمعهای ساحلی با ییالق گاهو تاالرهای سودآور، تفرج

جایگاه خود  چتر  زیر  است.  ساخته  مجلل  ترابری،  شرکتهای سوخت،  ویالهای  های 

کند. هزاران مایل تعددی را اداره میهای مهای خدمات نظافت منزل، و پارکینگشرکت

اش را به جیب  ه احداث کند و پول عوارضیزمین از دولت دریافت کرده تا در آنها بزرگرا

 خود بزند. 

های  این امپراتوری اقتصادی از آن کیست؟ پاسخ ارتش مصر است. فهرست دارایی

شته منتشر کرد.  سال گذ 1توجهی استخراج شده که بنیاد کارنگی فوق از گزارش جالب

لزوماًماجراجویی) ارتش  فایننشال    های  روزنامه  است: چنانکه  نبوده  احتیاط همراه  با 

میلیارد    1.18ی سیمانی به ارزش  ازتش مصر کارخانه  2018تایمز گزارش کرد، در سال  

 ها شد.( تولید داخلی و درنتیجه سقوط قیمت دالر افتتاح کرد که باعث اضافه

از   مطالعهاگر  در  عایشه صدیقه  که  بگیریم  وام  دربارهفرمولی  خود  پیشگام  ی  ی 

هر کشوری توان گفت  کار برد، می( به2007)  2شرکت سهامی نظامی پاکستان با عنوان  

منظور از این گزاره اشاره به   ارتشی دارد، اما در مصر این ارتش است که کشور دارد.

نیروهایجامعه دست  به  صرفاً  که  نیست  می  ای  اداره  اشکال مسلح  به  چنانکه  شود، 

ی مختلف در کشورهای متعددی از نیجریه تا برزیل شاهد آن هستیم. همچنین مسئله 

پدیده به  یادداشت  بهاین  ارتشی  »دولت  نمی  3ساالر«اصطالح  به  مربوط  که  فف  شود 
 

1 Carengie Foundation 

2 Milirary Inc. 

3  .Praetorian State  روم باستان گرفته شده است که به دخالت    انیفرمانروا  ژه یاز سپاه و  نی: اصطالح پرتور

 کندیاشاره م یاسیاز اندازه ارتش در امور س شیب
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رژیمنوبه با  نباید  خود  ارتشی  زیرا  شود،  گرفته  اشتباه  نظامی  مهای  تواند  یساالری 

توان در تعداد  دوشادوش یک سیستم انتخاباتی وجود داشته باشد؛ صفت بارز آن را می

اکنون در الجزیره و اسراییل، یا در بسیاری از کشورهای های سابقی یافت که همژنرال 

صندلی بر  مرکزی  آمریکای  و  زدهآفریقایی  تکیه  دولتی  اینهای  به  اند.  حتی  جا 

های غربی وجود  کنیم که در بسیاری از دولتی« اشاره نمینظام - های صنعتی»مجتمع 

این مجتمع در  بریتانیا؛  تا  فرانسه گرفته  و  ایاالت متحده  از  نیروهای مسلح  دارد،  ها، 

دست صنایع  کنند که بهتقاضای چشمگیری برای خرید تسلیحات و فناوری ایجاد می

های دوطرفه تضمین بستانهشود، و پیوند میان این دو بخش با بدخصوصی برآورده می

: شهروندانی  1شود، یا چنانکه در زبان فرانسوی رایج شده »خاراندن پشت یکدیگر«می

یک میکه  را  صدساله  ره  مقامشبه  به  و  میروند  منصوب  باال  از  های  پس  و  شوند، 

 برند. ها بهره میبازنشستگی نیز از مواهب عضویت در هیأت مدیره یکی از شرکت

ی ارتش قرار پردازیم که اقتصادشان در سیطرهدداشت به کشورهایی میدر این یا

شان لباس نظامی بر تن دارند. کجا  ای که قدرتمندترین کارفرمایانگونه گرفته است، به

ای در  نقش عمده  1990ی  تا دهه  بخش خلقارتش آزادی شاهد این پدیده هستیم؟  

های  ای از دادگاهن پس از مجموعهکرد، اما حزب کمونیست چیاقتصاد چین ایفا می

رتبه، و اصالحات قانون، مجدداً زمام امور را به مبارزه با فساد، پاکسازی کادرهای عالی

شک در حال گسترش است، بنا بر دست گرفت. در روسیه، نفوذ نیروهای نظامی بی

  های مختلف اقتصادی درگیر است، ارتش روسیه »در بخش  المللشفافیت بینگزارش  

گیرد« و اخیراً این حوزه تا »فروش مازاد  ونقل تا خدمات درمانی را در برمیکه از حمل

، میراث شوروی یعنی برتری هرچندتسلیحات، و بیمه و بازاریابی« گسترش یافته است.  

تصفیه  دوران  به  قدمتش  )که  مسلح  نیروهای  بر  میخائیل  حزب  سرخ   ارتش  ی 

 جا مانده است.  گردد( کماکان بهبازمی 1937در  2توخاچفسکی 

 
1  .Pantouglage  یسیمعادل با اصطالح انگل  یاسیس  اتی و در ادب  ییدمپا  یبه معنا  revolving doors   اشاره

 .کنندیم نیرا تام گریکدیکه منافع  یاگونهدارد به یو دولت یخصوص یهابخش انیمتعدد م یهابستانبه بده 

2 Mikhail Tukhachecsky 
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ی  اگر استثنای مهم تایلند را کنار بگذاریم، آرایش اجتماعی مشخصی که به سلطه

شود: مصر،  شود اغلب در کشورهای مسلمان دیده می»شرکت سهامی نظامی« منجر می

ی موضوع ی تاریخپاکستان، ترکیه، ایران )بدون در نظر گرفتن اندونزی که ما را از زمینه

توجه اینکه مرکانتیلیسم نظامی این کشورها کاری با امور ی قابلکند(. نکتهخارج می

برابر مبارزه را همچون سنگری سکوالر در  ارتش خود  ندارد. در مصر،  جویی  مذهبی 

به دست    2013دهد )مثالً کشتار اعضای اخوان المسلمین را در  گرایان نمایش میاسالم

انکار میراث الئیک کمالیسم  ، چنانکه در ترکیه شاهد نشانه غیرقابلسیسی به یاد آورید(

هستیم. در ایران ارتش کارفرما یکی از محصوالت جانبی اسالم سیاسی بود، درحالیکه  

گرایانه در دولت تحت دیکتاتوری محمد  در پاکستان، خود  ارتش عامل چرخش اسالم

اعدام    1979ی سکوالر را در سال  1بوتوضیاءالحق بود )فردی که در نهایت ذوالفقار علی  

 کرد(. 

همت نمونه  به  زیادی  حد  تا  که  شده،  مستند  کشورها  سایر  از  بهتر  پاکستان  ی 

های زراعی  درصد از زمین  12تحقیقات صدیقه حاصل شده است. ارتش پاکستان مالک  

خیزترین و پربارترین مناطق پنجاب و سند  شان در حاصلکل کشور است که بیشتر 

 3گیرد: بنیاد فوجی به مدیریت پنج بنیاد »خیریه« صورت می  2ار دارند. عملیات تجاری قر

ارتش  رفاه  پاکستان(،    4)که مدیریت آن به دست وزارت دفاع است(، صندوق  )ارتش 

بحریه بنیاد  هوایی(،  )نیروی  شاهین  و    5بنیاد  دریایی(،  کارخانه)نیروی    هایبنیاد 

فوجی، شاهین و بحریه در  )همچنین زیر چتر وزارت دفاع(.   6تجهیزات نظامی پاکستان

از کارخانهمؤسسه   100مجموع   اختیار دارند، که  را در  تولید کود ی تجاری مجزا  ی 

کارخانه بانک،  سوخت،  جایگاه  نانوایی،  تا  کارخانهشیمیایی  سیمان،  بافی،  جوراب   ی 

 
1 Zulfiqar Ali Bhutto 

2 Business operations 

3 Fauji Foundation  

4 Army Welfare Trust 

5 Bahria Foundation 

6 Pakistan Ordnance Factories Foundation  
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گیرد.  های تلویزیونی را در برمیهای اخیر، شبکهر سالمحصوالت لبنی، زمین گلف، و د

 کند که: مقاله جدیدی از الیوت ویلسون به این نکته اشاره می

می  اداره  را  ]خصوصی[  امنیتی  نهاد  یک  فوجی  پرسنل »بنیاد  به  که  کند 

می اجازه  خصوصی نظامی  امنیتی  نیروی  قالب  در  خود  فراغت  اوقات  در  دهد 

گذاری ی نفتی، و یک سرمایهنیاد همچنین دارای یک پایانهفعالیت کنند. این ب

ی معادن فسفات است. صندوق رفاه ارتش یکی  مشترک با دولت مراکش در حوزه

را در اختیار    بانک تجاری عسگریی کشور به نام  دهندههای وامترین بنگاهاز بزرگ

ی مزرعه  دارد، و در کنار آن یک خط هوایی، یک آژانس مسافرتی، و حتی یک

رسد  می  1ی لجستیک ملیخانه پرورش اسب را زیر چتر خود دارد. سپس نوبت به  

ترین شرکت کل  رانی و ترابری پاکستان )و همچنین بزرگ ترین کشتیکه بزرگ

دارد، مجموعه  خود  مالکیت  در  را  فعالیتکشور(  که  جادهای  از  تا  هایش  سازی 

از  پل زیادی  انبار حجم  و  نگهداری  و  بر  ذخیره سازی  در  را  ی گندم کل کشور 

از می باید  را  نان  است.  محسوس  جا  همه  ارتش  حضور  خالصه،   )...( گیرد. 

شوند اما در تملک ارتش  های خرید که به ظاهر توسط شهروندان اداره مینانوایی

بانک سپردههستند.  ارتش  کنترل  تحت  میهای  دریافت  را  وامها  را کنندو  ها 

می بنابتخصیص  تخمیندهند.  یکر  تا  و  ها،  سنگین  صنایع  درصد    7سوم 

 های خصوصی در اختیار ارتش قرار دارد.«دارایی

در ایران نیز نقش بنیادها به همین اندازه پررنگ است، جایی که سپاه پاسداران 

ی خود دارد، از انرژی گرفته تا زیرساخت، و از امور سوم اقتصاد را در سیطرهحدود یک

خود صنعت  تا  که مالی  است  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  آنها  از  یکی  روسازی. 

سازمان  ی این بنیاد یعنی  ترین زیرمجموعه شود. بزرگشکل مشترک با دولت اداره میبه
کارخانه است. در همین حال، هلدینگ    115مالک بیش از    صنایع غذایی و کشاورزی

های  ای از پروژهطیف گستردهشده، مسئولیت  شرکت ثبت  812االنبیا، با بیش از  خاتم

( شامل  RANDعهده دارد، که طبق گزارش اخیر اندیشکده رند )عمرانی کشور را به 

های سنگین؛  سازی؛ سازهها؛ ساختمانههای تغییر مسیر آب؛ بزرگرا»سدسازی؛ سیستم

 
1 National Logistic Cell 
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تأمین آب؛ و خطوط اصلی گاز،    های ی نفت[؛ سیستموساز فراساحلی ]در حوزهساخت

شود. به این فهرست باید دانشگاه و مراکز تحقیقاتی نظامی، ساخت  نفت، و آب« می

و همچنین قطارهای سریع تهران  را  خط جدید متروی  اصفهان  و  تهران  میان  السیر 

سازی، یعنی  ترین شرکت کشتیاالنبیا عالوه بر بزرگ، خاتم2009اضافه کرد. از سال  

های ساخت و تعمیرات کشتی در بوشهر ی کارخانه، ادارهصدرانعتی دریایی  شرکت ص

 کش است.  بار و نفتهای حمل  را نیز به عهده گرفته است که تخصص آنها تولید کشتی

ایم. سپاه پاسداران کنترل بخش بزرگی از تا اینجای کار به بازار سیاه اشاره نکرده

زند؛  های غربی را نیز دور میدر دست دارد که تحریمکاالهای قاچاق واردشده به ایران را  

هایی که برخالف انتظار، ثروت، نفوذ و محبوبیت آنها را افزایش داده است. آخرین تحریم

توان انتقام سپاه از جناحی از روحانیت تلقی کرد که  جمهوری را میانتخابات ریاست

موضوع روحانی  دوران  در  داشت.  را  آنها  نفوذ  کاهش  خیریه   قصد  بنیادهای  مالیات 

های مؤثر این بنیادها با اتهام فساد و اختالس  ]فرادولتی[ مطرح شد، و برخی از چهره 

 مواجه شدند. این اقدامات خشم جناح مقابل را برانگیخت.

ترین نمونه ترکیه باشد، جایی که اردوغان بیش از دو دهه به دنبال  احتماالً جالب

اس  است.  بوده  ارتش  بر  )سلطه  توسعه  و  عدالت  حزب  از  عمومی  در AKPتقبال   )

اولیهسال از تصور داریی زمامهای  بود که ]مردم[  به دلیل گشایشی  تا حدودی  اش 

هایی که از زمان تأسیس جمهوری در کردند؛ ژنرالها احساس میرهایی از یوغ ژنرال

آمیزی  نت ، بازیگران اصلی و مستبد در عرصه سیاست بودند. سرکوب خشو1923سال  

تر از انتظار برانگیخت، دقیقاً  اتفاق افتاد، مخالفتی کم  2016که به دنبال کودتای مبهم  

 به این دلیل که هدف آن حمالت عمدتاً افسران ارتشی بودند.

مانده است. چطور نخورده باقیبا وجود این، امپراتوری اقتصادی ارتش ترکیه دست

است که   OYAKبازنشستگی ارتش یعنی  ممکن است؟ ستون این امپراتوری صندوق  

 کند:  چنین توصیف می  آن راالمانیتور متین گورچان در 

ی ارتش ترکیه موظف هستند که عضو ]این  »تمام افسران کادر و افسران وظیفه 

عضو صندوق بازنشستگی    هزار250ی  درصد از حقوق ماهیانه  10صندوق[ شوند. حدود  

اضافه گردد، که گردش مالی در  شود تصورت خودکار کسر میارتش به  ا به صندوق 

ایجاد می  35حدود   بازیگر مهمی ]در  میلیون دالر  ارتش  بازنشستگی  کند... صندوق 
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بخشعرصه  در  که  است  اقتصاد[  سیمان،  ی  و  فوالد،  آهن،  تولید  همچون  هایی 

ساخت  و  خودروسازی،  شیمیایی،  تولیدات  مالی،  امور  انرژی،  معادن،  استخراج  وساز، 

های چندین میلیارد دالری انجام  گذاریها سرمایهات نظامی، و مدیریت بندرگاهخدم

ها، صندوق بازنشستگی ارتش به نیروی مسلط بدل شده  دهد. حتی در برخی بخشمی

درصد از صنعت خودروسازی کل  20درصد از تولید فوالد صنعتی، و کنترل  25است؛ 

های برجسته در این دو بخش  به نمونه  کشور در اختیار این صندوق است. برای اشاره

از کارخانه می های  های آهن و فوالد در ارغلی و اسکندرون، و همچنین کارخانه توان 

کارخانه برد.  نام  بورسا  در  ارتش  بازنشستگی  صندوق  صندوق  رنوی  سیمان  های 

هزار کارمند در  32کند. بیش از  بازنشستگی ارتش سهم مهمی در اقتصاد ملی ایفا می

 21ی صندوق بازنشستگی ارتش مشغول به کار هستند که در  شرکت زیرمجموعه   60

 کنند.«کشور مختلف فعالیت می

شود: چرا اردوغان موفق نشده تسلط ارتش را در ترکیه خنثی سؤالی که مطرح می

تغییر سازد؟   با  سالیان  این  تمام  در  که  است  کارکشته  سیاستمداری  اردوغان  زیرا 

های پلیس  ور زدن، و نفوذ کردن پیش رفته است. ]اردوغان[ داراییمسیرهای پیاپی، د

زمان با تمهیدات متنوعْ یکی  فف به شدت افزایش داده، و همی ارتشرا فف اغلب به هزینه

های قدرت اقتصادی ارتش، یعنی مالکیت زمین، را تضعیف کرده است. نیروهای  از ستون 

در مالکیت داشته است، آن هم معموالً در  طور تاریخی قطعات بزرگ زمین را  مسلح به

پایگاه مانند  باشند،  مناسب  زمین  داللی  برای  که  حاشیهمناطقی  در  نظامی  ی های 

اند،  بودهوساز و داللی زمین دو موتور »معجزه اقتصادی ترکیه«  شهرهای بزرگ. ساخت

الت و توسعه اند. بعید است حزب عدتق افتادهشدت به تقموتورهایی که البته امروز به

خم به ابروی خود آورده باشد که چرا این رشد به بهای امالک نظامی حاصل شده است.  

  TSKGVی  پس از کودتای نافرجام، اردوغان خود را به عضویت و ریاست هیئت مدیره

و  تسلیحات  تولید  که  بنیادی  کرد،  منصوب  ترکیه(  مسلح  نیروهای  تقویت  )بنیاد 

 کند. تحقیقات نظامی را کنترل می

های نظامی اردوغان در کردستان، اما واقعیت این است که با توجه به ماجراجویی

تواند  سوریه، لیبی، و آذربایجان، او بیش از هر زمانی به ارتش نیاز دارد، و بنابراین نمی
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از حال پیش  قرار دهد. حتی  را در خطر تضعیف شدن  ارتش  وهوای کنونی وفاداری 

ترکیه که دیگر   اجازه نمیاقتصاد  اردوغان  ارتش به  بازنشستگی  دهد نزدیک صندوق 

برد که تخم  برود، باز هم این ماجرا به قوت خود باقی بود، زیرا آدم مرغی را سر نمی

 گذارد.  طال می

درباره کوتاه  یادداشت  این  همه،  این  نکته با  یک  نظامی«  سهامی  »شرکت  ی  ی 

از چهار کشو گذارد نشده باقی میر مطرح شده حلمبنایی را در ارتباط با سه کشور 

حال با  تنها  نه  کارفرما  ارتش  چگونه  است(.  متفاوت  ایران  که  و)مورد  مذهبی  هوای 

 زمان با نولیبرالیسم سخت کند، بلکه همزیستی میها است همی این دولتمشخصه وجه 

  سازی مد روز نبود، ارتش با آسودگی که خصوصیکیش سازگار است؟ زمانیو راست

که  توانست خود را همچون موتور توسعه جا بزند. اما االن چطور؟ جالب آن بیشتری می 

اند، چراکه خود و بنیادهایشان  برده در واقع از موج نولیبرالیسم سود بردهسه ارتش نام

از آن خود ساختند. برای نمونه،  صنایعی را که دولت به نام آزادسازی رها کرده بود 

میلیارد    2.77با    2005ش غول تولید فوالد اردمیر را در سال  صندوق بازنشستگی ارت

 دالر تصاحب کرد. 

سازی صرفاً کارکردی خطابی  دهد که برای نولیبرالیسم خصوصی این موارد نشان می

گذارد. نولیبرالیسم و ارتش تاریخ طوالنی  دارد، و هر زمان که الزم باشد آن را کنار می

خاستگاه آن در مقیاس ملی با کودتای نظامی پینوشه   و تنگاتنگی دارند )کافی است به

کپی هایک  و  فریدمن  دستورات  از  که  کنید  فکر  کرد  برقرار  او  که  رژیمی  برداری و 

کرد(. دست بازار نامرئی است، اما آنچه آدام اسمیت به ما نگفت )و به جایش مکتب  می

تفنگ پر خواهد  ا  شیکاگو بر ما آشکار ساخت( این است که این دست نامرئی مسلح ب 

 آمد. 
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ی تحوالت اخیر در  ای مکتوب با جوزف چونارا دربارهی مصاحبه متن کنونی ترجمه 

مدیریت و  خاورمیانه و ایران در بستر بحران جهانی نئولیبرالیسم است. چونرا مدرس  

پیش  دهی سازمان و  است  لستر  دانشگاه  سیاسی  در  اقتصاد  لندن  کالج  کینگز  در  تر 

شناسی  ی اقتصاد سیاسی و جامعههای او در حوزهکرد. پژوهشالملل تدریس میبین

ثبات و بازار اطمینانی، کار بیتوان به: »بیهای او میشده است و از کتابکار شناخته 

(  2017داری« )سرمایه  تشریح( و »2019مارکس« )  سرمایه(، »راهنمای  2019کار« )

سردبیر همچنین  چونارا  کرد.  بیننامهفصل   یاشاره  سوسیالیسم  سال ی  از  را  المللی 

برای دیدن مسائل خاورمیانه    پس از آلکس کالینکوس بر عهده گرفته است. تالش  2019

سنت  منظر  از  ایران  غیرخاورمیانهو  رادیکال  روشنفکران  و  نظری  پیونهای  و  و  ای  د 

این گفتوگوی جهانی، سنتی ریشهگفت امید است که  بتواند  دار است.  چون هموگو 

ها به متن اصلی درون عالمت کروشه  افزوده ها باشد.ادای سهمی کوچک به این تالش

 اند. قرار گرفته 

*** 

جوزف عزیز ممنون از اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار من گذاشتید. 

برانگیز جدید در تحوالت ژئوپولتیک  ی بحثمسئلهنخست بیاید با یک  

امروز خاورمیانه، یعنی سیاست خارجی دولت بایدن در قبال ایران آغاز 

شود تداوم و واگرایی میان رویکرد بایدن کنیم. بر اساس کدام مبانی می

و ترامپ به ایران را توضیح داد؟ این تنش میان ایران و آمریکا را چگونه  

 توان فهمید؟داری جهانی میی بحرانی کنونی سرمایهدر بستر مرحله

ترامپ دونالد  از  بیشتر  بسیار  بایدن  جو  بسیاری،  جهات  رویکرد  نماینده  از  ی 

طبقه تضمین بلندمدت  برای  آمریکا  بلندمدت  رویکرد  یعنی  است.  آمریکا  حاکم  ی 

اش. انتظار  کارگیری و اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامیی بهاش به وسیله منافع

 ندارم که بایدن چیزی غیر از یک مدافع امپریالسیم باشد. 
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ی بزرگ است.  بر دو مسئلهبایدن هم مثل ترامپ و باراک اوباما قبل از او، میراث

داری است که قادر است در برخی  اولی برآمدن چین در مقام یک قدرت بزرگ سرمایه

مسئ بکشد.  چالش  به  را  امریکا  منافع  جهان  تداوملهنقاط  ناآرامی  دوم  در  ی  یافته 

 2003ی  به ویژه حمله- ی امپریالیستی  ها مداخلهخاورمیانه است که عمدتاً ناشی از دهه

اش رأی داد. از این نظر کامالً حق با آن  است که بایدن در آن زمان به نفع  - به عراق  

کردیم گفتیم  هایی از ما در چپ بریتانیا بود که وقتی علیه جنگ تظاهرات میدسته 

آلودی این کند. از قضا به طرز طعن ثبات میهای آتی بیرا در سال   این حمله منطقه 

انحای ایران حوزه مداخله همچنین به  با برداشتن رژیم صدام حسین، برای  ی  ی، مثالً 

فراهمنفوذ گسترده ایاالت    تری  بیرون کشیدن  برای  اوباما تالش  رویکرد  است.  کرده 

متحده از آشوب خاورمیانه بود تا »گرانیگاه«اش را بر آسیا متمرکز کند. در نتیجه شاهد  

ی اقتصادی چین به  ما برای محاصرهایران ]برجام[ و هم تالش اوبا  2015ی  هم معاهده

 بودیم.   پسفیک-ی شراکت ترانسوسیله 

ترامپ نژادپرست و ناسیونالیستی نابکار و سرخود بود که کامالً قادر به آزاد کردن  

ی کرد اما درگیری اصلی او در حوزهاش ایجاب میقدرت نظامی آمریکا بود اگر منفعت

( و مقابله با چین عمدتاً  protectionistایانه )گرهای حمایتالمللی اجرای سیاست بین

تر جانبهاز طریق تجارت بود. او دنبال این بود که این هدف را با اقداماتی که بسیار یک

اش بود انجام دهد به نحوی که در انجام این کار هم ناتو و هم  از اقدامات پیشینیان 

پاسفیک را هم -ر داد و شراکت ترانسی اروپا را به حاشیه راند و مورد انتقاد قرااتحادیه

های عربستان سعودی و اسرائیل او همچنین آمریکا را  ملغی کرد. بر اثر فشار حکومت 

های اقتصادی تمرکز ای با ایران خارج و در عوض روی تشدید تحریمی هستهاز معاهده

ایران، همانطور ککرد. این کار همراه شده بود با تشدید دوره ه در قتل  ای تعارض با 

 دیدیم.  2020قاسم سلیمانی با یک پهباد آمریکایی در اوایل سال 

نماینده از  بایدن  برخی  است که  است. ممکن  اوباما  رویکرد  به  نسبی  بازگشت  ی 

ژوئن امسال    G7اقدامات ترامپ علیه چین را حفظ کند، اما جالب بود که در اجالس  

ی  داد که در پروژهرا تحت فشار قرار می  در بریتانیا شاهد بودیم که او همچنان متحدان

آمریکا برای به چالش کشیدن برآمدن چین، همکاری کنند. همین کار را هم با ناتو و  
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دهد. این تالش البته کامالً به صورت خودکار موفق نخواهد  ی اروپا دارد انجام میاتحادیه

آمیزتری نسبت به لحهی اروپا رویکرد بسیار مصابود چون بسیاری از کشورهای اتحادیه

 بینند. چین دارند و این کشور را یک شریک تجاری کلیدی می

با ایران را   2015در خاورمیانه هم محتمل است که بایدن شکلی از قرار داد سال  

برخی گفتگو-احیا کند.   های غیرمستقیم در جریان است و چند تا تحریم هم  اخیراً 

جه قطعی نیست به خصوص اگر، همانطور که  اما این اتفاق به هیچ و  -برداشته شده

ای در دولت ایاالت متحده معتقدند، این قرارداد منوط و مرتبط به عملکرد متفاوت  عده

گیری ایران در منطقه شود. یک عامل دیگر ]در کنار ایران[ که دولت آمریکا را از جهت 

یه فلسطین است  دار اسرائیل علدارد توحش ادامهاش به سمت چین باز میمجدد توان

ی فلسطین علیه این توحش، چند وقت قبل به یک درگیری که بعد از مقاومت قهرمانانه

 دامن زد. 

به البته  فلسطینی هیچبایدن  پشتیبان  با  وجه  متفاوت  اندکی  مسیر  اما  نیست،  ها 

کند که برای مثال اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت  ترامپ را دنبال می

ها شروع شد این بود که جمهور آمریکا وقتی که درگیریی اصلی رئیس. مشغلهشناخت

به  بیشتر ترجیح داد که  او  اینکه خیلی به درون ماجرا کشیده شود اجتناب کند.  از 

ها را بخوابانند تا بتواند بر اهداف  متحدان ایاالت متحده در منطقه اتکا کند که تنش

ها  کند. خواهیم دید که در بلندمدت این سیاست   تر سیاست خارجی خود تمرکزگسترده

 چقدر موفق خواهند بود.

برانگیز در فضای تفکر رادیکال و انتقادی ایرانی این یکی از مسائل بحث

های پروازیکند، بلندها را در خاورمیانه تشدید میاست که چه کسی تنش

ایی قرار زدایران یا اسرائیل و آمریکا؟ و چه کسی در جهت ثبات و تنش

تر نیز در جریان گرفته؟ در همین راستا، در عین حال یک بحث تئوریک

حاکم طبقات  که  است  منصفانه  آیا  نمایندگان  است.  و  خاورمیانه  در 

تعاملسیاسی عنوان  به  را  درون  شان  امپریالستی  خصلت  با  گرانی 



 

 
 

 وگو با جوزف چونرا، / فرید صابری گفت 307

خرده این»سیستم  یا  گرفت؟  نظر  در  خاورمیانه  که امپریالستی« 

 است؟   سم تنها وصف انحصاری ایاالت متحدهامپریالی

ی نظری که مطرح کردید کلیدی است. ایاالت متحده قدرتمندترین ابرقدرت مسئله 

جهان در سیستم امپریالیستی باقی خواهد ماند و ظرفیت عظیمی برای تشدید درگیری  

 و ضربه رساندن دارد. 

ثروتمند معنای  به  صرفاً  امپریالیسم  دولتاما  کترین  ضعیفها  به  حمله ترینه  ها 

دولتی است که در آن منافع  -های بینا کنند نیست. امپریالیسم یک سیستم از رقابتمی

ی ها به نوبهخورده با تعارضات ژئوپولتیک هستند. این رقابتدارانه گرهاقتصادی سرمایه

شود. این سیستم  خود منجر به برخوردهای سیاسی، اقتصادی و در نهایت نظامی می

توسعهربرگیرندهد دولتی  ناموزون  سرمایهی  بنابراین  های  است،  مختلف  داری 

کنند. وقتی  های از پیش مستقر یا در حال افول برخورد میهای نوظهور با قدرتقدرت

می دولت  منافعکه  برخوردها  خواهند  این  کنند،  دفاع  آن  از  یا  ببرند  پیش  را  شان 

 ند.توانند سرریز کنند و بدل به جنگ شومی

ایاالت متحده با اقتصادی که تا کنون قدرتمندترین اقتصاد روی زمین است از دل  

توان گفت که از آن موقع از نظر اقتصادی  جنگ جهانی دوم ظهور کرد. به طرز نسبی می

است. دوره اوایل دههنزول کرده  بود، مخصوصاً  از آن1990ی  ای  بعد  رقیب ، که  که 

اش  ی حاکم آمریکا درصدد بر آمد تا هژمونیاشید، طبقهاش، اتحاد شوروی، فروپ اصلی

را تحکیم کند از طریق ایجاد نظم نئولیبرال جهانی که مبتنی بود بر تجارت آزاد، دالر،  

با دیگر دولتاستریت و مجموعه قدرت وال اتحادها  از  افول نسبی ای  اما همچنان  ها. 

حده در عراق، ظهور اقتصادی چین ایاالت متحده ادامه یافت. بعالوه، شکست ایاالت مت

اش را به لرزه در آورده است.  های هژمونیداری بیشتر پایههای سرمایهو توالی بحران 

تر قرار های کاپیتالیستی پایینها، که در سلسله مراتب قدرتدر این زمینه، دیگر دولت

ی و نه جهانی. در ادر سطحی منطقه  -توانند به دنبال اظهار وجود باشند اند، میگرفته

امپریالیستی چون ترکیه یا ایران یا  های خردههمین زمینه، معنادار است که از قدرت

ای نقشی  کوشند که در سطح منطقهها میامارات متحده سخن بگوییم. این گونه دولت
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کوشند  کند. آنها میخواهد در سطح جهانی بازی میرا بازی کنند که ایاالت متحده می

شان  ده از نفوذ ژئوپولتیک، تجارت و گاهی قدرت نظامی منطقه را بنا بر منافعبا استفا

ی کاملی از  شود به روشنی این فرایند را در سوریه دید که دامنهباز شکل دهند. می

امپریالیستی مستقیماً دخالت کردند و یا متحدانی را در  های امپریالیستی و خردهقدرت

 ادند که منجر به تشدید درگیری شد. میدان حمایت کردند و پرورش د

امپریالیسم بدان معنا نیست که آنهایی از ما که در کشورهای  البته که وجود خرده

تفاوت باشند.  کنند نسبت به تعارضات بیبزرگ امپریالیستی چون بریتانیا زندگی می

صریحاً آرزو اگر زمانی قرار باشد که بریتانیا در تجاوز به ایران به آمریکا بپیوندد، من  

قدرت یعنی  را،  آمریکا  و  بریتانیا  شکست  که  چنین  دارم  در  بزرگ  امپریالستی  های 

در کشورهای خرده که  اما کسانی  ببینم.  زندگی میدرگیری،  مهم  امپریالیست  کنند 

راند  ای که سیاست خارجی دولت خودشان را به پیش میدارانهاست که منافع سرمایه

 دارانه را به چالش کشند. سرمایهتشخیص دهند و این منافع 

و  جهانی  جنوب  در  نئولیبرالیسم  علیه  عملی  و  ممکن  استراتژی  یک 

باید جنبش ایران( چیست؟ چطور  )مثل  توسعه  در حال  و کشورهای  ها 

ی امروز مواجه شدههای اقتصاد جهانیداری با چالشنیروهای ضد سرمایه

رفاهی و بیشتر وتر، دولترداری میانهشوند؟ آیا بازگشت به یک سرمایه

ممکن است؟ آیا ملی اساساً  بر بخش عمومی  از سازی بخشمتکی  هایی 

 جا است؟ ی سیاسی بهاقتصاد یک شعار و خواسته

ها  این سؤال خیلی بزرگی است. مطمئناً درست است که جذابیت آنچه سوسالیست 

اند افول کرده است.  داری دولتی« نامیده»سرمایه  -امدر سنت فکری که من از آن آمده-

ها در جنوب جهانی دنبال  های پس از جنگ جهانی دوم، الگو و مدلی که خیلیدر دهه

ملی اقتصاد  یک  بود.  شوروی  اتحاد  شبیه  چیزی  بهکردند  باال  از  که  یک  شده  دست 

ی ، یک نمونه1920ی  شد. اتحاد شوروی از اواخر دههساالری دولتی کنترل میدیوان 

پیکر ی غولداری دولتی بود. شوروی تا حدی شبیه به یک کارخانهرمایهناب س  یویژه

می منابععمل  درون  از  بوروکراسی  که  می  کرد  هدایت  درگیر را  شوروی  چون  کرد. 
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امپریالیستی بود، دولت ملزم به هدایت آن منابع به سوی انباشت سرمایه  -های بینارقابت

پایه بتواند  برای این کار ناگزیر بود که ی نظامی و صنعتی برابود تا  ی خود بسازد و 

ی کارگران را استثمار کند. پس اتحاد شوروی تحت حاکمیت استالین به هیچ شیوه

جامعه دیگر  قدرتمعناداری  دیگر  با  شبیه  بیشتر  و  نبود  سوسیالستی  های  ای 

 شد. داری در غرب میسرمایه

توانستند در دیگر جاها شکل  میداری دولتی  تر سرمایه، انواع غیر ناببا وجود این

ای چون هند. به اعتقاد من، در مقایسه با  یافتهبگیرند، مثالً در کشورهای تازه استقالل

ی رهایی انسانی اصیلی که در سنت سوسیالستی تجلی یافته، از جمله اهداف  خواسته 

اش،  بداری دولتی، چه در اشکال ناب و چه غیر ناروسیه، افق سرمایه  1917انقالب  

 بسیار نابسنده است.  

داری دولتی نیستند  ها در جنوب جهانی خواهان سرمایهامروزه اما بسیاری از جنبش

اند دیگر  چون به سبب سطحی که تولید و تجارت و غیره از مرزهای ملی فراتر رفته 

سازی دفاع  ها گاهی از ملیکه برخی از چپ رسد. البته چنین مدلی ممکن به نظر نمی

های  کنیم. و البته که ما باید سیاستبریتانیا چنین می  گونه که اغلب ما درکنند، آنمی

کند، نقد  می  شده بدترهای سرکوبکه زندگی را برای کارگران و دیگر گروهنئولیبرالی  

کنم اشتباه است اگر هیچ توهمی نسبت به این داشته باشیم  وجود این، فکر می  کنیم. با

نترل کارگری واقعی که از پایین اعمال  شده بتواند بدون کملی  شدتبهکه اقتصادی که  

 شود به سوسیالیسم تعبیر شود.می

نباید نسبت به سرمایه ما  نولیبرالی هیچ  به همین منوال،  از چرخش  داری پیش 

سرمایه این  باشیم.  داشته  تا  توهمی  بجنگیم  باید  بود.  استثماری  و  بربریک  داری 

سرمایهرفرم در  هماهایی  اگرچه  کنیم،  ایجاد  لهستانی داری  انقالبی  که  آلمانی  -نطور 

جنگیم  بزرگ، رزا لوکزامبورگ بیش از یک قرن قبل استدالل کرده، ما برای رفرم نمی

ای حیاتی  نفسه مثبت هستند، بلکه همچنین، و این نکتهها فیخاطر که رفرمصرفاً بدان

را افزایش ی کارگر یافتگی طبقهکه اعتماد به نفس، رزمندگی و سازماناست، برای این 

داری است که مواجهه  ها سرنگونی انقالبی سرمایهدهیم. هدف نهایی در انجام این رفرم

داری و جایگزین کردن آن با یک دولت کارگری دموکراتیک را ضروری  با دولت سرمایه
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میمی که  دولتی  جامعهسازد.  یک  تکوین  برای  الزم  چارچوب  حقیقتاً  تواند  ی 

آورد فراهم  را  پتانسیل سوسیالستی  شورش.  دارند.  وجود  تغییری  چنین  های  های 

اند. از جمله بهار عربی در سال  های اخیر در جنوب جهانی رخ دادهتاثیرگذاری در سال

در کشورهایی چون شیلی،    2019های اعتراضی در سال  و همچنین توالی جنبش  2011

  خواهان تحول انقالبی   ها اکوادور و لبنان. با این حال، تعداد افرادی که در این جنبش

یافتگی آن را داشته باشند که ام، و فهم و سازمانکه قبالً توضیح داده باشند، به معنایی

 دیگران را تحت تأثیر قرار دهند، خیلی کوچک بوده است. باید این را تغییر داد.

دغدغه از  جنبشیکی  رشد  روزها،  این  اصلی  مردمی های  های 

نئوفاشیستراست  و  در  افراطی  هم  مستأصل  متوسط  طبقات  میان  در  ی 

توسعه حال  در  کشورهای  در  هم  و  پیشرفته  سرمایهکشورهای  داری ی 

داری است(. آوری سرمایهاست. )استیصالی که خود ناشی از بحران سود

می نظر  راستبه  ناسیونالیسم  که  ایدهرسد  و  خیلی گرا  ارتجاعی  های 

تا دارد  رواج  متوسط  طبقه  میان  در  و ایده  بیشتر  اقتصادی  نظر  از  های 

سیاسی مترقی. این واقعیت همان اندازه که برای ایاالت متحده و بریتانیا 

گرا های مردمی راستکند که برای ایران و هند. عروج این جنبشصدق می

می توضیح  چگونه  جنبشرا  چرا  اندازهدهید؟  به  مترقی  مردمی  ی های 

 افراطی قوی نیست؟های راستجنبش

اوج اجماع نولیبرالی بود. این دوره منجر به خلق آن چیزی   1990و    1980های  دهه

ی افراطی« نامیده است.  بریتانیایی، »میانه- شد که طارق علی، مارکسیست پاکستانی

سیاستمیانه افراطی،  از چپی  برخی    مدارانی  سر  بر  که  بودند  میانه  راست  و  میانه 

همسیاست مشترک  کههای  بودند  شده  این    نظر  که  مردمی  حال  به  بود  مضر 

تری ی حتی سختهای نئولیبرالی به شیوه سیاستمداران را انتخاب کرده بودند. سیاست

های نئولیبرالی به سیاست آوری مشتاقانهدر جنوب جهانی تحمیل شدند، اغلب با روی



 

 
 

 وگو با جوزف چونرا، / فرید صابری گفت 311

هایی چون صندوق داری بزرگ و سازمانهای سرمایهدر این کشورها با حمایت دولت

 المللی پول.بین

از میانه افراطی و همتایاننارضایتی  با  اش در جنوب جهانی در دورهی  ی کنونی 

های کارگران گره خورده است.  ی سیستم برای برطرف کردن خواسته ناتوانی فزاینده

باشد که جمعیت طبقه  یادمان   urbanised workingشده )ی کارگر شهریباید 

classسال در  صده (  اخیر  به  های  منجر  امر  این  است.  کرده  پیدا  رشد  میلیون  ا 

بدیلقطبی است.  شده  سیاسی  قرار  شدن  توجه  مورد  راست  و  چپ  رادیکال  های 

و بحران پاندمی    9-2008از جمله بحران سال   های مکرر سیستم،اند، و بحران گرفته

 کند. کرونا امروز این وضع را تقویت می

نیروهای فاشیستی وجود دارند، یعنی نیروهایی که متعهد  در راست رادیکال، آشکارا  

م،ب  های خیابانی برای سرنگونی دموکراسی و تحمیل یک رژیم نازیبه ساختن جنبش

ی ملی در فرانسه هم هستند که تظاهر  هستند. همچنین احزاب فاشیستی، مانند جبهه

یت به دست بیاورند.  کنند که بخشی از سیستم انتخاباتی جریان اصلی هستند تا حمامی

بعالوه آرایشی از احزاب راست رادیکال هم هستند که ممکن است عناصر فاشیستی را  

دربر گیرند و حمایت کنند و گاهی هم با فاشیسم الس بزنند، اما خودشان به استراتژی  

ترین تجلی ظهور مجدد راست رادیکال  اند. این مورد سوم عمومیفاشیستی گره نخورده

مثل   که است.  شرایطی  در  برزیل.  در  بولسانارو  ژائیر  یا  و  متحده  ایاالت  در  ترامپ 

راه  اصلی  برابر آشوب سیاستمداران جریان  یا  های جاری سرمایهحلی در  ندارند،  داری 

پایین وجود ندارد، توجه به این نیروهای سیاسی جلب می از  شود و  مقاومت مردمی 

آنآن  برای  پایگاهها  خود  که  اجتماعی  نژادهای  کنند،  حفظ  و  برسازند  و  را  پرستی 

 کنند. شووینیسم را بسیج می

پیشرفت رادیکال هم  اینچپ  اما  اغلب چپ  هایی داشته،  جا مشکلی وجود دارد. 

سوسیالیست  شامل  در رادیکال  کردن  کار  به  متعهد  که  است  »رفرمیست«ی  های 

چپی چون   هایداری هستند. بسیار خوب است که رفرمیستچارچوب دولت سرمایه 

شده مطرح  بریتانیا  در  کوربین  جرمی  و  متحده  ایاالت  در  سندرز  امر  برنی  این  اند. 

که مردم سخنان کوربین را انگیزاند و حتی اینهایی را راجع به سوسیالیسم بر میبحث
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توانستند طور دیگری باشند، اعتماد به نفس  چطور امور میکه  شنوند  در این باره می

دهد. اما نیروهای چپ رفرمیست، مثل نهادهای رفرمیستی سنتی، با  یآنها را افزایش م 

 شوند. داری مواجه میی تحمل رفرم سرمایههای آستانهمحدودیت

های اقتصادی  در یونان، حزب چپ رادیکال سیریزا را انتخاب کرده بودند تا از ریاضت

سال   از  بعد  اتحادیه  2008-9که  اما  شود.  خارج  بود  شده  اتحمیل  صندوق  ی  روپا، 

داران یونانی دست به دست هم دادند تا  المللی پول، بانک مرکزی اروپا و سرمایهبین

که سیریزا را به زانو در بیاورند، مخصوصاً با تهدید به ورشکسته ساختن اقتصاد مگر آن

دهندگانی  سیریزا منافع سرمایه را تقویت کند. سیریزا رام شد و در نهایت با رأی رأی 

دوده از دولت، به زیر کشیده شدند. در اسپانیا دیدیم که پودوموس، یک حزب  زتوهم

که از یک جنبش خیابانی نیرومند ضد  ) 2014رادیکال دیگر از زمان ایجادش در سال 

هایش برای ها باال رفت. اما در نهایت در کوششریاضتی سر برآورده بود( در نظرسنجی

ودست موجود  دولت  درون  کنترل  به  در  یابی  و  اصلی شد  جریان  با چپ  ائتالف  ارد 

را مدیریت کرده است.    19ای پلیسی پاسخ اسپانیا به کووید  های اخیر هم به شیوهماه

دیگر  رأی  نظرشان  به  چون  کردند  حزب  از  کنارگیری  به  شروع  پودموس  دهندگان 

 ی یک بدیل رادیکال نیست.نماینده

هایی داشتند  رفتسریع پیشهای »چپ رفرمیست« خیلی  پس این احزاب و چهره

ی بدیلی انقالبی  اما در عین حال به سختی به آزمون کشیده شدند. ما نیازمند عرضه

کند و  ها را درک میهای مردم برای رفرم هستیم، اما بدیلی که در عین حال خواست 

 کند. برای به دست آوردن آنها مبارزه می

جنبش شکست  برای  کالسیک  رویکردهای  از  راست    هاییکی  مردمی 

ی متحد )در مقابل افراطی استراتژی مشهور تروتسکی است، یعنی جبهه

جبهه استالینستی  برای استراتژی  مفاهیم  این  شما  نظر  به  مردمی(.  ی 

 امروز ما همچنان موضوعیت دارند؟

نکته  به  مستقیماً  مسئله  می  یاین  مربوط  دربارهقبلی  تروتسکی  لئون  ی  شود. 

جب سیاست  یا  مبارزه هه تاکتیک  در  کارگران  بسیج  برای  ابزاری  متحد همچون  ای ی 
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ی تاریخی که  مشترک سخن گفت، بدون قربانی کردن استقالل نیروهای انقالبی. زمینه 

ها در آلمان  ی ظهور نازیکند بررسی او دربارهروشنی ارائه میاش را به در آن او استدالل

 زه ارزش بازخوانی دارند.ها امرواست. این نوشته  1930و  1920های دهه

که نه تنها اقلیت حیاتی کارگران انقالبی، بلکه    ها ضروری بودبا نازی  برای مقابله

حداکثر اکثریت کارگران رفرمیست را نیز بسیج کرد. کارگران رفرمیست میل داشتند 

های کارگری باشند. تروتسکی استدالل کرده  رو احزاب رفرمیست و اتحادیهکه دنباله

ها رجوع کنند تا به هدفی مشترک  ها باید به رهبران این احزاب و اتحادیهد انقالبیبو

کردند، چه بهتر و به  فاشیستی دست یابند. اگر این رهبران موافقت میدر مبارزه ضد

ها  کردند، آن وقت دست کم انقالبیای بود. اگر هم رد مینفع خلق یک جنبش توده 

می تودهقادر  به  که  وحدت   ها بودند  حفظ  برای  صورت  هر  به  آنها  که  دهند  توضیح 

اند. پس تروتسکی مدافع  شدن، تالش خود را کردهشان به بسیجی کارگر و تشویقطبقه 

ها به عنوان ها و انقالبیی مشترکی بود که در آن رفرمیست یک توافق محدود در مبارزه

ی مشترکی که  ن مبارزهتوانستند سهیم شوند. در بستر اینیروهایی مستقل از هم می

هایی که به نظرشان به  ها و ایدهشان برای ترویج تاکتیکها بر حقگرفت، انقالبیدر می

کردند. و به این نحو، تروتسکی امیدوار  هاست تأکید میخوبی مناسب مقابله با فاشیست

 تری از کارگران را جذب سوسیالسیم انقالبی کنند. های وسیعبود که آنها قشر

ی کارگر آلمان های تروتسکی در آن زمان در آلمان و فاشیسم طبقهسفانه ایدهمتأ 

ی ها، مثل فرانسه یا اسپانیا، رویکرد استالینستی »جبهه را تارومار کرد. در دیگر زمینه

ها استقالل را قربانی کنند و  مردمی« علیه فاشیسم، غلبه یافت. بدان معنا که انقالبی

و جریان اصلی به نحوی    کند کنند تا بتوانند با نیروهای لیبرال  شان رای تیز سیاستلبه 

 بدون اصول همکاری کنند. 

که به نحوی خالقانه رویکرد تروتسکی امروزه همچنان موضوعیت دارد به شرط آن 

توانند درست و  ها در بریتانیا نمیبه کار گرفته شود. برای مثال، گروه کوچک انقالبی

یتانیا با صدها هزار عضو را قانع کند که به ما در مبارزه با  حسابی کل حزب کارگر بر

هایی  توانیم در این نبرد بخشفاشیسم یا حمایت از فلسطین کمک کند. اما مطمئناً می

 از جناح چپ حزب کارگر با خود همراه کنیم. 



 

 

 خاورمیانه، بحران و کارگران  314

بایست در کنار کارگران رفرمیست مبارزه  در کل، چپ انقالبی در مبارزات واقعی می

یابی به اهداف طبقه کارگر. اما در عین حال باید توانایی مستقل خود رای دستکند ب

ارائه  برای  ایدهرا  تاکتیکی  به  دادن  شکل  و  بیشترین  هایشان  که  کنند  حفظ  هایی 

و منجر شدن به افزایش قدرت جنبش طبقه کارگر را داشته باشد. در    احتمال موفقیت

نه تنها باید   های محدود خودمان، بلکه  دست آوردن خواسته انجام این کار، هدف ما 

تواند در نهایت مبارزه برای یک  ای انقالبی باشد که میهمچنین ایجاد یک سازمان توده

 تغییر انقالبی واقعی را هدایت کند. 

حوزه از  شدهیکی  شناخته  زمینه  آن  در  پژوهش  برای  که  اید هایی 

ی کارگر بریتانیا ی طبقهدربارهویژه پژوهش شما  شناسی کار و بهجامعه

به چالش امنیت، کارهای بیاست )کتاب »عدم نیروی کار:  بازار  ثبات و 

ترین خصایل طبقه کارگر است. به نظر شما اصلی(  کشاندن ارتدوکسی«

چیز چه  جهانی  جنوب  را در  خود  خصایل  این  چگونه  هستند؟  هایی 

که کردید  اشاره  است؟  ساخته  متجلی  آنها  بین شباهت  مبارزات  هایی 

»میانهمبارزه علیه  کارگران  جهانی ی  و  جنوب  و  شمال  در  افراطی«  ی 

ها چگونه  های آنها چیست؟ و این تفاوتوجود دارد. اما واگرایی و تفاوت

 کند؟ی آنها را متفاوت میمبارزه

استدالل از  دربارهیکی  من  دربارههای  آکادمی  در  امروز  رایج  گفتارهای  ی  ی 

  ثبات« این است که این گفتارها تا حد زیادی رویکردی محدود « و »اشتغال بیثباتی»بی

هستند. ادبیات ]و ارتدوکسی[ موجود در این حوزه بر افول »الگوی متعارف« اشتغال  

های پس از جنگ وجود داری در دهه ی سرمایهتأکید دارد که در اقتصادهای پیشرفته 

الگو محل این  واقع خود  در  است.  آن دوره   داشته  که در  نبوده  اینطور  است.    تردید 

ی کارگران، سفیدپوست، مرد و نسبتاً مرفه و عضو اتحادیه در یک اقتصاد باثبات  همه

این وجود دست  1960و  1950ی  هادهه با  باشند.  بریتانیا  بوده  کم در کشوری چون 

 .گیردقرار می  روشن است چه چیزی مورد بحث 
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، هرگز    هانی چیزی حتی شبیه این الگوی متعارفی جنوب جاما در بخش عمده

از نوعی بیوجود نداشته است. ما نمی ثباتی نوظهور اشتغال حرف بزنیم. پس  توانیم 

تفاوت های مختلف  ی کارگر در زمینههای مشخصی بین وضع طبقهروشن است که 

شرایط  ی تنوع وجود دارد. به عالوه، خود اصطالح »جنوب جهانی« چندان دربرگیرنده

هسته  از  بیرون  در  موجود  پیشرفته کاری  سرمایهی  سیستم  تجارب ی  نیست.  داری 

فاکس در  مجتمعکارگران  که  تایوانی  شرکت  غولکان،  صنعتی  مدیریت  های  را  آسا 

پنجاه هزار نفر کارگر در سرزمین اصلی چین(، کند، )برخی از آنها با بیش از دویستمی

کا  تجارب  با  است  متفاوت  کارگران  عمیقاً  تجارب  یا  بولیوی  در  قلع  استخراج  رگران 

 .کشاورزی در زیمبابوه

المللی در آن مشترک است، اول از همه ی کارگر به صورت بینآنچه به نظرم طبقه

ناشی از جایگاه    داری است. این هممنفعت مشترک و ظرفیت به چالش کشیدن سرمایه

داری مارکس مدتها قبل نوشته، سرمایههمانطور که کارل  ی تولید است.  آنها در حوزه

اش کم گورکنان بالقوهآفریند یا دستهای خودش را میناگزیر گورکنرود، بههر جا می

را. کارگران برای کار و دستمزد وابسته به سرمایه هستند اما سرمایه وابسته به بسیج 

زساختاریابی هم  با  ماند. هر دگرگونی وجمعی نیروی کار برای به دست آوردن سود می

باشد این قدرت بالقوه سر جای خود باقی   افتاده  اتفاق  اقتصادهای متفاوت  که درون 

 .ماندمی

اند،  هایی در اینکه چطور مدل نئولیبرالی که طبقات حاکم اجرا کردهبعالوه شباهت

برنامهنارضایتی که  شده  ثابت  حال  به  تا  دارد.  وجود  کرده  تشدید  را  تعدیل  ها  های 

المللی پول به کشورهایی در آفریقا و آمریکای  ری که به فرماندهی صندوق بینساختا

های ریاضتی تحمیل شده در اروپا مخرب  التین تحمیل شده بسیار بیشتر از سیاست 

ی ریاضتی که بعد از  خورند. برای مثال، برنامههایی نیز به چشم میاند، اما شباهتبوده

شد  2008-9بحران   تحمیل  یونان  جنبه  بر  برنامهاز  شبیه  بسیاری  سابقاً  های  های 

هایی بود  المللی پول یکی از سازمانتحمیل شده بر جنوب جهانی بود و صندوق بین

 .که تحمیل اجباری آن را به اجرا گذاشت
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هایی نیز در اشکال مبارزاتی معاصر وجود دارد. اگر  از قضا جالب است که اشتراک 

های کارگران در جنوب جهانی بسیار  مبارزات و فعالیت  چه دوباره، انفجارهای اخیر در

در  آموزگاران  و  معلمان  نقش  مثال،  برای  است.  بوده  جهانی[  شمال  ]از  نیرومندتر 

حوزه آمریکایی  ]پژوهشگر  سیلور  بورلی  ببینید.  را  اخیر  کارگری  و  مبارزات  کار  ی 

آموزگارا مبارزات  که  ساخته  روشن  کتابی  در  قبل  سال  چند  حوزهتوسعه[،  ی ن 

سازی جغرافیایی و مقیاسی دارد که فراتر از مبارزات کارگران نساجی یا کارگران ماشین

های  ای نگاه کنی، اتحادیهشان. هر جا که به مبارزات تودهاست در اوج دوران رزمندگی

می بازنماییآموزگاران  این  شیوهکنندهبینید.  در  ی  حرفه  این  آن  طی  که  است  ای 

ای که در آن این حرفه  »پرولتریزه« شده است. به عبارت دیگر، شیوههای اخیر  دهه

داری صنعتی شبیه شده است.  ی کار گرفتن اشکال کار جمعی در سرمایهبیشتر به نحوه

دانشگاه در  من  هم  بریتانیا  در  اینجا  کردهحتی  اعتصاب  سال  هر  که  ام  وقتی  از  ام 

 .امدانشگاهی شده

در جنوب جهانی    2019تا    2011های  ی حدود سالتر که به مبارزات عمدهمشخص 

ی شرایطی است که در آن رشد کنندهنگاه کنیم، به نظرم خیلی از این مبارزات منعکس 

ی کارگر رخ داده است. برای اولین بار در تاریخ  ( طبقه urbanisationو شهری شدن )

تاریخ جهان، تا    اند و برای اولین بار درنشین شدهجهان، اکثریت جمعیت جهان شهر

کشند کارگران  آنجایی که خبر داریم، اکثریت کسانی که برای امرار معاش زحمت می

 هستند به همان معنایی که مارکس تشخیص داده بود. 

داری ی کارگران با شکلی از سرمایهشدهاگر چه اقشار نوظهور جوان و شهرنشین 

شان باشد، اما آنها اغلب  اسیهای اسمواجهه نیستند که قادر به برطرف کردن خواست 

های  های حمل و نقل و یا هزینهبه دنبال کار و مسکن شایسته هستند تا بتوانند هزینه

ی معاصر، کارگران رنج کشیده و عصبانی و  شان را پرداخت کنند. شهرهای دورهایپایه

حال    کارگرانی را که خواهان کارند در کنار هم جمع کرده است. این کارگران در عین 

اند. چون اغلب در اند که به غنی کردن خودشان ادامه دادهبا طبقات حاکمی مواجهه 

ی ای به هزینهسازی به طرز فزایندهبستر عملکرد ضعیف اقتصادی است که این غنی

 .گیردی مردم عادی انجام میتوده
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واقع  بنابراین یک نیروی محرک عمده »نابرابری«است. همینطور هم »فساد« که در  

همتای سیاسی نابرابری است. در بسیاری از موارد، برای تفرقه انداختن بین کارگران و 

شود. گاهی  مانع شدن از دست به شورش زدن آنها، نژادپرستی و شووینیسم تشدید می

های اخیر یا  شود همانطور که در اغلب کشورهای عربی در سالهم سرکوب تشدید می

 .ایمهای اخیر دیدهکوین شورش مثالً در بالروس در مسیر ت

ها همیشه قادر به مهار خشم نیستند. در این دیدیم که این شیوه  2019در سال  

ها را در بسیاری از کشورها و بسترهای مختلف ی نیرومندی از شورشسال مجموعه

هایی وجود  مهار شدند اما پیشاپیش نشانه  19ها با شیوع کووید  داشتیم. این شورش 

این وضعیت تا ابد دوام نخواهد داشت. تاکنون اعتراضات بیشتری در لبنان، دارند که  

دهد  پوستان مهم است نشان مینیجریه و تایلند به راه افتاده و جنبش جهانی جان سیاه

 .که نارضایتی عمیقی بر جای باقی مانده است

توانند منجر به یک تحول چالش واقعی تشخیص ]وجود[ نیروهایی نیست که می

، ]این نیروها پیشاپیش وجود دارند[. چالش واقعی این است که این    وسیالستی شوندس

داری بدل  داری و دولت سرمایهای سیستماتیک با سرمایههای محدود با مواجههشورش 

 یافتگی است. شود. این امر نیازمند صراحت سیاسی و سازمان
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شصت سال بعد از مرگ فرانتس فانون انقالبی  و انتشار شاهکارش، دوزخیان روی 

ای کند. در این مقاله، حمزه حموشین خالصه زمین، الجزایر انقالب دیگری را تجربه می

افکار   تاریخی  گزارش  حاکمیت  از  نخبگان  از  انتقادش  فانون،  فرانتس  ضداستعماری 

)تظاهرات   و جنبش مردمی  به حیرک،  2021-2019پسااستعماری    الجزایر، معروف 

Hirakدهد. ( که الجزایر را دربر گرفته است، ارائه می 

ی آفریقای شمالی و غرب آسیا شاهد آن  ی قبل منطقه طی تحوالتی که یک دهه

تنها با این تحوالت ی فانون نشان داد که نهنامیده شد، اندیشه  'عربیبهار  'بود، آنچه که  

ی  مناسبت نزدیک دارد، بلکه بصیرتی در آن هست که به درک خشونت )و ضرورت ادامه 

 کند. کنیم، کمک میعصیان بر علیه آن( در دنیایی که زندگی می

نقاط جهان سوم بود. او ی دوران استعمارزدایی در آفریقا و دیگر  فانون نویسنده 

ی فرانسه در کارائیب، متولد  دانست، در مارتینیک، مستعمرهاگرچه خود را الجزایری می

الجزایر بر علیه استعمار فرانسه و تجارب سیاسی انقالب  از دیدگاه  اش در شد، فانون 

اند  توهای فانون میی آفریقا نوشته است. امروز ممکن است سؤال کنیم: آیا تحلیلقاره

عنوان روشنفکر و انقالبی متفکر  توانیم از او بههای زمان عبور کند؟ آیا میهاز محدود

بیاموزیم؟ یا او را فقط باید محدود به فرد ضداستعماری دیگری کنیم که عمدتاً مناسبتی  

 با دوران پسااستعماری ندارد؟ 

بی فانون، که همواره عنوان یک فعال سیاسی الجزایری، افکار پویا و انقال برای من، به

خلق کردن، جنبش و شدن بود، کماکان دوراندیشانه، زنده و متعهد به رهایی   یدرباره

ای برای راهی  کنندهطور قانعپایدار مانده است. او قدرتمندانه و به  ،انسان از هر نوع ستم

انسان   که  جایی  آینده  بگذارد'به  جلوتر  جهان  'قدمی  و  استعمار  دنیای  از  ی  شمولو 

کند. فانون رشد و بلوغ آگاهی ضداستعماری را اروپایی خود را جدا کند، استدالل می

 ی پسااستعماری بود.کرد و متفکر برجستهنمایندگی می

فانون )در  علی اثر سرطان خون   1961سالگی در سال    36رغم زندگی کوتاه  در 

پیامبرگونه  ی کماکاندرگذشت(، افکار وی و کارهایش در قالب کتاب، روزنامه و سخنران

دو سال قبل از دی ن    1952را در    های سفیدپوست سیاه، صورتک هستند. اولین کتابش  
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برزخیان روی بی ن فو )شکست فرانسه در یک نبرد حیاتی در ویتنام( و آخرین کتابش، 
به رساله  1961نوشت. کتاب کالسیک    1961را در    زمین برای مبارزات ضد وی  ای 

گرایی بدل شد. این درست سال قبل از استقالل الجزایر، در  سوم  استعماری و جهان

 ایآوردند، تجربهدست میشان را بهای بود که کشورهای صحرای آفریقا استقالل برهه

 که فانون عمیقاً و عمالً در آن درگیر بود.

توان تعامالت بین سیاهان آمریکا و آفریقا، بین روشنفکر در سفر فکری فانون، می

گرایی و پراگماتیسم، تحلیل فردی و عمل جمعی،  نقالبی، بین تئوری و عمل، آرمانو ا

روا بهنزندگی  )او  مبارزهشناسی  و  بود(  دیده  آموزش  روانکاو  فیزیکی،  عنوان  ی 

هایی در مورد استعمار و استعمار نو، را شاهد  ناسیونالیسم و پان آفریکانیسم، و پرسش

 بود.

اش را از تسلط استعمار  جازه نداد تا آزادی کشور انتخابیمرگ زودرس فانون به او ا

هایش ابزاری ها و تحلیل فرانسه ببیند، امری که که معتقد بود ناگزیر است. اما تجربه

شد برای بسیاری از انقالبیون در خارج تا الجزایر را بهتر درک کنند و کمک کرد که  

 د. این کشور را به کانون انقالب جهان سوم تبدیل کن

فانون، دوزخیان روی زمین، الجزایر شاهد انقالب   شش دهه بعد از انتشار شاهکار

به فانون  بورژوازی ملی که  برعلیه  بار  این  است،  در فصل سوم کتابش  دیگری  تندی 

   1از آن انتقاد کرده است. 'های آگاهی ملیکاستی'

 الجزایر  استعمار و فانون

های ضد  ترین انقالببخشاستقالل الجزایر یکی از الهاممبارزه بر علیه فرانسه برای  

زدایی بود که بعد از  امپریالیستی قرن بیستم بود. این انقالب بخشی از امواج استعمار 

جنگ جهانی دوم در هندوستان، کوبا، ویتنام و بسیاری از کشورهای آفریقایی شروع  

بود روحیه استعمارزدایی حاکم  امواج  این  بر  بود.  باندونگ و »عصر  شده  ی کنفرانس 

سوم«  »جهان  بر  بود  مصطلح  زمان  آن  در  که  چنان  که  بود  حاکم  جنوب«  بیداری 

 
1. https://www.marxists.org/subject/africa/fanon/pitfalls-national.htm 
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سلطه  تحت  دهه  چندین  که  داشت  سرمایهچیرگی  و  استعمار  شکلی  به  های  داری 

 الحمایه یا مهاجرنشین بود.صورت تحت مختلف، به

که استعمار ایجاد کرده    مند سازوکارهای خشونتی راشکلی نظامفرانتس فانون به

ی منطق  که با قوه ایاستعمار یک ماشین هوشمند یا بدنه'بود، افشا کرد. او نوشت:  

از دید او، دنیای استعمار یک    'همراه باشد، نیست. خشونت در طبیعت استعمار است.

شوند که فقط دو سو دارند، ثنویت( است، که  ها چنان دیده میدنیای مانوی )پدیده

دهد، یا خیلی  اهالی بومی را غیرانسان جلوه می'اش چنین است که  منطقی ینتیجه 

 'کند.ساده آنان را به حیوان تبدیل می

، که نیروهای ملی برعلیه فرانسه آغاز کردند، یکی از  1954آمد قیام اول نوامبر  پی

خونینطوالنی و  جنگ ترین  مشارکت  ترین  شاهد  آن  در  که  بود،  ضداستعماری  های 

طبقات مردمی شهری و روستایی بودیم. تعداد عظیمی از مردم الجزایر در جنگ   وسیع

خاتمه یافت جان خود را از دست دادند. این    1962هشت ساله برعلیه فرانسه که در  

 جنگ در واقع زیربنای سیاسی الجزایر مدرن را به وجود آورد.

که    1953ر در سال  فانون، پس از شروع کار در بیمارستان روانی بلیدا در الجزای

به خود،  ماهیت  در  استعمار،  که  شد  متوجه  سریعاً  بود،  فرانسه  کنترل  وجود تحت 

مند دیگری و امتناع از نسبت انسانیت ی جنون است. برای او، استعمار نفی نظامآورنده

جا مطلق،  برخالف انواع دیگر سلطه، خشونت در این دادن به مردم تحت سلطه است.

 بود. وسیع، و دایمی 

کرد  گر و انقالبیون را معالجه میهای شکنجهفانون در شرایطی که همزمان فرانسوی 

  1956قادر به گریز از این خشونت مطلق نبود. این وضعیت منجر به استعفای او در  

جبهه به  و  )شد  ملی  آزادیبخش  (  Front de liberation nationale, FLNی 

کند،  دش برای همیشه احساس بیگانگی میفرد عرب، در کشور خو'پیوست. او نوشت: 

می زندگی  مسخ شخصیت  مطلق  وضعیت  که  'کنددر  کرد  اضافه  او  الجزایر '.  جنگ 

 . 'ثمر برای متوقف کردن قدرت تعقل و تفکر یک ملت بودی منطقی تالش بینتیجه 

برتری بر  تأکید  با  استعمار  ایدئولوژی  که  کرد  درک  و فانون  سفید  نژاد  طلبی 

م' کردنمأموریت  می  'تمدن  در  شکل  توسعه  اش  نتیجه  بومی'گیرد.  )به    'هاتکامل 
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یافته( در جهت تمایل به سفید بودن است، تمایلی  های تکاملمعنای واقعی کلمه بومی

شان نیست. اگرچه، این تمایل با سرشت  که چیزی بیشتر از انحراف از موجودیت طبیعی

کند، در تضاد  بر مبنای نژادش تعریف می  نابرابر سیستم استعماری که موقعیت انسان را

 است.

نوشته فانون در طول کار حرفه و  انقالبیای  نژادی  های  و  فرهنگی  اعتقادات  اش، 

ها تنبل، دروغگو، متقلب، دزد، و غیره هستند( را به  غالب در مورد اهالی بومی )عرب

های  رت از خود، عقدهچالش کشید. او با اتکا به تحلیل ماتریالیستی، عالیم، رفتارها، نف

 حقارت را در زندگی توأم با ظلم و واقعیت روابط استعماری نابرابر توضیح داد.

روشنگرایانه کتاب  بود.  انقالبی  الجزایر  به  معتقد  )چاپ  فانون  میرا  استعمار  اش 

نشان می1959 نمی(،  اهدا  را  آزادی  که چگونه  مردمی  دهد  طبقات  را  آزادی  کنند. 

شوند. او قویاً مطرح کرد  اش همان مردم دچار تحول میبا تصاحبکنند و  می تصاحب

ترین شکل فرهنگ )یعنی پیشرفت( مقاومت در مقابل تسلط استعمار است. که عالی

وجود آورد. به  'روحیات جدیدی'ای بود که  برای فانون، انقالب فرایند دگرگون شونده

انقالب... انسان  'رساند:  به پایان میخود را با این کلمات    1959از همین رو، فانون کتاب  

به مرحله دهد و جامعه را نو میرا تغییر می  ای رسیده است. انقالب ی پیشرفته کند، 

 بخشد. الجزایر نیز این هوایی است که انسانیت جدید را شکل می

 ورشکستگی نخبگان حاکم در دوران پسااستعماری 

داری امپریالیستی جدایی از سیستم سرمایهمتأسفانه انقالب الجزایر و تالش برای  

اش شکست خورد. انقالب از آغاز بذرهای  دست نیروهای ضد انقالب و تضادهای درونیبه

پرورش داد: سیستمی سلسله  بوروکراتیک شکست خود را  اقتدارگرا، و بسیار  مراتبی، 

جنبه به با  توأم  )اگرچه  آمد  زندگیوجود  که  بود  ثروت  بازتوزیع  از  در   هایی  را  مردم 

 های اول برپایی اصالحات بهبود بخشید(.سال

را دولت بوروکراتیک  1970و   1960ی  اما خالقیت و خودمدیریتی کارگران در دهه

تضعیف کرد و مشارکت واقعی مردم در فرایند کنترل تولید با شکست مواجه شد. این 

شمن سوسیالیسم و نبود دموکراسی مرتبط بود با قدرت گرفتن بورژوازی وابسته که د

 کرد.شدت با اصالحات ارضی اصیل مخالف میمشارکت کارگران بود و به
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ضدانقالب نولیبرالی جهانی میخ نهایی بر تابوت انقالب الجزایر بود و  1980 یدهه

ی طبقات مردمی در الجزایر های بازاری به هزینهزدایی و سیاستو آغاز عصر صنعت

ارتدوکس نولیبر الی اعالم کردند که همه چیز برای فروش است و راه را  بود. بزرگان 

 سازی انبوه باز کردند. برای خصوصی 

نشان  امر  این  دقیق  توضیح  در  را  او  بصیرت  و  تخیل  قدرت  فانون همچنان  آثار 

فانون  می افتاده است.  الجزایر و در دیگر مناطق جهان سوم  اتفاقاتی در  دهد که چه 

بینی کرده  ی امروز را پیشملی در آفریقا و خاورمیانه ورشکستگی و ناباروری بورژوازی

کشی  است. او نوشت کاست سودجو، با نظامی طبقاتی که ساختارهای سرکوب و بهره

 ی حاکم استعماری شود.کرد، تمایل داشت جانشین طبقه قدیمی را بازسازی می

شت و بر  اش را کنار گذا، بورژوازی ملی الجزایر مشروعیت مردمی1980ی  در دهه

و عقبواقعیت فقر  بهافتادگی چشمهای  غیر  گفتهپوشی کرد.  بورژوازی  این  فانون،  ی 

ترین تهدید برای استقالل کشور بود. بورژوازی  مولد انگلی )نظامی و غیرنظامی( بزرگ

طبقه با  الجزایر  در  جبهه ملی  حاکم  آزادی ی  و  ی  داشت،  نزدیکی  ارتباط  ملی  بخش 

طراحی شده بود، کنار گذاشت و با اعطای    1960ی  در دهه   ی مستقلی را کهتوسعه 

سازی برداری از گاز شیل و منابع دریایی( برای خصوصی امتیاز پشت امتیاز )مثل بهره

کردند مردم و محیط زیست را به خطر هایی که استقالل کشور را تضعیف میو پروژه

 انداخت.

غنا،   الجزایر، مانند تونس، مصر، سنگال،  آفریقای جنوبی و    امروز  آنگوال و  گابن، 

گیر رهنمودهای ابزار نوین امپریالیسم مثل صندوق بین المللی پول، بانک  دیگران، پی

جهانی و مذاکره برای ورود به سازمان تجارت جهانی است. بعضی از کشورهای آفریقایی  

  Ecoاسمش به    2019, در دسامبر  CFA Frankبه استفاده از پول فرانک آفریقایی )

می ادامه  کرد(  پیدا  کنترل  تغییر  در  هنوز  و  استعمار  دوران  میراث  که  پولی  دهند، 

1داری فرانسه است.خزانه 
 

 
1. https://roape.net/2020/02/18/colonialism-without-colonies-france-africa-and-the-

cfa-franc/ 
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بینی کرد. او دریافت که مأموریت بورژوازی  فانون این رفتار بورژوازی ملی را پیش

ای ]است[ که اگرچه در  خط خزنده'ملی کاری با دگرگون ساختن کشور ندارد بلکه  

تحلیل    'برد و امروز نقاب استعمار نو بر چهره دارد.داری میمردم را به سرمایهخفا،  

گوید؛ واقعیتی  فانون از بنیاد طبقاتی استقالل از واقعیت امروز پسااستعماری سخن می

محابا ضدملی« بدان شکل بخشیده و وی افزود که مسیر بورژوازی که بورژوازی ملی  »بی

برمی را  »یکمتعارف  کلبی  گزیند  و  محقر  احمقانه،  شکلی  به  که  مسلک  بورژوازی 

 بورژوازی است«. 

المللی کار اشاره کرده است، جایی که  به تقسیم بین  1961فانون همچنین در سال  

پایی در خدمت  زارعان خرده کنیم و کماکانهنوز مواد خام صادر می'ها  ما آفریقایی

ی . الجزایر هنوز مدل توسعه 'ناتمام استمان تولید کاالهای  اروپا هستیم که تخصص

ی خارجی به  کند که در آن سود در دست یک اقلیت با پشتوانه استخراجی را دنبال می

1قیمت سلب مالکیت از اکثریت مردم انباشته شده است. 
 

 جنبش لبخند و انقالب نوین الجزایر 

ا بیداری فانون شصت سال پیش هشدار داد که ثروتمند شدن این کاست سودجو ب

شان توأم خواهد بود که خبر از در پیش بودن  قاطعانه بخشی از مردم و باالرفتن آگاهی

توفانی می از    2019دهد. در سال  روزهای  و  فروریختند  را  ترس  دیوار  الجزایر  مردم 

فرایندی که آنها را چندین دهه تحقیر و قدرت تفکرشان را مختل کرده بود، بریدند.  

شان را کشف کرده و ازنو شروع ی سیاسیاسی هجوم آوردند، ارادهی سیآنها به صحنه

2به ساختن تاریخ کردند. 
 

ها الجزایری، خرد و کالن، زن و مرد از طبقات اجتماعی  ، میلیون 2019فوریه    22از  

های تاریخی روزهای جمعه، در  پاخاستند. راهپیماییگوناگون در یک قیام تاریخی به

هایشان  ای، مردم را در رد حاکمیت و خواسته های حرفهبخش  ی آن تظاهرات درادامه 

کشور متعلق به ماست و  '،  'آنان همگی باید بروند!'برای تغییرات زیربنایی متحد کرد.  

 
1. https://www.opendemocracy.net/en/algeria-and-arab-spring/ 
2. https://www.jacobinmag.com/2019/08/algeria-revolution-abdelkader-bensalah-

uprising 
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، این دو شعار به شعارهای نمادینی  'ی ماستما آن کاری را خواهیم کرد که خواسته 

ی رئیس جمهور وقت که  بیانیهتبدیل شد که تبلور تکامل رادیکال جنبش مردم است.  

اش از زندگی اجتماعی، اعالم شرکت در  رغم بیماری آفازی و غیبتبرای بار پنجم، علی

 انتخابات کرده بود، آغازگر این قیام بود. 

نظیر است، این  آمیز و در گسترش ملی بیصلح جنبش لبخند در مقیاس و هویت

شود، که در  ان و جوانان را شامل میجنوبی و زن  یحاشیه رانده شدهجنبش نواحی به

،  1962واقع در برگیرنده اکثریت مردم الجزایر است... این درجه از بسیج مردمی از سال  

الجزایری  که  جشن وقتی  برای  فرانسه  از  دشوارشان  استقالل  به  دستیابی  بخاطر  ها 

 حال دیده نشده است. ها ریختند، تا بهگرفتن به خیابان

زنند،  نقش خود را، به عنوان عامالنی که سرنوشت خود را رقم میطبقات مردمی  

ای نظریه  'توان از کالم دقیق فانون بهره برد:  اند. برای توضیح این پدیده میتثبیت کرده

وضوح شوند هرگز بهدهند خودشان دچار تحول میها وقتی که دنیا را تغییر میکه انسان

ه وقوع پیوسته خود را بازگو نکرده است. این ارزیابی آنچه که در حال حاضر در الجزایر ب

گران سابقش یا جهان دارد، سرانجام  تنها آگاهی را که انسان از خود و از سلطهقدرت نه

می بازسازی  و  خودش  اعتقادات،  اسطورها،  نمادها،  گوناگون،  سطوح  در  مبارزه  کند. 

در   هار دیگر شاهد اظهار انسانکند. در الجزایر باهای احساسی مردم را احیا میواکنش

  'شان برای پیشرفت هستیم. توانایی

اش ی حاکم و ماشین تبلیغاتیای که طبقه این جنبش در بازگشایی تارهای خدعه

های  عالوه، سیر تکاملی شعارها، سرودها، و شکلiب برپا کرده بود، موفق بوده است.

نشان جنبش  سیاسیدهندهمقاومت  فرآیند  با ی  و  آگاهیشدن  اجتماعی  الرفتن  های 

بهی فضاهای عمومی میداناست. تصاحب دوباره آنجا مردم هایی  آورده که در  وجود 

کنند  انداز، انتقاد از یکدیگر میبحث، مناظره، تبادل نظر، صحبت از استراتژی و چشم 

ابراز  سادگی خودشان را با روشو یا به های متنوعی که شامل هنر و موسیقی است، 

وجود آورده اندازهای جدیدی از مقاومت و سازندگی برای مردم بهنند. این چشمکمی

 است.
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فرهنگی معنای دیگری نیز به خود گرفته است چرا که با رهایی مرتبط است    تولید

صرف است.  همبستگی  و  سیاسی  فعالیت  از  شکلی  همچون  محصوالت و  از  نظر 

ان مستبد، شاهد فرهنگی هستیم  آور نخبگتحت حاکمیت خفقان  سترون،فولکلوریک و  

کند و مقاومت و مبارزه را از طریق شعر، موسیقی، نمایش،  وگو میکه با مردم گفت

پیش می و هنر خیابانی  نظریهکارتون،  فانون در  بار دیگر، شاهد دیدگاه  پردازی برد. 

فرهنگ ملی، فولکلور یا پوپولیسم 'فرهنگ به عنوان فرمی از فعالیت سیاسی هستیم:  

ملی   نیست. فرهنگ  باشد،  واقعی مردم  توانایی کشف طبیعت  به  مجردی که معتقد 

های  طرفانه نیست، به عبارت دیگر اقداماتی نیست که با واقعیتی اقداماتی بیماندهپس

  'شود.تر میهمیشه موجود مردم ارتباطش کم و کم

 ی استعمارزدایی ادامه داردمبارزه

که آیا اعتراضات کنونی جنبش، قیام و  ی در حول این های عمدتاً معنای جدا از بحث 

توان گفت آنچه که امروز در الجزایر در حال وقوع  که انقالب است، با اطمینان مییا این

دگرگون  فرایندی  رهاییاست  بالقوه  توانی  که  است  است. کننده  نهفته  آن  در  بخش 

پایان  'و    'حاکمیتحق  '،  'استقالل'هایش مشخصاً در حول  تکامل جنبش و خواسته 

کشور منابع  غارت  به  ایدهزمینه   'دادن  برای  باروری  سرمایهی  ضد  ضد  های  داری، 

 محیطی است.امپریالیستی و حتی زیست

ی مستقیم بین مبارزات فعلی و مقاومت ضد استعماری برعلیه مردم الجزایر رابطه 

دانند.  ستعمارزدایی میی اشان را ادامهبینند، آنان مبارزهمی  1950ی  فرانسه در دهه

روایت   'روند و الجزایر مستقل خواهد بود،دان میها به زبالهژنرال'دهند وقتی شعار می

شرمانه برای را که آنان چگونه بی  پوچ مقامات دولتی را در مورد انقالب باشکوه و این

شاهد  '. کننداند استفاده شده است افشا میبرده شان از آن بهرهثروتمند شدن شخصی

هستیم جایی که مردم وضعیت استعمار جدید را افشا کرده و بر    'ی فانونی دوملحظه 

یابی آن در مبارزه ضد استعماری بر علیه شان ، یعنی ریشهفرد قیامی منحصربه مشخصه 

 کنند. فرانسه، تأکید می

شعارها و سرودها این تمایل را ضبط کرده اند و اشاره به پیشکسوتان جنگ ضد 

(، بن مهدی  Amirouche(، امیروش )Ali La Pointeستعماری مثل علی ال پوان )ا
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(Ben Mhidi  ( و ابین )Abane  :شده است )' اوه علی )الپوان( فرزندان تو هرگز از

ما فرزندان امیروش   'و    'شان را تصاحب کنند  پا نخواهند نشست تا وقتی که آزادی

 .'هستیم و هرگز باز نخواهیم گشت

الجزایر در سال    وقتی که یافتند، خواسته   1962مردم  استقالل دست  هایشان  به 

اقتصادی نادیده گرفته شد، اما مبارزه برای استعمارزدایی  ی فعلیبرای استقالل  شان 

مردم که در آغاز نبرد، کیش  'ی فانون:  ای گرفته است. در تعابیر پیامبرگونهانرژی تازه 

اند: سیاهان و سفیدها، اعراب روپایی را قبول کردهمانوی )ثنویت( مهاجران استعمارگر ا

تر شوند که سفیددر مسیر مبارزه کشف می کنند که با سیاهانی مواجه می -و رومیان 

که آرمانهای ملتی مستقل همیشه بخشی از اقشار مردم را برای از سفیدها هستند و این

   'کند.زیرپا گذاشتن منافع یا امتیازاتشان جذب نمی

  

 وند با منبع اصلی: پی

https://roape.net/2021/05/06/frantz-fanon-and-the-algerian-

revolution-today/ 

 

از کتاب  ی باال چکیدهنوشته  از فصلی  انقالب و خرد دوزخیان 'ای است  فانون امروز: 

 (. 2021ی نایجل گیبسون، چاپ داراجا )ویراسته  'روی زمین
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  2011سرعت در اواخر سپتامبر  های اشغالی که بهو جنبش  استریتاشغال وال

ای و سیاست  ی عطفی در ظهور مجدد مبارزات تودهسرتاسر آمریکا را درنوردیدد نقطه

ای  در عرض چند هفته، تلخی و نارضایتی  1آیند. رادیکال در ایاالت متحده به حساب می

بیان سیاسی یافت و شکلی تازه به سیاست ملی  که چند دهه روی هم تلنبار شده بود  

بودند، جنبشی  تی پارتی  راستی   ها سرگرم جنبش دسترسانه  2اشغال بخشید. پیش از  

شد. ظرف یک  ها یک شورش مردمی علیه »دولت مرکزی« تصویر میکه در اکثر روایت

کز شد. ی »نود و نه درصد علیه یک درصد« متمرهای ملی بار دیگر بر ایدهشب، بحث

گرایانه برای خشم  ای برای جنبش، یک کانون چپاین پیام عالوه بر جلب حمایت توده

 ی مردم فراهم کرد. جوش آمدهبه

دوره میبرخالف  کشته  نطفه  در  آمریکا  در  مبارزات  اغلب  که  پیشین  شدند،  ی 

زوکاتی   پارک  اشغال  بود.  تأثیرگذار  هم  و  سریع  هم  جنبش  این  دستاوردهای 

(Zuccottiدر منطقه )  اما ی جنوبی منهتن با حدود دویست نفر معترض آغاز شد، 

خیلی زود تعداد آنها به ششصد نفر ساکن شبانه و دو هزار نفر معترض در طول روز 

شد و خیلی زود فعاالن در پانصد شهر  میسرعت برق پخش  رسید. جنبش اشغال به

ن در سرتاسر کشور توانستند در های آغازین، معترضامختلف چادر زده بودند. در هفته

اخراج آنها و تخلیههای شهرداریبرابر تالش پلیس جهت  نیروهای  های ی مکانها و 

به  عمومی مقاومت کنند. در زمان اوج جنبشْ هر حرکت سرکوبگرانه ی پلیس صرفاً 

معترضان می پاییز  لشکر  در  به شکل  ده   2011افزود.  سرتاسر کشور  در  نفر  هزار  ها 

 کردند.  ه درگیر جنبش بودند و صدها هزار نفر در اعتراضات مردمی مشارکت میفعاالن

کردند برای پیشرفت جنبش تنها  ها فکر میکنندهبرای مدتی، بسیاری از مشارکت 

تر برای خود تعریف کنند. پیروزی از پس پیروزی کافی است اهدافی هرچه بلندپروازانه

 
 بررسی شده است. 2012، ترودل . جنبش اشغال در 1

استریت  طور مشخص به جنبش اشغال وال( نوشته شده بهboldی »اشغال« با حروف درشت ). در متن هر جا واژه 2

(Occupy    یاOWS.داللت دارد )  الفظی  ی تحتترجمهOccupy Wall Street  استریت را اشغال  صورت »والبه

دهد، و افزون بر آن، مشتقات این جمله جا که در انگلیسی تنها به صورت امری معنا نمیکنید« خواهد بود، اما از آن 

 ی فارسی معادل »اشغال وال استریت« انتخاب شد.تفاده شده است، در ترجمهبارها به صورت اسمی اس
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تی شهردارها به شکل هماهنگ تصمیم گرفتند که  آمد. اما در اوایل ماه نوامبر، وق می

با کمپ های  های معترضان مقابله کنند، موفق شدند در زمان کوتاهی کمپقاطعانه 

گر و شد از معترضان توقع داشت که در برابر نیروی سرکوبآنان را تخلیه کنند. نمی

فرسا  طاقت های محلی به شکلی  ها و پلیسآمیزی ایستادگی کنند که شهرداریخشونت

رغم همدلی عمومی با جنبش، نیروهای اجتماعی به  کردند. بهبر معترضان اعمال می

یافته نبودند تا مقاومتی کارآمد در برابر تعارض حکومتی  ی کافی عمیق و سازماناندازه

 شکل دهند.  

ی  طلبی متقابلی بود که در شعار جسورانهنخستین واکنش فعاالن جنبش مبارزه

ای را اخراج کنید که زمانش فرا رسیده« تجلی یافت. این ژست  مطمئن  د ایدهتوانی»نمی

بی  چندو  تظاهرات  با  برنامه- ده-پروا  همچنین  و  نیویورک  در  نفری  برای هزار  ریزی 

با گذشت   اما  بود.  اوایل دسامبر همراه  بنادر  شهرهای ساحل غربی در  تعطیل کردن 

از تخلیه شکار است که جنبش دیگر هرگز نتوانست  ها کامالً آی کمپشش ماه پس 

بالقوه زمان   را به صورت  بهار  فعاالنْ فصل  بایستد. در طول زمستان،  پای خود  روی 

دانستند و مشخصاً بر روی یک »اعتصاب عمومی« در روز کارگر )یکم  احیای جنبش می

ای و  دههای تورغم راهپیماییبینی بود، بهطور که قابل پیشمه( متمرکز بودند. همان

فراخوان    -مشخصاً در نیویورک سی هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند    -تأثیرگذار  

که جنبش راهی برای تر ایناعتصاب عمومی مورد استقبال قرار نگرفت. و از همه مهم

 مانده به یک درگیری فعاالنه و مداوم پیدا نکرده است.تبدیل همدلی باقی

نشده ای حلآینده و حتی بقای جنبش به خودی خود مسأله  گیریامروز، جهت

گرایان بخواهند چیزی از این آخرین موج مبارزه بیاموزند باید  است. اگر فعاالن و چپ

از این فرصت برای ارزیابی هشت ماه  متعاقب  تخلیه و مباحثاتی که در این بین شکل  

ی جنبش اشغال منحصراً بر  ینهشده در زمهای مطرحگرفت استفاده کنند. غالب تحلیل

ی جنبش تأکید دارند. آنها برای توضیح سابقهدهی  بیهای تاکتیکی و سازمانروی فرم

روند که هر نوع ساختار  باکی  تاکتیکی آن میی جنبش به سراغ بیکنندهموفقیت گیج

راتیک که بوروک -های موجود کند و همچنین از تمام سازمانمراتبی را طرد میسلسله

 مستقل است.  - آیند و ارتجاعی به حساب می
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-در این مقاله نشان خواهیم داد که چنین کانون توجهی برای درک خیزش فوق 

نظرانه است. افزون بر آن، چنین تمرکزی بر روی »امر ی جنبش بیش از حد تنگالعاده

نمی چالشنو«  درک  برای  جهتتواند  و  کنونی  کنهای  کفایت  جنبش  آتی  د.  گیری 

کند. درست  تر از آنی است که روایت  مسلط  جنبش اذعان میواقعیت  امر بسیار پیچیده

های رسمی ظهور کرد )هرچند هم فعاالن  است که جنبش اشغال مستقل از اتحادیه

گیری آن مشارکت داشتند(. فعاالن جنبش  گرا در شکلکارگری و هم دیگر فعاالن چپ

-المللی میرشد بینهای روبها در »جنبش میدان«های خود ر با هوشیاری تمام ریشه

الزام   سیاسی؛  احزاب  طرد  پذیرفتند:  را  آنها  بنیادین  مفروضات  از  بسیاری  و  دیدند 

-های تودهی عمومی و ایجاد تجربهگیری حوزهدموکراسی افقی؛ و تمرکز بر روی بازپس

 1ای در قالب یک زندگی اشتراکی. 

فرمنکته آنکه  دیگر  تاکی  سازمانهای  و  یک تیکی  آن  برای  اشغال  جنبش   دهی  

ی رشد سریع و گسترده  پذیری به همراه داشت که اجازهفضای سیاسی و نوعی انعطاف 

های جدید درون ی عمومیْ یک محل تجمع برای ورود و جذب آدمداد. اشغال  حوزهمی

ت مشارکت وجود آورد، جایی که مردم با هم بحث کنند و در پیشرفت مبارزاجنبش به

باشند. مطالبه داشته  نوع  هر  به جنبش فقدان  ورود  با  مردم  که  بود  معنا  این  به  ای 

اند در چارچوب مشترک  شعار »ما نود  هایی را که خود تجربه کردهعدالتیتوانند بی می

و نه درصد هستیم« به بیان در آورند. و تأکید بر دموکراسی مستقیم که مجمع عمومی  

(General Assembly) داد که  رفت به مردم این فرصت را میشمار میمظهر آن به

 گیری مبارزات نقش مؤثری ایفا کنند. در فرم و جهت

توانند رشد جنبش را توضیح دهند. از بدو ماجرا،  اما این فاکتورها به تنهایی نمی

پیوندها و کنش  اشغالسرنوشت   با    های متقابلیبا  این جنبش  تنیده شد که  درهم 

ها صادق  ویژه درمورد اتحادیهها و مبارزات پایدارتر برقرار کرده بود. این مطلب بهسازمان

است، زیرا آنها نخستین حامیان و منابع انسانی  جنبش را تأمین کردند. توانایی جنبش  

ی کارگر و اجتماعات  بقهویژه آنهایی که در طتر، بهدر برقراری ارتباط با مبارزات قدیمی

 
 Jones,2012و  Durgan and Sans, 2011. ن.ک. به 1
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ی اعضای  جملهکننده ایفا کرد. فعاالن باسابقه، ازچندنژادی ریشه داشتند، نقشی تعیین

ازپیشهای چپسازمان اشکال قدیمی و  این جنبش نوظهور و  ُپلی میان  موجود گرا، 

باید پویایی هر دو سر  طیف را هنگام   اشغال مبارزه ایجاد کردند. برای درک کامل رشد  

 مواجهه با یکدیگر بررسی کرد.  

سابقه بدانیم که تنها از  ای متمایز و بیکه جنبش اشغال را پدیدهپس به جای این

را به منزله از مقاومت روبهدرون قابل تحلیل است، باید آن  رشد  ی یک تجلی خاص 

  گردد، درها« بازمیالملی که به »جنبش میداندرک کنیم. تبار آن عالوه بر سطح بین

ی کارگر ایاالت متحده نیز قابل ردیابی  های مقدماتی بسیار مهم  پیشین در طبقهنمونه

مهم شاید  ویسکانس ن است.  فرماندار  تالش  برابر  در  که  بود  مقاومتی  آنها  ترین 

(Wisconsinاسکات والکر، برای تخریب کامل اتحادیه ،)  های کارگران بخش دولتی

نشینی  ها عقبی کارگر پس از دههای طبقهودهشکل گرفت. این نخستین ظهور کنش ت

، کارگران شرکت مخابراتی و رایز ن در سرتاسر اشغالبود. ضمناً چند هفته پیش از آغاز  

 ساحل شرقی دست به اعتصاب زدند و از حمایت مردمی نیز برخوردار بودند.  

-قابلیتتوان جنبش اشغال را یک مرحله از فرایند احیای  اندازی میاز چنین چشم

کننده ی کارگر دانست. جنبش اشغال نقشی تعییندهی طبقههای سیاسی و سازمان

جابه مشروعیتدر  همچنین  و  متحده  ایاالت  در  سیاسی  مباحثات  به جایی  بخشی 

جویانه ایفا کرده است. اما اگر بناست به جلو حرکت کنیم، باید ارزیابی  کارهای ستیزه

اشته باشیم. در این مقاله تالش خواهیم کرد از  روشنی از نقاط قوت و ضعف جنبش د

 چنین منظری رشد جنبش را ارزیابی و مسائل امروز آن را مشخص کنیم.

 خیزش جنبش اشغال 

نخستین   اشغالْبینی کند.  توانست موفقیت چشمگیر جنبش را پیشکس نمیهیچ

حوزه اشغال  برای  ژوئن  تالش  در  نبود.  منهتن  جنوب  در  عمومی  ن  فعاال  2011ی 

درست در کنار عمارت شهرداری کمپی را در    1ها علیه طرح کاهش بودجه نیویورکی

راه انداخته بودند. در عرض دو هفته  ی ریاضتی شهردارْ بلومبرگ بهاعتراض به بودجه

 
1. New Yorkers Against the Budget Cuts 
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یافت. همان اکتیویستی آنها به کمی صد نفرههسته از نصف کاهش  ها نخستین تر 

بودند که فراخوان نشریه  اشغال وال  (Adbusters)ادباسترز    یکسانی  بر  -را مبنی 

در  ا از    17ستریت  نفر  صد  تا  پنجاه  حدود  سپتامبر  اواخر  در  پذیرفتند.  سپتامبر 

 ریزی شدند. دست به کار  برنامه مجمع عمومیها در جلسات اکتیویست

را سیل    17آغاز جنبش در   ادباسترز هدف فراخوان  بود.  سپتامبر شوم و بدیمن 

مراتب های محلی که توقعات بهفری معترضان تعیین کرده بود. اکتیویستبیست هزارن

تر از هزار نفر  هزار نفر امید بسته بودند. اما کمتری داشتند، به حضور پنج تا دهفروتنانه

ی مجمع عمومی در پارک زوکاتی با مشارکت  در آن روز جمع شدند و نخستین جلسه

هسته  700حدود   وقتی  شد.  برگزار  کیسهنفر  معترضان  از  کوچکی  و  ی  خواب  های 

که چه یابد یا ایندانست این کمپ تا کی ادامه میکس نمیپا کردند هیچچادرها را به

 تأثیری خواهد داشت.

فاکتورهای متعددی این اعتراض کوچک را با بار اجتماعی شارژ کردند و آن را در 

راهپیمایی فاکتور  اولین  دادند.  قرار  ملی  توجه  در   معرض  چندنژادی  معترض  هزار 

 21گناهی که در روز  پوست بیسیاه   - ( بود  Troy Davisبزرگداشت تروی دیویس )

ستیزه نوعی  با  تظاهرات  این  بود.  شده  اعدام  جورجیا  ایالت  در  یا  سپتامبر  جویی 

تبدیل    اشغالهای  های فعالیتمشخصهمیلیتانسی همراه بود که بعدها به یکی از وجه

کرد، در چند مورد  های جنوبی منهتن پیدا میه خود را از خالل خیابانشد. جمعیت را

رساند و در آنجا شعار    اشغال از دست پلیس فرار کرد و در نهایت خودش را به کمپ  

را   اشغالشد. این واقعه عالوه براینکه  صدا خوانده  »ما همه تروی دیویس هستیم« یک

چند و  کارگری  مخاطبان  مبارزات به  اختیار  در  الگویی  همچنین  کرد،  متصل  نژادی 

در   رویداد  این  عالوه،  به  کنند.  حمایت  تقاضای  اشغال  جنبش  از  تا  داد  قرار  محلی 

 گیری محتوای اجتماعی و پیوندهای محلی  جنبش اشغال بسیار مؤثر بود.شکل

ی کمیتهپیوندها شدند. به طور مشخص،  کار گسترش این  بهها فوراً دستاکتیویست
کارگری   جلب  امدادرسانی  نیویورک  در  جاری  کارگری  مبارزات  برای  زیادی  حمایت 

ای برای  تر در نیویورک. چنین پشتوانههای کارگری بزرگجمله حمایت  اتحادیهکرد، از

 ی آغازین نقشی کلیدی ایفا کرد.  در چند هفته اشغالبقای 
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نقطه عطف  البته  صلحی  معترضان  که  بود  زمانی  حملهاصلی  مورد  بسیار  جو  ی 

سپتامبر   24وحشیانه و بدون هشدار از سوی پلیس نیویورک قرار گرفتند. در روز شنبه  

فعاالنْ تظاهرات  بدون مجوزی را از خیابان برادوی به میدان یونیون ]اتحادیه[ تدارک  

حرکت مقابله کند و به معترضان دیدند. به دالیلی نامشخص، پلیس تصمیم گرفت با این  

یورش برد و بیش از صد نفر را دستگیر کرد. وقتی یک افسر پلیس، آنتونی بولونیا، با  

آمیزی شکل مسالمتی پلیس و بهای از معترضان زن که در محاصرهگاز فلفل به دسته

اینترنت قرار گرفت و همدلی   از این صحنه بر روی  نشسته بودند حمله کرد، فیلمی 

ها تبدیل شد.  به خبر اصلی تمام رسانه  اشغال عمومی را با معترضان برانگیخت. ناگهان  

را از زبان خودشان شنیدند؛    اشغال و مخاطبان زیادی داستان پیوستن معترضان به  

-آور دانشجویی، مخارج فلج های سرسامهایی که مصادره شده بودند، وامداستان خانه

رفته، و بسیاری موارد که طنین پیامدهای بحران تهای از دسی درمان، شغلکننده

 شد. وضوح شنیده میاقتصادی برای مردم در آنها به

پدیده یک  به  اشغال  کمپ  هفته،  یک  تودهظرف  طبقهی  بود.  تبدیل شده  ی ای 

شد. مردم پیش یا پس از کار به اردو  کارگر نیویورک به سمت پارک زوکاتی سرازیر می

دانشجمی و  یا  پیوستند.  بورس  بازار  سمت  به  روزانه  تظاهرات  در  بیکار  افراد  و  ویان 

کردند  کردند. بسیاری از مردم پالکاردهایی را حمل میهای دیگر مشارکت میفعالیت

شده نوشته بودند. جمعیت  حاضر در پارک   که در آن از ظلمی که به شخص آنها اعمال

-برقرار بود به شدت افزایش می ای که در هر گوشهی مباحثات خودانگیختهبه واسطه

ی مردمی« شکل گرفت که فوراً به مرکز مباحثات  یافت. در همین زمان، یک »کتابخانه

دادند. از میان  جا مردم را خطاب قرار میسیاسی تبدیل شد و سخنرانان مهمان در آن

پرداخت.  مردم هم هر کس یک میز گذاشته بود و در آن به یک موضوع مشخص می

کمیتهکنندهبازدید یا  آشپزخانه،  کتابخانه،  به  بهداشت کمک میها  این  ی  در  کردند. 

 شد. زمان جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از هزار نفر تشکیل می

سپتامبر   20ای بود که در  ( نخستین اتحادیهTWUنقل )وی کارگران حملاتحادیه

های مهم یکی پس از دیگری  اعالم کرد. و سایر اتحادیه  اشغالرسماً حمایت خود را از  

اکتبر چند روز پس از دستگیری هفتصد معترض روی پل    5به دنبال آن آمدند. در  
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ها تظاهراتی را در منهتن ترتیب داد که بیش از ها و انجمنبروکلین، ائتالفی از اتحادیه

در  بیست برق  با سرعت  اشغال  این مدت، جنبش  در  آن شرکت کردند.  نفر در  هزار 

میسرتاسر   گسترش  بود.  کشور  شده  دایر  مختلف  شهرهای  در  کمپ  صدها  و  یافت 

اکتبر درست یک روز پس از دفاع موفق از پارک زوکاتی بود، زمانی    15ی اوج آن  نقطه

که صد هزار نفر در میدان تایمز جمع شدند و هزاران نفر دیگر نیز در سرتاسر ایاالت 

 متحده به تظاهرات پرداختند.

آغازیهفته با نوعی سبکهای  اشغال  بود. خودانگیختگی و  ن جنبش  سری همراه 

-ی مشارکت تودهبودند که به پشتوانه  اشغالهای آن زمان   ترین ویژگیگری مهمتجربه

ده روزانه  بود.  میسر شده  میای  اشغال  را  زوکاتی  پارک  نفر  هزار  کردند. جمعیت  ها 

تریبون راهپیماییانبوهی در  آزاد و  ی یخته مشارکت داشتند. هستههای خودانگهای 

تری از آن جمعیت به شکل فعاالنه با صدها گروه کارگری درگیر شدند، تا حدی  کوچک

پنج نفر در نشستکه هر هفته حدود  کردند.  های کارگری شرکت میهای گروههزار 

از طریق گروه جنبش به از مرزهای پارک فراتر رفت و  های کارگری به صدها  سرعت 

 انه در نقاط مختلف شهر گسترش یافت.  ی روزجلسه

پیروزی سر میسرعت شیوع جنبش حیرت پیروزی پشت  بود و  رسید. حتی  آور 

ریزی نبودند به هر صورت موفق از کار در  هایی که چندان فکرشده و با برنامهفعالیت

ترین کنش جنبش در دو ماه نخست، یعنی تظاهرات صدهزار  آمد. برای نمونه، بزرگمی

شد  اکتبر در میدان تایمز در آغاز صرفاً »مهمانی« در میدان تایمز خوانده می  15  نفری 

کس  آمد. هیچها به حساب میبانک  های فرعی  آن روز در اعتراض بهو تنها یکی از برنامه

توان دالیل انضمامی هر کدام  انتظار چنین جمعیتی را نداشت. البته با نگاه به عقب می

از    هااز این پیروزی تظاهرات میدان تایمز درست یک روز پس  را تشخیص داد. مثالً 

تخلیه برابر  در  موفق  همهمقاومت  و  افتاد  اتفاق  پارک  هزاران ی  دستاورد  شاهد  گان 

این موفقیت در اعتماد به نفس    1شده در مقابل نیروهای حکومتی بودند. نیروی بسیج

فعاالنهمشارکت حضور  همچنین  و  اتحادیکنندگان  باور هی  داشت.  مؤثری  نقش  ها 

 
دفاع هایی به اعضای خود فرستاد و از آنها خواست که از پارک ها در بامداد روز جمعه  ها ایمیل فدراسیون اتحادیه.  1

 کنند و از طرف دیگر به شهردار فشار آورد تا وادار به عقب نشینی شود.
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-یافتنی است، و اهداف جنبش باید هرچه جسورانهچیز دستعمومی بر این بود که همه

 تر باشند. 

های  بنابراین فضای کمی برای مباحثات سیاسی درون جنبش باقی ماند و از تفاوت

چشم فعاالن  ساعتهواقعی  چند  جلسات  شد.  مسائل    اشغال ی  پوشی  صرف  معموالً 

آمد، مانند  شد. البته مواردی از مباحثات سیاسی هم پیش میکی و سازمانی میتاکتی

نژادی بودن جنبش و اهمیت اتحاد با  های آغازین در مورد ضرورت علیه  تبعیض بحث

 دیدگان. اما این موارد استثنا بودند. اجتماعات کارگری و تمام ستم

 شود جنبش عمیق می

خواهد دوام بیاورد و پیش  شده بود که اگر جنبش میتا اواخر اکتبر دیگر آشکار  

تری از فعاالن به دنبال راهی برای تر کند. سطوح گستردههایش را عمیقرود باید ریشه

ی دفاع  گشتند. و مسألهدر قالب دستاوردهای عینی می  اشغال ی طنین مهیب ترجمه 

ویژه از زمانی که شهردارها  شد، به  تر میی احتمالی هرچه مهمها در برابر حملهاز کمپ

 راه انداخته بودند.  تری را بهدر سرتاسر ایاالت متحده تهدیدهای جدی

اکتبر پلیس   25ی عطف جنبش اشغال رخ داد. در  در چنین بستری، دومین نقطه

نهاد حکومتی به جنبش اشغال اوکلند یورش بردند و خشونتی   17ضد شورش و اعضای  

د که  گذاشتند  نمایش  به  با  را  برخورد  اشک  اشغال ر  گاز  از  آنها  نداشت.  آور،  سابقه 

های پالستیکی علیه معترضان استفاده کردند. اسکات  کننده، و گلولههای گیجنارنجک

آور  ی گاز اشک اولسن  بیست و چهار ساله، سرباز سابق آمریکا، هدف مستقیم یک گلوله

شد. شدت وحشیگریْ در کنار قرار گرفت و در موقعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل  

ی اوکلند بار اجتماعی و سیاسی مضاعفی را به جنبش اشغال اوکلند اعطا  موقعیت ویژه

های عظیم اقتصادی مستقر شده ی قدرتاستریت که در سایهکرد. برخالف اشغال وال

پوست یا اهل  اش اغلب سیاهافتاد که ساکنانبود، اشغال اوکلند در قلب شهری اتفاق می

کرد.  آمریکای التین بودند و سرکوب دولتی، بیکاری و کاهش بودجه در آن بیداد می 

به دست پلیس کشته    2009گناه که در سال  پوست بیمعترضان اوکلند به یاد یک سیاه 

( نامیدند. تبعیض نژادی،  Oscar Grant Plaza)میدان اسکار گرانت  شد کمپ خود را  
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طبقه چپاول  پلیس،  وخشونت  کارگر  والمحله  ی  اشغال  در  فقیرنشین  استریت  های 

 مطرح شده بودند، اما با تغییر کانون جنبش به اوکلند بیش از پیش برجسته شدند.  

جایی جنبش به سطحی جدید  پاسخ  جنبش اشغال اوکلند به این یورشْ امکان جابه

کار  سابقه میدان اسی پلیس، معترضان با تعدادی بیرا مطرح کرد. شب بعد از حمله

رأی مخالفْ مجمع   46رأی موافق در برابر    1484گرانت را دوباره تسخیر کردند. و با  

ای که رغم نقش کلیدیعمومی برای روز دوم نوامبر فراخوان اعتصاب عمومی داد. به

ی یافتهها در گسترش جنبش داشتند، این نخستین باری بود که نیروی سازماناتحادیه

دهی  دانستند که سازمانها میجنبش بدل شد. اکثر اکتیویستکارگری به بازوی دفاعی   

های  یک اعتصاب عمومی حداقل یک هفته وقت الزم دارد. با این حال، حمایت سازمان

زمینه بهکارگری  کنش  این  برای  مناسبی  و  ی  کارگران  محلی   شورای  آورد.  وجود 

ی معلمان کردند. اتحادیه  ی کارگران اسکله حمایت خود را از این اعتصاب اعالماتحادیه

در یک بیانیه رسماً از آن پشتیبانی کرد. و در روز موعود، بیش از بیست هزار نفر در  

نقطه کردند.  شرکت  راهپیمایی ششاعتصاب  روز  این  اوج  نفرهی  به  هزار  که  بود  ای 

 رهبری اعضای اتحادیه موفق شدند بندر اوکلند را تعطیل کنند.  

اوکلند، و پیوندی که در آن روز میان فعاالن جنبش و    فراخوان اعتصاب عمومی

چشمسازمان گرفت  شکل  کارگری  قویهای  پیوندهایی  میان  انداز  را  و    اشغالتر 

اجتماعات کارگری ترسیم کرد. به عالوه، نیروهای اجتماعی  ضروری برای بقا و پیشرفت 

ویم که فعاالن  شجنبش تا حدودی مشخص شدند. البته با نگاهی به عقب، متوجه می

یافته داشتند.  ی کارگر سازمانهای بسیار متفاوتی از پیوند با طبقهگیریجنبش نتیجه

ها تبدیل شد. متأسفانه،  ی کمپها به موضوع محوری مباحثات پس از تخلیهاین تفاوت

 ها به وجد آورد. یک اختالل جدی در پیشرفت این بحث  اشغال های ی کمپتخلیه

 ها ی کمپتخلیهتأثیر 
ها برای جنبش هرچه بگوییم کم است. مسأله صرفاً یک نماد  در مورد اهمیت کمپ

ها به معنای  ی عمومی نیست. این کمپگیری حوزهبرای رویارویی مستقیم و بازپس 

عرصهتحت یک  کلمه  آن  الفظی  در  تا  کردند  فراهم  مردم  برای  مادی  و  واقعی  ی 
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بگذارند و افراد جدید در آنجا به مبارزه بپیوندند. این  های جنبش را به بحث  استراتژی

ها دهی شد که از جانب اکثر اکتیویستپایگاهْ جایگزین آن دسته از ساختارهای سازمان

ها را جایی دانست که فعاالن  توان کمپترین سطح میشد. در ابتداییمردود دانسته می

 کردند. همدیگر را پیدا می 

خوبی  ها بود بهترین  کمپترین و رشدیافتهکه بزرگ  تریت اساشغال والی  تجربه

بندی میان ی عمومی در سطح ملی است. از همان آغاز امر، نوعی تقسیمبیانگر تجربه

ها و اجتماعات کارگری وجود داشت. در ها و »عملیات«های گروهکارهای اجرایی کمپ

کمپ فعالیت  شباوج  نفر  ششصد  به  نزدیک  که  چادها  در  میها  الگوهای  ر  ماندند، 

از کمابیش در تمام اجتماعات کارگری تکثیر شده بود؛ آنها نسخه  اشغال ی خود را 

پایگاه   تنها  پارک زوکاتی  ابتدا  برای نمونه، هر چند  بودند.  اشغال خلق کرده  جنبش 

-های کارگری اطراف والها و سالن کم این الگو به اتحادیههای اشغال بود، اما کمکمپ

های کارگری زیر نظر مجمع ت هم سرایت کرد. فرض بر این بود که تمام گروهاستری

-گو باشند؛ اما در عمل آنها تماماً مستقل رفتار میعمومی هستند و باید به آن پاسخ

کردند و میزان تعهد آنها به مجمع عمومی از گروهی به گروه دیگر متفاوت بود. خیلی  

آن جای  به  عمومی  مجمع  بدنهزود  تصمیمکه  محل  گیرندهی  به  باشد  جنبش  ی 

 ها تبدیل شد.  های گروه حسابرسی فعالیت

استریت )راهپیمایی  های اشغال والترین فعالیتدر واقع، شایان ذکر است که بزرگ

از مجمع عمومی   17اکتبر؛ تظاهرات کارگری    15اکتبر؛ روز کنش    5 نوامبر( خارج 

. برای  اشغالتمامی خارج از چارچوب  د بهو حتی در برخی موار  - طراحی شده بودند  

اکتبر توسط اعضای انجمن   5ای در تاریخ  دهی نخستین راهپیمایی تودهنمونه، سازمان

می« صورت گرفت؛ ائتالفی از اجتماعات کارگری که در همان سال    12»ائتالف گذر از  

، دو مورد  اشغال ی دهی کرده بودند. از سه کنش عمده یک راهپیمایی دیگر را سازمان

رادیکال چپ به همراه جوانان  نیویورک  رابط  توسط جنبش کارگری  نقش  گرایی که 

 دهی شد. کردند سازمانرا ایفا می اشغال ها و  میان اتحادیه

دهد که جنبش بسیار منتشر بود و هیچ مرکز مشخصی تمام این مطالب نشان می

تصمیم کمپبرای  که  زمانی  تا  البته  نداشت.  وجود  مرکز  گیری  یک  بودند  پابرجا  ها 
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های گوناگون وجود داشت و نوعی انسجام و پیوستگی میان  فیزیکی برای انطباق فعالیت

فعالیت میتمام  رؤیت  جنبش  منتشر  گروههای  برخی  این  شد.  در  هم  کارگری  های 

ی تسهیل هر روز در مجمع عمومی  ای داشتند. مثالً کمیتهکنندهپیوستگی نقش تعیین

های عمده  عالوه، تمام فعالیتکرد؛ بههای آنها را تنظیم میشد و دستورجلسهحاضر می

دهی آن جایی  کرد، حتی اگر مرکز سازمانی کنش مستقیم عبور میاز فیلتر کمیته 

کردند،  های اشغالی که در سرتاسر ایاالت متحده رشد  رغم گوناگونی  جنبشدیگر بود. به

 بخشید. به تمام آنها نوعی وحدت می استریتاشغال وال 

ی مهلکی بود و پس  ها چه ضربه دهند که از دست دادن کمپاین وقایع نشان می

تخلیه بهاز  نیروهای جنبش  آنها  قدر  ی  به  و گسسته شدند. جنبش  شدت مرکزگریز 

بیاید. در ن بر  این ضربه  از پس  بتواند  تا  بود  را کافی رشد نکرده  این مطلب  یویورک 

خوبی مشاهده کرد. به رغم آگاهی از  ها بهی کمپتوان در واکنش جنبش به تخلیهمی

ی پارک زوکاتی، تنها طرح دفاعی  عملی از جانب  ی شهردار بلومبرگ برای تخلیهنقشه

رسانی اینترنتی در صورت  ها زنجیر کردن خود به پارک و یک سیستم اطالعاکتیویست

تر از یک ساعت پارک  ی تخلیه بود. در شب تخلیه، پلیس توانست در عرض کماقدام برا

را به کل تخلیه و هر کسی را که آنجا بماند دستگیر کند. زمانی که صدها نفر در پاسخ  

توانست  پلیس  و  بود  شده  تخلیه  کالً  منطقه  آمدند،  جنبش  مقر  به  تخلیه  پیام  به 

ای  تر آنها حمله کند. هیچ برنامهای کوچکهمعترضان را ابتدا متفرق و سپس به دسته

ی مجمع عمومی در صورت  برای یک تظاهرات اضطراری در روز بعد و یا تشکیل جلسه

های اصلی جنبش در زندان بودند.  دهنده بروز چنین تهاجمی وجود نداشت. اکثر سازمان

ا دهند،  ترتیب  تظاهراتی  بعد  روز  تا  کردند  تالش  پراکنده  طور  به  هیچ  فعاالن  ما 

 های متناقض مواجه شدند. ای میان آنها وجود نداشت و مردم با فراخوانهماهنگی

از تخلیه پارک زوکاتی، جنبش هنوز پرتحرک بود و کسی   در نخستین ماه پس 

ی وارد شده چه عواقبی خواهد داشت. چند روز پس از تخلیه، در روز  دانست ضربهنمی

افراد جدیدی را جذب جنبش هزار نفرنوامبر، تظاهراتی چندده   17 ی برگزار شد که 

کرد. با این وجود، حال و هوای این تظاهرات و موارد پیشینی تفاوتی فاحش داشت. به  
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های آزاد پیشین، یک سیستم صوتی ی تریبون« مرکززدوده1جای »میکروفون مردمی 

-ازمان ها وجود داشت و یک تیم انتظامات خیلی سخیلی پیشرفته تحت نظارت اتحادیه

یافته مراقب بود تا مردم به سمت پارک زوکاتی حرکت نکنند. بار دیگر ابتکار عمل به  

دست پلیس و شهرداری افتاده بود. تا اوایل ژانویه دیگر آشکار بود که جنبش منزوی 

نشینی است. در این بستر، جریانات سیاسی ضد و نقیضی که  شده و مدام در حال عقب

د کنار هم جای گرفته بودند، از هم جدا شدند و در مقابل هم  زیر چتر جنبش  رو به رش

 قرار گرفتند.

 شودتکه میجنبش تکه

-ترین جریانی که از جنبش منشعب شد، جریان آنارشیستترین و سیاسیسرسخت

بندی  گرا بود. این جریان بیشتر در ساحل غربی متمرکز است و مفصلهای افراطی  چپ

و گروه  کمون اوکلند،    خلیج خشم،هایی مانند  ها و گروهسیاسی آنها از طریق وبالگ

هایی از تأثیرگذاری ملی آنها نیز وجود دارد، و البته نشانه 2گیرد.صورت می ارکید سیاه

آنارشیست با جریان  به لحاظ سیاسی  پیوند دارند که چند سال  های شورشیآنها  ای 

 در نیویورک شناخته شدند.   لنیو ا سکوپیش ظهور کردند با جریان اشغال دانشگاه 

ی  طلبانهکردند و کارهای ستیزه همواره به جسارت خود افتخار می  اشغالفعاالن  

را نقطه راهپیماییخود  قانونی و »کسالتی مقابل  اتحادیههای  ها و چپ سنتی  آور« 

-ای مبارزاتْ آنها را به قشرهای وسیعی تودهدانستند. البته در اوج جنبش، خصیصهمی

ی کارگر متصل کرده بود. و غالب فعاالن حتی اگر در مورد این همکاری ری از طبقهت

های  ها و سازمانکردند، نسبت به اهمیت این روابط متقابل با اتحادیهابراز نگرانی می

ای خود را از ی تودهاجتماعی آگاه بودند. با وجود این، به محض آنکه جنبش خصیصه

که اکثر فعاالن از روی  جایگزین کنش جمعی شد. در حالی دست داد، برخورهای منفرد  
 

1.   people's microphone  مشارکت که  تمهیدی  انسانی  میکروفون  یا  قانونی  :  منع  بر  غلبه  برای  کنندگان 

ان را همه ی سخنرکردند، به این صورت که هر جملهاستفاده از میکروفون یا هر سیستم صوتی دیگری استفاده می

 کردند.جمعی تکرار میطور دستهبه

 . به این سایت ها نگاه کنید:2

www.bayofrage.com, http://theoaklandcommune.wordpress.com    
http://blackorchidcollective.wordpress.com 

http://www.bayofrage.com/
http://theoaklandcommune.wordpress.com/
http://blackorchidcollective.wordpress.com/
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های تندرو یک توجیه نظری صبری به این سمت کشیده شدند، آنارشیستناکامی و بی

 برای این انشعاب ارائه دادند و آگاهانه تالش کردند جنبش را به این سمت سوق دهند.

در   اوکلند  عمومی  اعتصاب  او  2فراخوان  نقاط  از  یکی  میان  نوامبر  همکاری  ج 

که آن را مبنایی  های تندرو به جای آنبود. با وجود این، آنارشیست  اشغال ها و  اتحادیه

فعالیت بهبرای  بعدی  نتیجههای  خود  برای  آورند،  میحساب  که  کردند  توانند  گیری 

های کارگران در محل تولید کنند. به ی خود را جایگزین فعالیتهای ستیزگرانهکنش

ی کارگران در محل کار مختل توان جریان سرمایه را بدون مشارکت فعاالنهمی  باور آنها

را می  کار  این  از طریق حملهکرد.  یا  و  داد،  انجام  فرایند گردش  از خالل  یا  ی توان 

خارجی به فرایند تولید. یگ گروه نویسندگان به نام »کمون اوکلند« منطق این استدالل 

این  کرده را  بیان  »سوژگونه  طبقه  ه:  دیگر  ’اعتصاب‘  فاعل  بهیا  کارگر  خودی خود ی 

نشینی  نیست، هر چند کارگران همیشه درگیر خواهند بود. اعتصاب دیگر صرفاً عقب

اختیاری کارمندان از کار در محل کار نیست، بلکه انسداد و جلوگیری )حتی خرابکاری 

به آن بیگانه   و تخریب( آن محیط کار مشخص به دست پرولتاریایی است که نسبت

1است.« 
 

یافته هموار ی کارگر سازماناین استدالل راه را برای برخوردهای خصمانه با طبقه

ارائه   اشغال در سیاتل در ماه دسامبر مفهوم جدیدی از    ارکید سیاه های  کرد. اکتیویست

شد که عضو اتحادیه نیستند. آنها این  درصد از کارگران می  89دادند که تنها شامل  

دانستند، بلکه اعضای اتحادیه را از  ها نمیشعار جدید را به معنای خصومت با اتحادیه

 آیند: دانستند چون قشری ممتاز به حساب میآن رو درون جنبش اشغال نمی

می چطور  اقتصادی،  بحران  شدن  عمیق  فقیران، با  به  توانیم 

پوستان بگوییم که دو، مهاجران، و رنگین  بیکاران، شهروندان درجه

ویژه آن کارگران  های کارگری سهیم هستیم، بهما در مبارزات اتحادیه

انقالبی به وقتی  ممتاز...  بهنسبت  می گونهها  رفتار  گویی ای  کنند 
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-ی هیأت ملی کار و اتحادیهی طبقاتی مشروع تنها به وسیلهمبارزه

می  صورت  رسمی  آنها های  مادی  بندیتقسیم  گیرد،  و  واقعی  های 

از اتحادیه را نادیده میمیان کارگران اتحادیه گیرند، در  ای و خارج 

ی دوم، کارگران عضو اتحادیه دور از دسترس و  که برای دستهحالی

زندگی بی به  درگیریربط  و  میها  شمرده  حتی  هایشان  یا  شوند، 

پرولتری زندگی  واقعیات  امتیازی که  واجد  نمی  کارگران  -را درک 

 1کنند. 

ها ارائه ی استدالل چند مشکل اساسی دارد. نخست، تصویری از اتحادیهاین شیوه

دهد که گویی پیش از هرچیز مدافع مردان سفیدپوست هستند. در واقع، اگر زنان  می

های  شوند، به خاطر جنبشها نمایندگی میتر توسط اتحادیهپوست کمو مردان رنگین

دهی خاص بخش دولتی  ق زنان و مدنی و همچنین به سبب سازمانبخش حقورهایی

ها در چند سال اخیر نقش بسیار مؤثری در پیشبرد مبارزات است. در حقیقت، اتحادیه

از دفاع از حقوق مهاجران گرفته تا مبارزه علیه   -اند  برای عدالت اجتماعی ایفا کرده

تنها احساس خصومتی از اتحادیه نه  عدالتی  سیستم قضایی. در ثانی، کارگران خارجبی

ها بپیوندند. و عمالً هر بار  ها ندارند بلکه غالب آنها تمایل دارند که به اتحادیهبا اتحادیه

ی کارگران   هایی که نمایندهدهی کردند، حتی کنش ها یک کنش را سازمانکه اتحادیه

ان برخوردار بودند. شاید  ی تمام اقشار کارگراصطالح ممتار بوده، از حمایت گستردهبه

صورت غریزی واقعیتی را تشخیص  به این خاطر که اکثر کارگران، عضو یا غیرعضو، به

ها مبارزه  وقتی اتحادیه  -از فهم آن عاجزند  ارکید سیاه  های  دهند که آنارشیستمی

 یابد. کارگران افزایش می  تمامکنند و پیروز شوند پتانسیل پیشروی برای 

ی کارگران، خواه عضو اتحادیه باشند یا نه، یک توجیه  به جذب صبورانهبا طرد نیاز  

شود. از تخریب اموال های رویارویی مستقیم فراهم مینظری برای پافشاری بر تاکتیک

شود. آمیز با مسئوالن به عنوان بخشی از فرایند شورش تجلیل میو برخوردهای خشونت

  کمون اوکلندشمن مشترک« )آنطور که  واسطه به دبرای این جریان یک »هجوم بی

که چه تعداد جلو برای جنبش است، مستقل از اینکند( بیانگر یک قدم بهتوصیف می
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های تندرو قدرت جنبش را با اشتیاق  یا سنخ افرادی در آن مشارکت کنند. آنارشیست

از مقاالت سایت  هایی میمردم به چنین تهاجم از   خلیج خشمسنجند. یکی  که بعد 

عتراضات روز کارگر منتشر شد در این زمینه روشنگر است. در این مقاله نویسندگان  ا

 کنند: های مثبت اعتراض آن روز را اینگونه توضیف میجنبه

ی ی دیگری به یاد نداریم که چنین گسترهوچهار ساعتهی بیستهیچ بازه

متحده رها  جویانه را در شهرهای سرتاسر ایاالت  های ستیزهمتنوعی از فعالیت

-وقفه در اوکلند تا سنگرهای خیابانی در لوسکرده باشد. از جنگ خیابانی بی

از تالش برای تظاهرات خودانگیخته در نیویورک، تا    های جسورانهآنجلس، 

فرانسیسکو و راهپیمایی  گیرکننده به پایگاه پلیس ویژه در سانی غافلحمله

تمضدسرمایه تخریب  و  اورلئان  نیو  در  بانکداری  شرکتاشایی  و  های  ها 

تودهزنجیره شد.  برفراشته  آنها  فراز  بر  رفقا  سیاه  پرچم  که  سیاتل  های  ای 

ها را در روز اول می )روز کارگر( تسخیر کردند دیگر از عظیمی که خیابان

ی مستقیم با پلیس ترسی نداشتند و حتی قبح تحریب اموال برای مواجهه 

نقطه یک  این  بود.  ریخته  تاکتیکی  آنها  و  لحن  که  است  مهم  های  عطف 

 1ی بعدی جنبش را از پاییز گذشته متمایز خواهد کرد. مرحله

ها حداکثر کنند که در هر کدام از این کنشای به این واقعیت نمیآنها هیچ اشاره

آن   ایهای حقیقتاً تودهتر، آنها کنشچندصد اکتیویست مشارکت داشتند. و از آن مهم

نادیده می  را  نقطهروز  اوج کنشگیرند.  بود که ی  نیویورک  اعتراضی آن روز در  های 

بیش از سی هزار نفر مهاجر، اعضای اتحادیه، دانشجو و دیگر فعاالن از میدان یونیون 

بود.   اشغالبه سمت پارک زوکاتی تظاهرات کردند که به نوعی یادآور روزهای نخست 

تری )حدود سه تا هفت هزار نفر( در شهرهای دیگر مانند  جمعیتهای کمو راهپیمایی

فرانسیسکو، اوکلند و شیکاگو رخ داد. اما چون اکثر آنها با مجوز و  آنجلس، سانلوس

را قدمی به جلو نمیبه آنها  نویسندگان  بودند  برگزار شده  دانند، حتی  صورت رسمی 

اینبه تودهرغم  بیشترین مشارکت  پای در خیابانکه  در  ها  نوامبر سال گذشته  از  س 

نیویورک ها صورت گرفت. در واقع، در یک جلسههمین راهپیمایی ارزیابی که در  ی 
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آنارشیست شد،  دیده  برگزار  تدارک  را  نفری  مجوز چندصد  بدون  تظاهرات  که  هایی 

کنش در  مردم  مشارکت  عدم  اصلی  مسئول  را  قانونی  راهپیمایی  های  بودند 

 عالم کردند. ی آن روز اجویانهستیزه 

های رویارویی مستقیمْ جنبش را به قلمرویی  در عمل، این تأکید مصرانه بر تاکتیک

آهنگ بَرد که پلیس و مسئوالن حکومتی در آن ابتکار عمل بیشتری دارند. یک ضربمی

کند تا  گرفته است: پلیس صبر میها شکلبینی برای رویاروییبیش از حد قابل پیش

کند و از هم  ند و تعدادشان کاهش یابد، سپس به آنها حمله میمعترضان پراکنده شو

برد تا از هر نوع مقاومتی  کار میسازد و برای این منظور خشونت بسیاری بهجدایشان می

جلوگیری کند. در روزهای نخستین جنبش، خشونت پلیس به رادیکالیزه شدن جنبش 

های  مردم از دیدن یورششدند زیرا  کرد و افراد بیشتری جذب جنبش میکمک می

کردند. اما امروز جهت آن معکوس جو حیرت میجهت  پلیس به معترضان مسالمتبی

اش  شود و مردم آن را با ماجراجوترین شاخهشده است. جنبش هرچه بیشتر منزوی می

اند که  ها گیر افتادهی فرسایشی از این رویاروییدانند. فعاالن در یک چرخهیکسان می

 کند. ای قضایی و درمانی زیادی را به آنها تحمیل می ههزینه

کرد بسیاری از نیروهای  های افراطی رشد میدر همان حال که جریان آنارشیست

از   که  کلیدی  به  اشغالاجتماعی  بودند،  کرده  اتحادیهحمایت  عقبویژه  نشینی  ها، 

نباید این واقعیت   هایافته توسط آنارشیستی کارگر سازمانکردند. انتقاد از طرد طبقه

تنش  آغاز  از همان  که  بپوشاند  اتحادیهرا  و  اشغال  میان جنبش  ذاتی  وجود  هایی  ها 

اتحادیه   رهبران  تهییج جنبش کارگری می  اشغالداشت.  برای  مناسبی  -را فرصت 

دانستند. اما همچنین خواهان محدود کردن آن به مرزهای قابل قبول برای خودشان، 

جمهوری بودند. این  یت از انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاستویژه در راستای حمابه

-ترین اتحادیه)یکی از بزرگ  SEIUمطلب زمانی کامالً آشکار شد که یکی از رؤسای  

ای در حمایت از  نوامبر در نیویورک بیانیه 17ای ایاالت متحده( روز قبل از تظاهرات ه

تگاه بوروکراتیک اتحادیه در جهت کنترل اوباما منتشر کرد. روز بعد تمام تالش  دم و دس

ها گرفته  ای از سوی اتحادیهشک تصمیم آگاهانهآمد. بدونچشم میو مهار تظاهرات به
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شده بود تا از حرکت تظاهرکنندگان به سمت پارک زوکاتی جلوگیری کنند )اشغال  

 مجدد آن که جای خود دارد!(. 

ی ها و نه به حزب دموکرات اجازهنه به اتحادیه  اشغالی  هرچند سرشت مرکززدوده

داد، اما شکی نیست که آنها تمام تالش خود را کردند تا از انرژی ی آن را نمی مصادره

تکه شدن  برداری را بکنند. و با تکهحداکثر بهره  2012این جنبش به نفع انتخابات سال  

کار  فع خود بهرا در راستای منا   اشغالراحتی زبان   توانست بهجنبش دیگر هر کسی می

-به کمک اتحادیه  MoveOn  1دموکرات به نام  گیرد. اخیراً یک گروه غیرانتفاعی لیبرال

درصد« به راه   99را به نام »بهار    آمیزهای غیرخشونتای از فعالیتای اصلی دنبالهه

جزو   آنها  از  بسیاری  که  کردند  برنامه شرکت  این  در  نفر  هزار  از صد  بیش  انداخته. 

نهاد اصرار دارد که قصدش    اشغال ها در  کنندهنخستین مشارکت بودند. هرچند این 

یی  کند. چنین نهادهاجذب رای برای اوباما نیست، اما آشکارا چنین هدفی را دنبال می

 دهند که تالش نهادهای قدرتمند و رسمی به چه سمتی متمایل است.نشان می

 قدم بعدی چیست؟
خواهد به پیش حرکت  امروز جنبش اشغال بر سر یک دوراهی قرار دارد. اگر می

هایی که در آغاز  ی کارگر متصل شود، همانتری از طبقههای وسیعکند باید به الیه

شدند. برای این منظور باید مبارزات با فروتنی بیشتر   ای جنبشی تودهموجب خصیصه

ی اسکان، آموزش عمومی و غیره  و حول مسائل انضمامی مانند خشونت پلیس، مسئله

ی  هایی همین االن هم در جریان است و بدنهدنبال شوند. خوشبختانه چنین فعالیت

تواند به یک  ها نمیتاند. اما این فعالیها خود را وقف آن کردهمتعهدی از اکتیویست

  اشغالی عمومی  ی یک کل دست یابد. در عوض، وجههبیان سیاسی در جنبش به مثابه

هایی برای اشغال فضاهای جدید، تظاهرات بدون مجوز و رویارویی  هنوز هم بر تالش

 مستقیم متمرکز است. 

 
او شکل  ی فشار بر کلینتون و درخواست جمهوریدر بحبوحه  1998سازمانی که در  .  1 برای استیضاح  خواهان 

 کند.حاضر برای حزب دموکرات پول و اعانه جمع میحالگرفت. این سازمان در 
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جنبش به  دو مانع اساسی وجود دارند که باید بر آنها فائق شد. نخست، اکثر فعاالن   

گردند که در پاییز گذشته آن را مثل بمب هایی میدنبال راهی برای بازیابی تاکتیک

-منفجر کرد. معنای ضمنی این سودا پافشاری بر رویارویی مستقیم با پلیس در کنش

های بدون مجوز و غیر رسمی است. در ذهن فعاالن این فرضیه حک شده که سرکوب  

ای منجر خواهد شد. اما در  دلی تودهز گذشته به همپلیس در هر شرایطی مانند پایی

های مکرر ها مدام با سرکوبکند، زیرا اکتیویستعمل نیروهای جنبش را فرسوده می

هایی برای های درمانی و کنششوند و باید به فکر دفاع قضایی، هزینهپلیس مواجه می

ای انفعالی می خصیصهدلی مردحمایت از زندانیان باشند. این وضعیت همچنین به هم

که ممکن است یک مانع  دهد که باید به مشارکت فعال تغییر شکل یابد. و آخر اینمی

جنبش دیگر  با  واقعی  همکاری  برای  به جدی  ظهور  حال  در  مانند  های  آورد،  وجود 

دانند  شکل غریزی میعدالتی دستگاه قضایی متمرکز هستند و بههایی که بر بیجنبش

 تر اتخاذ کرد. د یک جنبش باید رویکردی جدیکه برای پیشبر

کمپ  کلیدی   وظایف  برای  جایگزینی  است  نتوانسته  جنبش  کند.  دوم،  فراهم  ها 

روند که قدم بعدی جنبش چیست. اما هیچ  صدها اکتیویست با این پرسش کلنجار می

فضای سیاسی برای گرد هم آمدن و به بحث گذاشتن آرای خود ندارند. افزون بر آن، 

های مورد توافق به کنش وجود  ی استراتژیای برای ترجمهیافتهیچ مکانیسم سازمانه

از جنبش صورت  ها که توسط یک شاخهترین فعالیت ندارد. بنابراین مخرب ی خاص 

تالش می تمام  بیگیرد  را  کارگری  نیروهای  با  پیوند  برقراری  برای  مثبت  نتیجه های 

ش »بدون رهبری« و افقی اکنون نقش یک مانع  سازد. تعهد سیاسی فراگیر به جنبمی

 کند. را در برابر رشد چنین ساختارهایی ایفا می

های رویارویی مستقیم و پافشاری بر فقدان هر نوع  نظرانه بر تاکتیکتمرکز کوته 

می سرچشمه  فراگیر  باور  این  از  جنبش ساختاری  آغازین  موفقیت  علت  که  گیرند 

های  های جنبش و حتی ارزیابی و تفسیر  دند. غالب شرحهای آن بومشخصاً همین ویژگی

کنند  شوند و بر این واقعیت تأکید میهای جنبش متمرکز میخود فعاالن بر تاکتیک

ها و نیروهای چپ یا لیبرال ظهور کرد. شکی نیست که  که جنبش مستقل از اتحادیه

کرد. ایفا  جنبش  به  نسبت  ملی  توجه  جلب  در  کلیدی  نقش  اشغال  نباید    کنش  اما 

ای از فاکتورهای دیگر این فرایند را تسهیل کردند. برخی از آنها  فراموش کرد که دنباله
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مانند فیلم افسر پلیسی که با گاز فلفل به معترضان  آرام   - ناپذیر بودند  بینیواقعاً پیش

ار  کهای کهنهی اکتیویستهای آگاهانهی تالشور شد. اما فاکتورهای دیگر نتیجهحمله

برای برقراری پیوند با دیگر فعاالن مانند فعاالن کارگری یا مبارزان علیه تبعیض نژادی 

 بود.

نظر از اینکه در انفجار آغازین جنبش چه نقشی داشتند چیز  ها صرفاین تاکتیک

صرفاً بر تلخی و نارضایتی    اشغالگویند.  زیادی در مورد قدم بعدی جنبش به ما نمی 

ایاالت انگشت گذاشت. اما به عنوان یک جنبش، توانست از تمام عمیق و انباشته در  

ی کارگر فراروی کند. این طبقه سی  دهی موجود در طبقههای سیاسی و سازمانقابلیت

های پیشین  برد و هنوز از زخم شکستنشینی به سر میو پنج سال است که در عقب

،  مدیسوندر    کاپیتولتا اشغال  از انقالب مصر    2011التیام نیافته. وقایع تاریخی سال  

وال اشغال  جنبش  مبارزات  و  جریان  در  جهت  تغییر  یک  از  حاکی  همگی  استریت، 

همین نکته دقیقاً  کند  کننده رشد میخیره  فرایندی که به شکل  -جاست  هستند. و 

 های خود را تحکیم کند. چشد و باید ریشهگاهی هم طعم شکست را می

شغال به چه صورت خواهد بود، و حتی با در نظر  روشن نیست که احیای جنبش ا

توان با اطمینان از امکان احیای آن سخن گفت. اما  اش حتی نمی گرفتن مسیر کنونی

هایی برای بروز خشم انداز سیاست در آمریکا را از ریشه دگرگون و ترَکچشم  اشغال

دهی  س، سازمانطبقاتی ایحاد کرده است. در این معنا، جنبش در احیای اعتماد به نف

طبقه مبارزات  یورشو  بدون شک  و  کرد.  ایفا  مؤثری  نقش  کارگر  بیی  ی  وقفههای 

-ی عدالتکند. اخیراً مبارزههای بعدی را تضمین میی حاکم در این کشور خیزش طبقه

جویانه برای تر یون مارتین )نوجوان سیاهپوست غیرمسلح که به دست یک نژادپرست 

ضد نژادپرستیْ جاری کرده است.   های جنبشای در رگتازهدوآتشه کشته شد( خون  

زمان  در روز کارگر ده هزار معترض در برابر پایگاه ناتو در سیاتل تظاهرات کردند. و هم

ی معلمان شیکاگو در حال  با نوشته شدن این یادداشت سی و دو هزار عضو اتحادیه

این مبارزات شاید  پاییز هستند.  اعتصاب در  اشغال   تدارک یک  در چارچوب جنبش 

ترین منجر شد. مهم اشغالنگنجند. اما بخشی از همان دینامیکی هستند که به ظهور 
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فعاالن   که  اخیر  گرا میو چپ  اشغال کاری  موج  از  گرفتن  دهند درس  انجام  توانند 

 های ممکن است. دهی این مقاومت در تمام جهتمبارزات و کمک به گسترش و سازمان

 

 ای است از: ی باال ترجمهمقاله
Jen Roesch, "The Life and Times of Occupy Wall Street", in 

International Socialism Journal (quarterly), issue 135. 

 

حوزه اکتیویست  روش  بینجنیفر  سازمان  عضو  و  زنان  در ی  سوسیالیستی  المللی 

به »بازگرداندن زمان؟ زن، کار و خانواده در   تواننیویورک است. از آثار تأثیرگذار او می

 جهان امروز« و »زنان و سیاست چپ« اشاره کرد. 
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 اشاره 
پیشنهاد  خوزستان،  در  تشنگان  خیزش  شرایط  در  و  اخیر  روزهای  در 

های اجتماعی های »خیّر« فعال در شبکهانگیزی از سوی برخی چهرهحیرت 

پول برای ارسال آب معدنی به خوزستان تشنه شنیده شد.    آوریمبنی بر جمع

توان مشکل خشکسالی و میلیاردها متر مکعب آب گویی با چنین راهکاری می

برای این سرزمین تشنه را برطرف کرد. اما چنین پیشنهادی صرفاً ناشی از 

نیت، نیست. پیشنهادهایی از این دست حاصل  ناآگاهی اذهان ساده، ولو خوش

ای انیک  که  است  سَمَنجیدئولوژی  یا  میاویسم  نامیده  چنین گرایی  شود. 

از دولت  بر سلب مسئولیت  اجتماعی، رویکردی عالوه  رفاه  و  تأمین  برای  ها 

کند که به جای نگاه به ساختارهای بنیادی ی خاصی از تفکر را ترویج میشیوه

میان شهروندان کند انرژی معطوف به اصالح امور در  قدرت در جامعه، تالش می

کشد و عوامل را به آن مجاری هدایت کند که ساختار قدرت را به چالش نمی

ی گیرد. مقالهسامانی در این ساختارهای معیوب را نادیده میموجد فقر و نابه

ی بسیار مفصل نویسندگان در نقد رویکردهایی است که حاضر بخشی از مقاله

های اخیر شده است. »نقد اقتصاد دهههایی در  منجر به حاکمیت چنین دیدگاه

 سیاسی« 

، عالوه بر تقویت نفوذ بخش  NGOsنهاد و غیردولتی اصطالح مردمهای بهسازمان

ی خاصی از حل مشکالت اجتماعی را ایجاد خصوصی بر نهادهای رفاه اجتماعی، شیوه

. چپ امروز باید خود کشدداری را به چالش نمیکنند که ساختارهای بنیادی سرمایهمی

است خالص   شدهتر بررسی  را از کنترل نامحسوس این شکل  »پول در سیاست« که کم 

 کند.  

اتفاقی برایم افتاد که مرا به یاد هیاهوی زن ثروتمندی انداخت،  اخیراً 
من او را یک بار در نیویورک مالقات کرده بودم. »سوسیالیسم! آیا این کار  
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برد؟ بدون خیریه ها چه باید می کردیم؟ من  ین نمی مؤسسات خیریه را از ب
 کار برای فقرا را بیش از هر کار دیگری دوست دارم.« لینکلن استفنس

با تأسف اظهار کردند: اگر    "آدولف رید جونیور"و    "مارک دودزیچ"،  2015در سال  

طبقاتی    های ها و سیاستای منسجم از ایده ها، برنامه»منظور ما از چپ، منطقاٌ مجموعه

از رهبران و فعاالنی که در سخنرانی و ضد سرمایه ها و  داری است که توسط گروهی 

شود،« پس »در ایاالت متحده  های انتخابیه با ابعاد وسیع اعالم میبسیج مردم در حوزه

اندکی بعد بود که چپ    1مانَد.« کار دیگری باقی نمانده و برای هیچ نسلی نیز باقی نمی

ی کوتاه سرخوشی در اولین کارزار برنی سندرز به هوش آمد، اما اکنون، پس از یک دوره

ی  ای، طوری متنبه شد که بنا به گفتهناشی از احیای پوپولیستی، با آگاهی دلسرد کننده

، قدر قدرت پیدا کردند که بفهمند چپها سرانجام آن ، »بعد از برنی، چپ"مَت کارپ"

 2در واقع چقدر ضعیف است.«

گسترده تحوالت  با  هم  است  الزم  ضعف،  این  ماهیت  درک  سیاسی  برای    - ی 

ی نولیبرالی که امروز کار چپ را دشوارتر کرده است و هم با تغییرات اقتصادی دوره

طور وپنجه نرم کنیم. همانهای سیاسی آن دستگیریداخلی در ترکیب چپ و جهت

سازمان طبقکه  یافتهههای  تنزل  قدرت  و  اندازه  نظر  از  کارگر  چپی  طور  اند،  به  ها 

سلطه فزاینده تحت  گروهای  بهی  نخبه،  متوسط  های  طبقات  قرار تحصیلویژه  کرده 

های  ها، از قطبهای خاصی از علوم انسانی و علوم اجتماعی در دانشگاهاند. بخشگرفته

دیگر مرتبط  بخش  است.  بوده  تغییر  این  در  سازمانمهم  رشد  درحال  بخش  های  ، 

ی گذشته بسیار گسترش یافته است، درست در همان  غیردولتی است، که در چند دهه

شمار و احزاب سیاسی اشغال  ها با اعضای بیها، سازمانفضاهایی که پیش از این اتحادیه

 .کرده بودند

از ما متذکر شده از منتقدان پیش  نها  مردم  هایاند، سازمانهمانطور که بسیاری 

(NGO  تمایل دارند رویکرد خاصی را برای حل مشکالت اجتماعی اشاعه دهند که )
 

1. Mark Dudzic and Adolph Reed Jr, “The Crisis of Labour and the Left in the United 

States,” Socialist Register 51 (2015), 351–2. 

2. Matt Karp, “Bernie Sanders’s Five-Year War,” Jacobin 38 (Summer 2020). 
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سَمَن می  "NGOism"گراییاغلب  نامیده  »کنشگرگرایی«  دهه  –  1شود.یا  ی در 

پایه  1960 که  سازمانبود  جنبشگذاران  کنشگران  و  غیردولتی  اجتماعی  های  های 

بهصمیمی  و  شدند  تأثتر  و  پیوستند  پرآشوب  هم  را  جهان  که  بنیادها  شدند.  یرگذار 

تری هم  طور مستقیمخواستند آن را در جهت »راست« هدایت کنند، بهدیدند و میمی

بیماری  تخفیف  زدند  به  دست  سیاسی«  »کنش  تشدید  به  هم  و  اجتماعی  های 

ز  ها از آن ابراکار شد که امروز لیبرال هایی که منجر به ظهور بنیادهای محافظه)حرکت

ی خود، نهادهای غیرانتفاعی را نوبه های چپ بازی خوردند و بهگروه  2کنند(. تأسف می

عنوان یک استراتژی تنها به عنوان یک استراتژی سیاسی متناسب بلکه همچنین بهنه

پول، نفوذ به همراه داشت و نفوذ، یک فرهنگ سیاسی جدید    3مشروع مشاهده کردند. 

 4اطمینان از منقاد کردن افراد به میدان آمد. آرامی اما باکه هر چند به

تأثیر   بر  باعث شد  به چپ  بسیار کم  موافقیم که »توجه سیاسی  بارکر  مایکل  با 

ویژه بنیادهای لیبرالی[ در قلمرو سیاسی« توجه نشود. ما امروز به  مخرب بنیادها )و به

ر آن و در نتیجه ها، به حداقل رساندن تأثینقش حیاتی چپ برای شناسایی حضور سَمَن 

ی حضور »پول در سیاست« نیاز  تر مطالعه شدهرهایی از کنترل ظریف این شکل  کم

این مقاله قصد دارد ویژگی راستا،  این  را تعریف   گرایی«سَمَنهای خاص »داریم. در 

، اما از نظر ما، هیچ کجا به طور گیردکنیم، مفهومی که معموالً مورد استفاده قرار می

 .مند توصیف نشده استنظام

آن  نخست  است:  دوگانه  ما  اصلی  سَمَناستدالل  فعالیت  )سازمانکه  های  ها 

غیردولتی( برای تقویت نفوذ بخش خصوصی بر نهادهای رفاه اجتماعی است. و دوم نیز  

 
1. Liza Featherstone, Doug Henwood, and Christian Parenti, “‘Action Will Be 

Taken’: Left Anti-Intellectualism and Its Discontents,” Left Business 

Observer (accessed March 30, 2021), leftbusinessobserver.. 
 برای مثال، ن.ک.. 2

Nancy MacLean, Democracy in Chains: The Deep History of the Radical Right’s 

Stealth Plan for America (New York: Viking Press, 2017). 
3. Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening of the 

1960s (Cambridge: Harvard University Press, 1995 [1981]). 
4. Joan Roelofs, Foundations and Public Policy: The Mask of Pluralism (Albany: 

SUNY Press, 2003), 121. 
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های  رشار از لفاظیکند که س آن که منطق نهادین آنها فرهنگ سیاسی خاصی ایجاد می

تواند به  کشد و نمیداری را به چالش نمیرادیکال است، اما ساختارهای اساسی سرمایه

ای موافق هستیم که بخش سوم »الیه  "جوآن روالفس"چالش کشد. ما تا حد زیادی با  

با شروع مجدد کمبودهای ناشی    - 1کند داری فراهم میی سرمایهمحافظ« برای جامعه

تواند مهیا کند و خاموش کردن انتقادات  نعتی، کاالها و خدماتی که بازار نمیاز رکود ص

های  سهم ما در اینجا توضیح این است که چگونه محدودیت  -ها  نسبت به ابَرشرکت 

به )سوم(  »بخش«  ایدهداخلی  کل،  یک  نوعی    (NGOism)  گراییسَمَن  یمثابه 

به»راه  اجتماعی  برای مشکالت  موجود آوروجود میحل«  وضعیت  به  نهایت  در  که  د 

اساسی »بخش سوم« در ایاالت متحده را ارائه می   یکند. بخش اول تاریخچهکمک می

را توصیف می کند، و سوم   گراییدهد. مورد دوم انگیزه های ساختاری مربوط به سَمَن 

کند. ما با لحاظ کردن پیامدهای مربوط به چپ های اصلی آن را مشخص میویژگی

 کنیم. گیری مینتیجه 

نهاد و »بخش سوم« های مردمی آخر آن که در این مقاله اصطالحات سازماننکته

کار خواهیم برد؛ برای ارجاع به مؤسساتی  و »بخش غیرانتفاعی« را مترادف یکدیگر به

از دولت از صنعت سودآور.از سویی مجزا  از سوی دیگر جدا  و  و    2،  بزرگ  بنیادهای 

اندهی بخش سوم اهمیت محوری دارند، به همان اندازه که گرفتن چندمنظوره در سازم

آید و برای حیات نهاد طبیعی به شمار میهای مردمپول از بنیادهای بزرگ برای سازمان

است. چنانسازمان غیرانتفاعی الزم  الیاسوف"که  های  در مورد کارگران بخش    "نینا 

ی نام آنها مهم  شان به اندازهسازمانیی  گوید، »وابستگی آنان و بودجهغیرانتفاعی می

ارائه  3است.«  با  خود  بنیادها  فعالیت  با  همچنین  و  اجتماع  در  مشارکت  بیشترین  ی 

های  های فنی، تأثیر غیرقانونی بر پروژههای سازمانی و کمکمثابه منبع اصلی شبکهبه

 
1. Roelofs, Foundations and Public Policy, 21. 

 مقایسه کنید با . 2
Roelofs, Foundations and Public Policy, 16–17.  
3. Nina Eliasoph, Making Volunteers: Civic Life After Welfare’s End (Princeton: 

Princeton University Press, 2011), 116 
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های  مل سازمانبه همین دلیل است که ما در مورد بخش سوم که شا  1غیرانتفاعی دارند. 

غیر انتفاعی و بنیادهای تأمین مالی آنهاست، بحث داریم. ولو این که نوشتارهای مرتبط  

 ها مستقل از یکدیگر اما مرتبط با هم است.  با آن

 

 

 پیوند با منبع اصلی: 

NGOism: The Politics of the Third Sector 

 
 

 
1. Mark Dowie, American Foundations: An Investigative History (Cambridge, MA: 

The MIT Press, 2001), 3. 

https://catalyst-journal.com/2021/05/ngoism-the-politics-of-the-third-sector
https://catalyst-journal.com/2021/05/ngoism-the-politics-of-the-third-sector
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ی »بازاندیشی سوسیالیسم« صحبت کنم. مایلم  از من خواسته شده تا امروز درباره

این موضوع انجام دهم. موضوع این سخنرانی بازاندیشی    بندی جدیدعبارتاین کار را با  

به خودمان  بازتعریف  بیشتر  بلکه  نیست،  سوسیالیست سوسیالیسم  این   عنوان  است. 

 کند.  تر میهم دشوار  تر و سادههم تغییرعبارت وظیفه را 

داری، یا  ی پساسرمایهانداز کاملی از جامعهساختن چشمکند چون بهمی ترساده

چیزی جایگزین آن گونه از کار خواهد افتاد و چهداری چه که سیستم سرمایهحتی این

تمرکز بر رویکرد سوسیالیستی نیاز داریم، تا توضیح    خواهد شد نیازی نداریم. ما فقط به

عدالتی،  کشی، بیگونه مشکالتی را که ما با آن مواجهیم )بهرهداری چه هیم سرمایهد

اقلیمی( ایجاد  گیر و بحران  های همهنابرابری، فقر، بیکاری، خشونت، تبعیض، بیماری

هایی برای  حلتوانیم راهداری مسلط است نمیکند، و چرا مادامی که سیستم سرمایهمی

   این مشکالت پیدا کنیم.

در دشوارتر  اما  حال  سازمان می عین  ازطریق  باید  چون  و سازد  آموزش،  دهی، 

گفت برای  خود  توانایی  و  سوسیالیستی  تعهد  به  دربارهترویج  دستورکار  وگو  یک  ی 

 سوسیالیستی پاسخ دهیم. 

 داری سرمایهدرک  

گونه درک داری را چهسرمایهمشکالت ناشی از سیستم    عنوان سوسیالیست ما به

سیستم چه   مثابه یکداری به مشکل در سرمایه  ای یکریشه  کنیم؟ برای یافتن علتمی

گونه مسئول شرایط کار کشنده،  داری چهکنیم؟ باید بپرسیم که سیستم سرمایهکار می

 علیه زنان، فقدان مسکن جنسی، خشونت  عظیم، تبعیضمشاغل، نابرابری فقر، نابودی 

پرداخت مزد معیشتی است. هریک از هزاران مشکلی را در مناسب، یا درماندگی در  

مند تالش  نظامجمعی و تغییر  کردن کارگران برای اقدام  نظر بگیرید که ما در متشکل

 کنیم.  کنیم بیانمی

علت هم  راهباید  هم  و  و  حلها  مطالبات  و  مبارزه  راهبردهای  لحاظ  )از  را  ها 

داری و نیروی  شوند( افشا کرد و سرمایهمیبندی هایی که در آن مبارزه مفصلسیاست

 چالش کشید.  داری را به محرک سرمایه
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خاص از مشکل    که چرا یک داری آسان است. توضیح این مقصر دانستن سرمایه

را درون  داری جداییسیستم سرمایه ما سبب  اگر  اما  ناپذیر است بسیار دشوار است. 

ندهیم، چهسرمایه جای  راداری  به  که ضد، هگونه  باشد  پساسرمایه  -غیر،   -حلی  داری 

 دست خواهیم یافت؟  

که  است  آن  پاسخواقعیت  از  بحرانبسیاری  به  ما  جانب های  از  که  هایی 

میسرمایه ایجاد  درخواست داری  سوسیالشود،  دخالتهای  که  هستند    دموکراتیکی 

داری کمک ایهبخشی یا موقتی دولت را تولید وتنها به »تثبیت« سرمدولت و کنترل

های دولت و  کردن صنایع، ترویج استقالل غذایی، یارانهها، ملیکردن بانککند. ملیمی

بخشهزینه عمومی،  حداقل  های  اشتغال،  ایجاد  بهدولتی  غیره،  و  عنوان دستمزد 

ریشهحل راه بههای  درمیای  )خواسته نمایش  این  متن  آیند.  در  ریشهها(  ای  بحران، 

سازی آن، و  داری یعنی نورنهایت، به ترویج آرایش جدید سیستم سرمایههستند. اما د

کردن بدهی  کردن، اغلب ملیکنند. )ملیخدمت می  -داریکردن سرمایهجایگزین    نه

مالی  گیرد. در بحران  های خصوصی و تحمیل بار آن بر دوش کارگران را دربر میشرکت

عالم کرد: »اکنون ما همه سوسیالیست جلد خود ا  ی نیوزویک روی، مجله 2008سال  

 هستیم«.(

شود،  داخل آن پرتاب میچه به  جذب هر آنداری در  استعداد باورنکردنی سرمایه

کم بگیریم. توجه کنید  و استفاده از آن برای احیای خود، چیزی است که نباید دست

جنسیتی در تبلیغات، برندسازی و  جنسی و نابرابری    که مشکل بسیار واقعی  تبعیض

سودبه  -شهرت اکنون  که  چیزی  می  مثابه  خلق  بازسازی  چه   – کند  خصوصی  گونه 

جنسیتی بدون افشای همگرایی پدرساالری جنسی و نابرابری  است. مشکل تبعیض  شده

عبارت  داری طرح شده است. به  داری، یا اطاعت و روابط مالکیت سرمایهو اقتدار سرمایه

تبعیض ارتباط  اگر  نابرابری    دیگر،  و  طبقجنسی  پدرساالری،  با  روابط جنسیتی    ه، 

داری مشکالتی قابل مدیریت  ی طبقاتی گسسته شود، در داخل سرمایهطبقاتی، و مبارزه

 )و عمالً منبعی برای انباشت سود( هستند. 

 



 

 

 بازتعریف سوسیالیسم  358

 های کارگری طبقه، حزب، اتحادیه

است که امروز درک غالب از طبقه درک لیبرالی   ی »طبقه« آن مشکل در زمینه 

مراتب مراتب ثروت و نابرابری، سلسله عنوان سلسله است، نه درک سوسیالیستی. طبقه به

قابل و  درآمدهای  می  سطحمقایسه  درک  مشاغل  حتی  و  مفهومی  زندگی،  این  شود. 

ی خشم اخالقی ما )غیرمنصفانه، ناعادالنه، نابرابری لیبرالی از طبقه است که پشتوانه 

بط طبقاتی نیست که  ظالمانه و ثروت مفرط( از آن است. اما درکی سوسیالیستی از روا

سرمایه  به  وابسته  را  بهداری میآن  برای  و  مبارزهداند  آن  کشیدن  طبقاتی  چالش  ی 

 ضروری است.  

لیبرالی از طبقه )شغل، درآمد، ثروت( هر تقاضایی برای برطرف کردن   با درک

»مبارزه فقر  و  مینابرابری  توصیف  طبقاتی«  دستورکار ی  احساس  بعد  شود. 

داری  که این امر در حقیقت اگر بازسازی سرمایهکند، درحالیاد میسوسیالیستی ایج

سرمایه سیستم  پذیرفتن  و نباشد،  »طبقه«  عبارت  کاربردن  به  است.  داری 

نمی»سرمایه سوسیالیست  را  ما  طبقه، داری«  از  سوسیالیستی  درک  به  ما  کند. 

 داری و نیروی محرک سرمایه داری نیاز داریم. سرمایه

کاری   -طرف شویم اخالقی خود را کنار گذاریم و بیکنم که خشم پیشنهاد نمی

اغلب   روشنفکران سوسیالیست،  از  بسیاری  بهکه  بیان    جانبحق  با  راضی،  از خود  و 

  رسند. ما باید خشمطرف به نظر میدهند و بیکه »به شما گفته بودم« انجام میآن 

ینان داشته باشیم که موضوع تنها  اخالقی و عمل متعهدانه را حفظ کنیم. اما باید اطم

بنیادی    یک منطق  زدن  کنار  با  باید  ما  نیست.  بد(  برابر  در  )خوب  اخالقی  داوری 

 داری که سبب این مشکالت است واکنش نشان دهیم.  سرمایه

ی سوسیالیستی دارند،  های سیاسی که ادعای برنامهاین وضعیت دشوار در حزب 

مردم سخن که از طرف  این احزاب برای نمایش آن  یابد.بیش از هر چیزی بازتاب می

میمی عمل  و  میگویند  تظاهر  نمایندهکنند  کنند...  سرکوب که  شدگان،  ی 

سیاسی است. این  بخشی  هستند. این منبعی برای مشروعیت  آزردگان استثمارشدگان و  

علیه بی  خشم ایجاد    های جدید یا اصالح قوانین بهعدالتی، در قالب سیاستاخالقی 

مدت گرایش دارد. مسئله همیشه مقصر قلمداد کردن دولت حاضر و  های کوتاهپاسخ

 داری است. ندرت مقصر نشان دادن خود سیستم سرمایهبه
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به  را  طبقه  )که  واقعی  طبقاتی  تحلیل  هر  غیبت  روابط مانند  و    عنوان  طبقاتی 

داری نیز یت سرمایهشناسد، نه اختالف ثروت و درآمد(، فقدان درک حاکممالکیت می

ی نهادی بخشی از قدرت حاکمیتی  وجود دارد. تمرکز روی دولت است که صرفاً نماینده

کنند  است. این تمرکز هم بیشتر اوقات روی افراد محدودی است که دولت را اداره می

 شان نداریم. بازهم خشم اخالقی. افراد بدی که دوست -

اخالقی به جای آن که شوق ممانعت از    کنم در بدترین حالت این خشمفکر می

دنبال شوق کسب تأیید مردمی  مند چیزی باشد که خشم ما را برانگیخته، بهدالیل نظام

رسانه  طریق  آن  از  حقیقت  است.  اجتماعی  رسانههای  به  که  کسانی  که  های  است 

خاطر عدم دسترسی بسیاری از مردم به اینترنت به  –دهند  اجتماعی واکنش نشان می

دهند که اهمیت بسیار ندارند. کسانی که  اقلیت ناچیزی را تشکیل می  -و کامپیوتر  

کنند »مردم« هستند.  ها را بازنشر یا بازتوییت میفرستند، پست زنند، قلب میالیک می

عوام ترندکردن پستپاسخ  پوپولیست وظیفه گرایانه  برای رهبران سیاسی  ی ها است! 

به خودشان  س بازاندیشی  بسیارآسان عنوان  آنوسیالیست  است.  به  تر  صرفاً  ها 

های اجتماعی  های اجتماعی نیاز دارند، همان طور که رسانهسوسیالیست بودن در رسانه

 ها نیازمند هستند.  به سوسیالیست بودن آن 

باید تحلیل سوسیالیستی خود را   سوسیالیست   عنوانبرای بازاندیشی خودمان به

عالم افزایشاحیا کنیم.  ناچیز، بی  گیری کرونا،  از  بیکاری، دستمزدهای  تأمینی ناشی 

ایم، باید  وگو کردهی آن گفتهایی که دربارهپذیریسرقت از دستمزدها، وتمام آسیب

ی صی و انگیزهشک مالکیت خصوداری درک شود. بدون  براساس نیروی محرک سرمایه

خوبی درک شده است.) اگرچه ما به درک سود نه از لحاظ کسب سود قبل از این به 

ایجاد می پولی که  بهرهمقدار  لحاظ  از  بلکه  نیاز  کند،  اضافی  ارزش  استخراج  و  کشی 

 داریم.(  

است   به کاالییشاید الزم  بیشتری  برای سیستم توجه  که  باشیم  داشته  سازی 

های  سازی یک فرایند اجتماعی است که تمام جنبهاست. کاالیی  داری اساسیسرمایه

تواند برای کسب سود خرید و فروش  کند که میکاالیی بدل می  زندگی انسان را به

 شود. 
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داری از طریق  عنوان منبع قدرت( و اجبار سرمایهپوشانی روابط مالکیت )بهباید هم

به  را  هرچیزی  که  بازار  م نیروهای  تبدیل  به  یکاال  آن  از  پس  دریابیم.  درک  کند 

ارزشبهره آن  از طریق  استخراج میکشی، که  نیاز  اضافی  ارزش  آن  بازتوزیع  و  شود، 

 داریم.  

اینبه بنیادییقین،  جنبهکه  سرمایهترین  اجتماعی  روابط  سیستم  ی  و  داری 

خوبی درک خواهد شد. کارگران یک کاال است، به  نیروی کارداری این است که  سرمایه

دارها از آن فروشند و سرمایهرها )مالکان ابزار تولید( میدانیروی کار خود را به سرمایه

 دهد.  کشی را تشکیل میکنند و این امر بهرهاضافی( استخراج میسود )ارزش 

قانونی    -های سیاسیدادن کار، همان چارچوب حال، هر تالشی برای سازمانبا این  

نیروی کار کارگران را   ی فروشکار و نحوه  سازی نیرویکند، که کاالییرا تقویت می

  ها و توافق شدن آنشناخته   رسمیت های کارگری و بهکند. تشکیل اتحادیهتنظیم می

هدف بایستهجمعی  این  جنبش  یهای  اما  هستند.  جنبش  کارگری  سوسیالیستی ها 

به  برای  چراکه  کاالییچالشنیست،  نیرویکشیدن  نمیسازی  انجام  کاری  دهد.  کار 

قانونه شئیتوان گفت کمی رویکرد  نهادین   )کارگران(،  وارگی  کردن  به متشکل  مند 

 دهد.  ظرفیت کارگران را برای مبارزه طبقاتی کاهش می

به  اتحادیه  که جنبش آن   توجه  را کماجتماعی  این تضاد  کند،  رنگ میای صرفاً 

چنان است.  اهمیت  سوسیالحائز  سنتی  از  هدف  که  که  است  برخاسته  دموکراتیک 

 کردن است.اش مصالحهعیواق

دموکراتیک یا لیبرالی، توجه  درک سوسیالسوسیالیستی و درک برای تمایز بین 

گوید که »کار کاال نیست.« فرق  می  ILOکار  جهانی  ی تأسیس سازمان  کنید که بیانیه

نیروی   بهبین  بهعنوان  کار  کار  و  از  عنوان  کاال  لیبرالی  تصور  بین  کاال چیست؟ دوم، 

انسان و نیاز ما به  کار بهجهانی  سازمان  کارگر در منشور  حقوق   عنوان حقوق فردی 

 باید تمایز قائل شویم.   جمعیحقوق 

 سازی کاالیی

داردسازی  کاالیی درک مبرم  بهرهاهمیت  کاالیی.  مستلزم  جنسی  سازی  کشی 

های کنونی برای حلسازی است. در واقع، راهجنسیتی مستلزم کاالیی  است. تبعیض

https://www.marxists.org/glossary/terms/l/a.htm#labour-power
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جنسیتی بدون ازهم گسیختن پدرساالری یا روابط مالکیت نیز شکلی از    رفع تبعیض

آینده(   گیرهای عالمگیر )و بیماریهای عالمکنونی و بیماریسازی است. بحران کاالیی

کاالیی در  بتوانیم »محرکریشه  اگر  دارند.  بیماریسازی  کههای  را  واسطه   زا«  ی  )با 

توانیم ببینیم که  گیر را ایجاد کرد بشناسیم، میعالمکنش میانجی انسانی( این بیماری  

چهکاالیی میسازی  ایفا  را  مبرمی  نقش  چنین  بهگونه  موضوع  کند.  مثال،  عنوان 

آن صرفاً کوتاهی دولت نیست، بلکه کوتاهی  یناسیون( و دسترسی بهکوبی )واکسمایه

 کاال تبدیل شده است.  انسان به  سیستمی است که در آن سالمت 

بهکاالیی فقط  شود  این  سازی  تبدیل  فروش(  )برای  محصولی  به  چیز  همه  که 

افزایش سوی  رحمانه بهناپذیر رقابت و حرکت بیسازی وجه جداییمربوط نیست. کاالیی

 داری است.داری یا اجبار سرمایهسازی الزام سرمایهوری است. کاالییبهره

 ی ضرورت احیای بهداشتای دربارهوگوی تازهدرگفت  –   نومیدانه–طور که  همان

همگانی رایگان برای همه، که اصیلی مانند بهداشت  اجتماعی  همگانی گفتم، خدمت  

میبه خدمت  بهره جامعه  ضروری  تابع  اگر  سرمایهکند،  نهوری  باشد،  تواند  می  داری 

وری، کارایی،  اری که بهرهمردم را تضمین کند. اجب تعهدات خود وفا کند و نه حقوق به

را    قابلیت سودصرف  -رقابت  ایجاد  آشکار  هدف  غیبت  از  میبه  -نظر  هر  پیش  راند، 

مثابه کاال،  کند. آن خدمت، بهکاال تبدیل میجامعه، و هر نیاز عمومی را به  خدمتی به

افرادیبه  -طور ذاتی قادر به برآوردن نیازهای انسانی نیست، چون مردمبه در    عنوان 

وجو کنند. این امر،  باید آن کاال را در بازار جست  -رقابت برای دسترسی به آن خدمت

سالمت ازحفظ  را  ما  چیزی،  هر  از  عالمبیش  بیماری  این  در  در    - گیرعمومی  و 

 دارد. بازمی  -گیر بعدیهای عالمبیماری

نافع  ی معنوان سوسیالیست به تعامل پیچیدهی دیگر بازتعریف خودمان بهجنبه 

وقتی   چون  است  پیچیده  است.  مربوط  جمعی  منافع  و  فردی  دهی  سازمانمادی 

چه کنیممی که  بگیریم  نظر  در  باید  کارگران ،  کردن  متقاعد  صرف  توان  و  وقت  قدر 

آنمی که  ما میکنیم  آنچه  مادی  منافع  و  فردی  به سود  بهگوییم  »اگر  است.  ما  ها 

به نفع را بکنید،  این کار  را نکنید، پیتبپیوندید و  این کار  اگر  آمدهای  ان است.«، » 

 اکنون عمل نکنیم، نفر بعدی خواهید بود!«   وحشتناکی خواهد داشت!«، »اگر هم
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ها، محرک بزرگ تالش ما برای  تک فردی آنهای بد برای تکترس از وقوع اتفاق 

این مبارزه    ی ما است. اما اگرمتقاعدکردن افراد برای پیوستن به سازمان یا به مبارزه

ای است؟ نوع مبارزهمادی باشد، چه    ای از افراد، اشخاص و منافعصرفاً برای مجموعه

صورت روزانه ارزیابی خواهد شد:  پیشرفت در برابر توانایی ما برای تحقق آن وعده، به

ام؟« حتی اگر دست نیاورده»چه چیزی به دست آوردم؟«، »چرا من تاکنون چیزی به 

با  عبارت  آن  این  )»با  باشد  هم  ما  ما  ضمیر  »چرا  کنیم؟«،  چه  آوردیم  به دست  چه 

 ایم«،( بازهم معنایش »برای من« است.دست نیاوردههنوزچیزی به 

عمومی  چه در منافع  کنیم که صرفاً برمبنای آنندرت به کارگران پیشنهاد میما به

بپیوندند. )توجه کنید    ی ماتر خوب است به مبارزهاجتماعی برای )جمع( بزرگیا منافع  

مشکالت   به  ما  میکه  اشاره  منافعاجتماعی  از  دیگر  اما  سخنی کنیم  اجتماعی 

آننمی گفتن  در  وجود گوییم.(  زیادی  جذابیت  داشت  خواهد  وجود  جمعی  سود  که 

کنیم، بازهم  وگو میوهوا و مبارزه برای عدالت اقلیمی گفتی تغییرآبندارد. وقتی درباره

داری است. برای ما بسیار روشن است رویکردی لیبرالی به مشکل سرمایه تا حد زیادی

همان میزان روشن است  داری ایجاد کرد. بهوهوایی را سیستم سرمایهکه این بحران آب

حل را بدهد.  حلی برای این بحران ارائه کند یا امکان راهتواند راهداری نمیکه سرمایه

ی قطعی  را نابود خواهد کرد تا حد زیادی یک نتیجه   ی زمینداری کرهکه سرمایهاین  

 یابد. روز کاهش میاست. اما توانایی جمعی ما برای جلوگیری از وقوع آن روزبه 

این بهبا  آگاهی،  آموزش،  سازمانحال  و  کارزار،  انداختن  عدالت  راه  برای  دهی 

تأثیرگذاری روی ؟  گیرددربر می وهوایی چقدر مطالبات منافع مادی و مبرم فردی را  آب 

برجسته  گفتافراد  بخش  میترین  اشاره  »جامعه«  به  ما  اگر  حتی  است.  کنیم،  وگو 

آن به مجموعه خاطر  که که  افرادی  خاطرتمام  به  هستند؛  ما  پیرامون  افراد  از  ای 

وگو( مربوط به »من« است. به پاسخ  رو هنوز )گفتکنیم، ازاینشناسیم چنین میمی

گونه ایجاد مشکالت فردی  توجه کنید که چه  19-گیر کووید معال  کامل برای بیماری

گیری( نیاز جمعی ما به حفظ بهداشت همگانی  )پوشیدن ماسک، در خانه ماندن، فاصله

 را کنار نهاد.  

زنیم، ضرورت جذب افراد، روشی بسیار عملی برای دهی دست میوقتی به سازمان

به دلیل    شان است. عملیدسترسی به مردم و متقاعد کردن از همان آغاز،  اما  است. 
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همبستگی معنای  ها که به  ای از ارزش ی سترگ ایجاد مجموعهکه ما را از وظیفهآن 

کند. ما ضرورت ساختن  دارد. تعهد سوسیالیستی ما را تضعیف میدهد بازمیواقعی می

چیزی پیش بردن اقدام جمعی، و تعهد اصیل بههای جمعی برای بهای از ارزش مجموعه 

را کنار میبزرگ یا  تراز خودمان  اجتماع  به  مربوط  امری  این  بگویید  این که  گذاریم. 

ی چیزی تر دربارهتر است، در این مرحله اهمیتی ندارد. کمخیرعمومی، یا خیر بزرگ

افراد سخن می از منافع  با سخن گفتن دربارهفراتر  ی مجموعه منافع گوییم. آن چه 

منا  این  از  متأثر  انجام میفردی  دربارهفع  یا  دهیم، صحبت کردن  اجتماعی  منافع  ی 

ای وجود دارد که  شود. همیشه وعدهتر وانمود میمنافع مربوط به جامعه، و خیر بزرگ

ی داده شده  آمدهای اقدام جمعی ما حول این وعدهاست. تمام پی  برای منمعنای آن  

 است. 

بازاندیشی  نکته در  مایلم  که  نهایی  بهی  بگویم خودمان  سوسیالیست  عنوان 

گونه تربیت کنیم، چهگونه مراوده میکه چهوضعیت دشوار خود  بازاندیشی است. این

و چهمی در میشویم  به حرکت  بهگونه  ما  آییم،  بازاندیشی جمعی  از  بنیادی  صورت 

 کند. جلوگیری می

انسان به   کنیم که توجهکند چون درچارچوب سیستمی مراوده میجلوگیری می

 شود.  کاال تبدیل شده است. توجه ما کاال شده است و برای سود خرید و فروش می

فیس دیگرشرکتتجارت  و  مایکروسافت،  گوگل،  رسانهبوک،  که  های  هایی 

طور  کنند، تجارت  تسخیر و فروش توجه مردم است. هماناجتماعی را تولید و کنترل می 

 )این تجارت( شمایید. دهد، محصولکه تجارت  توجه نشان می

کردن، آموختن، و  ارتباط برقرار کردن، درک توجه، توانایی ما را در  سازیکاالیی

تغییر می اندیشیدن  نهایت،  تأثیرات کاالییدر  از  یکی  پرتی  توجه، حواس سازی   دهد. 

حواس  این  سطح  و  ناتوانی  است،  یا  حواس پرتی  این  است.  وحشتناک  پرتی  توجه 

سازی  های تازه و هم کاالییی فناوریجزئی هم نتیجه  مداوم توجه  مرضهمیشگی یا  

 توجه است.  
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 بازاندیشی سوسیالیسم 

توان چه می  رو حتی اگر تحلیل سوسیالیستی خود را گسترش دهیم، با آنازاین 

حال  فردی است، با اینمادی  جمعی متعهدیم که فراتر از منافع    کرد؟ ما به منافع اصیل

مردم صورت مؤثری رابطه برقرارکنیم، بیاموزیم و عمل کنیم چون از توجه  انیم بهتونمی

 ها پیشاپیش تسخیر یا خریداری شده است.برخوردار نیستیم. توجه آن 

کشاند.  ی آینده میگونه بدبینی دربارهاین احتماالً همان چیزی است که مرا به این

ها و صداهایی برای پست ردم به عبارتهرقدر ما برای برقراری ارتباط تالش کنیم، م

می گوش  گذاشتن  اشتراک  به  یا  بهکردن  پیشاپیش  توجه چه  دهند.  مورد  گونه 

هایی که  بوک، توییتر، و غیره، و واکنشتاک، فیسقرارگرفتن آن در اینستاگرام، تیک

جه کنند. بنابراین ما واقعاً توفکر می  -الیک، کامنت، اشتراک گذاشتن  –خواهد گرفت  

ی جلب توجه افراد دیگر ها دربارهها را در اختیار نداریم. و در تمام مدت، آنو وقت آن

 کنند.  فکر می

تر را به کردن ژرفتوجه دایمی، هر اندیشه یا تحلیل یا واکنش یا درونیاین عدم

ها کامالً به خارج توجه دایمی( تمام آنآورد چون در آن نقطه )عدمانحصار خود درمی 

سازی توجه نده شده است. همه برای یک مخاطب فرضی است. این بخشی از کاالییرا

این حواس   -است   این کار طراحی شده است.  انجام  برای  را  پرتی  اکنون ذهن مردم 

یا مرض نیز پیجزئی  توجه    همیشگی  رفاه  روانی و  برای سالمت  آمدهای  همیشگی، 

کنند و شاید  اند عمل میگونه هدایت شدههکه مغزهای ما چها علیه آنبسیار دارد. آن

کند،  گونه جلوگیری میزند، چهگونه آسیب میتوجه کنیم که این امرچه   ما باید به این

 کند. و یا توانایی ما برای درک یا تصور هر چیزی را بازتعریف می

  توانیمگونه میتوجه )و نه فهم( دیگران رقابت کنیم چهاگر ما پیوسته برسر جلب 

قدر سردرگم هستیم، بازاندیشی  عنوان سوسالیست بازاندیشی کنیم؟ اگر ما اینخود را به

تواند صورت گیرد؟ شاید، چون این درک دیگر عمقی ندارد،  گونه میسوسیالیسم چه 

داری و جایگزین کردن آن با سوسیالیسم درک عمیق مورد نیاز برای مبارزه با سرمایه

گونه توانایی اندیشیدن خود را از دست  در شگفتم که چه  دیگر وجود ندارد؟ درحقیقت،

 ایم. داده
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ی سترگی است. ما  توجه و بازسازی تصور جمعی خودمان وظیفهگیری آنبازپس

اقدام جمعی موردنیاز  برای درک سبب با آن مواجهیم، و  های بحران و مشکالتی که 

دست بیاوریم. اگر باورکنیم،  ای به  مردم را به صورت بسنده  برای خیر جمعی باید توجه

 کنم امید وجود دارد. توانیم این کاررا انجام دهیم، پس فکرمیمی

 
ی اقیانوسیه اتحادیه-هیدایت گرین فیلد درحال حاضر دبیر منتخب بخش آسیا

تهیه  رستوران،  هتل،  کشاورزی،  غذا،  کارگری  جهانی  های  انجمن  و  توتون  غذا،  ی 
 ( است. IUFمتحد)

 

 منبع اصلی: پیوند با 
https://socialistproject.ca/2021/05/reimagining-socialism-

a-conversation/#more   

https://socialistproject.ca/2021/05/reimagining-socialism-a-conversation/#more
https://socialistproject.ca/2021/05/reimagining-socialism-a-conversation/#more
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 اشاره

برزیل در سال   بهپایه  1980حزب کارگران  و  بزرگگذاری  به  ترین حزب سرعت 

چپ در امریکای التین بدل شد. این حزب در آغاز مرزبندی مشخصی هم با احزاب 

و هم   استالینی  نوع سوسیال با  سنتی چپ  و  احزاب  موفقیت  رمز  داشت.  دموکراسی 

تودهی گستردهتوسعه  پایگاه  بود؟  ی  این حزب چه  آغاز هزارهای  ی جدید، حزب در 

ترین حزب در مجلس نمایندگان و مجلس سنای برزیل شد و باالترین  کارگران بزرگ

میزان رأی در تاریخ این کشور را به دست آورد. لوال دا سیلوا و در پی او دیلما روسف،  

ابتدای   از  این حزب،  بودند.    2016اوت    31تا    2003دو عضو  برزیل  رؤسای جمهور 

وضعیت امروز این حزب را بررسی    های پیشاروی چپ برزیلچالشی  در مقاله  ترپیش

مقالهکرده نحوهایم.  شرح  به  حاضر،  نخستین  ی  در  حزب  این  گسترش  و  تکوین  ی 

 های متمایزش از احزاب سنتی چپ اختصاص دارد.های فعالیت آن و ویژگیسال

*** 

در سال   نوع جدید  تاریخ جنبش    1979تأسیس حزب  از  سرآغاز فصل جدیدی 

برزیل   تودهرودشمار میبهکارگری  ایجاد حزبی  استقالل سیاسی طبقه ای:  تجلی  ی ، 

کثرت  دموکرات،  حزبی  زحمتکشان،  و  با کارگر  رابطه  هرگونه  از  فارغ  رزمنده،  و  گرا 

داری، همبسته با  مشخص ضدسرمایهر  طوای به، با برنامهها طبقات حاکمه و دولت آن

ی پساانقالبی )اتحاد  هامبارزات کارگری در سراسر جهان و مستقل از سیاست حکومت 

آمدهای تکوین  پیمفهوم حزب جدیدی است که    شوروی، چین و امثال آن(. بحث بر سر

ی کارگران  ی تالش صدسالهرود. حزب نوع جدید ثمرهی برزیل فراتر میاز محدوده  آن

ها با  برای دستیابی به استقالل سیاسی است. در آغاز قرن بیستم، آنارکوسندیکالیست

ی  گیری مستقل مبارزه انگیز برای سمت ی طبقاتی شگفتانگیز و روحیه شوری تحسین 

ی حزب سیاسی  شان این مبارزه به رد اندیشهگراییپرولتری کوشیدند، اما به سبب جزم

ترین تالش را برای  ( بود که بیشPCBونیست برزیل )ای انجامید. این حزب کمتوده

جا ایجاد حزب کارگری واقعی در برزیل به عهده گرفت. اما منطق استالینیسم به آن

https://pecritique.com/2021/05/31/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7/
https://pecritique.com/2021/05/31/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7/
https://pecritique.com/2021/05/31/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7/
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علی حزب  این  که  شد  کادرهایش،  منتهی  و  اعضا  فداکاری  و  خودگذشتگی  از  رغم 

 سیاست تبعیت از »بورژوازی ملی« خودی را در پیش گیرد. 

فقدان  سمت این   و  شوروی  جماهیر  اتحاد  به  عقیدتی  وابستگی  کنار  در  گیری 

تا به امروز، همچنان این   1962حزبی، انشعاباتی را در پی داشت که از  دموکراسی درون

حزب را تضعیف کرده است. )اکثریت رهبران تاریخی این حزب طی این دوره حزب را 

 اند(. ترک کرده

گتونلیو واگراس   1945( که در سال  PTBزیل )حزب دیگر یعنی حزب کارگران بر 

بنیان نهاد و پس از آن ژان گوالرت و ائونل برزیوال آن را رهبری کردند، هرگز چیزی 

تری به آن رأی های کارگر، جمع وسیعجز یک دستگاه پارلمانی نبود که در میان توده

برنامهمی یا  استثنایی( تعهد سیاسی  موارد  از  اما )جدا  با طبقه  ایدادند،  رابطه  ی در 

می را  وضعیت  همین  و  نداشت  برزیل کارگر  دموکراتیک  جنبش  حزب  در  توان 

(PMDB  طرف از  که  بود  اپوزیسیون  حزب  تنها  حزب  این  کرد.  مشاهده  نیز   )

 1شد. تا اجرای اصالحات سیاسی جدید تحمل می 1964دیکتاتوری نظامی از 

ت و هفتاد، باید گفت که  های شصهای کوچک »مسلح چپ« دهه در خصوص گروه 

رغم  ی کارگر حضور واقعی داشته باشند و علیها هرگز نتوانستند در میان طبقه این گروه

مثال شجاعت  و  از  زدنیقهرمانی  بودن  منزوی  و  خود  کوچک  عملیات  پی  در  شان 

 انگیزی پیدا کردند.  پرولتاریای شهر و روستا سرانجام غم

ای است که مظهر کارگران مرد یی حزبی تودهچنین معرف پیداحزب نوع جدید هم

ی  کنند، یعنی حزبی که در طبقهو زنی است که علیه سرمایه و دولت آن مبارزه می

 کارگر، کشاورز و روشنفکران ریشه دارد.

  1964ی کارگری بود که پس از سال  ابتکار ایجاد حزب نوع جدید در دست طبقه 

استالینیسم یا پوپولیسم داشته باشد. این حزب به وجود آمد، بدون این که ارتباطی با  

ی طبقاتی خود، ضرورت تشکیالت سیاسی مستقل را دریافته ی مبارزهی تجربه بر زمینه 

اتحادیه  رهبران  چشمبود.  که  کارگری  واقعهای  با  را  جدید  »غریزهانداز  و  ی  گرایی 

 
آغاز دهه.  1 توسط دیکتاتوری نظامی وضع شد، در مسیر به   1980ی  قانون مربوط به اصالحات سیاسی که در 

 رسمیت شناختن یک حزب، موانع بورکراتیک سختی را قرار داد.
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سیست متحد شدند  های مختلف فعاالن مارککردند، با نسلطبقاتی« خود نمایندگی می

ی سوسیالیستی خود  که از گذشته درس گرفته بودند و تجارب سیاسی غنی و اندیشه

  1976های  گیری حزب جدید طی سالرا به حزب جدید وارد کردند. بدین ترتیب شکل

طوری که هر جریان با  های سیاسی گوناگون بود، بهی ترکیب جریانفرآورده  1986تا  

ها  م خویش را در ساختمان این حزب ایفا کرد. این جریانی خود، سهحساسیت ویژه 

 عبارت بودند از: 

های »راستین« کارگری، مبتکران و رهبران قانونی و کسانی  اعضای اتحادیه -1

ها  اند و دژ و نماد آنای، مبارزه و به لحاظ طبقاتی آگاهای تودهکه مظهر جنبش اتحادیه

)سائو آندره، سائو برناردو دو کامیو و  ( است  ABCی موسوم به ای.بی. سی ) منطقه 

ی صنعتی سائوپولو، جایی که »پرولتاریای جدید« در آن متمرکز  سائو کیتانو، حومه

 است(.

اتحادیه -2 سالاپوزیسیون  که  کارگری  مبارزههای  سال  در های  را  سختی  ی 

د« های »زری حکومت و بوروکراسی اتحادیهنشاندههای دستها علیه اتحادیهکارخانه

 به پیش برد. 

 های کشاورزی الهام گرفته از مسحیت. های کارگران کشاورز و اتحادیهاتحادیه -3

ها  های مربوط به کلیسا، کشیش(، سازمانCEBای کلیسایی )های پایهکمون  -4

کردند و با کارگران شهری زمین کار میو روحانیون غیرکاتولیک که با کشاورزان بی

 های مسیحی که تمایالت سوسیالیستی دارند. خشمتحد شده بودند و نیز دیگر ب

های مسلح«ای که سازمان خود  فعاالن سابق حزب کمونیست برزیل یا »چپ -5

 را ترک کرده بودند. 

گرایشگروه -6 از  چپ  انقالبی  )تروتسکیست های  گوناگون  ها،  های 

 ها و امثال آن(. کاسترویست

نگاران ندگان، روزنامهشناسان، اقتصاددانان، معلمان، نویسروشنفکران: جامعه -7

 اند. و امثال آن که به جنبش کارگری و یا تئوری مارکسیستی جذب شده

های چپ حزب جنبش دموکراتیک برزیل اعضای پارلمان که در ابتدا به جناح -8

 تعلق داشتند.



 

 

 نوع جدید حزب  370

تاریخی طبقه می ایجاد حزب جدید تجمع  روشنفکران   یتوان گفت که  و  کارگر 

گرا ولی غالباً  دهد، یعنی دو نیروی اجتماعی که گاه مسیرهای هم»آن« را نشان می

 اند. واگرا را دنبال کرده

ی تاریخی فعلی برزیل  های چندی از لحظهگیری حزب نوع جدید ویژگیروند شکل

ی کلیسایی  اهای پایههایی چون نقش بسیار بااهمیت کموندهد، ویژگیرا به دست می

روند غافلو کشاورزان بی این  از دیگر سو،  بر سر زمین.  گیرکننده است؛ گویا مسئله 

به نمایش گذاشته شده است: قطعه انگلس  از متون کالسیک مارکس و  ای است که 

ای که در مراکز بزرگ صنعتی مدرن به وجود آمده است، یا جنبش  جنبش کارگری

اقتصادی خود ضرورت ایجاد یک حزب کارگری را کشف  ای که فراتر از مبارزات  اتحادیه

طبقه  رهبری  تحت  را  خلق  گوناگون  اجتماعی  اقشار  که  حزبی  است؛  کارگر  کرده  ی 

 سازد. درهم جاری می

 ی کارگر استقالل طبقه

شکل در  را  خود  جدید،  نوع  حزب  پیدایش  منشاء  نشان  تنوع  آن  رهبری  گیری 

تر  ها قرار دارند: لویی ایناسیو داسیلوا که بیشحزب، رهبران اتحادیه  دهد. در رأسمی

ی فلزکاران سائو برناردو است )او از طرف رژیم به لوال معروف است و رییس اتحادیه

به سناتوری مجلس انتخاب شد(؛ ژاکوب بیتار از   1986نظامی اخراج اما در نوامبر سال  

ی پورتو ی کارمندان بانک از منطقه را رییس اتحادیهی کارگران نفت، اولیویه دوتاتحادیه

به   1935ای، )که از سال  الگره، رهبران انقالبی پیری چون آپولو نیودوکاروالوی افسانه 

  1944بعد یک رهبر کمونیست بود و آزادسازی چندین روستای فرانسوی را در سال  

جامعه وفوت،  فرانسیسکو  چون  مشهوری  روشنفکران  داد(  در  سازمان  شاغل  شناس 

 ی آثار مهمی درباره تاریخ جنبش کارگری برزیل.دانشگاه سائوپولو و نویسنده

های  گیری سریع حزب نوع جدید که طی دو سال صورت گرفت، اکثر گروهشکل

گیر کرد. برخی تصمیم گرفتند  گیری سوسیالیستی یا کمونیستی را غافلدارای جهت 

ب اکثریت  ولی  شوند  وارد  جدید  حزب  »عقبخشبه  بههای  چپ،  خصوص مانده«ی 

حزب کمونیست برزیل که طرفدار شوروی بودند   -های دارای سنت استالینی نظیرگروه

چنین حزب  کرد و هم( آن را نمایندگی میA Hora do Povo) یو جریانی که نشریه
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آلبانی برزیل ) انتخابات خودداری کردPcdobکمونیست طرفدار    -( که از شرکت در 

اپوزیسیون بورژوا  PMDBدادند در حزب جنبش دموکراتیک برزیل )  ترجیح ( یعنی 

 لیبرال باقی بمانند. 

سال   اتحادیه  1978در  جنبش  عالیم  و  آثار  که  پارهزمانی  )که  جدید  از ای  ای 

ی »اشرافیت کارگری« شناسان آن را عجوالنه »بنگاهی و غیرسیاسی« یا نمایندهجامعه

شدطبقه  متجلی  کردند(  ایدهبندی  هرچه  ،  شکل  به  را  مستقل  کارگری  حزب  ی 

اتحادیهوسیع »حقیقی«  رهبران  ایدهتری  این  کردند؛  مطرح  مختلف  که  های  بود  ای 

اتحادیه اولیه  تاریخی  اعتصابی  مبارزات  تجارب  در  دستگاه  احتماالً  با  درگیری  در  ها 

برزیل )از بندی از مبارزات اجتماعی تاریخ متأخر  نظامی حکومت و در جمع  -سیاسی

 به بعد( ریشه دارد. 1964

سال   در  که  دموکراسی«  برای  »گردهمایی  در  لوال  که  بود  ترتیب    1978بدین 

دهی کرده بود، تز اصلی این اپوزیسیون اپوزیسیون لیبرال چپ در ریودوژانیرو سازمان

را به کمک دیگر رهبران اتحادیه کارگری رد کرد. هدف او این بود که پیرامون حزب 

تری« به وجود آورد.  ی دموکراتیک وسیع( »جبههPMDBش دموکراتیک برزیل )جنب

ی بحثی علیه این سیاست سنتی، یعنی تابع  مثابهرا به  1964او آگاهانه تجارب سال  

گوید: »اگر ما کارگران کند و میکردن جنبش کارگری به پوپولیسم بورژوایی مطرح می

کنترل نکنیم، هنگامی که بورژوازی از    1964وحدت نیروهای اپوزیسیون را، نظیر سال  

می فاصله  آنکارگران  به  میگیرد  پشت  میها  سقوط  و  شکست کند  نیز  ما  کند، 

خوریم«. لوال بدون این که ضرورت برخورد متحدانه با رژیم نظامی را رد کند، اهمیت  می

طبقه  مستقل  سیاست  برای  را  میاصلی  قایل  کارگر  »طبقهی  مسشود:  کارگر  یر  ی 

ی کارگر دیر  ناپذیر خود را طی خواهد کرد تا به هدف خویش دست یابد. طبقه برگشت

یا زود حزب سیاسی خود را به وجود خواهد آورد. این طبقه نباید صرفاً یک وسیله باشد  

طور مستقیم در رویدادها شرکت کند و قدرتی را که  بایستی بهو واضح است که می 

ی ی سیاسی این بدین معنی است که طبقه در صحنه کند نشان دهد.  نمایندگی می

 کارگر باید حزب خود را به وجود آورد.
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 تأسیس حزب جدید

کارگری لوال، اولین   یدر سائو برناردو کامپو، دژ اتحادیه  1979در ماه اکتبر سال  

گردهمایی ملی حزب جدید برگزار شد. به لحاظ عملی این نشست به معنی تأسیس  

سیاسی   توضیح  کنفرانس  در  بود.  آن  موقت  رهبری  اولین  انتخاب  و  جدید  حزب 

ارائه و تأکید شد: »حزب نوع جدید برای آن  مختصری با هدف تشکیل حزب علنی 

ادی و سیاسی مستقیم در دست زحمتکشان قرار  کند تا تمامی قدرت اقتصمبارزه می

چنین از  گیرد. این تنها راه پایان دادن به استثمار و سرکوب است«. در این سند هم

ای وسیعی علیه رژیم  ی نیروهای دموکرات خواسته شده است که »جنبش تودههمه

پایه فدراسیدیکتاتوری  ایجاد  هدف  با  را  مبارزه  جدید  نوع  حزب  کنند«.  ون ریزی 

(، شروع کرد، بدین ترتیب که بر این  CUTهای کارگری، مرکز واحد کارگری )اتحادیه

( »تنها زمانی به  CUTهای کارگری)واقعیت تأکید ورزد که ایجاد فدراسیون اتحادیه 

ی کنونی که به دولت وابسته است نابود ی مؤثر عملی است که ساختار اتحادیهگونه

 شود«.

آوریل و مه  در ماه فلزکار در شهر    1980سال  های  پنجاه هزار کارگر  و  دویست 

ی پلیس و ارتش به اعتصابیون )رویدادی که  سائوبرناردو اعتصاب کردند. پس از حمله

ترین رهبران اعتصاب شد و با یک »میانجی« کنترل موجب زندانی شدن لوال و مهم

ی تجدیدقوا نیاز طور موقت به فرصتی براارتش بر اتحادیه به اجرا درآمد( جنبش به 

های جدید توانایی  انگیز اتحادیه الوصف پیشگامان حزب جدید با قدرت شگفتداشت. مع

 ای نشان دادند. دهی تودهخود را در سازمان

های مه و ژوئن کنفرانس ملی حزب نوع جدید با حضور نمایندگان بیست و  در ماه

هزار   سی  حدود  کنفرانس  این  شد.  برگزار  برزیل  ایالت  نمایندگی  دو  را  حزب  عضو 

برنامهمی و  مانیفست  کنفرانس  این  در  را  کرد.  جدید  نوع  حزب  که  شد  تدوین  ای 

همه واقعی  می»ترجمان  کسانی  سرمایهی  سیستم  توسط  که  استثمار دانست  داری 

تودهمی حزبی  نیز  و  وسیعشوند«  پایگاه  از  و  است  علنی  و  دموکراتیک  که  تری ای 

این ح بود که  برخوردار است. هدف  از آن  عبارت  اسناد و مدارک موجود،  زب، طبق 

گان  دیدماشین سرکوب رژیم کنونی را نابود کند و »بدیل قدرت را برای کارگران و ستم

جامعه به  که  ببینید  شود. تدارک  رهنمون  استثمارشونده  و  استثمارکننده  بدون  ای 
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امر واقف با  ان چنین جامعهها در جهت ساختمی آناند که مبارزه کارگران بدین  ای 

 های بزرگ در تضاد قرار دارد.«المللی سرمایهمنافع ملی و بین

وجه حول »آیینی« مشخص کار نکرده است،  هیچبا وجود این، حزب نوع جدید به

پاسخ گذاشته شده است  ای آگاهانه باز و بیهای برنامهگیریبسیاری از مسایل و موضع

ها در مقیاس  ای را داشته باشند و بحث رشدیابنده  ی فعاالن امکان »پختگی« تا همه

های مشخص مثال در همبستگی گیریبزرگی پیش برده شود. این امر، با وجود موضع 

ی سیاست  خصوص در صحنه به 1ی سیاسی کارگران،با انقالب ساندینیستی و یا مبارزه

حزب نوع جدید  المللی صادق است. ظاهراً مسئله این است که فعاالن و رهبران  بین

انگیز چپ قدیم برزیل را تکرار کنند و به همین دلیل هم از خواهند اشتباهات غمنمی

این که حزب خود را به وابسته به یک »کشور سوسیالیستی« تبدیل کنند، خودداری  

 کردند. 

 یک حزب باز و علنی 

  ی یک حزب »باز« وجود تعداد مثابههای خاص حزب نوع جدید بهیکی از ویژگی

های مارکسیستی( در  طور کلی سازمانهای چپ )بهمعینی گروه، سازمان و یا جریان

ها  ای از این گروه ی خود را دارند. پارهآن است که غالباً ساختار خاص و نشریات ویژه

دانند  ای میی حزب واقعاً تودهمثابهی اصلی خود را ساختمان حزب نوع جدید بهوظیفه 

رد و در صددند در آینده آن را به نیرویی تبدیل کنند که بتواند  ای رزمنده داکه پایه

های دیگر  روند تغییرات سوسیالیستی انقالبی را در برزیل هدایت کند. در مقابل گروه

»جبهه  را  حزب  تودهاین  میی  تاکتیکی«  سیاسیای  بیان  ابزار  که  حقوقی    - دانند 

مارکسیستی حزب  باید  آن  درون  در  که  است  یعنی    -کارگران  پیشگام،  لنینیستی 

 ریزی کنند. سازمان خود را پایه

از رهبران حزب جدید، آپولو کاروالو )که چندین سال سازمان پیشگامی را  یکی 

ی حساس متنی کرد( به منظور گشودن بحث پیرامون این مسألهمخفیانه رهبری می

 
های ما نیز هست« نوشت و در ها، خواستهای لهستانیای تحت عنوان »خواستلوال در مطبوعات برزیل مقاله.  1

 روم با لخ والسا مالقات داشت.
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سیاسی می جریانات  او  نظر  از  کرد؛  بسیاتدوین  برای حزب جدید  ثمربخش  توانند  ر 

ای و تجلی مستقیم  ی یک حزب تودهمثابهی حزب بهباشند، به شرطی که ماهیت اولیه

آن  ترتیب  بدین  کنند.  درک  را  برزیل  در  خلقی  و  کارگری  جنبش  جدید  ها  کیفیت 

آموزند.  دهند و از واقعیت جدید میشناسی را یاد میکارکرد دوگانه دارند: علم جامعه

بایست این استنباط ه بتوانند چنین نقشی را بازی کنند، میاین جریانات برای این ک

غلط خود را کنار بگذارند که حزب نوع جدید را توافق تاکتیکی و موقت بین ساختارهای  

ی دانستند و به جای آن ماهیت این حزب به مثابههای اقتصادی میناپایدار بر سر هدف

ها و حزب مبارزه، حزبی که  هحزب سیاسی نوع جدید را درک کنند، یعنی حزب تود

گیری تر جهتکند( و از همه مهمعمیقاً دموکراتیک است )امری که تمرکز را نفی نمی

 هاست.آن عمل سیاسی مستقل توده

 قانونی شدن

ی حزبی  مثابهی هشتاد اولین گام را در راه استقرار خود بهحزب نوع جدید طی دهه

برداشت. حزب جدید موانع  قانونی در چارچوب قوانین »رفرم سیاسی نظامی  رژیم   »

نهایت دشواری مثل »قانون جدید در مورد احزاب سیاسی« را پشت سر گذاشت که بی

کرد )یا این که  هایی که هنوز در پارلمان نماینده نداشتند ممانعت میاز ورود جریان 

(.  های کشور حضور داشته باشندپنجم شهرداری بایستی در یکهای حزبی میکمیته 

رسمیت   به  این حزب  برای  را  موقت  قانونی  موقعیت  مجبور شدند  مقامات حکومتی 

 تری مطرح شد(. بشناسند )برای به رسمیت شناختن قانونی نهایی شرایط سخت

شدن استفاده کند، خود را در واقع حزب جدید توانست از مبارزه در جهت قانونی

هایی  د را وسعت بخشد و هسته ی تعداد اعضای خودر سطح کشور گسترش دهد، دامنه

 ی ساختار فعال و دموکراتیک آن را بنا سازند. های مرکزی( که پایهرا سازمان دهد )گروه

دهندگان  ای بود که سازمانهای جذاب حزب جدید طی این دوره شیوهیکی از جنبه 

گرفت   پیش  در  خودکامه  قوانین  موانع  بر  آمدن  فایق  جهت  که    –حزبی  قوانینی 

زمان توانست و هم  -ای تبدیل کندهای سیاسی حاشیه ت کارگران را به پدیدهخواسمی

های پایه حرکت  ساختار تشکیالتی حزبی دموکراتیک را به وجود آورد که با اتکا بر سلول 

کرد. نتیجه این که حزب امروزه کارکردی دوگانه دارد: کارکرد قانونی و صرفاً رسمی  می
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شود، و کارکرد واقعی که در آن نمایندگی از طرف  ی نمیگیرگونه تصمیمکه در آن هیچ

شوند و  ای دموکراتیک انتخاب میها قانونی نیست( به شیوهها )که موجودیت آن هسته 

گیرند  گیری حزب تصمیم میی جهتکنند، دربارههای محلی شرکت میدر کنفرانس

برای شرکت در کنفرانس را  نمایندگان خود  استانو  انتخاب میه ها در سطح  کنند  ا 

 کنند(. ی ملی را انتخاب می)نمایندگانی که خود، نمایندگان کنگره

ی گیرنده پایهشود، تصمیمای که اختالف مهمی در میان رهبری ایجاد میاز لحظه 

خواستند که حزب در انتخابات  ای از رهبران میپاره  1984حزبی است. مثالً در سال  

ز طرف دیکتاتوری تحمیل شده بود، شرکت کند و به  جمهوری که اغیرمستقیم ریاست

»تان کردو نوس« رإی دهند. )نامزدی که سازش بین حزب جنبش دموکراتیک برزیل 

(PMDBو بخش )( هایی ازPDSیعنی حزب رژیم نظامی پیشین را نمایندگی می )  .)کرد

ها  حزبی را جویا شود و نمایندگان این هسته  هایرهبری حزب تصمیم گرفت نظر هسته 

ای و ملی با اکثریت عظیمی علیه چنین شرکتی در های محلی، منطقهدر سطح کنگره

 انتخابات رأی دادند. 

 های حزبینقش مرکزی هسته

ها هستند که از این  ها برای حزب نوع جدید اهمیتی اساسی دارند. این هستههسته 

به وجود آوردند و تمایزی عمده بین این حزب و احزاب تشکل، حزب نوع جدیدی را  

های اجتماعی  اند، بدین ترتیب که در مبارزات و جنبشقانونی دیگر در برزیل ایجاد کرده

از آنفعاالنه شرکت کرده و  بانکجا که در کارخانهاند  مراکز کارگری، محالت  ها،  ها، 

ور دارند، برای حزب نوع جدید  ها و در شهر و روستا حضمسکونی، مدارس ، دانشگاه

دهی، فعالیت روزمره و شرکت  اند که به ابزار ترتیب، سازماناین امکان را فراهم آورده

دهندگان  داران و رأیها؛ به سخن دیگر به حزب فعاالن و نه طرفمداوم در بسیج توده

 تبدیل شود. 

های  و کمونهای مثبت تشکیالت مارکسیستی  جا که جنبههای حزبی از آنهسته 

اند، به منبع اصلی نیروی زندگی برای حزب نوع جدید  ای کلیسایی را جذب کردهپایه

اند، که  ی حزب »زندگی روزمره« بنیان گذاشتهمثابهاند و این حزب را به تبدیل شده
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ی کارگر ریشه دارد. ریزی شده است و به لحاظ تشکیالتی در طبقه ها« شالوده»از پایه

پایه، هستهافزون بر این ای هستند که در نظارت بر رهبری، اختیار کامل  ها ساختار 

ی مرکز بحث آزاد، بدون مانع پیرامون سیاست حزب و اقدام عملی آن،  مثابهدارند و به

های حزبی شرط اصلی و اند، و سرانجام هستهضامن تجلی ماهیت دموکراتیک حزب 

داشته باشد و بتواند نقش خود را    ای رااند که حزب خصلت یک حزب تودهضروری آن 

بدنه و  کند  بیایفا  منفعل،  هواداران  آن  پراکندهی  و  دستگاه شکل  به  وابسته  ای 

پارلمانی تکنوکرات  دموکراسی یا دستگاه  چون سوسیال هایی همبوروکراتیک )دستگاه 

 چون استالینیسم(، تبدیل نشوند. ناپذیری هماقتدارگرای انعطاف

ای انتقاد  تر برنامهاز تنوع سیاسی حزب و نبود توضیح دقیق  مخالفان حزب جدید 

هایی که در حزب گرد  ها و سازمانی گروهها به تنوع ریشه کنند. هر دوی این نشانهمی

هایی  شود که بحثها مربوط میتر آن تر، بازتر و دموکراتیکاند و ماهیت گستردهآمده

کند، امری که در اکثر احزاب  کمک می  سازد و حتی به امکان آندرونی را ممکن می

ای حدی که چنین شیوهبرد )بهها راه می)با سنت استالینی( به خفه کردن منظم بحث

 بازگشت شده( و به انشعاب و دشمنی منتهی شده است. غیر قابل

حزب جدید حتی اگر برآمده از این خواست نباشد که بدنه امکان داشته   هایویژگی

را با حرکت از رشد واقعی و مشخص آگاهی    - و حتی خود حزب    - ی حزب  باشد برنامه

طبقاتی پرولتاریای شهر و روستا شکل بخشد، اما از این خواست مؤسسان و رهبران  

 کند. »فرمول« خاصی وادار نمی وجه به پذیرشهیچها را بهآید که تودهحزب برمی

بر  دولت  پوپولیستی  و  بورکراتیک  دستگاه  و  دم  سروری  قرن  نیم  تقریباً  از  پس 

به نظر میطبقه  داری و  های ضدسرمایهرسد که حزب جدید بهترین سنتی کارگر، 

را پی گرفته است؛ سنت  از سال  استقالل جنبش کارگری    1939تا    1937هایی که 

ز آن که واگراس قانون حذف »دولت جدید« را پیاده کند، که طبق  وجود داشت. )قبل ا

های کارگری تحت قیمومت دستگاه  های چپ نابود شد و اتحادیهآن استقالل سازمان

ی جدیدی است، نه تنها به این  دولتی قرار گرفتند(. با این حال، حزب نوع جدید پدیده

و جنبش کارگری سال   1980خاطر که پیوند تاریخی مستقیمی بین حزب نوع جدید 

هایی چون ایولو دوکاروال و ماریو پدروزا )که به استثنای شخصیت  -وجود ندارد 1937

بلکه    - گذاری کرد(  اپوزیسیون چپ را در حزب کمونیست برزیل پایه  1929در سال  
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طور مشخص در  ای آن )بههای تودههای تشکیالتی و پایهتر به این خاطر که شکل بیش

 ای موجود قبل از جنگ تفاوت دارد. های تودهبا پایهروستا( 

می نوع جدید  آن اما حزب  بر دوش  تمام  که چهل سال  باری  از  را  خود  بایست 

ها، مانورهای عریض و طویل ی توده کند فارغ سازد؛ انفعال، تضعیف روحیه سنگینی می

بخش یا  دولت  از  تابعیت  تا  بورکراتیک  حاساختارهای  طبقات  مختلف  )که  های  کم 

هایی که خود را به این محدود  اصطالح »دموکرات«، »مترقی« یا »ملی«اند( و اتحادیهبه

ی مددیار  خواهد رأی بیاورد، وظیفهبار میکند که برای حزبی که هر چهار سال یکمی

 اجتماعی را به عهده بگیرند. 

حزب جدید گیری  ی شکلکننده و بارزی که پایهی اصلی تعیینبه سخن دیگر، ایده

ی معیار سیاسی در خدمت آن بوده است چیزی  مثابهرا ریخته است و تا به امروز به 

المللی کارگران )انترناسیونال ی انجمن بین نیست جز نظری که مارکس در اساسنامه

ی کارگر  دست خود طبقه ی کارگر بهبندی کرد که طبق آن »رهایی طبقهصورت اول(  

 1آید«. به دست می

 سوسیالیسمبرای  

کنگره در  جدید  نوع  سپتامبر  حزب  در  خود  ملی  مرحله   1981ی  آخرین  ی که 

ای خود اعالم کرد. لوال در چارچوب استقرار قانونی آن بود، سوسیالیسم را هدف برنامه

مصاحبهکنفرانس و  سوسیال ها  گوناگون،  به های  را  »سوسیالیسم مثابهدموکراسی  ی 

رت مسیر دیگری برای انقالب و سوسیالیسم در برزیل  بوروکراتیک« رد کرد و بر ضرو

 تأکید ورزید. 

العاده داشت: در پایان سال  ای، حزب نوع جدید رشدی خارق ی بسیج تودهدر نتیجه 

دویست و چهل و پنج هزار عضو در کل کشور داشت. پایگاه اصلی فعاالن حزبی    1982

است: سادر صنعتی متمرکز  برزیل  میناس    61ئوپولو )ترین شهرها، در جنوب  هزار(، 

 1987هزار(. در سال    61هزار( و ریوگرانده دوسول )  36هزار(، ریودوژانیرو )  35گرس )

 
،  14، ص  16( در آثار کارل مارکس و فردریش انگلس، جلد  1864المللی کارگران )ی موقت انجمن بیننامهاساس.  1

 .1962سال 
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شد که حزب به لحاظ قدرت عددی مرز چهار صد هزار عضو را پشت سر حدس زده می

 گذاشته باشد. 

کار،  ی انتخاباتی با پالتفرم انتخاباتی که شعار آن »حزب در مبارزه  1982در سال  

زمین و آزادی« بود، شرکت کرد. این پالتفرم خواهان پایان دادن به حکومت دیکتاتوری 

دست گرفتن قدرت توسط کارگران و ساختمان برزیل سوسیالیستی نظامی در برزیل، به

درصد و   5/3کننده بود:  دست آورد مأیوسبود. درصد آرایی که حزب در سطح ملی به

این حال،   با  نماینده.  به  هشت  نفر  این است که یک میلیون و ششصد هزار  واقعیت 

ضدسرمایهبرنامه ضددیکتاتوری  داده  ی  رأی  آن  دموکراتیک  و  سوسیالیستی  داری، 

درصد آرا   10بودند. در ایالت سائوپولو که مرکز اقتصادی کشور است، حزب نوع جدید 

ارت بود از  عب  1982را کسب کرد. علت رقم محدود رأی برای حزب نوع جدید در سال  

تر جلب آرای احزاب سنتی و فشار برای رأی »مفید« یعنی رأی دادن به  دستگاه قوی

 ( بود. PMDBترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب جنبش دموکراتیک برزیل )نفع مهم

حوزهتجربه  در  جدید  حزب  فعالیتی  اتحادیهی  تعیینهای  بسیار  بود.  ای  کننده 

(CUT در سال )های کارگری ای بود که فعالیت اتحادیهبه وجود آمد که سامانه 1983

ترین رهبران ی ده میلیون کارگر بود. مهمکرد و نمایندهآهنگ میو کشاورزی را هم

سازمان  اتحادیهنخستین  مرکزی  پایههای  دارای  که  تودهای  مدرن  های  تاریخ  در  ای 

ند و یا نزدیک به آن. جریان رفرمیستی )که متأثر  برزیل بودند، یا عضو حزب جدید بود

( و  برزیل  کمونیست  حزب  جنبش PCBاز  درون  در  رهبری  برای  مبارزه  در  بود(   )

از دستگاه هم بود،  و ساختار ملی  آهنگکارگری شکست خورده  کننده عقب نشست 

( را به وجود آورد  CONCLATی زحمتکش )خود یعنی ساختار هماهنگی ملی طبقه 

( معروف شد. امروزه مذاکره بین هر  CGTدها به کنفدراسیون عمومی کارگران )که بع

 دو سازمان پیرامون اتحاد احتمالی یا حداقل اتحاد عمل در جریان است.

حزب نوع جدید درصد آرای خود را دو برابر کرد و    1986در انتخابات نوامبر سال  

ابات واقعا تازگی داشت این بود  چه در این انتخنماینده رساند. آن  17درصد و    5/6به  

تر دست یافته بود. چند  که حزب خارج از دژ سنتی خود یعنی سائوپولو، به آرای بیش

ی صنعتی حوالی سائوپولو  ای که به منطقهسال قبل از آن، حزب نوع جدید را پدیده
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روشن شد که مسأله بر سر حزبی ملی    1986دانستند؛ اما، در سال  شود، میمحدود می

 کنند. درصد( بیرون از سائوپولو زندگی می 55است که رأی دهندگان آن اکثراً ) 

اش مراکز صنعتی بود، در این  افزون بر این، حزب جدید با وجودی که پایگاه اصلی

ترین رشد را در شهرهای کوچک و مناطق کشاورزی داشت، به خصوص انتخابات بیش

پایهه بود یا کمونگیری کردهایی که کلیسا به چپ جهت در مکان ای کلیسایی  های 

(CEBدر آن ) .جا رشد کرده بود 

(. در اثر PMDBی اصلی این انتخابات حزب جنبش دموکراتیک برزیل بود )برنده

کرد، مردم  ها را آزاد اعالم میزمان دستمزد و قیمتای کاردوزو که همسیاست برنامه

خوز جمهور  رئیس  حکومت  که  داشتند  را  برداشت  تان  این  )جانیشن  سارنی  ه 

)  -کردونوس( برزیل  دموکراتیک  جنبش  حزب  رهبری  به  ائتالفی    - (PMDBیعنی 

های اخیر به پیش از صددرصد رسیده بود، مهار کند. شهرت  تواند تورم را که در سالمی

)برنامه پیروزی  کاردوزو  حزب  PMDBهای  کاندیدای  و  جدید  نوع  حزب  ضعف   ،)

دهد که آن هم در اپوزیسیون حکومت چوال را توضیح میدموکراتیک کارگری لئونل بری

 قرار داشت.

 افول حزب دموکراتیک برزیل

ی کاردوزی دوم را هنوز یک هفته از انتخابات سپری نشده بود که حکومت برنامه

دانست در عین این که دستمزدها را اعالم کرد. این برنامه افزایش قیمت را مجاز می

های  تورم بالفاصله باال رفت و به دنبال آن مردمی که از وعدهداشت. نرخ  ثابت نگه می

المعل نشان دادند. در  حزب جنبش دموکراتیک برزیل مأیوس شده بودند، شدیداً عکس

دست پلیس و ارتش به شدت سرکوب  ای به راه افتاد )که بهپایتخت برزیل تظاهرات توده

کمیته دسامبر  دوازدهم  در  و  هماهنگشد(  )  ی کنندهی  پشتیبانی  CUTحزب  )با   )

کش فراخوان اعنصاب عمومی داد، که نیمی از  ی زحمتتشکل هماهنگی ملی طبقه

کشور به حال تعطیل در آمد. طبق اطالعات رسمی »فقط« ده میلیون به فراخوان پاسخ 

پنج میلیون ی هماهنگمثبت دادند، در حالی که کمیته را بیست و  این رقم  کننده 
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به کرد.  تودههاعالم  نارضایتی  فضای  ررو،  گشایش  و  حکومت  سیاست  مقابل  در  ای 

 کننده آشکار بود. ی هماهنگاجتماعی و سیاسی جدید برای حزب جدید و کمیته

را  آن  که  بورژوایی  احزاب  و  جدید«  »جمهوری  سارنی،  حکومت  علیه  شورش 

وع جدید حزب  ن  1988سرعت سیاسی کرد و در سال  ها را بهکردند، تودهنمایندگی می

ها پیروز شد و ُپست شهرداری ایاالت بسیاری، از جمله چندین در انتخابات شهرداری 

ترین شهر صنعتی تر از آن سائوپولو، بزرگای هم چون پورتوالگره و مهمپایتخت منطقه

 برزیل و کل امریکای جنوبی را از آن خود کرد.

لوئ خانم  سائوپولو،  در  منتخب  کاندیدای  که  افزود  اردندنیاباید  را    -یچا  خود  که 

از حد    -دانست»مارکسیست مسیحی« می را بیش  او  برخالف نظر رهبری حزب که 

پایه  -دانسترادیکال می ی حزبی به شیوه دموکراتیک به منظور پیروزی در  از طرف 

 انتخابات برگزیده شد. 

رادیکال انتخاباتروند  اولین  در  جمعیت،  فقیر  اقشار  و  استثمارشوندگان   شدن 

گر ساخت که کاندیدای حزب نوع  نیز خود را چنین جلوه   1989ریاست جمهوری سال  

رقبای خود در جناح »چپ« بر  لوال  و کوواس سوسیال    -جدید  پوپولیست  بریزوالی 

لوال    -دموکرات با وجودی که  انتخابات شرکت کند.  توانست در دوم  و  پیشی گرفت 

درصد   47گیر  وسیالیستی به رقم چشمگیری سای رزمنده و جهت انتخاب نشد با برنامه

ای که در برزیل و در مجموع در امریکای التین از زمان پیروزی آلنده در رسید، نتیجه 

 در شیلی به این سو، نظیر نداشته است.  1970سال 

شود و  انگیز دنبال میای نشاطرشد حزب جدید در امریکای التین و اروپا با عالقه

ی برزیلی  برآمده است که حزب جدید حتی با وجه مشخصه   این عالقه از این واقعیت

تری دارد. این تر و وسیعخود که با شرایط تاریخی معینی در پیوند است، معنای عام

بر    - ایدر چارچوب ساختار تشکیالتی توده  – ای است تا  سابقهحزب تقریباً تالش بی

سیاستشیوه  معمول  اصال ی  کند:  غلبه  کارگری  جنبش  در  نوکینزی، حبازی  طلبی 

جزم عقب بورکراتیک،  تمرکزمداری  پارلمانی،  جایگزینافتادگی  و  آیینی  سازی  گرایی 

را در خود دارد و دستگاه دولتی. مسأله بر سر تالشی است که تضادهای بی شماری 

ها حزب جدید را برای کسانی که در برزیل  کند. اینخطرات عظیمی آن را تهدید می
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ارزش ا در جهت سوسیالیسم دموکراتیک تالش مییا هر جای دیگر دنی مندتر  کنند، 

 کند. می

*** 

ی ی اینپرکور برگردانده شده و نسخهی آلمانی از مجلهی متن حاضر از نسخه ترجمه 

 انگلیسی آن با کمی تفاوت در منبع زیر منتشر شده است:  
Michael Lowy, A New Type of Party: The Brazilian PT, Latin American 

Perspectives, Volume: 14 issue: 4,  October 1, 1987. page(s): 453-464 . 
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پیش   بسیار کندهایی که امر بازسازی سیمای یک چپ جدید در آن یکی از عرصه

ی کند، بازتعریف حزب، تبیین فلسفهرود و غیاب آن خود   بازسازی را مختل میمی

ی  وجودی آن و فراتر از همه بنای عملی یک حزب چابک، منعطف، چندآوایی در عرصه

ی معطوف به عمل و مداخله در سپهر ی سیاسی، ارادههنگام دارای برنامهنظری و هم

چپ   نیروهای  است. کوشش  دههسیاست  چند  نظریهدر  نجات  گرد  غالباً  اخیر  ی ی 

های جزمی  شد که از آموزه دست داده میچرخید و روایتی از آن به لنینیستی تحزب می

رود،  شمار میاستالینی پیراسته شده باشد. این امر اگرچه در جای خود امر نیکویی به

ند. مؤلفان متن حاضر  افکی تحزب پنجه در پنجه نمیاما از منظر روح زمانه با مسأله

ی کوشند در پاسخ به این ضرورت به مارکس برگردند، از آن توشه بردارند، به تجربهمی

های  حزب لنینی مراجعه کنند و آن را در جایگاه واقعی خود بنشانند و در پرتو جنبش 

نظر از پاسخی که این متن ارائه  ی حزب بپردازند. صرفدوران معاصر به بازتعریف مسأله

دهد، مؤلفان از یک سو از »اصحاب کهف« یعنی مدافعان برخورد جزمی که به نقل  می

اند و به جای کاربست پردازان چپ اکتفا و عقل خود را تعطیل کردهگفتاوردهای نظریه

کنند، و از دیگر  برداری از الگوی بلشویکی بسنده میاصول تحلیل لنینیستی، بر گرته 

سر جدا سخن دیگر مدافعان »سیاست منهای حزب« یک   سو، با مخالفان تحزب، یا به

 سازد. همین رویکرد، تالش مؤلفان را بسیار خواندنی کرده است.می

 مقدمه 

ی تشکیالت چه به لحاظ ایجابی و چه از حیث سلبی طی چند سال گذشته، مسأله

تجربه  است.  شده  مطرح  دیگر  جنبش بار  تودهی  اعتراضی  بر های  مبتنی  اثرگذار  ای 

]بنیاد[ اشکال دموکراسی مستقیم، هماهنگی افقی، نفوذ برابر، و در عین حال ناتوانی  

های فراوانی را در باب تشکیالت،  یاسی، بحثس  و پویایی  ها در »تحول« به جنبش آن 

به بازاندیشی شکل حزبی  یا  راستای ردّ شکل حزبی  پیوند بین جنبشدر  را  مثابه  ها 

تنها  داری، نه های گوناگون بحران چپ ضدسرمایههنگام، شاهد جلوهدامن زده است. هم

روند در خصوص ایم. همین  شان بودهها، بلکه در فرهنگ تشکیالتیدر روش سیاسی آن 
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تالش متناقض  جبهه نتایج  ایجاد  برای  گوناگون  گستردههای  انتخاباتی  چپ  های  ی 

 صادق است.  

 ی تشکیالت . ناموزونی سنت نظری مارکسیستی درباره1

ی این موضوع ضروری است گستره، غنا و ناموزونی سنت نظری مارکسیستی  درباره

خاطر داشته باشیم که در سنت کالسیک  بهی تشکیالت را بپذیریم. باید  پیرامون مسأله 

هرگز، جدا    مارکسپاسخ زیادی وجود داشته است.  های بیمارکسیستی همیشه پرسش

تفاوت تعیین  مشارکتاز  و  کلی  خطوط  کردن  مشخص  اندیشهها،  موضعی،  ی  های 

دربارهیافتهبسط مسئله ای  نکرد.ی  ارائه  حزب  این،    1ی  بر  اشکال    مارکسعالوه  با 

های  ها یا سازمانچون گرایشای روبرو بود که با هر نوع سازمان آرمانی ما همسازمانی

که به حزب شباهت داشته  شت. حتی انترناسیونال اول بیش از آن کوچک بسیار تفاوت دا

شبکه از  تجمعی  و  باشد،  ناموزونی  واقعیت  وانگهی،  بود.  رزمنده  افراد  گوناگون  های 

ی درونی/بیرونی  ی پیچیدهشود، و رابطهچه »آگاهی طبقاتی« تعریف میگیری آن شکل

کماکان گشوده    مارکسهای خود   سره در نوشته های کارگر، یکسازمان سیاسی با توده

 گوید: می لوچیو ماگریگونه که باقی مانده است. همان

رو هم فرعی  هیچی نظریه حزب پرولتری را که بهیک جنبه  مارکسبا این وصف،  

ی شرایط موجود گرفتار است،  طور کامل تشریح نکرد. پرولتاریا که در چنبرهنیست، به

تواند سرنگونی آن ز نظام اجتماعی به دست دهد، و نه میانداز کاملی اتواند چشمنه می

های شرایط موجود عنوان یک طبقه فقط با گذار از گرفتاریرا ترویج کند. عملکرد آن به

کند. پس فرآیند و سازوکاری که این آگاهی را  مدد خودآگاهی انقالبی بسط پیدا میبه

کنیم: آیا این خودآگاهی طبقاتی    تر مطرحکند کدام است؟ یا پرسش را دقیقتولید می

خود و به تواند خودبهبر اساس عناصری که از پیش در عینیت اجتماعی وجود دارد، می

هایی است که  دلیل ضرورتی ذاتی در پرولتاریا توسعه یابد، ضرورتی که اساس آن مؤلفه 

 
ای های مارکس نظریه فایده است که در نوشتهاین مطلب را چنین بیان کرد: »بی 1960ی ه لوچیو ماگری در ده. 1

ویژگیکامل و سامان از حزب پرولتری، ماهیت و  آن بجوییم، همان یافته  گونه که جستجوی مفهومی کامالً  های 

 (97، ص  1970کارآمد از مفهوم طبقه.« )ماگری 
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د که  یابتدریج بر عناصری چیرگی  از پیش در عینیت اجتماعی وجود داشته است و به

بی شرایط  و  فرودست  جایگاه  در  را  آن  اصل  خودآگاهی  در  یا  بود؟  داشته  نگه  ثبات 

بیان باید  فراروی  انقالبی  بی  عمومیگر  با یک جهش  واسطهامر  باشد که  پرولتاریا  ی 

به دیالکتیکی  و  میکیفی  کنش    -آیدوجود  و  خارجی  نیروهای  بین  پیچیده  تعامل 

 1ی طبقه؟خودانگیخته 

آلمان  وسیال ظهور حزب س نتیجه به  SPDدموکرات  فرایند  عنوان مدل حزبی  ی 

استراتژی پیچیده تلفیق  السالیی  مواضع  اهمیت  جمله  )از  مختلف  بود.  های  ها( 

دادند، موضوعی  های آنارشیستی نیز در همان زمان، جریان مهمی را تشکیل میگرایش

بحث در  کنگرهکه  پیرامون  بینهای  مشهود  ی  هاگ  در  های  مشارکت  2بود.الملل 

بر این دریافت متناقض  اتین بالیبار  گیری اشاره دارد. به این جهت  انگلسو   مارکس

ی آنارشیستی ساالری السالی و گزینه از سیاست و تشکیالت و نوسان بین مدل دولت

 ارائه شده از سوی باکونین تأکید کرده است:

تشکیل   باکونینو    السال،    مارکس»بگذارید فقط یک نمونه بیاورم: مثلثی که  

برنمی چندانی  تعجب  واقعیت  این  من  نظر  به  جدلدادند.  که  کاران  انگیزد 

وفادارش،    مارکسناپذیری چون  خستگی اثر انگلسو دستیار  نگارش یک  به  قادر   ،

باکونین"یا    "ضد السالی" بسیار مهم  "ضد  از  نبودند که عمالً  یا    "آنتی دورینگ"تر 

پرودون بود. هیچ دلیل شخصی و تاکتیکی    "فقر فلسفه"مجدد    تر از انتشارحتی مهم

باری در  تواند این خطا را توجیه کند، مخصوصاً که عواقب سیاسی اسفدر جهان نمی

 3ها این آثار را تألیف نکردند، زیرا قادر به این کار نبودند«.پی داشت. آن

در    4دموکراتیک احزاب سوسیال تر  در این معنا قانونی کردن مدل ارفورت برای بیش

های سیاسی  عنوان سازوبرگای هم بهایجاد احزاب توده  - عین حال گامی به جلو بود  

 
 .101، ص 1970ماگری . 1

 .1، جلد  2005-1975های مختلف مارکس و انگلس در مارکس و انگلس مداخلهر.ک. به . 2

 .134، ص 1994بالیبار . 3

 مراجعه کنید.  2008در مورد تقدیس مدل ارفورت، به لیه  . 4
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به هم  سرمایهانجمن   مثابهو  در  موازی  تناقض  -داری  های  مبنای  حال  عین  های  در 

های خاصی حتی  های تقسیم کار و در جنبهمراتب، شکلمهمی به شکل بازتولید سلسله

 گذاشت. دولتی را به معرض نمایش میهای شبهازتولید فعالیتب

 ی تشکیالت. لنین و مسأله2

اصولی که برداشت    معنای مجموعهی لنینیستی حزب« به در واقع، هرگز »نظریه 

هاست که  ای از مشارکتمنسجمی را ارائه کند وجود نداشت. آنچه ما داریم مجموعه

شماری از موارد »میله را به  ر ویژه پیوند دارند، و در بیشرایط بسیا  اها ب بسیاری از آن 

های مهمی از  کنند«. با این وصف، این بدان معنا نیست که جنبه طرف دیگری خم می

 چنان مطرح نباشند.  ی لنینیستی تشکیالت همنظریه 

پیش از همه، لنین بر استقالل طبقاتی تأکید کرده است. سیاست کارگری که با  

وازی در تضاد است، به اشکال مستقلی از تشکیالت نیاز دارد، بستر مستقلی  سیاست بورژ

ها نباید صرفاً به ارتقای منافع صنفی بسنده کنند،  برای پیشبرد استراتژی. این تشکل

رو، ضروری است بلکه باید در جهت تأمین منافع سیاسی عمومی طبقه بکوشند. ازاین

اشند، به این معنا که انقالب را هدف خود قرار ای« بکه اعضای اصلی »انقالبیون حرفه 

ها باید بتوانند در  آوردهای صنفی را. این سازمانیابی به برخی دستدهند و نه دست

چنین  های سیاسی، دموکراتیک و حقوق اجتماعی، بلکه همتنها برای آزادی مبارزه نه

دهند   قرار  مخاطب  را  جامعه  کل  هژمونی  و  قدرت  برای  مبارزه  بین  در  اتحادهای  و 

ها برای مقابله با  رو، این سازمانطبقات فرودست را سازمان دهند و رهبری کنند. ازاین

قرار گیرند که   باید در جایگاهی  آموزشی  نقش  بر  تأکید  با  و  ایدئولوژی مسلط  نفوذ 

مبارزه بهبتوانند  فعاالنه  را  ایدئولوژیک طبقاتی  ادامهی  انقالبی  برند. سیاست  ی  پیش 

فعالیتمستق یا  خودانگیخته  سیاست  این یم  نیست.  کارگر  طبقات  ایدئولوژیک  های 

شناسی سیاسی« مختص لنین است. حزب سیاسی بهترین ی مهمی از »معرفتجنبه 

  سیلوین الزاروسگیری این دانش جدید و خودآگاهی انقالبی است. مکان برای شکل

 کند: را به روش زیر بیان می -و این تنش   -این نکته 

نزاع بر سر این نیست که کمونیست از نظر مارکس، و انقالبی آگاه از منظر لنین 

چیست. سه ویژگی اشاره شده در مانیفست را به یاد بیاوریم: نگاه علمی به روند تاریخ،  
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اولویت منافع ملی بر منافع محلی در تمام مبارزات، و اولویت منافع پرولتاریای جهانی  

جاست که از نظر مارکس ظهور تر محل نزاع آن . به بیان دقیقبر منافع پرولتاریای ملی

ی یک طبقه امری درونی است.  مثابهها در موجودیت و هستی کارگران بهکمونیست 

از آن انتقاد  با  آگاهی خودانگیخته میلنین  او  فاصله میچه  نظریه  این  از  گیرد.  نامد 

ای بسیار  خودانگیخته نیست، پدیدهای  آگاهی انقالبی و ظهور رزمندگان انقالبی پدیده

الزمه است که  اشکال خودانگیخته خاص  از  است. دروناش گسست  آگاهی  ی مایهی 

ناپذیر با کل نظم اجتماعی و سیاسی موجود  سیاسی آگاهی غیرخودانگیخته تضاد آشتی

ی سازوکار تحقق شرایطی است که بروز آگاهی  مایهگونه که حزب دروناست. همان

 1سازد. ا ممکن میسیاسی ر

های حزبی  افزون بر این، لنین بر لزوم گسست قاطع و برداشت جدید از سیاست

دموکرات و ایجاد  ی آن تأکید بر قطع رابطه با احزاب سوسیالفشرد که نمونهپای می

ی کارگر انقالبی از نفوذ ایدئولوژی بورژوازی  احزاب کمونیست بود. فاصله گرفتن طبقه 

 شد. گر میبایست به شکل جدایی تشکیالتی جلوهزی تا حد مشخصی میبورژوا و خرده

ی حزب تأکید او  توان گفت که ادای سهم اصلی لنین در نظریه در واقع، حتی می

چنین عملکرد او اشاره بر گسستی ضروری و اساسی بود. با این کار ما به برداشت و هم

اینمی به کنیم:  حتی  کارگری  یک حزب  داشتن  با    که صرف  موازی  انجمنی  معنای 

سوسیال  هماحزاب  حزب  نیست.  کافی  چشمدموکرات  راستای  در  باید  اندازی چنین 

استراتژی حزب و شکلانقالبی جهت لنین بین  از نظر  رابطه گیری کند.  ی گیری آن 

را تشکیل میدیالکتیکی وجود دارد. آن نهایت، ویژگی کارگری حزب  نه  چه در  داد، 

بایست بهترین  مشی سیاسی آن بود. حزب کارگری میلکه عمدتاً خطترکیب اجتماعی، ب

جانبه و در ی همهمشی سیاسی پرولتری بوده که همواره به شیوه بستر استقالل خط 

شد. آنچه که ویژگی  رابطه با پویایی هر مجموعه اوضاع و احوال مشخص فهمیده می

لکتیکی خط مشی سیاسی  ی دیابخشد رابطهخاصی به تکامل برداشت لنینی حزب می

و آرایش سیاسی است. و به نظر ما، تفاوت آن را با بازتولید ساده »مدل ارفورتی« مربوط 

سوسیال  حزب  ساختار  میبه  مشخص  سترگ دموکرات  بازسازی  لحاظ،  این  از  کند. 
 

1 Lazarus 2007, p. 259. 
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لیه در دورههای سوسیالبحث از سوی الرس تی.  باید  دموکراسی  ای که کتاب »چه 

ی کامل سیاست انقالبی مفید  شد، هرچند از حیث بازسازی یک دورهکرد؟« نوشته می

دهد،  کم بها می  1ی حزب، تر لنین دربارهجانبه نظر همه  است، اما به اهمیت و اصالت

سازی راهبردی ها در سطحی بسیار ابتکاری به مفهومکه بلشویکمخصوصاً بعد از آن

عنوان نوعی سازمان پرولتری، دیالکتیک  ها آغاز کردند. )پذیرش شوراها بهتجارب توده

و   امپریالیسم  با  فلسفی  و  سیاسی  تقابل  پرولتری،  و  دموکراتیک  بحران انقالب 

 (.1917ی اوضاع و احوال سال و البته درک پویایی مجموعه 2دموکراسی،سوسیال 

های انقالبی آن زمان  های درون گرایشچنین، با سایر تاکتیک]رویکرد لنین[ هم 

عنوان  دموکرات را بهای، برداشتی از حزب سوسیال گونههایی که بهمتفاوت بود، گرایش

گذاری حزب، بلکه  کردند. در عوض، لنین نه تنها نیاز به بنیانتناقضی آشکار انتخاب  

دائمی استقالل ضروری خط مشی انقالبی چه به لحاظ سیاسی    چنین نیاز به برقراریهم

 کرد.و چه از حیث تشکیالتی را مطرح 

افزون بر این، لنین نظر جذابی هم در خصوص رابطه بین شکل حزب و سایر اشکال  

به کارگری،  سیاسی  دورهسازمان  در  اهمیت ویژه،  مراد  دارد.  دوگانه«  »قدرت  های 

های  ی دیالکتیکی و متناقض بین حزب با سازمانهد رابطه شوراهاست. در این مورد شا

ایم. حزب تنها شکل  ای طبقه ازجمله اشکال جدید ا عمال قدرت طبقات فرودستتوده

های مستقل  نمایندگی سیاسی انقالبی نیست. حزب در مبارزه برای هژمونی در سازمان

 کند. ی کارگر و سایر اقشار فرودست شرکت میطبقه 

ی دیالکتیکی و لزوماً متناقض آسان نبود، این  با این وصف، بسط و تحقق این رابطه 

از شناخت تدریجی حزب و اشکال قدرت دوگانه، بهامر، می از تواند حاکی  ویژه پس 

هویتی  های قدرت دولتی تبدیل شدند. این همجا که به شکلانقالب، باشد، مخصوصاً آن

د فعالیت سیاسی پرولتری است که بعداً آلتوسر آن  حزب با دولت، حزب و اشکال جدی 

 
 .2007ها با پیدایش شوراها ر.ک. به شاندرو ی بلشویکدر مورد مواجهه. 1

تحدرباره .  2 اهمیت  آن ی  ارتباط  و  اول  در طول جنگ جهانی  لنین  فلسفی  به  قیقات  با شرایط سیاسی رک.  ها 

Kouvelakis 2007  وBalibar 2007. 
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  با این  1المللی مردود دانست. های بحران جنبش کمونیستی بینعنوان یکی از ریشهرا به

پاسخ بلکه  نداد،  ارائه  و مشخصی  پاسخ کامل  لنین هرگز  بپذیریم که  باید  های  همه، 

ی رو، نظریههیچاند، اما بهها حایز اهمیتفرضی مختلفی داد که هر چند بسیاری از آن

 روند. شمار نمیکاملی به

به همین دلیل است که باید تصدیق کنیم که از همان آغاز تضادهای مهمی وجود  

الشعاع قرار داده است. با نظرات و جریانات داشته که برداشت لنین از حزب را تحت 

ی یا انقالبی نبودند  ها هرگز یگانه حزب کارگرویژه در روسیه، که بلشویک مختلف، به

های مختلف سیاسی چه در داخل  مشینظرها، خطها، اختالفچه باید کرد؟ با گرایش

های مختلف چه باید کرد؟ با شوراها و سایر اشکال جمعی که سازمان و چه در سازمان

 اند چه باید کرد؟ ای هستند که با شکل حزبی متفاوتهای سیاسیگر شکلنمایان

 اند. پاسخ پس از انقالب اکتبر بیش از پیش مطرحیهای باین پرسش

تحول شکل حزب کمونیست پس از انقالب اکتبر، بیش از حد تضادهای شدید و  

به نظام  حاد تجربه احزاب دیگر، گذار  از  را مشخص کرد. روند جدا شدن  ی شوروی 

های  ها، و کاهش تدریجی سازمانهویت دانستن حزب با دولت و اتحادیهحزبی، همتک

درنگ  معنی کاهش نیروی انقالبی آغازین بود. این امر البته بیی کارگر، بهمستقل طبقه 

شدن  هایی از بوروکراتیزه توان گفت که در مراحل معینی لنین خود با جنبه رخ نداد و می

 چنان باقی ماند. مخالفت کرد، با این وصف، مشکل هم

ی متحد را وارسی  و تروتسکی( برای جبههی لنین )ها باید مبارزهدر پرتو این نمونه

ی متحد صرفاً پرسشی تاکتیکی نیست که مربوط به گردآوری به نظر ما، جبهه  2کرد.

مفهوم تاکتیکی کلمه باشد. درک این امر هم هست که  نیروهای اجتماعی و سیاسی به

 
مدت.  1 کارگری  سازمانجنبش  به  مجهز شدن  با  پیش  اتحادیه ها  بنیاد های  بر  را  خود  مبارزات  سیاسی،  و  ای 

وجود )از جمله، در صورت لزوم، مدل نظامی( آغاز کرد. های بورژوایی مچنین بر اساس سازمانهای ویژه، و همسنت

اند. در شرق و در ی کاملاند، دارای یک تاریخچه ها باقی مانده اند: آنچه که از آن این اشکال، حفظ و اصالح شده 

ها زمان روایم: در شرق، مشکل ادغام این ساها و دولت روبهی موجود بین این سازمانغرب ما با مشکل بزرگی از رابطه

اغلب با    -با دولت، ادغامی گشوده است. در غرب، خطر ادغام فراگیر است، زیرا دولت بورژوازی هرگز تالش خود را

 (.219،ص 1978کند.« )آلتوسر ی کارگر متوقف نمیی طبقاتی طبقههای مبارزه برای ادغام سازمان  - موفقیت
2. Riddel (ed.) 2012. 
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ذر  ی متافیزیکی بین طبقه و حزب وجود ندارد، جایی که یک طبقه از رهگیک رابطه 

شود. در عوض، رویارویی با خصلت متکثر و لزوماً برآمد حزبش به یک سوژه بدل می

این شیوهمتناقض سیاست طبقه به وحدت  نیاز  و  نیز  ی کارگر  مختلف سیاسی  های 

 وجود دارد.

بین کمونیستی  جنبش  درون  مبارزات  تکامل  وصف،  این  استقرار با  المللی، 

هویت شدن حزب با دولت در اتحاد شوروی، به  مکیشی استالینیستی، همراه با هراست 

بحث جبهه این  پیرامون  بحث  نتیجه،  در  داد.  خاتمه  تدریجی  ها  تحمیل  با  متحد  ی 

پیش از موعد به پایان رسید. ویژگی    1920ی  ی دوم دههی استالینیستی در نیمه سلطه 

نشاء آن از دولت  هایی که مها و استعارهمراتبی احزاب، همراه تشبیه پارچه و سلسلهیک

چون تر همایشان بود. تئوری و ایدئولوژی بیشاند، نشان عالی ویژگی طبقاتی  یا ارتش

نظر کار  شد تا کار معرفتی همگانی. در نتیجه، هرگونه اختالف اصل اعتقادی تعریف می

شد که شکل لغزش معنایی )و نهادی(ای داشت که مخالفان را به  ای تلقی میدشمنانه

ی کرد. حتی آن دسته از متفکرانی که کوشیدند مسئلهو خائنان تبدیل میدشمنان  

سازمان را از حیث نظری و فلسفی مورد تأمل قرار دهند، مانند لوکاچ که سعی کرد  

ی دیالکتیکی ساخت حزب و پدیداری آگاهی انقالبی پرولتری را واکاوی کند، باید  رابطه 

می پیشه  گاپوزیسیون  1کردند. سکوت  نقد  های  جد  به  را  استالینیسم  چپ،  وناگون 

اند، اما موفق نشدند مفهوم دیگری از تشکیالت فراسوی دموکراسی درون حزبی کرده

 ارائه کنند.

 یک استثنا : . گرامشی۳

جا فقط به بیزاری و ترین استثنا در این مورد گرامشی بود. ما در اینبه نظر ما مهم

ستالینیستی و رفتار با آرای مختلف در درون انتقاد مشهور گرامشی نسبت به اعمال ا

نمی مراجعه  یا  حزب شوروی  حزب  از  گرامشی  برداشت  به  عمدتاً  ما  شهریار کنیم. 

ای اشاره ی استراتژی سیاسی و عقالنیت سیاسی نقاد تودهدهندهعنوان بسط به   مدرن

 کنیم. می

 
1. Lukács 1971. 
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قادر ساخت تا عناصری ی هژمونی او را  ی گرامشی در باب مسئلهتوضیحات استادانه 

نظریه  پیچیدگیاز  به  مربوط  و همی  اجتماعی  و  چنین چگونگی  های قدرت سیاسی 

رفت از محدودیت صنفی  سازماندهی را توضیح دهد. برداشت او از نیاز یک طبقه به برون

تمایز  از  متفاوت  واژگان  با  ساده  بازگویی  صرفاً  نه  رهبری  و  سروری  به  نیل  و  خود 

تر برداشتی در حالت قه در خود با طبقه برای خود است، بلکه بیشکالسیک بین طب

های  سیالن و عملی در دستیابی بالقوه به استقالل طبقاتی است. این امر شامل فعالیت

ها،  های علمی در درون سازماندهی، و فعالیتمختلف سیاسی، اشکال متنوع سازمان

 ها است.احزاب و جبهه 

هژمونی  از  گرامشی  پیچیدهبه  برداشت  بسیار  دریافت  برای  تالش  از عنوان  تری 

و قدرت سیاسی در جوامع سرمایهمفصل اجتماعی  نیروی  پژوهشبندی  و  های  داری 

ویژه تأکید  های هژمونیک بورژوازی، و بهی شرایط برآمد سازوبرگی او دربارهگسترده

ی سیاسی او را قادر  ی او بر هر دو سطح »مولکولی« اجتماعی و اشکال سازماندهدوگانه

 1تری بیندیشد. ی حزب سیاسی، »شهریار مدرن«، با منش دیالکتیکیساخت تا درباره

»هدف«   یا  »سرنوشت«  یا  طبقاتی  خودآگاهی  »تجلی«  صرفاً  حزب  گرامشی  نظر  از 

دگرگونی   و  تبدیل  آن،  گسترش  و  بسط  مادی  فرایند  بلکه  نیست،  آن  استراتژیک 

ها }در راستای{ برداشتی منسجم از جهان و ا و ایدئولوژی ه های جمعی، آرمانفعالیت

ای است که بتواند شرایط یک بلوک جدید تاریخی را ایجاد برنامه و استراتژی سیاسی

 
(.  253، ص.    SPN؛  Q5 ،127 ،662توان در اصطالحات مدرن به »حزب سیاسی« ترجمه کرد )»شهریار« را می.  1

تواند یک تواند یک شخص واقعی باشد، یک فرد مشخص نیست. فقط میای، نمی»شهریار مدرن، یا شهریار اسطوره 

اراده  از جامعه است که در آن یک  باشد، بخشی پیچیده  گیرد.«  ی جمعی، شکل مشخصی به خود میارگانیسم 

(Q13, 1, 1558; SPN, p. 129.) 
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دهنده«ی  گر« یا »تعمیممثابه »آزمایشاین امر مخصوصا در برداشت او از حزب به  1کند، 

  2ای مشهود است.معنویت سیاسی توده

تأکید  حزب  شایان  که  و  است  ُپراهمیت  نقش  مدرن  دنیای  در  سیاسی  های 

چه در اساس انجام  کنند؛ زیرا آنها ایفا میبینیگیری در اشاعه و گسترش جهانچشم

جهانمی این  با  متناظر  سیاست   و  اخالقیات  توضیح  بهبینیدهند،  که  سان  هاست، 

ی زحمتکشان جذب ا از تودهکنند. احزاب افراد رها عمل میگران« تاریخی آن»آزمایش

هممی گزینش  این  و  میکنند  صورت  نظری  و  عملی  معیارهای  مدد  به  گیرد.  زمان 

تر و در مخالفت بینی روزآمدتر، خالقانهی بین تئوری و عمل آنگاه که این جهان رابطه 

توان گفت،  روست که میشود. هم ازاینتر میهای قدیمی اندیشه باشد، تنگاتنگبا شیوه

های آزمون وحدت نظریه و بوته  پارچههای نوین  فراگیر و یکها پرورندگان معنویتزب ح

 3شوند. فهمیده می چون یک فرآیند تاریخی  واقعیاند که همو عمل

شمار آورد تأییدی است  ی اعضای یک حزب سیاسی را باید روشنفکر بهکه همهاین

د و به کاریکاتور بدل شود. اما اگر کسی به  تواند مورد تمسخر قرار گیرآسانی میکه به

 4یابد. تر از آن نمیطور جدی بیندیشد، هیچ چیز دقیقاین مسأله به

کارگیری معنویتی اش بهبا این وصف، این شکل خاص روشنفکری سیاسی الزمه 

 است متفاوت از روشنفکران سنتی:

این از فصاشرط  برخورداری  دیگر  باشد  روشنفکر جدید  نیست که که کسی  حت 

ها و احساسات است، بلکه شرط آن مشارکت فعال در  محرک بیرونی و زودگذر هیجان

ی همیشگی«  کنندهدهنده و »اقناععنوان فردی سازنده، سازمانزندگی عملی است، به

و نه صرفاً یک سخنور ساده )بلکه در عین حال برتر از شخصیت بسیار دقیق انتزاعی(؛  

 
ی عملی را  سیاسی در فلسفه  -ح گرامشی از ورود حزب سیاسی به عناصر تاریخ اخالقی  تواند تشریاین امر می.  1

ی ی پراکسیس: مفهوم هژمونی، ارزیابی مجدد جبههسیاسی در فلسفه  -دربر داشته باشد: »عناصر تاریخ اخالقی  

عنوان پیشتاز سیاسی بهیافته عملکرد روشنفکران در زندگی تاریخی و دولتی، دکترین حزب  ی سامانفلسفی، مطالعه

 (.FS p. 358؛ Q10I، 13، 1235-6هر جنبش پیشرو تاریخی« )
2. Q15, 55, 1818. 
3. Q11, 12, 1387; SPN p. 335 (ترجمه با اصالحات) 
4. Q12, 1, 1523; SPN, p. 16. 
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چون علم و به برداشت  ی تکنیک همی کار به مرحلهمثابهبه  ی تکنیکشخص از مرحله 

گرایانه از تاریخ نایل آمده است، برداشتی که بدون آن شخص »متخصص« باقی  انسان

 1ماند و نه »رهنموددهنده« )متخصص و سیاسی(. می

هم امر  مفهوم این  در  مفهومپردازیچنین  است،  آشکار  او  چون  سازیهای  هایی 

زادمنش«، کسی که در رابطه با محیط اجتماعی و تاریخی خود فعال است.  »فیلسوف آ

  2را دارد.« ای وجود دارد که قصد تغییر آنی فعالی که بین او و محیط فرهنگی»رابطه 

انتقاد از   دهد و در روندی پیوسته محیطی که »نسبت به این فیلسوف واکنش نشان می

تواند  گر ارتباطی است که آرای گرامشی میبیانکند.« این همه  خود را به او تحمیل می

ی تشکیالت داشته باشد. پیتر توماس این نکته را در  های معاصر در باب مسألهبا بحث

 ی سازمان سیاسی آورده است:ی اخیر خود با مسئلهمواجهه 

الیه سیاسی  بازترکیب  برای  پیشنهادی  مدرن  طبقه شهریار  کارگر  های  ی 

ی ایتالیا در داخل و با استفاده از شکل حزبی فراگیر بود که نقاط قوت هر دو  یافتهزوال 

کرد. از یک سو، شهریار مدرن  گاهی« حزب را یکپارچه میمدل »ترکیبی« و »آزمایش

تواند بر بازترکیب سیاسی طبقه تأثیر بگذارد واری است که میگرامشی معرف حزب توده

شمار آن را نمایندگی، بیان کند و تغییر دهد. از این  اشکال بیو بدین طریق منافع و  

ی ابعاد مهم یک حزب »ترکیبی« تفسیر کرد. از دیگر  توان آن را دربردارندهلحاظ، می

ی آزمایشگاهی جهت فرایند وحدت این اختالفات فهمیده  مثابهسو، شهریار مدرن به

آمد الزم  پیشگام بر رهبری فعال پیگذارد که تأکید یک شود و به این امر صحه میمی

راه بالقوهو  ناهمحل  و  ناموزونی  سرمایهی  قشربندی  گروهسازی  اجتماعی  داری  های 

ازاین است.  این شکل حزبی هیچ »شکلفرودست  را در رو،  از خارج«  گرایی سیاسی 

تابد، بلکه به جای  دهی آن است برنمیرابطه با مصادیق »اجتماعی« که هدف سازمان

ارزش آ آنن،  بسیج  و  سازندهگذاری  روند  در  تعین  ها  سیاسی  بازترکیب  مداوم  ی 

 3چندوجهی طبقات فرودست است.

 
1. Q12, 3, 1551; SPN, p. 10. 
2. Q10II, 44, 1331; SPN, p. 350. 
3. Thomas 2013. 
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 . بحران شکل حزب 4

ای انشعاب رخ داد و  سو در احزاب کمونیست تودهپس از جنگ جهانی دوم، از یک

های  سازمانی مدنی ریشه دوانده و به  دموکرات در جامعهاز دیگر سو، احزاب سوسیال 

های چپ نیز هرگز موفق نشدند احزاب گونه تبدیل شدند و تشکلبوروکراتیک دولت 

های چپ های آن ظهور و بحران بعدی نسل سازمانای واقعی را بنا کنند. نمونهتوده

سال   گروه 1968انقالبی  این  پایبندی  آن  دالیل  از  یکی  »لنینیسم بود.  نوعی  به  ها 

از روشبه  کوشیدخیالی« بود که می پویاییجای استفاده  های جدید  های سازمانی و 

ناشی از جنبش، به مدل کالسیک »لنینیستی« بازگردد. ما اهمیت مبارزات سیاسی و  

هایی  شماریم سالها را ناچیز نمیهای چپ انقالبی در آن سالبخش گروهاجتماعی الهام

ها در  با این وصف، آن  1است. زده« توصیف کرده  سعید »لنینیسم شتابرا که دانیل بن

آلن شیرز شرح زیر   2های نوع جدید بپردازند. ی ایجاد سازمانواقع نتوانستند به مسأله

 گرایی ذاتی این برداشت از سازمان را ارائه کرده است.از فرقه 

گروه این  توافق  مورد  که  چیزی  تنها  از شاید  سازماندهی  الگوی  ایجاد  بود  ها 

دانست،  ی یک سنت میرقیب هم بود، که هر کدام خود را نمایندهدست  های یکتشکل

چون  طور کلی، خلوص تشکیالتی همی خود معرف تباری از آن سنت. بهیا با تجزیه

ها آرزوی ی این سنتها در همهرفت، و گروهشمار میشاخص مهمی برای قدرت آن به

را ایجاد کرد که چندگانه بود،    درجه باالیی از انسجام را در سر داشتند. این امر چپی

اند، و  ها هر یک مدعی بودند که معرف کل حقیقتگونه که سازمانگرا. آناما نه کثرت

اند. این امر بنیاد  های فعال گماشته شدهی کارگر و جنبشبرای تأثیرگذاری بر طبقه 

هدایت    اندازهای الزم و کافی برایگرایی است، این ایده که تشکیالت خود چشمفرقه

 3چپ را در اختیار دارد. 

 
1. Bensaïd 2013  

رجوع   1968به هارمن    1968ی  از این گرایش به بازتولید مفهوم لنینیستی سازمان در نسل رزمنده   برای نمونه.  2

دیگر، تالش از سوی  بیششود.  اندیشیدن  برای  نیز  داشت.  هایی  بازترکیب وجود  فرآیند  قالب  در  پرسش  این  تر 

 نید.مراجعه ک 1970عنوان مثال به ایل مانیفستو به
3. Sears 2014, p. 13. 
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جنبش  طبقه ظهور  سنتی  سنگرهای  در  بحران  جدید،  اجتماعی  و  های  کارگر  ی 

بحران این شکل از تحزب را   1990و    1980های  گرایش عمومی به فردگرایی در دهه

دهه که در  رادیکالیسم  اشکال جدید  غالب  این،  بر  افزون  و    1900های  تشدید کرد. 

می  2000 بیشپدیدار  پیشد،  سنتی  ملزومات  جای  به  سیاست تر  تشکیالت،  ریزی 

 1دادند. مخالفت با جنبش از پایین را ترجیح می

با شکلهم  رویارویی  و چالشزمان در  اعتراض  و همینهای جدید  طور در  گری 

ی نود تا بخش  ی دوم دههویژه راهبردی چپ، از نیمهبرخورد با بحران تشکیالتی و به

از هماهنگ کردن جنبش  2000  ی سالعمده بود  غالب عبارت  بهنظر  افقی.  ها  طور 

)»تغییر جهان    ستیزسیاستزیستی در جنبش  جای تعجب نیست که این دوره نوعی هم

رفرمیستی در  پیدایی مجدد سیاست  و  انبوه خلق«(  بدون کسب قدرت«، »سیاست 

کنشی  حلی برای این هممجمع اجتماعی اروپایی و جهانی راه ها بود.وگو با جنبشگفت

تر  های کمی برآمد برداشت جای تعجب نیست که این دوره، دوره متناقض پیدا کرد.

معنی پیوند بین مطالبات  به  ای پیوندگذارحزب تودهراهبردی حزب بود. برای نمونه  

جنبش بیانو  که  راهبردی  پیرامون  گوناگون  آرزوی های  است، گر  ضدنولیبرالی  های 

  PT)ریفونداسیونه کمونیستو )نوسازی کمونیستی(، حزب کارگر برزیل )  یعنی راهبرد

. مشکل این قسم از برداشت »پیونددهنده« این  2000در سال   (SYRIZAو سیریزا )

هم که  جنبشاست  ضد  زیستی  از  گذشته  راهبردی،  گسترش  و  بسط  نوعی  به  ها 

این،   بر  اروپایی، نینجامید. افزون  در این فرایندها رهبری  نولیبرالیسم پساکمونیستی 

هایی  ( با بخشPTنخورده باقی ماند که منجر به رویارویی حزب کارگر )احزاب دست 

باری از نحو فاجعهاز پایگاه اجتماعی آن شد، یا ریفونداسیونه پس از دولت پرونتی به

ای از اهمیت  جانبه گزارش همه  Mimmo Porcaro)درون فروپاشید. میمو پورکارو )

های سیاسی  گرچه سازمان  2ای پیونددهنده ارائه داده است،های حزب تودهو محدودیت

های نولنینیست است، کنیم که پاسخ آن صرفاً تالش و ایجاد گروهاند، اما فکر نمیمهم

 
 مراجعه کنید. a 2007به کووالکیس  2000و  1990های های دهه ی مفهوم ضد سیاست در جنبشدرباره . 1

2. Porcaro 2012. 
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کنیم  فکر می  وانگهی، ما  1گونه که او گرایش دارد در متن »لنین در اشغال« بیان کند.آن 

مرتبط   از سوسیالیسم  تصور خاصی  با  »استراتژیک« که  از یک حزب  او  برداشت  که 

از این لحاظ، ما فکر   2ی پاسخ به آن. پردازد تا ارائهتر به توصیف پرسش میاست، بیش

ی گرامشی،  ( در بازاندیشی به شیوهRehmannکنیم که تالش اخیر یان رهمن )می

سیاس پویایی  درمورد  جنبشهم  نظیر  ی  مسئله   اشغال هایی  هم  تشکیالت،  و  ی 

 Peterچنین تالش اخیر پیتر توماس )ما هم  3رود.شمار میتر بهرویکردی دیالکتیکی

Thomasویژه تأکید او بر سهم گرامشی را  ی سازمان و به( برای بازگشت به مسئله

 4کنیم. بسیار بااهمیت تلقی می

 ی. پرسش تشکیالت در شرایط کنون5

ای از های اعتراضی تودهی جنبشبر بستر بحران اقتصادی جهانی و برآمد دگرباره

مواردی چشم   2010سال   در  که  سو  این  ماهیتی شورشی  به  بیش  و  کم  و  بود  گیر 

زمان  که همی جالب اینها قرار داد. نکتهی تشکیالت را در رأس بحثداشت، مسأله

های بحران ایم. وانگهی پدیدهزمانی چپ بودهشاهد بحران آشکار در برخی از اشکال سا

روند  را هم در سازمان ائتالفی در یک  اشکال مختلف سیاست  انقالبی و هم در  های 

تنیده درهم  و  دیدهموازی  دیالکتیکی  دورهی  این  که  تصور شود  است  ممکن  ی  ایم. 

آزمون ی  چنین مبارزات مهم، اشکال سازمانی و عمل سیاسی را در بوتهبحران و هم

 قرار دهد. 

های مهمی در اشکال جدید فعالیت  ها و آزمونهای اخیر نیز تجربه باری، جنبش

ی نظر های جدید خودسازماندهی، تأکید بر برابری در ارائه تشکیالتی دربرداشتند. شیوه 

مراتب دائمی، مرکزیت مجمع عمومی، اشکال  و تالش برای جلوگیری از ایجاد سلسله 

ی  همه را نباید اجرای سادههای جدید پیکار برای دموکراسی. این وهجدید هماهنگی، شی

 
1. Porcaro 2012a. 
2. Porcaro 2013. 
3. Rehmann 2013. 
4. Thomas 2013. 



 

 
 

 بیژن سپیدرودی   ی/ ترجمه  دسپینا کوتسومبا و سوتیریس پاناگیوتیس 397

آنچه پدید آمد، گرایش جدید به مشارکت سیاسی،    1ستیز دانست.جنبش سنتی سیاست 

کار سیاسی، بنای اتحادهای اجتماعی و سیاسی نیز بود. قسمی سیاسی کردن مؤثر و  

عالوه، ترکیب این  گرایشی جدید به اطالعات و نظریه، و گرایش جدید به استراتژی. به

مبارزه کنار  در  اجتماعی  اعتراضات،  مختلف  اقشار  بلبه  –ی  یک  بالقوهنوعی  ی وک 

 گذارد.ها را به معرض نمایش میها اهمیت سیاسی این جنبشی اینهمه  –تاریخی 

گیری فضای عمومی، گرایش  ها بر بازپسها، تأکید آنهای خاص این جنبشویژگی

ها(، برخی  ها و شرکتموازات نقد نابرابری، قدرت بانکها به گفتمان دموکراسی )بهآن 

تأکی به  را  بر محدودیتاز مفسران  بلکه  پویایی آن،  بر  نه  های آن سوق داده است.  د 

« استفاده کرده است در مقابل کارخانه  ویژه از رویارویی »خیابانالکس کالینیکوس به

تأکید کند.  اعتصابات محل کار  مبارزات و  فقدان نسبی  بر  درستی به  کالینیکوس  2تا 

عنوا به  را  کار  مبارزات محیط  و  اعتصابات  ما  ن »سیاست طبقهاهمیت  به  ی کارگر« 

تواند با نیروی خاص اعتصابات اصلی کارگران و اهمیت  کند و هیچ کس نمییادآوری می

بها دادن او به  مقاومت در قلب فرایندهای تولید، مخالفت کند. با این وصف، ما با کم

هایی نظیر»اشغال«، »خشمگینان  ایم. جنبشهای معاصر مخالفسرشت طبقاتی جنبش

داری ی اصلی یورش سرمایه اسپانیا«، »جنبش در یونان و پارک گزی« در ترکیه با هسته

ها، در واقع، بازتاب اشکال معاصر کار  اند. ترکیب اجتماعی آننولیبرالی معاصر مخالف

برجسته  نقش  واقع،  در  تحصیل است.  جوانان  بیانی  که کرده  است  واقعیت  این  گر 

ای  سازی عمدهترین معنا، ناهمکسانی هستند که به دقیقتر نیروی کار،  های جوان بخش

ثباتی و ناامنی،  سو در بیاز یک    سازیهمکنند، این ناداری معاصر تجربه میرا در سرمایه

 تر.  و از سوی دیگر در حقوق کم

ها به ی تعبیر پویایی این اعتراضات و نزاع این بدان معنا نیست که معضل یا مسأله

راهبردی سیاسی، حایز اهمیت نیست. در مقابل، پرسش اصلی و مبرم این است که  

چگونه بازاندیشی مربوط به قدرت، هژمونی و تحول اجتماعی را بار دیگر آغاز کنیم.  

 
 .2014های جدید، ر.ک. به سیترین و آزلینی ی عملکرد جنبشدرباره . 1

2. Callinicos 2014. 
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ایدئولوژیک صرف   دفاع  از  است  به سیاست ضروری  و  رویم  فراتر  های  از سوسیالیسم 

گذارد، بپردازیم. بحران ی قدرت را به بعد و روز مبادا وامیاستوار بر مقاومت که مسأله

نگران هژمونیک  بحران  با  همراه  کنونی  کشوراقتصادی  در  پیشرفتهکننده  ی های 

میسرمایه بیان  سیاسی  بحران  مختلف  اشکال  در  که  واقعداری  در  شکلی  شود،  به   ،

ی فرصت جدیدی برای سیاست رادیکال ناموزون، متناقض و با تعین چندوجهی، زمینه 

ی خود رویارو شویم، و  های مبرم زمانهی پرسشکه با همه کند، به شرط اینفراهم می

 گری را پیش ببریم. آماده باشیم فرایند ضروری مطالعه، انتقاد از خود و آزمایش

های تأثیرگذار بر شرایط فعلی این  ترین تناقضیکی از مهم  از این لحاظ، در واقع، 

ایم:  ها به اشکال سیاسی مستقل جدید را درک نکرده است که ما »تعبیر« این جنبش

باری به بازگماری هایی از »بهار عربی« که به شکل اسفمانند موارد معینی چون جنبه 

اقتدارمدار انجامید. در برخی دیگر، مانند  شیوه  توان تحول »جنبش اشغال!« میهای 

 تر را تصور کرد.ی آزمون اشکال ماندگارتر تشکیالت رادیکالرفته فرصت ازدست 

روند سازنده معنای  به  به چپ  یونان، چرخش سیاسی  نظیر  مواردی  ی  حتی در 

ی اصلی انتخاباتی یک  برندهاشکال جدیدی از سیاست رادیکال جدید نبود. سیریزا سود 

هژمونیک   جابهبحران  و  گستردهجاییژرف  اما  های  بود،  سیاسی  نمایندگی  روابط  ی 

شدهکم تعریف  حدومرزهای  در  مترقی«وبیش  »حاکمیت  یک  پیشین  ماند،    ی  باقی 

به این سو تعریف شده است. این    1990ی  های چپ اروپایی از دههگونه که در بحثآن 

دید را توضیح دهد. به دموکراسی ج-تواند تغییر جهت رهبری سیاسی سوسیالامر می

، ائتالف چپ رادیکال  ANTARSYAی انتقاد از خود باید بپذیریم که آنتارسیا ) شیوه 

کم از نظر روند سیاسی  یونان( نیز نتوانست خود را تغییر دهد. استثنای اصلی، دست

های جدید دموکراتیکی که در این جنبش دموکراتیک و همگانی در رابطه با فعالیت

 پودوموس بوده است. ریشه داشت، 

 داری برای یک چپ جدید ضد سرمایه« فرایندهای سازنده»سوی  . به6

 ها مواجه شویم؟ خواهیم با این چالشگونه میچه

ی تشکیالت یا دفاع از »لنینیسم«  های اخیر برای بازسازی سادهبه نظر ما، فراخوان  

گرا، های معینی از سیاست چپعنوان راهی برای دفاع از خود در برابر بحران شکل به
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های  تر شبیه بیان نارضایتی از پویایی متناقض ناشی از این بحران است تا پاسخبیش

ترین حد خالقیت ینیسم امروزه به معنای اندیشیدن در بیشمشخص. یا به بیان دیگر: لن

هایی مانند سیریزا یا حزب چپ در آلمان، همچون امیدهای  عالوه، طرح پروژهاست. به

های »رآلیسم« ما برای سیاست سوسیالیستی رادیکال، بدون درنظر گرفتن محدودیت

 تر به خواب و خیال شبیه است. ها، بیشآن 

ف بین  ما  بازاندیشی  رقهگزینش  به  ما  نیست.  »ائتالف گسترده« چپ  و  ی سنتی 

سازنده«ی ضدسرمایه  »فرایند  روند  سیاست  از  بتواند  که  سیاستی  داریم،  نیاز  داری 

باور ما جنبه  بلوک جدید تاریخی گام بردارد. به  از این مقاومت به تشکیل یک  هایی 

روست، و هم در  قدرت روبه  های مربوط به»فرایند سازنده« هم زمانی که چپ با چالش

 مواردی که مردم با برهوت »نولیبرالیسم واقعاً موجود« درگیرند، ضروری است. 

های نیرومند، به  های سیاسی به جنبشی نخست، برای وارسی سازماندر درجه

این گرایش سنتی که فعالیتجنبش از  باید  داریم. ما  نیاز  نیرومند  های  های مستقل 

گیرد که گویی همه چیز در درون حزب، یا جبهه یا ای در نظر میگونه سیاسی را به

چنین باید از این تلقی ساده دست بکشیم که  دهد، فاصله بگیریم. ما همائتالف رخ می

های  ها صرفاً شیوههای سیاسی خود بدانیم. جنبشها را کارزارها یا بسط برنامهجنبش

آن نیستند.  نیرو  توازن  همتغییر  مها  پیکربندیکانهنگام  آزمون  جدید  های  های 

دموکراسی جدید  اشکال  و  قدرت اجتماعی  »استراتژی  به  نزدیک  چیزی  به  ما  اند. 

ی مداوم« نیاز داریم، به این معنا که حتی در صورت برآمد یک تحول سیاسی  دوگانه

گیری یک دولت چپ رادیکال( همچنان به فشارهای مداوم از پایین نیاز  )مانند شکل

ها تبادل نظر داشته باشند،  های سیاسی باید همواره با جنبشها و سازمان. جبهه داریم

ی کارگر  های مستقل سیاسی طبقهاما در عین حال ما به استقالل جنبش و به سازمان

آن داریم.  که  احتیاج  سال    لوچیو ماگری گونه  و    1970در  »بین حزب  کرد:  تأکید 

ها باشد: نهادهای  باشد که میانجی روابط میان آنها باید یک ترم سوم وجود داشته  توده

 1ی کارگر«.سیاسی مستقل و متحد طبقه

 
1. Magri 1970, p. 128. 
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تری نیز در رابطه با این موضوع ارائه کنیم. انداز گسترده افزون بر این، ما باید چشم

چنین به معنای فرایند بازترکیب نیروهای اجتماعی  بازترکیب اشکال سازمان سیاسی هم

توانیم داری مشخص خواهد شد. درواقع، اگرچه میی ضد سرمایهژهاست که با یک پرو

را حتی در »جزئینشانه از کمونیسم  اشکال مقاومت کارگران و ها و عناصری  ترین« 

از همبستگی، درعین حال  های جزیی و شکلها، مقاومتهای جمعی آنتجربه  هایی 

ات فراگیر نژادپرستی و تبعیض هم، فروپاشی، فردیت، پراکندگی جغرافیایی، همراه با اثر

همه و  فرودست  طبقات  در  جدید  تقسیمات  و  پیجنسی  »انقالب  ی  آمدهای 

ی کارگر در ها همه به معنی آن است که طبقه پرهیز« نولیبرالی بجویم، اینخشونت 

بخش سنت مارکسیستی بسیار فاصله دارد. این  ها از طبقات واقعاً رهاییبرخی از بحران

های جمعی  ها و آرمانسازد که در رابطه با فعالیتبازآرایی را ضروری می  وضعیت فرایند

ی سیاسی جنبه ی درونی )یا طبعاً موجود( و در معنای مداخلهطبقات فرودست جنبه

نتیجه، هم برآمد جنبش های مستقل قدرتمند و هم ظهور اشکال  )بیرونی( دارد. در 

ت« اتحاد طبقات فرودست، بلکه در واقع  تنها برای »هدایسیاسی مستقل تشکیالتی، نه

چپ و بازآرایی    شود. بازآراییی جمعی الزامی میهای بالقوهها به سوژهبرای تبدیل آن

جنبه  خود  کارگر  طبقات  فرهنگی  عقیدتی،  امروزه  سیاسی،  و  روندند  همین  از  هایی 

 دهند. ی سازمان را توضیح میویژگی راهبردی مسئله

طور ی متحد بهبه مفهوم جدیدی از جبهه فکر کنیم. جبههبدین منظور الزم است 

ها« به هدف دستیابی به وحدت طبقه سنتی در چارچوب اتحاد تاکتیکی با »رفرمیست

ی این  دهندهتفسیر شده است. به نظر ما این جبهه فراتر از این بود. این جبهه بازتاب

را در نظر داشته باشیم.  یک حزب«   -یک طبقه  توانیم متافیزیک »فرض است که نمی

ی سیاست طبقاتی را بررسی کنیم و بدین ترتیب،  بلکه باید اظهارات و تجارب چندگانه

تواند ای که جز جبهه نمیبندی این نوع »بلوک« از طریق فرایند سیاسیسیاست مفصل

نظر  مؤلفه  در  را  راهبردی  ویژگی  جبهه،  مفهوم  برای  باید  بنابراین  باشد.  دیگری  ی 

ناموزون، بگیری پیچیده،  ماهیت  با  مواجهه  بلکه  نیست،  تاکتیکی  گزینش  یک  این  م. 

ایدئولوژیک و  ی فعالیتچندعلتی و ضرورتاً چندگانه های جمعی، اجتماعی، سیاسی، 

 نظری طبقات فرودست است.



 

 
 

 بیژن سپیدرودی   ی/ ترجمه  دسپینا کوتسومبا و سوتیریس پاناگیوتیس 401

درپی یک دورهاگر »جبهه  استراتژیک، پس،  است  مفهومی  ی طوالنی  ی متحد« 

کند.  داری، مجدداً ضرورت پیدا مییستی و ضدسرمایهی جنبش کمونبحران و تجزیه

اما، تجربه ها، و مبارزات، این همه که به نحو  ها، آزمونها، حساسیتها، نظریهامروزه 

ها باید  اند. آنی ما ضروری پراکنده موجوداند برای بازسازی »شهریار جدید« در زمانه

ها،  بتکار معطوف به همبستگی، کمپینها، مجامع محلی، اها، احزاب، اتحادیهدر سازمان

گردمجله دموکراتیک  سیاسی  جبهه  یک  در  ممکن  راه  تنها  طریق  از  و  آیند.  ها  هم 

اش روندی است که گرچه استقالل اجزای سازنده را تضمین سرشت دموکراتیک الزمه 

هممی به کند،  است  واقعی  دموکراتیک  فرایند  هم  مذاکرهزمان  بیجای  بین  ی  پایان 

ای دیالکتیکی وحدت و تفاوت را ایجاد  تواند رابطههای گوناگون. در واقع، این میهگرو

های انتخاباتی ساده فراتر رود. اما این امر  هایی از ائتالفکند و باعث شود چنین جبهه 

ای نیاز ی اساسی « در مورد روند کار در چنین جبهه دهندهچنین به یک »حرکتهم

هما نوعی  به  جبهه  است،  دارد.  ثمربخش  سیاسی  روند  یک  است،  واقعی  »حزب«  ن 

توانیم پیشرفت واقعی داشته باشیم. اگر ما این قسم از فعالیت را بستری است که می

که سازمان یا جریان ما بتواند نیرومندتر  به عنوان یک حرکت تاکتیکی بنگریم تا این

در آن صورت ما از این    شود و پس از آن سیاست انقالبی »واقعی« خود را داشته باشیم،

هدف فاصله داریم. در مقابل، اگر بپذیریم ترکیبی از یک روند دموکراتیک با اقدامات  

جنبش و  مبارزات  آزمون  واقع  در  و  گسترده،  میسیاسی  پاسخها  فرآیند  های  تواند 

ی  دهندههای تشکیلراهبردی ما باشد بنابراین، ما باید تقدم جبهه در پیوند با سازمان

 را نیز بپذیریم.  آن

ای لزوماً باید دارای تضاد و روندی باز، دموکراتیک و نمایش گسترده و  چنین جبهه 

و نظرات  نه عمومی  این  باشد.  بین جریانخطوط فکری گوناگون  اختالفات  های  تنها 

گیرد که در نظرهایی را در بر میچنین اختالف شود، بلکه همایدئولوژیک را شامل می

آید. یک جبهه یا یک حزب باید  وجود میها بهی مختلف مبارزات و جنبشهااثر تجربه 

مراتب نظرها باشد، و روندی باز و دموکراتیک، رویگردان از سلسله وحدت متضاد اختالف

سفت و سخت و بازتولید اشکال تقسیم کار، مبارزه با تبعیض جنسی و البته از نشر  

بای  ما  باشد.  نداشته  بیم  اختالفات  تحول عمومی  برای  مبارزه  در  که  دهیم  نشان  د 
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تر،  ، دموکراتیکتوانیم اشکال سازمانی را ایجاد کنیم که ضد تبعیض جنسیاجتماعی می

داری لزوما باید  های ضدسرمایهی پیرامون خود باشد. سازمانتر از جامعهخواهانهبرابری 

از این لحاظ، ما    1م. خواهیم ایجاد کنیای باشند که میقسمی پیکربندی از نوع جامعه

ی انتقاد از خود با هر نوع ذهنیت بوروکراتیک یا استبدادی مبارزه و تأکید  باید به شیوه

 نظر مبنای رفاقت و تعهد آگاهانه است.گرایی یا حتی اختالفکنیم که کثرت

سازمانجبهه  و  )و همها  سیاسی  یادگیری  چنین جنبشهای  فرایندهای  باید  ها( 

ها، مبارزات مشخص، تجارب مربوط  ا باید بتوانند تجارب حاصل از جنبشهآن 2باشند. 

های هماهنگی جنبش و دموکراسی  های همبستگی و البته شکلبه خودمدیریتی، شکل

را گردآوری و به استراتژی تبدیل کنند. مارکس و لنین هم بر اساس یادگیری عملی از  

ها، مواضع خود را اصالح و تکمیل تجربیات عینی نظیر کمون پاریس یا پدیداری شورا

ها را درک کنیم. مسئله فقط  کردند. ما هم به روش مشابه، باید نقش آموزشی سازمان

برای   آنچه الزم است کوشش  بلکه  تبلیغات حزبی نیست.  انتشار  یا  »ارشاد سیاسی« 

ت ها، مقابله با اثراارتقای عناصر ایدئولوژیک همبستگی و دانش عملی ناشی از مقاومت

تجزیه  افکنانهتفرقه  ارائه کنندهو  برای  است،  معاصر  نولیبرالی  منفعل«  »انقالب  ی ی 

ی روشنفکران را »به نوع جدید« متحول اشکال جدیدی از روشنفکر رزمنده، تا همه

 کند. 

 
ی جدید به  این نظر یادآوری و تأکید لوچیو ماگری برای این امر مهم جالب است »این یک برداشت از جامعه  از.  1

عنوان عنصر هژمونیک در یک بلوک سیاسی و اجتماعی است که برای ساخت ایجابی سوسیالیسم متحد شده است.  

می  ممکن  را  پرولتری  دیکتاتوری  جدید  اشکال  ترتیب  نهبدین  و  مرکزیت  تنهسازد،  لنینیستی  مفهوم  بازسازی  ا 

 ( 125-6، ص 1970ی آن است«. )ماگری یافتهدموکراتیک، بلکه کاربرد واقعی و توسعه

داری واقعاً موثر، مستلزم تعهد عمیق برای  آلن سیرز اخیراً این امر را به چالش کشیده است: جریان ضدسرمایه.  2

باز پایان  به  هم  که  است  موقعیتی  هر  از  جهت  یادگیری  به  هم  ضد  و  ابتکارهای  دارد.  نیاز  اساسی  اصول  دهی 

عنوان یادگارهای مقدس و همچون »حقیقت«  های مخالفت ریز و درشت را بهتواند آخرین سازمانداری نمی سرمایه

گرانه به  داری کنونی اغلب به یک سیاست مبتنی بر ایمان، بر رویکرد پرستشای ضد سرمایهحفظ کند. چپ حاشیه

طور خالقانه و کامالً باز برای شناسایی  ی سوسیالیسم یا آنارشیسم قرن بیستم استوار است. چپ جدید باید به هتجرب

 Searsی سیاست جدید متناسب با زمان و اطالع از مبارزات گذشته همکاری کند )روندهای نوظهور و توسعه

2014، p. 111.) 
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های جدید  های سیاسی باید بتوانند دائماً خود را بر بنیاد پویاییها و سازمانجبهه 

ها باید در موقعیتی باشند که  چنین بدان معنی است که آن ین همبازآفرینی کنند. ا

ها را به  های جدید، پیشتازان جدید و حتی رهبران برآمده از جنبش بتوانند از پویایی

ی نوعی کارآیی یک سازمان سیاسی  توان حتی گفت که نشانهعضویت خود در آورند. می

ی هیجانی« مبارزه در آن  تخلیه عبارت است از حد تغییری که پس از لحظات مهم »

1آید. وجود میبه
 

ها  ی استراتژی »مبارزات«، بلکه سازنده  فقط مکانها باید بتوانند نهها و سازمانجبهه 

برنامه مسألهو  بنابراین  باشند.  »الهیات« ها  معنای  به  نه  است.  حیاتی  واقعاً  برنامه  ی 

مجموعه خواست  بلکه  »عقالنی«،  اهدافهای  از  مبارزات   ای  واقع  در  که  مطالباتی  و 

ای که روایت بدیلی را  گونهزند، بهاندازهای تحول اجتماعی پیوند میمعاصر را با چشم

الگوی اجتماعی و اقتصادی بدیل. از این منظر ما به    -آورند  وجود میبرای جامعه به

نولیبرالی برنامه از مقاومت ساده در مقابل  واقعاً  نیاز داریم که  به  سم و  هایی  نه گفتن 

ها محدود بمانیم  ها فراتر رود، زیرا اگر به این خواستهسازی ها و خصوصیحذف کردن

ضروری  - نمی  -اند  هرچند  بیان  را  هژمونیک  گفتمان  پیشنهادهای  هنوز  کنیم، 

دربارهمشخص  میمان  چگونه  کرد،  تولید  باید  آنچه  و  تولید  چگونگی  از ی  توان 

شدن سرمایه، از جمله اشکال حاکمیت محدود نظیر آنچه که از  المللیفرآیندهای بین

ی تغییر الگوهای مصرف و  ی یورو تحمیل شده است گسست کرد، نحوهسوی منطقه 

ها به روشی متفاوت،  ی مدارس دولتی و بیمارستانی ادارهدیدگاه ما در مورد رفاه، نحوه
 

های مربوط به حزب  ترین پرسشدار داد: »یکی از مهم گرامشی در مورد خطر عدم تحرک احزاب سیاسی هش.  1

برابر گرایش به مومیایی شدن و  به   –سیاسی   نیروی عادت، در  برابر  برای واکنش در  عنوان مثال، ظرفیت حزب 

دهند تا در لحظاتی که از نظر تاریخی عنوان سازمان شکل میشوند و خود را بههنگامی است. احزاب ایجاد مینابه

ها همواره قادر نیستند خود را با وظایف جدید و ها حیاتی است، بر شرایط تأثیر بگذارند. اما آنی آنقهبرای طب

ها( ی آنرو موقعیت نسبی طبقهتوانند با مناسبات کلی نیروها )و ازاینچنین نمی، و همهای جدید تطبیق دهند دوره 

ی احزاب، الزم است که گروه  وند. در تجزیه و تحلیل توسعهالمللی سازگار شی بیندر کشور مورد نظر، یا در حوزه 

کار نظر و محافظهها را تشخیص دهیم. بوروکراسی نیروی کوتهی اعضا، بوروکراسی و کادر عمومی آناجتماعی، توده 

،  ی اعضا احساس کنداست؛ که در نهایت با تشکیل پیکری منسجم، که قایم به خود باشد و خود را مستقل از توده 

 ،Q13رسد در هوا معلق مانده است.« )شود و به نظر میدر لحظات بحران حاد از محتوای اجتماعی خود تهی می

 (.211، ص  SPN؛  1604 ،23
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. فرایند تولید برنامه را نباید  اشکال جدید دموکراسی را چگونه باید اجرا کرد و غیره

ی فرایند آشکار مثابهعنوان روند انتزاعی »از باال به پایین« دانست، بلکه باید آن را بهبه

بدیلآموزش  تکمیل  به  مبارزات  از  حاصل  دانش  آن  در  که  فرایندی  یاری  گری،  ها 

ل همبستگی،  های مربوط به خودمدیریتی، مشاغل، اشکارساند. در این معنا، آزمایشمی

حال،  اعتصاب عین  در  بازسازماندهی،  و  بازسازی  فرآیندهای  علیه  درازمدت  های 

تواند به تدوین این  کنند میفرایندهایی است که در آن تجارب مردمی که مبارزه می

ی هایی از کمونیسم« را در مبارزات معاصر در همهتوان »رگهبرنامه کمک کند. حتی می

های اجتماعی بدیل  های مشخص پیکربندیهایی که نمونه فعالیتها تصور کرد،  فعالیت

 1دهد. های بازار را ارائه میاستوار بر نیازهای جمعی و نه محدودیت

جنبش بدیل،  روایت  عنوان  به  برنامه،  بین  است  ترکیبی  دقیقاً  تودهاین  ای  های 

های جدید  سیاست، که در واقع  مستقل، اشکال جدید تشکیالت دموکراتیک و شیوه

تواند شرایط را برای ایجاد یک بلوک تاریخی معاصر فراهم کند. بلوک تاریخی نه  می

اتحادهای اجتماعی ارتباط داشته باشد؛    یک مفهوم تحلیلی و نه توصیفی است که به

می تعریف  را  است که هدفی  استراتژیک  مفهومی  توانایی  بلکه  از حیث  باید  که  کند 

 ی نیروهای کار بدان دست یافت.  هژمونیک بالقوه

داری معاصر را  ی فعلی، ما باید سرشت انتقالی اشکال سیاسی ضدسرمایهدر مرحله 

ها  ی آن های تاریخی« )هرچقدر هم تاریخ و تجربهیان بپذیریم، از تفکر در مورد »جر

های کوچک« اجتناب کنیم و درک کنیم که »شهریار  مهم باشد( و »خودبینی گروه

به همجدید«  چپ  مجدد  تأسیس  برای  سازنده  فرآیندی  ضد عنوان  نیروی  چون 

 
فشرده .  1 دههآلتوسر  در  را  آن  آن  1970ی  ی  از  »و  کرد:  میبیان  سخن  کمونیسم  از  من  که  مفهوم  جا  گویم، 

که کمونیسم یک کلمه نیست، رؤیایی برای یک تر از همه، اینکند، و مهمری میدیکتاتوری پرولتاریا نیز به ما یادآو

ی ما است و مانند هر استراتژی  کس از آن آگاه نیست. کمونیسم استراتژی یگانهی گمشده نیست که هیچآینده 

شروع شده است. مارکس   شود. فراتر از آن، پیشاپیشدهد، بلکه از امروز نیز آغاز می تنها امروز آموزش میواقعی، نه

آل نیست، بلکه یک حرکت واقعی است  کند. برای ما کمونیسم یک ایده ی قدیمی را برای ما یادآوری میاین جمله

ی ما حک  شود. آری واقعی. کمونیسم گرایشی عینی است که از پیش در جامعهکه در مقابل چشمان ما تولید می 

های جسورانه از سوی های مردمی، و چرا که نه؟ خالقیتبتکارات توده داری، اشده است. رشد جمعی تولید سرمایه

 (.2014هنرمندان، نویسندگان و محققان، از امروز ردپای آثار سترگی از کمونیسم است. )آلتوسر 
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خودتحو  دیالکتیک  فرادستی  لحاظ  به  ضرورتاً  باید  را  درگیری لهژمونیک  و  سازی 

 های گوناگون در نظر بگیریم.ها و ایدهمداومی بین تجارب، آرزوها، برنامه

گیر مبارزات ی چشمداری و آغاز دورههای گذشته، با بروز بحران سرمایهطی سال

تری داشته است. هنگام آن در مقیاس جهانی، تاریخ ثابت کرده که از ما تخیل بیش

ی تشکیالت  نیم که در رویارویی با مسألهی کنونی ثابت کفرارسیده است که در دوره

 تری برخورداریم.از تخیل بیش
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نیرویی سمج به جامانده است،    مثابهگرایی در جهان معاصر بهبرخالف انتظارات، ملی

چشم فرازونشیب و  و  مختلف  تقاضاهای  با  را  سیاسی  و  اجتماعی  شکل  انداز  هایش 

های مبهم به مقدار زیادی اهمیت خود رسید که این پروژهطور به نظر میاین  1دهد. می

هرگونه  ها از بین رفته و  ناپذیری اقتضا و قدرت آنطور اجتناباند، و بهرا از دست داده 

خنده کامالً  امر  این  خالف  همگی  ادعای  ما  االن  مگر  این،  از  گذشته  است.  دار 

منزله شهروندان جهان درنظر  ایم که خودمان را به نیستیم؟ مگر یاد نگرفته   2وطنیجهان

آوریم که از حقوق بشر قدرتمندی برخورداریم و قادریم تا از مرزهای بدوی سیاسی و  

اعتنایی به این نویدهای  گرایی با بیفراتر رویم؟ با وجود این، ملیظاهر کهنه  ادعاهای به

های ما حفظ کرده و به ترویج  اش را در تخیالت و سیاستتعلق خاطر  جهانی، گیرایی

 دهد. طور عام ادامه میها بهطور خاص یا ملتاهمیت بقای یک ملت به

ملی خاطر،  همین  بهبه  استگرایی  تحلیل  نیازمند  حتم  این،  طور  وجود  با  ولی   .

کند. ممکن است آید و مقاومت میفهم درنمیهای سیاسی غالب بههمچنان در نظریه

گرایانه اذعان کنند، ولی تعداد  های ملی3سازیپردازان به قوت همسان بعضی از نظریه

می شرح  را  آن  کافی  حد  به  اندرسون اندکی  بندیکت  »ملتمی  4دهند.  ها  نویسد: 

هم اغلب عشقی توأم با ازخودگذشتگی عمیق )اندرسون ق هستند، آنبخش عشالهام

اسمیت 1991 انتونی  و  آن  5(،  سیاسی  و  عاطفی  قدرت  میبه  اذعان  )اسمیت ها  کند 

 6توانند برای فهم ماهیت این تأثیر عاطفی پرداز نمییک از این دو نظریه(، اما هیچ1991

ن کنند.  ارائه  مفهومی  ابزارهای  پیامدهایش  تابقطه و  و  قوت  شور  ی  و  ملت  آوری 

دچار  ملی ملت  نتیجه،  در  است؛  نشده  تحلیل  اما  شده،  گرفته  مفروض  غالباً  گرایی 

 
کاوانه  ی سیاسی روانی نظریهای از آماندا میچین در فصل بیست و دوم کتاب دستنامهی نوشتهمتن حاضر ترجمه  1

 لیف یانیس استاوراکاکیس است.أبه ت
Yannis Stavrakakis - Routledge Handbook of Pyschoanalytic Political Theory (2020)  
- Chapter 22, Amanda Machin 
2 cosmopolitan 
3 identification  

4 Benedict Anderson  
5 Anthony Smith  
6 affective hold  
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؛ استاوراکاکیس و کرایسولوراس  1991شدگی و رازآمیزی شده است )الر و رید  شیء

 (.  1998؛ فینالیسون 2006

یی به انواع شرایط  گرادستی است. از یک سو، ملیگرایی دمنتیجه اغلب یک ماهیت

سازی  (، آماده1983سازی )گلنر  ساختاری حادث فروکاسته شده است، مانند صنعتی

یک از این شرایط  (. اما هیچ1985داری )گیدنز  برای جنگ، بازسازماندهی مالی و سرمایه

گرایی ورای این  شمول ندارند، و همگی در نهایت از توضیح ایستادگی ملیاعتبار جهان

گرایی  (. گرایشی وجود دارد که بر تصادفی بودن ملی2015مانند )میچین  زمیشرایط با

(. اما چه  1990هابسباوم  ؛1993تمرکز شود )کدوری    ‘دکترینی ابداع شده ’  مثابهبه

طور که یانیس استاوراکاکیس با  وجود دارد؟ همان‘ابداع’هایی برای دیرپایی این  تبیین 

گرایی تحت شرایط تاریخی خاص  یشتر بر تولید ملیکند، »تأکید بنارضایتی بیان می

ها را  سازی با ملتتوجهی که همسانآن، یعنی روی پیوستگی جالب  بازتولیداست تا  

 (2007دهد.« )استاوراکاکیس  توضیح می

دلبستگی که سرسختی  جایی هم  دیگر،  گرفته از سوی  ملت جدی  عاطفی  های 

ساز بر مفهوم »نیاز به تعلق« انسان  تمایل دارند به طرزی مسئله   پردازانشود، نظریهمی

وجود این نیاز، وجود نیاز سرشتی   چراییهایی بدون توضیح  تکیه کنند. چنین تبیین 

کند  یادآوری می  1(. الن فینالیسون2015کنند )ر.ک. میچین  انسان به امنیت را القا می

ی نیازها و احساسات  نشده دربارهی تئوریزهگرایی بر ادعای که »بسیاری از نظریات ملی

شاخصی مثبت یا    مثابه(. خواه این نیاز به1998درونی انسان متکی است« )فینالیسون  

ای برای کنارزدن جزئیات شرایط منفی درنظر گرفته شود، این نوع تبیین مسیر ساده

برند،  به کار میگرایی را  های انسانی است که ملیگرایی و سوژهسیاسی ملی-اجتماعی

کند.  شود و ایستادگی میگرایی بازتولید میها، ملیتحت تأثیر آن هستند و به وسیله آن

های اساسی است: آیا برجستگی ای مانع طرح پرسشگرایانهگرایی تقلیلچنین ماهیت

توان مقدمات  شمول است؟ به چه روشی میناپذیر و جهانآشکار هویت ملی اجتناب

رملی خطرات  گرایی  کرد؟  دستکاری  یا  کشید،  چالش  به  داد،  قرار  مذاکره  مورد  ا 

 

1 Alan Finlayson  
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طور طور خالصه، اگر، آنها را از بین برد؟ بهتوان آن گرایی دقیقاً چیست، و آیا میملی

می فروید  بهکه  آشکارا  گروه  »یک  داشته واسطه گفت،  نگه  کنارهم  قدرت  نوعی  ی 

 شامل چیست، و چه پیامدهایی دارد؟  (، پس دقیقاً این قدرت1964شوند« )فروید می

گرایی و گالویزشدن  ای برای فهم ملیکاوی منبع غنیکند که رواناین بحث ادعا می

کاوانی مانند فروید، مالنی کالین و ژک  کند. روانهایی فراهم میبا این چنین پرسش

ویژه  هاند. بسازی جمعی ایفا کردهلکان سهم مهمی در بینش یافتن به ماهیت همسان

 کند. گرایانه ارائه میسازی ملیمندی برای فهم قوت همسانلکان، چارچوب ارزش 

روان نقطه  بینشی  بحث  این  شروع  اینی  بر  مبنی  است  صرفاً  کاوانه  هویت  که 

در جریان است )وان هله و ورهاگ    فرایندای مطلق نیست، بلکه مسئله یک  وندیهم

ناپذیر،  ی تعامل با واقعیت اجتماعی اجتنابطه واس(. فرایندی که در آن هویت به2009

گذاری عاطفی  نامنسوب، و پرشور برساخت شده است. برساخت هویت مستلزم سرمایه

»همسان روان سازی است:  در  که  بهای  با    مثابهکاوی  عاطفی  پیوندی  تجلی  نخستین 

می شناخته  دیگر  )فروید  شخصی  همان1965شود«  عنوا(  لکان  و  کالین  که  ن طور 

افتد. من  تنها با سایر مردم، بلکه با اشیا و ایماژها نیز اتفاق میسازی نهکنند، همسانمی

ای مبهم و تصادفی و در عین حال  ابژه مثابهگرایی ایماژی از ملت را بهمعتقدم که ملی

همسان برای  پایدار  و  میقدرتمند  ارائه  یک  سازی  خیالیکند،  و    اجتماع  متحد 

 هماهنگ.  

گرایی را درک کنیم:  ی ملیکند تا سه جنبهکاوانه به ما کمک میویر رواناین تص

ها پیش  آن. این بخش با بررسی هریک از این جنبه   3دوسوگرایی و    2نیرو   1ابدیت، 

شوند، زیرا چگونگی  ظاهر می  ‘4همیشه از قبل’ها  شود که ملترود. در ابتدا اشاره میمی

پیشهمسان ابژه  بین سازی  برمیهمان  است که  از خودمان  هایی  ایماژی  با  ما  سازد؛ 

کند  سازی که آن را تولید میرسد نسبت به همسانکنیم که به نظر میسازی میهمسان

 
1 Eternity  
2 Force  

3 Ambivalence  
4. Always Already 
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و لذت    1گرایی با میلشود که چگونه ملیی دوم، بررسی میحالت ازلی دارد. در وهله

کند  سازی ملی را برجسته میمسانه ’چسبندگی‘کاوی نیرو و  گره خورده است؛ روان

کرایسولوراس   و  استاوراکاکیس  2006)استاوراکاکیس  بااین2005؛  گرچه (.  حال، 

از یک جمع    مثابهدهد تا خودش را به سازی ملی به شخص اجازه میهمسان بخشی 

قرار دهد، همواره شامل یک پیوند عاطفی مبهم است که هم عشق و هم سرپیچی را  

از همان نخست دوسوگرایانه است؛   …سازیدر واژگان فروید، »همساندر خود دارد.  

از محبت }و یا{ به همین آسانی به آرزوی نابودی یک شخص بدل    ایتواند به تجلیمی

شود که ملت خیالی که  (. سپس در انتهای فصل هشدار داده می1964شود« )فروید  

به ماست هیچگاه نمی’ مامتعلق  نگران  ‘تواند دقیقاً  نهایتاً  بیگانهباشد و  ساز  کننده و 

سلب  ‘ما’است؛   با  میهمیشه  تهدید  فانتزی  شویم.  مالکیت  که  معناست  بدین  این 

سپربالیملی یک  برساخت  مستعد  همواره  آماج    2گرایانه  که  است  خائن  یک  یا  ملی 

می قرار  سرزش  و  روانخصومت  شرح  بنابراین،  به کاوانهگیرد.  را  ما  توجه  که  ای 

کند همیشه مستعد است تا همان اتحادی را گرایی معطوف میی ملیوسوی تیرهسمت 

ند ازهم بگسالند. و درعین حال، همچنان نباید فراموش کرد که امکان  ککه عرصه می

 گسست حاکی از وجود یک پتانسیل برای بازآفرینی است. 

 سازی گرایانه و مکانیسم همسانایماژهای ملی

شوند،  جهان امری بدیهی انگاشته می‘طبیعی’ی یک شاخصه مثابهها اغلب بهملت

وچرایی بدان تعلق داریم.  بندی که بی هیچ چونبقه چیزی که همیشه آنجا بوده، یک ط

بی میاما،  اشاره  محققان  از  بسیاری  که  همانطور  ملتگمان،  ابداع کنند،  سراسر  ها 

، تاریخ نگار و فیلسوف فرانسوی، به این امر 3تصادفی جهان مدرن هستند. ارنست رنان

 Qu’est-ce qu’une‘بنام    1882اذعان داشت؛ او در سخنرانی معروفش در سال  

nation?’  اقدامی وحشیانه است، که    ‘وقت تأسیس’کند که  خاطر نشان می ملت 
 

1 Desire 

2 scapegoat  
3 Ernest Renan  
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فتوحاتواسطه به تهاجمات،  قتلی  است:  عامو  شده  انجام  از ’ها  متأثر  همواره  اتحاد 

ی خشن در زندگی، ذهن و زبان  ی مداخله(. ملت نتیجه 1990)رنان    ‘وحشیگری است

ای وجود  با  است.  جمعیت  نمییک  اقرار  تأسیس  وقت  این  به   ، اسطورهن  ی شود: 

کند که معصومانه به  ای جایگزین میگرایانه تولد تصادفی و خشن خود را با گذشتهملی

گردد. وقت تأسیس یک ملت فراموش شده و بجای  قبل از خود خاستگاه جامعه بازمی

دگی روزمره ما بدل  ی عادی زن زمینهاینکه امری وحشیانه باشد به امری معمولی و پیش

 (. 1995شود )بیلیگ می

می متذکر  اندرسون  بندیکت  حال،  این  اینبا  از  رنان  توصیف  که  که چگونه  شود 

طور همزمان  ، در واقع بخکنندفراموش میهای گذشته را  ها و قتل عامها جنگملت

ض  (. رنان فر1991)اندرسون  آورندبه یاد میها را متضمن این است که همچنان آن

،  ‘فراموش کرده باشند’بایست  گوید میگیرد که مخاطبانش از همان وقایعی که میمی

به نه  را  ما خشونت گذشته  این است که  نکته  های میان  درگیری   مثابهآگاهی دارند. 

آوریم.  به یاد می  واحدی یک ملت  هایی در تاریخچه وقته  مثابهبلکه به  مختلفمردمان  

را که قرار بوده  ‘کشتارهای باستانی’ه اعضای یک ملت مرتباً  دهد کاندرسون توضیح می

کنند’ می  ‘فراموش  یاد  آن  - اورندبه  بهاما  را  خانوادگیتاریخچه ’  مثابهها  یاد  ‘ی  به 

امروز  می که  روشی  به  بلکه  نشده،  فراموش  واقعاً  ملت  تأسیس  وقت  لذا،  آورند. 

ملیجنبش روایتگرایانههای  دیگر  و  معاصر  بری  تصمیم های  آن  مورد  در  جسته 

آورده میگرفته یاد  به  را متعین نمیاند،  کند،  شوند. وقت تأسیس ملت داستان ملت 

حال، اگر خاستگاه ملت نه در گذشته بلکه در حال قرار دارد  بلکه برعکس است. و بااین

گفته مطابق  یک  )اگر  رنان،  روزانههمه’ی  این ‘پرسی  راز  و  خاستگاه  پس  است(، 

 ی در جریان چیست؟ بازتولید

به  ملتاندرسون  بهخوبی  را  می  مثابهها  توصیف  خیالی  زیرا اجتماعاتی  کند، 

ی غل و زنجیرهای انضمامی  واسطه شود، این اجتماعات بهطور که او یادآور میهمان

نگرفتهسفت  شکل  قبیله  یک  یا  روستا  یک  مانند  تحوالت  وسخت  برخی  بلکه،  اند. 

تشویق    ساختاری را  افراد  که  کرده  تسریع  را  آگاهی  از  فرمی  پدیدایی  مدرنیته  در 

بهمی را  خودشان  تا  جمع    مثابهکند  یک  از  اعضای  ’بازشناسند:  ملی  بخشی  حتی 
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ها مالقات  هایشان را نخواهند شناخت، با آنپالکیگاه اکثر همترین ملت نیز هیچکوچک 

شنوند، با وجود این، هنوز در ذهن شان ایماژ ها نمینخواهند کرد، یا حتی چیزی از آن 

(. اختراع ماشین چاپ و تولید روزنامه به  1991)اندرسون    ‘ارتباط با یکدیگر زنده است

معناست که خوانندگان می بدین  روزانه  پرفروش  را  عنوان یک مجلد  توانند دیگرانی 

یک در  و  درگیرند  مشابه  متنی  با  مشابه  زمانی  در  که  شوند  تودهم’متصور  ای راسم 

)اندرسون  شرکت می‘العادهخارق  پدیدایی  1991کنند  با  همراه  امر  این  های  زبان’(. 

به، زمینه‘چاپی را  آگاهی ملی  پدیدایی یک  تغییرات ساختاری  وجود میی  اما  آورد. 

کند. من  گرایانه ما را یاری نمیسازی ملیهمسان  پیوندهای عاطفیخیلی در فهم  

گذاری لیبیدویی در این  و سرمایه  ناآگاهتواند با کاوش در  ی میکاومعتقدم که روان

 بندی این تغییر در آگاهی را بسط دهد. اجتماع خیالی صورت 

ای از یک پیوند لیبیدویی توصیف بندیشکل  مثابهسازی را به فروید فرایند همسان

کند که  ی میگذارهایی سرمایهدهد که لیبیدو خودش را در ابژهکند. او توضیح میمی

ابژه یک منبع احساس لذت’(.2005دنبال دارند )فروید  ارضا به بخش است،  اگر یک 

  ‘کندتر و در ایگو ادغام میها را نزدیکآید که آنوجود میای حرکتی بهجا تکانهآن 

سازی فرم همسان’ای از پیوند لیبیدویی است:  سازی فرم ویژه(. همسان2005)فروید  

سازی به جانشینی  گرایانه همسانبه روشی واپس طفی با یک ابژه است...اولیه پیوند عا

سازی ابژه ی درونیوسیله شود، به تعبیری بهی لیبیدویی بدل میبرای یک پیوند ابژه

گذاری انرژی لیبیدویی )کاتاکسیس(  (. از نظر کالین نیز، سرمایه1964)فروید    ‘در ایگو

ی ی شیر( که هستهی مادر یا شیشه ی اولیه، سینه ابژههاست )یا به عبارت دیگر،  در ابژه

طور بنیادین برای زندگی آینده شخص اهمیت دارد )کالین دهد و بهایگو را شکل می

بر سینه سرمایه 1975 با موفقیت  اگر کودک  روانی کند،(.  امر می ’گذاری  تواند  این 

)کالین   ‘آن را اعاده کند رفته با مادر، و احساس امنیت همراهدستوحدت پیشاتولد از

تواند در پیوند با  سازی و پدیدایی ایگو می(. از نظر کالین، مشابه لکان، همسان1975

(. بنابراین،  1975فهمیده شود )کالین  ‘ شمول برای وضعیت پیشاتولدتمایلی جهان’

ی یک شخص شود، انتخاب آگاهانهکاوی فهمیده میسازی، آنطور که در روان همسان

ای است که توسط های نامنسوب و هیجانات سوژهی میلی نیست، بلکه نتیجه منطق
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 ناآگاه شکل گرفته و در آن گیر افتاده است.  

گیرد،  ای را فرض میی آیینه سازی، وجود مرحلهلکان، در بحثش در مورد همسان

میدوره اتفاق  زندگی  اوایل  در  که  ایماژ  ای  دیدن  به  شروع  نوزاد  که  زمانی  افتد، 

کند. در این زمان نوزاد از بدن سازی میکند و با آن همسانی خود میشدهمنعکس

‘پیوستگی’یک    مثابهخود به
یابد که ایگو آن را شکل داده  آگاهی می  ‘گشتالت’یا    1

ای را ی آیینهگیرد...ما باید مرحله آل ایگو...در جایگاه عاملیت ایگو قرار میایده’است:  

ایماژ را پیش  یک همسان  مثابهبهتنها   سازی بفهمیم... دگرگونی که وقتی سوژه یک 

کامل    بیرونی(. نوزاد تنها در یک ایماژ  2001)لکان  ‘افتدگیرد در او اتفاق میفرض می

آور  به یک درک اشتباه اما شادی ’ها از خودشان در آیینه،  و یکپارچه است. درک آن

(.  1987)فروش    ‘شودیکپارچه منجر می  2کان یک خودم  مثابهاز یکپارچگی بدنی به

اعاده  سازی یک یکپارچگی وهمی است، وهمی پیشاتولدی که نمیابژه همسان تواند 

همسان بنابراین  لذتشود.  هم  تجربهسازی  هم  و  است  بیگانهبخش  که ای  چرا  ساز، 

هیچ نمیکودک  ای  ‘گشتالتی’تواندگاه  در  که  آنطور  شود  کمالی  و  نظر تمام  به  ماژ 

کند، و در عین حال  این گشتالت....یگ ماندگاری ذهنی از من را نمادینه می’رسد:  می

بیگانه اعالم میمقصد  پیش  از  را  یکپارچه هیچ2001)لکان    ‘کندسازش  ایماژ  گاه  (. 

 تواند بدقوارگی و فقدان هماهنگی واقعی نوزاد را از بین ببرد.نمی

آیینه مرحله  کودکی  از  بعد  نمیای  پایان  بیی  فرد  به جست یابد،  برای وقفه  وجو 

ازدست  میپیوستگی  ادامه  همسانرفته  تکرار دهد.  زندگی  سراسر  در  خیالی  سازی 

همانمی بوویشود.  مالکم  که  می  3طور  همسانلحظه’دهد،  توضیح  خود  ی  سازی 

ی به  ی یک گرایش دائمی در فرد است: گرایشی که او را در سراسر زندگدهندهنشان

(.  1979)بووی    ‘دهدسوق می  "آل ایگوایده"جست وجو و تهییج برای کمال خیالی یک  

افتد، بلکه با ایماژهای  سازی فقط با گشتالتی یکپارچه از بدن در آیینه اتفاق نمیهمسان

ایم  اند یکپارچگی و کمالی را که از دست داده ظاهر مدعیافتد که بهدیگری نیز اتفاق می

 

1 Unity  
2 Self 
3 Malcolm Bowie  
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 کنند.  می به ما عرضه

ارائه کند. آنتونی ایستهوپ گرایی میملی بحث    1تواند چنین یکپارچگی خیالی را 

میمی ملت  که  بهکند  به  مثابهتواند  که  شود  گرفته  درنظر  فرهنگ واسطه ایماژی  ی 

آن را  خودمان  آن  در  که  ایماژی  است،  شده  باشیم  منعکس  داریم  دوست  که  طور 

دهد )ایستهوپ ایم به ما میکه کمال و دوامی را که از دست داده  بینیم، ایماژیمی

جاست، در واقعیت اجتماعی ما منتظر است، در آن   از پیش(. ایماژ ملت به نظر  1999

حال خودمان را فقط به این خاطر  زبان، فرهنگ و تاریخ ما منعکس شده است، بااین

اینجا میآن  مییابیم چون  چنی ’خواهیم:  طور  آیینهدر  جذابی،  وفور  یکپارچه ن  ی 

تبع  خواهند خودشان را منعکس کنند، و با آن ایماژ و بهها میی هویت ملی، سوژهشده

  خیالی (. بنابراین، این یک اجتماع 1999)ایستهوپ ‘سازی کنندآن با یکدیگر همسان

کرونولوژی و  ملت  قبل’از  از  به عجیب‘همیشه  است.  آن  ملت  وغریب  از نظر    پیش 

البته  همسان است،  داشته  وجود  ملی‘ما ’سازی  است.  ی  خیالی  ی  ‘ما  ’گرایی 

بهملی تنها  همسانواسطهگرایانه  میی  عرضه  آنچه  با  ما  ظهور  سازی  منصه  به  کند 

 رسد. می

گالوپ مرحله مسئله  2جین  زمانمندی  آیینهی  بهی  را  میای  بررسی  و  دقت  کند 

بینی از  و یک پیش  3یک برساخت پساکنشی   دهد که این مرحله متشکل ازتوضیح می

به  4خود  میاست.  جداگانه،  درهم  طور  اما  فهمید،  را  زمانمندی  اختالالت  این  توان 

 بندی نباشند:  شود خطوط علت و معلول قابل دستهتنیدگی باعث می

ای پیچیدگی  ی آیینه دشواری مشخص در اندیشیدن به زمانمندی مرحله

بوپیش پساکنشی  و  بهبینی  خود  است...  آن  پیشواسطه دن  بر  ی  آنچه  بینی 

بهآید شکل میسرش می بین برای ی یک پیشمنزله یابد، و سپس این مدل 

 (1985رود. )گالوپ ارزیابی آنچه قبالً بوده بکار می
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ای یک نقطه عطف در کرونولوژی یک خود است، اما خاستگاه خود،  ی آیینه مرحله 

شکللحظه  )ی  هست  نیز  مرحله1985گالوپ  گیری  آیینه (.  ایدهی  یک  آل  ای 

بنابراین بهکننده است که به خود جهت میکامل از نظر میدهد.  آنچه که قبل  رسد 

است. با این حال، آنچه به    1پاره و پاره  بدن ناکاملای وجود دارد یک  ی آیینهمرحله 

می بهنظر  که  میرسد  وجود  بعداً  تنها  دارد  هستی  پیشینی  از  یابطور  قبل  آنچه  د: 

سوی  شود صرفاً یک فرافکنی یا انعکاس است. چیزی در آنای پدیدار میی آیینهمرحله 

پاره برساختی  کند که خود این بدن پاره(. گالوپ تأکید می1985آیینه نیست )گالوپ  

 از آیینه است. 

و    این منطق پیچیده دقیقاً متناسب است با آنچه که در فراموشی به یادآورده شده

فراموش بهیادآوری  میشده  از وقوع  پیش  که  کنیم  تصور  است  ممکن  پیوندد. 

پاره است  یک جمع ناکامل پاره  –پاره  بدن پارهسازی ملی، ملت متشکل از یک  همسان

بیند. اما فهم ملت آنطور که قبالً در قالب ملتی  چیزی یکپارچه می  مثابهکه خودش را به

داپاره وجود  انتظار  در  مطالعهپاره  با  میسر میشته،  تاریخ  در  ملت  آن  گویا    -شودی 

ای حال، یک ملت در نقطههمیشه آنجا بوده، در تاروپود واقعیت، بین خطوط تاریخ. بااین

وجود  به  ی حال در لحظهطور پیوسته بارها و بارها  به  وجود نیامده است؛در گذشته به

ای که ممکن  خواه استثنایی. آیینه آمده، در چندین موقعیت روزمره، خواه متداول و  

گذشته کنیم  فکر  میاست  منعکس  را  عینی  ملت  ی  ایماژ  با  پیش  از  همواره  کند 

ورزی است؛ رود و مورد میلجاست چرا که انتظار میآمیزی شده است. ملت آن رنگ

پیش با  زیرا آن بینی درهم میپساکنشی بودن  آیینه میآمیزند،  با  هایی که در  نگرند 

به آن میل داشتند همسان  چیزی کنند. استاوراکاکیس یکپارچگی  سازی میکه قبالً 

ایماژ در آیینه را به از    مثابهخیالی  قدرتی میان   ’کند:  توصیف می  ‘فریب’محصولی 

آید این است حال، سؤالی که پیش می(. بااین1999)استاوراکاکیس    ‘نوزاد و ایماژ او

تواند  کاوانه چه بینش بیشتری میاند. شرح روان ای فریبندهویژهطور به هاملتکه چرا 

طور که در بخش بعدی کتاب حاضر مطرح شده،  گرایی آشکار سازد؟ همانی ملیدرباره

 طور خاصی میل و لذت را تحریک و حفظ کنند.  گرایانه قادرند که بههای ملیگفتمان
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 گرایانه میل ملی

د تا حدی کار لیبیدو، یک انرژی، رانه یا میل باشد  توانسازی میدیدیم که همسان

(.  2005شود )فروید  ی انسانی ظاهر میکه با تعامل میان امر روانی و ابعاد فیزیکی سوژه 

توسط واقعیت مسدود می ناکام می  1شود. دنبال کردن کیفمیل مسلماً  شود.  مکرراً 

شود، بلکه این ناکامی به نمیتنها میل برآورده  دهد، نههمانطور که کالین توضیح می

از نظر کالین، لذت  1975کند )کالین  تحول سالم شخص نیز کمک می  (. درحالیکه 

(،  1975های مخرب همراه آن تسکین یابند )کالین  شود که این ناکامی و تکانهباعث می

طور جالبی توصیف برای لکان، لذت و میل تا حد زیادی پارادوکسیکال هستند. او به

سازی دقیقاً همان چیزی است حاصلی میل برای همساند که چطور ناکامی و بیکنمی

 کند.  که آن را حفظ می

ورز است برای ی میلوجو سوژهبخشی از جست مثابهسازی بهاز نظر لکان، همسان

که   است  امر، مهم  این  فهم  برای  است.  یافته  قوام  آن  بر  مبتنی  که  فقدانی  پرکردن 

م احتماالً  نکتههمبفهمیم  روان ترین  ضروری  ی  وجود  چیست،  لکانی    فقدانیکاوی 

اش را از دست گونه نیست که یک عامل انسانی ازلی قدری از کمال اولیه بخش. اینقوام

ی ظهور  نیاز دارد تا به منصه  فقدانداده است، بلکه مسئله این است که سوژه به این  

وجود ی نخست غیاب را بهبهگسیختگی، شکاف، ضر’است:    بخشقوامبرسد. فقدان  

آید،  ای از سکوت به چشم نمیزمینه درست همانطور که گریه در برابر پیش  -آوردمی

(.  1998)لکان    ‘ی سکوت پدیدار شودمنزله شود که سکوت به بلکه بالعکس باعث می

عنصری از دست رفته در فرایند تبدیل شدن انسان   ’است:  ‘من’فقدان تنها چیز اساسی

  مثابهش، وجودی ناب، امری واقعی، چیزی بدون نام که ما را با فقدانی بنیادین بهبه خود

خاطر وجود این فقدان است که فرد میل  (. به1998)ورهاگ    ‘کند شرط شدن رها می

شدگی آن است که میل را  ناپذیری بستهبرآورده شدن آن را دارد، و این همان امکان

 کند. حفظ می
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لک  نظر  از  مارپیچبنابراین،  به  را  ما  میل  بیان،  حال  های  عین  در  و  حاصل 

دهد. این یک تصور رایج است که ما اغلب تنها  سازی سوق میناپذیر همسانمقاومت

ترین بخش میل لکانی  حال، مهمتوانیم داشته باشیم. بااینخواهیم که نمیچیزی را می

بیاید دیگر مطلوب میل نیست، بلکه این است    دستی میل بهکه وقتی ابژه  نیستاین  

آن به  گاههیچکه   این،  از  گذشته  آمد.  نخواهد  میدست  میل  بدان  سوژه  ورزد چه 

است:   پیشاتولد  مصرانه’پیوستگی  دوبارهتالش  برقراری  برای  رانه  وضیعت  ی  یک  ی 

ته رفگذارد که این وضع نخستین برای همیشه ازدست نخستین بر این حقیقت صحه می

برگشت فقدانی  پیرامون  متعاقبا  و  نخستین  فقدانی  پیرامون  رانه  هر  به است.  ناپذیر 

های ما برآورده شود، میل (. هرچه قدر هم خواهش1998)ورهاگ    ‘آیدجنبش درمی

ابژهفراسوی ارضاست. ما هیچ یابیم، درست همانطور که مان دست نمیی میلگاه به 

کامالً واضح است که آشیل تنها ’در آیینه ببینیم:    سرمان راتوانیم پشتگاه نمیهیچ

نهایت  تواند به او برسد. او تنها در بیاو نمی  - پشت حرکت کندتواند به سمت الکمی

او می این سرنوشت دچار شده1999)لکان    ‘رسدبه  به  وجوی  ایم که در جست(. ما 

 ناپذیر باشیم. ای امکانپیوستگی

متفاوت  گفتمان اجتماعی  پروژههای  ما وعده میو  به  این  های سیاسی  که  دهند 

گرایی قوت  رسد ملیکنند، اما به نظر میرا فراهم می  ’آنچه از دست رفته‘پیوستگی با  

دهد، و ایماژی از پیوستگی در ملت ارائه ی تحقق میگرایی وعدهخصوصی دارد. ملیبه

بااینمی میکند.  استاوراکاکیس  که  همانطور  ایحال،  میگوید،  همچنین  امر  تواند  ن 

شیوهواسطه به به  که  لذتی  لذت،  از  وقیحی  و  مشخص  شدت  آوردن  فراهم  های  ی 

 کند، توان میل را تشدید کند. پارادوکسیکال عمل می

منظور تعمق درمورد بررسی ویژه لکان درمورد لذت مورد به  1ژوئیسانساصطالح  

د که در کارهای نخست لکان، به نظر دهتوضیح می  2گیرد. دیالن اوانز استفاده قرار می

شود که این  رسد این اصطالح به معنای کیف یا ارگاسم است، اما بعدها، آشکار میمی

  اصطالح چیزی فراتر از صرفا یک هم معنی برای کیف است و با درد نیز در پیوند است: 

 

1 Jouissance  
2 Dylan Evans  
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به )که  درد  خود  در  کیف  بلکهنه  است(،  مازوخیسم  رضایت’معنای  از  ناشی  ی  کیف 

می یافت  ارضانشده  ابد  تا  میلی  کردن  دنبال  در  که  است  )اوانز   ‘شودپارادوکسیکال 

منظور بازیابی کمال به دنبال آن است:  چیزی است که سوژه به(. ژوئیسانس آن1998

خاطر این که فقدان آن شود، بهآن مطلوب میل است، با وجود این، هرگز یافته نمی

ژوئیسانس، دقیقاً همان چیزی است که پدیدایی میل  بازداری   ’کند:  میل را حفظ می

 laکاوی است:  ی روانماده ’(. ژوئیسانس تنها  199)استاوراکاکیس    ‘داردرا روا می

substance jouissanteشود  چیزی تعریف می  مثابهی بدن، در شرایطی که به... ماده

ازدست ای است که  (. با وجود این، این ماده1999)لکان  ‘بردکه از خودش لذت می

»اکس  رفته دارای  نقطه  1سیستنس«-است.  در  که  »وجود«است  مقابل  قرار   2ی 

ناپذیر سوژه به سوی واقعیت اجتماعی  ی تغییر چارهواسطه است و به‘سیال ’گیرد.می

 شود.  و نمادین تخلیه می

دنبالش هستیم، همچنان در  تنها یک ماده نیست که ما به عالوه بر این، ژوئیسانس

واقع در دنبال کردن لذت  شود. یک لذت اضافی است که به وجو نیز یافت میخود جست 

چیزی است  است....دال آن   ژوئیسانسدال مسبب  ’رفته است. در نثر مبهم لکان:ازدست 

هم لذت و هم مازاد    (. ژوئیسانس1999)لکان ‘شود ژوئیسانس درنگ کندکه باعث می

روی برای لذتی  لذت است؛ در دنبال کردن میل یک لذت هست، و در عین حال دنباله

است که ازدست رفته است. به همین دلیل ما گاهی اوقات، فارق از محاسبات منطقی،  

بینی دارد؛ ما همواره از منطق کنیم که پیامدهای مهلک قابل پیشکیفی را دنبال می

)لکان    ‘چیزی است که هیچ هدفی ندارد  ژوئیسانس ’کنیم:  پیروی نمی   اجتناب از درد

محاسبه 1999 هیچ  به ‘منطقی ’ی  (.  ندارد.  وجود  آن  که  پشت  مخلوقاتی  عنوان 

ها  انگیزیایم، مستعد فتنههای ناآگاه و لذت پارادوکسیکال مشروط شدهی میلواسطه به

 های غیرمنطقی هستیم.  و پرکتیس

می پیشنهاد  میاستاوراکاکیس  ژوئیسانس  مفهوم  از  استفاده  با  که  توانیم  کند 

 

1 Ex-sistence  
2 Existence  
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ی خیالی دستیابی دوباره  های سیاسی متفاوت را درک کنیم: این وعدهجذابیت جنبش 

آورد که از وجود میناممکن ماست که بیش از همه یک فانتزی را به/رفته لذت ازدست

(. به همین  2007کند )استاوراکاکیس  ت میهای ما حمایهای سیاسی و انتخابپروژه

کنند، زمانی که  ای طالیی را به ذهن متبادر میهای ملی گذشتهخاطر بسیاری از تاریخ

های ملی برجسته (. برخی از گذشته2007همه چیز خوب و عالی بود )استاوراکاکیس 

ناریوهای خیالی  ها سآورند؛ آنرفته را فراهم میشوند چرا که کلید ژوئیسانس ازدستمی

مند، بدون تخاصم  ای وجود داشته که ما راضی، سعادتکه دورههستند در مورد این

کنند.  دم محتمل یک دوران طالیی در آینده نیز اشاره میها اغلب به سپیدهبودیم؛ آن

نویسد، میراث ملی چیست، مگر نوعی فسیل ایدئولوژیکی نیست که  اسالوی ژیژک می

رنگ  وجود آمده تا خصومت فعلی را کمژی حاکم به شکل پساکنشی بهواسطه ایدئولوبه

 (.  1993سازد )ژیژک 

ارائه می  جزئیگرایی یک نوع لذت  در عین حال، ملی پیروزی در یک  ’کند:  را 

های لذت در سطح  های تیم ملی فوتبال مصادیقی از این تجربهجنگ ملی یا موفقیت

است م2007)استاوراکاکیس    ‘ملی  در  کرایسولوراس، قاله(.  نیکوس  با  مشترک  ای 

 ‘رسمی ’ی گفتمان  گرایانههای ملیدهد که چطور فانتزی استاوراکاکیس توضیح می

ای جزئی با  شوند و مواجهه ها، رسوم و مناسک غیررسمی حفظ میی پرکتیسواسطه به

ی سطه واکند و همچنین به گرایی ژوئیسانس فراهم میآورند. ملیژوئیسانس فراهم می

پرکتیسگفتمان و  رسمی  عمومی  میهای  ژوئیسانس  وعده  غیررسمی  دهد.  های 

های  های خیالی ژوئیسانس( و پرکتیسهای مجاز رسمی )وعدهالهمیشه میان ایده’

سازی ملی  های جزئی با ژوئیسانسی از بدن( که یک همسانعمدتاً غیررسمی )مواجهه 

)استاوراکاکیس و کرایسولوراس    ‘ک وجود دارددهد، یک دیالکتیتأثیرگذار را ساختار می

فستیوال (. جشن2006 و  بازی ها  می/هاها،  ملی  و سرودهای  ورزشی،  توانند  مسابقات 

ضرب ’ آن  گردنمثال  پشت  در  مو  رویش  چیزی ‘المثل  مورد  در  }هشدار  باشند 

)گارتون هسته 2008اش  ترسناک{  مسئله  این  )ژیژک (.  است  لذت  غیرگفتمانی  ی 

1993 .) 

استراتژی  است  برساخت هویت  بنابراین، ممکن  دلیل    اروپاییهای  این  به  دقیقاً 
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را سرکوب می لذت  نظر  به  که  خوردند  انگارهشکست  به کنند.  باال  بوروکراتیک  های 

اروپایی  هویت  نمادین ’پایین  نهادی،  نقطه  ‘خشک،  در  گفتمانو  مقابل  های  ی 

اروپایی  ضد  و  بام ’پوپولیستی  و  احشایی  )استاوراکاکیس  ‘زهخشن،  (.  2005هستند 

شوکهتعجب وقیح،  ادعاهای  که  نیست  بامزهآور  کمپینکننده،  خروج ی  موافق  های 

اتحادیه از  اروپا در سال  بریتانیا  تا کمپینبخشتر، لذتجذاب  2016ی  بودند  های  تر 

اتحادیه برای که در  بمانند. خروج ژوئیسانس دارد؛ خروج به خشک، منطقی  اروپا  ی 

 داد. اجتماع خیالی مطلوب میل را می مثابهی بازگشت ملت بهردم عمومی وعدهم

 گرایانه فانتزی ملی

عرضه همان را  فانتاسماتیک  تسلط  و  پیوستگی  ملت خیالی یک  طور که دیدیم، 

کاوی به  کننده است. روانها، نهایتاً بیگانهسازی حال، مشابه سایر همسانکند. بااینمی

های  گرایی را درک کنیم؛ رفت وآمددهد تا ابهامات و نوسانات ملیا میما این امکان ر

رابطه فروید،  نظر  از  خشن.  نفرت  و  شدید  عشق  میان  ابژهآن  با  ایگو  غالباً  ی  هایش 

اغلب   با تکانه’دوسوگرایانه است: عشق  ابژههمراه است  از همان  نفرت  )فروید    ‘های 

های انزجار نشینی از احساس ای... حاوی تهنهی عاطفی صمیماتقریباً هر رابطه’(؛2005

(. این دوسوگرایی توسط کالین نیز به بحث گذاشته 1964)فروید    ‘ و خصومت است

ابژه نخستین   بخواهد ’شده است؛  نوزاد  را که  او می‘هرچیزی  و درواقع  به  به دهد، 
ه شیر  به همان سهولت ک ’گیرد:  طور همزمان مورد حسادت قرار می، بههمین خاطر

رسد این هدیه چیزی بسیار  آید، زیرا به نظر میوجود میشود... نفرت نیز بهتولید می

ی اضطراب گزند و  تواند بدل به ابژه(. خود ابژه می1975)کالین    ‘نیافتنی استدست

 (.1975آسیب شود )کالین 

بژه به  سازی اواسطه دوپارههای مخرب را بهتوان حسادت و تکانهاز نظر کالین، می

(.  1975کند )کالین  را ایجاد می  1تسکین داد، این امر امکان پراکنش‘بد ’و  ‘خوب ’

کند.  کار می  ‘دیگری’بندی یک  ی شکلواسطه اما از نظر فروید و لکان، این پراکنش به

بندی پیوندهای لیبیدویی  کند هنگامی که یک گروه شکل گرفته، شکلفروید عنوان می

 

1 Dispersal  



 

 

 گراییکاوانه به ملینگاهی روان  422

(. هم فروید و هم لکان توضیح 1964دهد )فروید  خصومت میان اعضا را تسکین می

ساز من،  عملکرد بیگانه ’شود:  هدایت می  دیگریدهند که این خصومت به سمت  می

رابطه  بهدر  پرخاشگری  دیگری  با  من  میی  رابطه وجود  در  حتی  شامل  آورد،  که  ای 

کاوی پتانسیل مداوم پرخاشگری ین، روان(. بنابرا1966)لکان  ‘هاستترین کمک خیرانه 

 گیرد.هدایت شده پیش فرض می ‘دیگران’را که به سمت

  اینگروهی از تماشاچیان را در حال تماشای یک مسابقه فوتبال درنظر بگیرید. در  

، تیم حاضر در زمین است. احتماالً تماشاچیان با این  ‘انگلیس’گویند بازی زبانی، می

سازی کیف شدیدی بوجود کنند. و برای مدتی، این همسانمی  سازیهمسان‘ انگلیس’

دهد، زیرا آنجا یک پیوستگی  معنای خاصی می‘انگلیس ’آورد و این بازی زبانی به  می

آشکار وجود دارد، کمالی سرراست و تسلطی ارضاکننده. البته، این پیوستگی یک وهم  

زمین   درون  تیم  تماشاچیان  نمایندهنیستنداست.  .  نیستیم   ‘ ما’  ‘نگلیس ا ’ی  ؛ 

که  ایناز  انعکاسی  همسان‘ما ’رو،  آن  میبا  نیستیم؛  سازی  ما  و هم  ماییم  کنیم هم 

کند.  ها را دفع میطور همزمان آن کند، بههمانطور که آن طرفداران فوتبال را جذب می

بوفورد کتابش در مورد هولیگان  1بیل  این  های دههدر  به  انگلیس،  فوتبال  ی هشتاد 

خواستند انگلیسی می ’نویسد  دوستانی که در موردشان میپردازد که چطور فوتبالمی

آن کنند...  دفاع  آن  از  میتا  ملتی  برایش  ها  و  باشند  داشته  تعلق  بدان  که  خواستند 

با تنش پرخاشگرانه گره خورده 1992)بوفورد    ‘بجنگند (. کیف نارسیسیستی مسلماً 

رسد بیگانه است؛  خیالی که تمام و کمال و بدون فقدان به نظر می ‘انگلیس’است. این

را بیابیم قرار دارد. فارغ از   خودماناست که در همان نقطه که منتظر بودیم    دیگری

شود. ببرد یا ببازد، احتماالً ناکامی میل منجر به بروز خشونت می‘ انگلیس’نتیجه، خواه  

جمعیت ‘سروصدای کرکننده ’و  ‘نشاط قدرتمند’ها وبوفورد به اهتراز درآوردن پرچم 

(. او خشونت بلوایی که متعاقباً  1992کند )موقع به ثمر رسیدن یک گل را توصیف می

شوری که در شرف گسترش  ’شود که  کند و متوجه میآید توصیف میوجود میبه

است متعالی  بیشتر  که  هیجان  یک  مشابه  دست  -است،  بیشتر  اما  خوشی،  یک  کم 

 (.1992)بوفورد  ‘ی. یک انرژی شدید پیرامون آن وجود داردسرخوش

 

1 Bill Buford  
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دارد،  ظاهر افراد را کنارهم متحد نگه میکند که این انرژی به ایستهوپ عنوان می

سازد و ممکن است هنگام هرگونه تهدیدی نسبت به اما ملت را به شکل متزلزل برمی

)ایستهوپ   شود  آزاد  مکارانه  پیوستگی  بنابرای1999این  ملی(.  با  ن  همواره  گرایی 

تواند خودش را از پتانسیل پرخاشگری همراه است: مشابه هر جمع انسانی، ملت نمی

امان نگهترس تکه بهتکه شدن در  را  ی هدایت  وسیله دارد و میل دارد که آن تهدید 

)ایستهوپ   کند  مهار  دیگری  به  ملی1999خشونت  آنتاگونیسم  بنابراین،  گرایانه  (. 

سازی بیگانه کننده با ملتی همیشه گرانبها و همیشه یشه از یک همسانتواند هممی

ناچار هنگام  نویسد، ما همیشه و بهمی  1متزلزل ناشی شود. همانطور که زیگمونت باومن

 کنیم:  صحبت در مورد ملت دنیا را به دوستان و دشمنان تقسیم می

تأسیس،  هویت همیشه در شرایط یک قلعه تحت محاصره است: از زمان  

اش تهدید شده است.  همواره به تجاوز دشمنان، تضعیف، از دست دادن آمادگی

معرض  در  و  بوده،  اختالف  محل  همیشه  تقریباً  و  شده،  ساخته  همیشه 

 (1992شکنندگی است و به خودش اطمینان ندارد. )باومن 

کان  گوید به چه چیزی میل بورزیم. فانتزی است که اماین فانتزی است که به ما می

کند. و این فانتزی است که دالیلی فراهم  ورزیم را ارائه میدستیابی به آنچه میل می

ورزیم دست نیافتیم. به همین دلیل  کند مبنی بر اینکه چرا هنوز به آنچه میل می می

ای که به خاطر فقدان ‘دیگری ’  مثابهآید بهپدید می  ‘سپربال ’گرایی یک  اغلب در ملی

های  یک گل از تیم‘دزدیدن ’خاطر  که به  ‘داور خطاکار’د؛ یک  شوملت سرزنش می

های اتحادیه اروپا که به اخذ پول از خدمات سالمت  شود؛ بوروکرات ملی سرزنش می

(.  2012را خورده اند )ناکو  ‘ی ملیمسئله’شوند؛ و اجتماعات رما که انگ  ملی متهم می

ایدئولوژیک ضد یهود،  به گفته  با ارجاع به  ی ژیژک، در فانتزی  آنتاگونیسم اجتماعی 

به رازآلودی که    مثابهیهودیان  داده    ژوئیسانسعامل  توضیح  را دزدیده  ما  اجتماعی 

)ژیژک  می بنابراین، 1998شود  به’(.  تفاوت  شیطانی  نوع  و سپربالبودن،  اخراج  مثابه 

یت  ی هرگونه ادعای هوماند که در هستهشیطان صفتی، همواره امکانی واقعی باقی می
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است شده  کرایسولوراس  ‘حکاکی  و  یک  2006)استاوراکاکیس  سپربالبودن،  در   .)

لذت  ‘ دیگری’ دزدیدن  می‘ما  ’به  فانتزیمتهم  ملیشود.  نههای  وعده  گرایانه  تنها 

چه که  کنند مبنی بر ایندهد در ملت بیگانگی پوشانده شود، بلکه تبیینی فراهم میمی

از این رو برساخت    -ملت ما کامل و متحد نیست  چیزی اشتباهی بوده است، چرا

می ملی  بهدشمنان  بیگانگی  تواند  و  فقدان  سالکل ‘ما’خاطر  رناتا  شود.  در    1سرزش 

ای که فانتزی دشمن: بیگانه ’شود؛  گرایی یوگوسالوی سابق متوجه همین امر میملی

ها ما را تهدید  فتمانها، مناسک....گکند و غالبا با عادتی ما خودش را جا میدر جامعه

(. هرکاری که دیگری انجام دهد،  1994)سالکل  ‘ نیستند  "نوع ما"ها از  که آن  -کند می

شوند. اگر  متهم می‘مشاغل ما’به کودن بودن و دزدیدن    ‘ هاآن’باز تهدیدکننده است.  

غیرمتمدن دیده می  ‘یشان’هاعادت رسوم  را حفظ کنند.  با  اگر  تطابق    ’ما‘شوند. و 

‘چیز ما ’ند، به دزدیدن یاب
 (. 1994شوند )سالکل متهم می 2

دزد لذت    مثابهکند، در حالیکه سپربال بهژیژک به پارادوکسی تروماتیک توجه می

ما هیچگاه لذتی را که مدعی هستیم از ما دزدیده شده   ’شود، اما، ما در نظر گرفته می

مهم دیگر این است که نه تنها ملت توسط دیگری   ی(. نکته1993)ژیژک    ‘ایمنداشته 

دهد تا  های ما در مورد دیگری بزرگ به ما اجازه میشود، بلکه فانتزیبزرگ تهدید می

ترین  ایماژ مجذوب کننده دیگری بزرگ به درونی ’  لذت خودمان را سازماندهی کنیم:

وجود دارد و لذا ما    "بیش از خودمان در ما"بخشد. به آنچه  گی ما جسمیت میدوپاره

می باز  خودمان  کامل  هویت  به  دستیابی  از  ما1993)ژیژک  ‘داردرا  شکل   (.  به 

 . بریملذت میای از فانتزی تهدید دیگری بزرگ منحرفانه

یادآوری می به ما   درون کند که ممکن است سپربال یک دیگری  استاوراکاکیس 

حتی اگر   -ی در بیرون استی بدی نسبت به اجتماع ما فردمنشاء همه’ملت باشد:  

(. خائنی که  2007)استاوراکاکیس  ‘یکی از ما است، یک دشمن درونی، یک خائن است

جفت اصطالح    ‘خائن ’یکی از ماست یکی از آنهاست، دیگری در بطن اجتماع. اصطالح  

یا    ‘تسلیم  ’یا  ‘تحویل ’به معنای    tradereی التین  است؛ هردو کلمه از واژه‘سنت ’
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، درحالیکه ‘دهد شخصی است که تحویل می ’  خائنشوند. یک  ناشی می‘ واگذاری’

به دست شدن ’شامل    سنت است.   ‘واگذاری ’یا    ‘ دست  دیگر  نسل  به  نسلی  از 

واگذاری شخص    جایدهد، اما بهای مشابه سنت تحویل می بنابراین، یک خائن به شیوه

  ماستدهد. خائن آنچه متعلق خودش به ملت، خودش را به دیگری بزرگ تحویل می

به  ‘ خائن’است. آیا نام    ‘چیز ’کند  کند، و آنچه که او تسلیم میتسلیم می  دیگرانبه  

تسلیم    ‘هاغیرخودی  ’شود وقتی آنچه متعلق به ملت است را به  سیاستمداران داده نمی

وزیر امور   1جک استراو   2002در سال    ی اروپا؟جویان و اتحادیهن، پناهکنند: مهاجرامی

الطارق ی جبلی موردمناقشه گرفت، متهم شد که منطقه  ‘خائن ’ی بریتانیا لقب  خارجه 

اسپانیا   به  است ’را  کرده  سی    ‘واگذار  بی  این2002)بی  وجود  با  ساکنین (.  که 

و حاکمانشان توسط پادشاهی بریتانیا منصوب الطارق شهروندان بریتانیایی هستند،  جبل 

دهند و در  الطارق در مجلس ایالتی به نمایندگان خود رأی میشوند، ساکنین جبلمی

ها به جز سیاست خارجی و دفاع خودگردان هستند. عالوه بر این،  ی حوزه واقع در همه

حال،  بود. بااین  اشتراکیکرد حاکمیت  آنچه استراو عمالً در موردش با اسپانیا بحث می

شدت حساس بود و حرارت زیادی داشت. آنچه استراو تهدید به واگذاری کرده  مسئله به 

ای نبود. آنچه او تسلیم کرده بود، بنظر، چیزی  گونه قلمرو، مردم یا پول ویژهبود هیچ

 شد تا ملت خودش باشد. که مانع می  فقدانیرفته بود، ازپیش ازدست 

کمک  روان  ما  به  و  میکاوی  بیگانگی  که  دریایم  را  حیاتی  بینش  این  تا  کند 

طور کامل غلبه کند؛ وجه تواند نهایتاً، بهگاه نمیسازی هیچپرخاشگری ناشی از همسان

در خصومت نسبت به دیگران،   گرایی همیشه تمایل دارد خود را نشان دهد:ی ملیتیره

شود  این وجه تیره درک می  . فقط وقتی ‘خائنان’در برساخت سپران بال، و در سرزنش  

همین  است  ممکن  این،  بر  عالوه  شود.  واالیش  تا  باشد  داشته  را  امکان  این  که 

تر را ای{ مثبت دهد، پتانسیل ظهور }به شیوهناپذیری که بیگانگی را پرورش میامکان

دهد و فهم آن را  نیز داشته باشد. خود بیگانگی و خصومتی که مسلماً ملت را ازار می

کند که ناکامی  تواند حاوی امکان توانی خالقانه باشد. کالین عنوان میکند میم میناکا
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می عمالً  نشده  برآورده  میلی  از  )کالین  ناشی  بخشد  شدت  را  خالقانه  فعالیت  تواند 

وجوی  ی جستبرندهسازی ملی پیشناپذیر ارضای همسان (. آیا فقدان اجتناب 1975

ارخالقانه ایماژی  برای  مداوم  مناسبی  و  ناقص،  ضاکننده  همیشه  ملت  است؟  تر 

گاه کامل نیست،  نیست. ادعای آن هیچ  ما کننده است و کامالً درست و کامالً  بیگانه

اش هرگز به حد  اش واقعی نیست، و پیوستگیگاه ثابت نیست، تاریخچه هویتش هیچ

کامالً گاه  یچای یا زبانی هگرایی قومی یا منطقهدهنده نیست. هرگونه ملیکافی تسکین
آورد که  وجود میو خشونت بیشتری را به  -خوردنیست و نهایتاً شکست می  درست

ابژهمی ی خودش هدایت شود. پیوستگی تواند به سوی دیگری یا، احتماالً، به سمت 

کند، و آن  فرضی را تضمین می  1شدگی ی اجتماع خیالی ناراحتی از بسته خورده شکست 

تواند مجدداً ساختاربندی  گرایانه میدارد. فانتزی ملیمید باز نگههای جدیرا برای امکان 

ابژه فراموش شدهاش میشود،  بهاش میتواند جانشین شود، خاطرات  آورده  تواند  یاد 

 تواند در آن در جهت متفاوتی ظاهر شود.ای که ایماژ میشود، و آیینه

 گیری نتیجه

عشق و نفرت؛ سخاوت و خشونت؛ جسارت و ترس  بخشهاست که الهامملت مدت

ی  دهد. یک چهرهگرایی را شکل می)نا(مشهور ملی  2وار ی ژانوس است. این امر چهره

میملی را  یگانگی  این  است.  آن  متحدسازی  توانایی  به  گرایی  فروید  واژگان  در  توان 

فهمید: اروس  آن  ’ی  رانه  معنای  گردآوردن  و  زنده  از جسم  کنار هم در  ها  حفاظت 

بزرگواحد می2004)فروید  ‘ترهای  تاحدی  تمدن  فروید،  نظر  از  به(.    مثابهتواند 

خانواده’ متعاقباً  و  افراد  که  شود  توصیف  اروس  خدمت  در  قبیلهفرایندی  و  های  ها 

  ‘کندکنارهم گردآوری می  -بشریت  -ها در واحد گسترده ترخانوادگی، مردم و ملت

شوند،  ها نهایتاً توسط تمدن سرکوب میتقد بود با اینکه انسان(. فروید مع2004)فروید  

قابل  همروی ما  برای  که  خوشبختی  هرگونه  به  دستیابی  برای  کردن  همکاری  رفته 

 

1 Closure  
2 .Janus در  یگریبه روبرو و د ی کیدو سر،  نیکه از ا شودیم ده یکش ریدو سر به تصو ای: ژانوس اغلب با دو چهره

 .کندیبه پشت سر نگاه م یعنیجهت مخالف آن، 
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عنوان چهره به  این،  با وجود  دارد.  اهمیت  بسیار  است  گرایی،  ی دیگر ملیدسترسی 

ها  تواند به سمت غیرخودی آسانی میی پرخاشگری را درنظر آورد که بهتوان رانهمی

نسبتاً کوچک به’کانالیزه شود: به  نباید منافعی که یک محفل فرهنگی  دنبال دارد و 

ها  دهد مجرایی برای هدایت خصومت به سمت غیرخودی ی پرخاشگری اجازه میرانه 

 (.2004)فروید ‘کم گرفتباشد، دست

تفکیک نیستند؛  ها قابلدهد. آناین دو چهره یک انتخاب این/یا آن را شکل نمی

ازنمی را  تا دیگری خوش توان یک چهره  برد  از  بین  بزند، روایت خود  لبخند  حاالنه 

آینده روایت  و  کند  نشخوار  را  ملت  متضمن داستان  چهره  دو  این  کند.  بازگو  را  اش 

کند.  کاوی در فهم آن به ما کمک میسازی عاطفی است که روان دوسوگرایی و همسان

ی توانیم ملت را در وهلهکاوی، این مقاله اذعان داشت که ما میاز منابع روان  با استفاده

سازی، میل  ی همسان بفهمیم. عالوه بر این، ملت ابژه  اجتماعی خیالی  مثابهنخست به

چیزی  ی آن ایماژی از یک اجتماع متحد، اتحادی خیالی، که دربردارنده  -و فانتزی است

آن هستیم،   ‘ما’است که نمیهیچ  ‘ما ’زیرا    فاقد  نهایتاً  گاه  باشیم که  توانیم چیزی 

امکان این  از  بیگانگی که  شود خطرناک است و ناپذیری منتج میمطلوب میل است. 

نتیجه  امکان  بیگانگی  این  اما  دارد.  خشونت  دموکرات پتانسیل  و  مترقی  نیز ای  را  تر 

سیاسی مداوم برای هرگونه برساخت مسلط هویت در جهان معاصر   یدربردارد: مناظره

 کننده.  گیج شده و گیج
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از همه بیماری19 گیری کوویدگذشته  از وزن نسبی جهانی  مسری    های، امروزه 

- های قلبی کاسته شده است. ]اما در مقابل[ امراض غیرمسری همچون سکته، بیماری 

اند. این  ومیر جهانی را در پی داشتهعروقی و انسداد مزمن ریوی بیش از پیش مرگ

طور ، به2017اند. در سال  ها همچنین در افزایش شیوع معلولیت دخیل بودهبیماری

های غیرمسری  ها در سطح جهان ناشی از بیماری یتدرصد از تمام معلول  80تخمینی  

،  2018تا سال    1ها کمردرد، سردرد و اختالالت افسردگی است.ترین آنکه مهم  بوده

داشته   15حدود   از جمعیت جهان معلولیت  بر    درصد  بالغ  میلیون   190و جمعیتی 

 2است. بزرگسال دچار اختالالت عملکردی بوده

ای بیولوژیک تعریف  ی پدیدهمثابهعمدتاً به  4معلولیت  3پزشکی، طبق الگوی زیست 

]عملکردی[ اختالل  و  آسیب  با  می  5و  گرفته  افراد  برابر  که  نیست  انکارشدنی  شود. 

سازد و  شان را محدود میکنند که زندگیها و اختالالتی را تجربه میبسیاری آسیب 

های فراوانی برای خواهد بود اگر نپذیریم که مداخالت پزشکی کمک البته غیرمنصفانه

حال این تصور های افراد دچار آسیب و اختالل کرده است. بااینتخفیف درد و ناراحتی

 هم خطاست که تمام این افراد ذاتاً معلول و دچار ناتوانی هستند.  

علی فیزیکی  اختالل  دچار  افراد  »انجمن  پیش  دهه  چهار  از  و  بیش  تبعیض  ه 

گرایش  6تفکیک«، با  بریتانیایی  فعاالن  از  حوزهسازمانی  در  سوسیالیستی  ی های 

های ]ذهنی  معلولیت، به این موضوع پرداختند که باید بین معلولیت و اختالالت و آسیب 

ی مفهومی اجتماعی  مثابهبدین معنا که معلولیت را باید به  7و فیزیکی[ تمایز گذاشت؛ 

 
1. Institute for Health Metrics and Evaluation, Findings from the Global Burden of 

Disease Study 2017 (Seattle: IHME, 2018), 13. 

2. “Disability and Health: Key Facts,” World Health Organization, January 16, 2018. 

3 Biomedical model 
4 Disability   
5 Impairment  
6 Union of the Physically Impaired Against Segregation 
7. Union of the Physically Impaired Against Segregation, Fundamental Principles of 

Disability (London: Union of the Physically Impaired Against Segregation, 1976). 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
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 1کنند. ر سرکوب و طردی است که افراد دچار آسیب و اختالل تجربه میفهمید که بیانگ

اجتماعیریشه  شرایط  به  مفهوم  این  سرمایه-ی  برمیاقتصادی  معلولیت داری  گردد. 

وضعیتی اجتماعی است که حاکی از ناسازگاری عملکرد جسمانی یک فرد  دچار اختالل  

ی کند. در ادامهخوانی را بازنمایی میو آسیب با ملزومات فرایند تولید است و این ناهم

تاریخی تحلیلی  من  نوشتار،  و  - این  رفاه  بدن،  معلولیت،  میان  ارتباط  از  ماتریالیستی 

دهم تا شناخت مارکسیستی از معلولیت را ارتقای بیشتری بخشم.  داری ارائه میسرمایه

ه تغییراتی که پردازم که دولت رفاه بریتانیایی، با توجه بهمچنین به این موضوع می

کند که چه کسی  های مربوط به معلولیت اعمال کرده است، تعیین میاخیراً در سیاست 

داری به لحاظ جسمی توانا و چه کسی ناتوان است و این کار را بر مبنای ملزومات سرمایه

 دهد. انحصاری انجام می

 داریمارکس و انگلس: بدن و سرمایه

افرادی در نظر گرفته داریدر نظام سرمایه بیولوژیکی  ، معلولیت همچون ویژگی 

نتیجه   ای هستند که درشود که دچار آسیب و اختالل فیزیکی، شناختی، یا روانیمی

شود، محدود  لحاظ اجتماعی »بهنجار« فرض میچه بهها را در مقایسه با آنعملکرد آن

تأثیمی تحت  »معلول«  و  توانا«  جسماً  »فرد  مفاهیم  زیستکند.  الگوی  و  ر  پزشکی 

شوند  های هنجارمندی بیولوژیکی و مقبولیت فیزیولوژیکی تعریف میی نظریه وسیله به

می تعین  پدیدهو  و  ]مفاهیم  همچون  معموالً  مذکور  اختالل  و  معلولیت  هایی[  یابند. 

حال، از منظر مارکسیستی بین این دو شوند. بااینمترادف و قابل جابجایی برساخت می

ی واقعیتی بیولوژیکی باید بپذیریم  مثابهکه اختالل را بهتمایز قائل شد. در عین این  باید 

تعیین-و نقش عوامل اجتماعی  کنند  ای را که در سطح روبنا عمل میکنندهفرهنگی  

کننده  نادیده نگیریم، تصدیق این واقعیت نیز مهم است که معنادارترین عامل تعیین

سازی سود بنا ی بیشینه ی تولیدی است که بر پایه ان شیوه]در تعریف[ معلولیتْ سازم

استدالل می راسل  مارتا  است.  بهرهشده  که  اینکه چه  کند  تعیین  در  اقتصادی  کشی 

 
1. Michael Oliver and Colin Barnes, The New Politics of Disablement (Basingstoke: 

Palgrave Macmillan, 2012), 20–22. 
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به و  معلول  دارد.کسی همزمان  بسزا  نقشی  است،  توانا  سرمایه،   1لحاظ جسمی  برای 

هایی که  . بنابراین، بدنمنبع ]تولید[ ارزش است  -توانایی کار کردن–قدرت نیروی کار  

کشی قرار گیرند، بیشترین اهمیت را دارند. در نتیجه،  توانند در فرایند کار مورد بهرهمی

کار  انجام  از  ناتوانی  افرادی که معلول خوانده می  2]متغیر[  بهدر تشخیص  کار  شوند، 

می شرایطگرفته  از  حاکی  است  اجتماعی  وضعیتی  معلولیتْ  اساس،  همین  بر    شود. 

اقتصادی و  اجتماعی  و محرومیت  تجربه نامساعد  اختالل  و  آسیب  دچار  افراد   ای که 

بهمی و  سرکوب  و  آنکنند  راندن  میحاشیه  نشان  را  مهمها  چنین دهد؛  علت  ترین 

 وضعیتی ناسازگاری جسمانیت این افراد با ملزومات کار مزدبگیری استثماری است. 

ای در باب معلولیت ندارند، اما  نظریه  گرچه نه کارل مارکس نه فریدریش انگلس

ای های چنین نظریه داری و بدن ریشه ی بین سرمایهها از رابطهتوان در تحلیل آن می

پدیده کار  مارکس،  استدالل  طبق  یافت.  »تقالی را  نیازمند  که  است  جسمانی  ای 

وای طبیعی  ها، قهای بدن « کارگری است که »بازوها و پاها، سر و دستهای اندامارگان

درمی حرکت  به  را  بر   3آورد«.بدنش  که  است  کار  فرایند  مارکس،  استدالل  به  بنا 

کند که چه ق سم ظرفیت بدنی  راند و عمدتاً تعیین میهای بدن کارگر فرمان میحرکت 

انجامد که  برای کار در بازار کار نیاز است. این امر به تصور  ظرفیت بدنی  هنجارمند می

ی بخشی  مثابهتوانند بهرادی که دارای ظرفیت جسمی خاصی هستند میبرمبنای آن اف

های عاری از هایی هوشمند با ارگاناز کلیت نیروی کار عمل کنند و همچون »ارگان 

ماشین باشند«. هوش   داشته  همکاری  کارگران   4آالت  به  را  شرایطی  سرمایه  سپس 

ت، نیازها و انتظارات فرایند کار  هایشان را با میزان سرع ها بدنکند تا آنتحمیل می

بی و  یکنواخت  با »حرکت  را  خود  کارگران حرکات  دهند.  ماشین«  تطبیق  یک  امان 

 
1. Marta Russell, “Disablement, Oppression, and the Political Economy,” Journal of 

Disability Policy Studies 12, no. 2 (2001): 87–95. 

2 Inability to work 
3. Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Lawrence and Wishart, 1977), 173–75. 

4. Marx, Capital, vol. 1, 395. 
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از ]کارگران[ بهره میچنین برنامهبا این  1سازند. همگام می گیرد ...  ی کاری »ماشین 

 2]کارگران[ باید از حرکات ماشین پیروی کنند«.

این   ظرفیتبا  اگر  کار    بدنی  حال،  فرایند  و  تولید  ابزار  تولیدی  ظرفیت  با  کارگر 

نیازهای عملیاتی فرایند کار  هم توانایی جسمی کارگر و  انتظار  مطابقت  خوان نباشد، 

کارگیری شود. مارکس با بهآالت میای تخاصمی بین بدن و ماشیناحتماالً سبب رابطه 

های طبیعی بدن انسانی  مصرّانه تأکید دارد که محدودیت  3های ضعیف«مفهوم »بدن

ساخت مادی و ظرفیت جسمانی بدنْ مانع از    4کند. سودبخشی ابزار تولید را مهار می

پای ظرفیت کامل فرایند تولید پیش بروند و ]در نتیجه[  شود که افراد بتوانند پابهآن می

ین  ها بیانگر تضاد بی این کند که همهظرفیت تولیدی ذاتی ابزار تولید را محدود می

کند که ابزار تولید  »واقعیت« بیولوژیکی طبیعی و علم است. مارکس خاطر نشان می

طور نامحدود به تولید ادامه دهد و منبعی احتمالی برای حرکت و تولید ابدی  تواند بهمی

بدن در  خاص  طبیعی  موانع  »با  که  اگر  تنها  اما  ارادهباشد  و  ضعیف  قوی   های  های 

  5رد.شان« برنخومتصدیان بشری

بدنی ظرفیت  با  افرادی  که  معناست  بدین  تلویحاً  مارکس  از    موضع  متفاوت 

تری برای فرایند تولید ایجاد  استانداردهای بدن هنجارمند، مستعد آنند که مانع بزرگ

اختالل  و  آسیب  هرگونه  محدودیت  کنند.  از  بدنبیش  میهای  هنجارمند    تواند های 

بدن برخی  که  تصور  این  کند.  تحدید  را  تولیدی  دستگاه  اقتصادی ظرفیت  ارزش  ها 

دلیل ناسازگاری  رو، بهگیرد. از اینجا نشأت میتری در مقایسه با بقیه دارند از همینکم

ی منبع  مثابهها را بهداری آنبدن طبیعی معلولین با ملزومات فرایند کار، نظام سرمایه

نمی اقتصادی  میارزش  محکمی  بنیان  مردودسازی  همین  و  طرد شناسد  برای  شود 

 
1. Marx, Capital, vol. 1, 397. 

2. Marx, Capital, vol. 1, 398. 

3 weak bodies  
4. Marx, Capital, vol. 1, 380. 

5. Marx, Capital, vol. 1, 380. 
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همان افراد.  این  از  بسیاری  میاجتماعی  راسل  که  سنگ طور  »نخستین  بنای نویسد 

 1کشی از کار مزدبگیری است«.ها از فرایند بهرهسرکوب معلولین ... طرد آن

ی از مسئله  ی معلولیت نداشتند اما ای دربارهگرچه مارکس و انگلس تحقیق ویژه

های ناشی  ی زخمها ضمن بحث دربارهاند. آنآسیب و اختالالت ]عملکردی[ طفره نرفته

های کارگران  ی کارگر، تحقیر و خفت فیزیکی  تودههای طبقه ی طبقاتی بر بدناز مبارزه

داری دهد که سرمایهکنند. مارکس نشان میی فرایند تولید را شدیداً تقبیح میوسیله به

  2شان را«.ها هم ذهن و روان دهد ... هم گوشت و خون آن ها را بر باد میدگی انسان»زن

بر بدن تحمیل میانگلس با شرح مفصل رنجی که سرمایه کند، دقیقاً  داری مستقیماً 

او ضمن ایجاد ارتباط بین بدن و ملزومات  عملیاتی    3این پدیده را بررسی کرده است. 

ست عادی. خم و راست شدن مداوم  که آسیب و اختالل امری  کند فرایند کار، تأکید می

که ویژگی کار تولیدی در کارخانه است به تغییر حالت  کمر، شانه و زانوی کارگران 

ای را کند که صنعتی شدن »تصادفات زیاد  نسبتاً جدیاو استدالل می  4شود. منجر می

ت که آمادگی و توانش برای ها برای کارگر این اسدر پی داشته که عوارض جانبی آن

ی او، آسیب و اختالل توانایی به گفته  5دهد«. طور کامل از دست میکار را کمابیش به

که  طوری کند، بهدهد و همچون مانعی برای فروش ]توان کار[ عمل میکار را کاهش می

  گویی افراد ]دچار آسیب و اختالل[ کارکرد فیزیکی مطلوب برای مشارکت ]در فرایند

کشی اقتصادی  ها همچون منبعی برای بهرهکار[ را ندارند. بنابراین وقتی تقاضا برای آن 

جا،  یابد. در اینی بخشی از نیروی کار کاهش میمثابهشان بهشود، ارزش مصرفیکم می

اقتصادی اجتماعی و  را شرح میانگلس طرد  اختالل ای  افراد  دچار آسیب و  دهد که 

تر ترتیب بنیان فهمی مارکسیستی از معلولیت روشنو بدینممکن است تجربه کنند  

تأکید میمی مارکس  فرایند کار طرد میگردد.  از  افراد  این  که  انبوه  کند  به  و  شوند 

 
1. Russell, “Disablement, Oppression, and the Political Economy,” 88. 

2. Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Lawrence and Wishart, 1972), 88. 

3. Frederick Engels, The Condition of the Working Class in England (Oxford: Oxford 

University Press, 2009). 

4. Engels, The Condition of the Working Class in England, 172–73. 

5. Engels, The Condition of the Working Class in England, 173. 
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عمدتاً دچار    شانی کار، افراد ناتوان از کار و کسانی که هستیجمعیت ارتش ذخیره

اعانه با صفاتی    2پیوندند. ست، می  1گیریبینوایی و  افراد که  این  مارکس معتقد است 

شوند، در واقع »قربانیان صنعت  مصرف« توصیف میاخالق و فاسد« و »بیچون »بی 

توسعه]کارخانه با  که  هستند  ماشینای[  جمعیت ی  بر  ُپرخطر  افزوده  آالت  شان 

 3شود«.می

]اما این  کند و این واقعیتی مسلم است.  شرایط تولید به بروز معلولیت کمک می

سرمایه دولت  که  است  مهم  همچون نیز[  معلولیت  ]تعریف[  تثبیت  و  تقویت  در  دار 

داری ی سرمایهبندی افراد نقشی جدی دارد. نظام سیاسی جامعهای برای دستهمقوله 

سیاست  در  اجتماعیگذاری انحصاری  انسان های  تعریف  در  بنیادین  نقشی  که  ها  ای 

کند. دولت، پیش از انجام مسئولیت نظام  توان دارند، مداخله میی افراد توانا یا نامثابهبه

ارزیابیرفاهی طبق  ملزومات    اش،  به  پاسخ  و  کردن  کار  برای  افراد  توانایی  از  ]خود[ 

بندی مذکور را تقویت  ی معلولیت را مستقیماً بر افراد تحمیل و دستهفرایند تولید، مقوله

 کند. می

 داری رمایهمعلولیت و وابستگی در نظام س 

اجتماعی   حمایت  نیازمند  احتماالً  کار  فرایند  از  طرد  با  مواجهه  از  پس  معلولین 

سپتامبر  می و  بین جوالی  به2019شوند.  تخمینی  ،  در   6.7طور  افراد  این  از  درصد 

حالی در  بودند،  بیکاری  معضل  دچار  بقیه  بریتانیا  برای  رقم  این  بود.   3.7که  درصد 

لحاظ  درصد از معلولین به  43درصد در بین افراد غیرمعلول،  15 عالوه، در مقایسه با به

وجوی شغل اقتصادی غیرفعال بودند، به این معنا که شغل نداشتند یا فعاالنه در جست 

درصد از معلولین  در سنین کار شاغل بودند،   52.4طور کلی، در بریتانیا تنها نبودند. به

به همین ترتیب در امریکا در سال    4د بود. درص  81.8که این رقم برای بقیه  در حالی

 
1 pauperism 
2. Marx, Capital, vol. 1, 602–3. 

3. Marx, Capital, vol. 1, 603. 

4. Andrew Powell, People with Disabilities in Employment (Briefing Paper, no. 7540, 

House of Commons Library, August 13, 2020). 

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7540
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درصد از معلولین رسماً   7.3درصد بین افراد بدون معلولیت،    3.5، در مقایسه با  2019

کار،   سنین  در  معلول   افراد  بین  از  و  بودند  به  66.3بیکار  کار  نیروی  شمار درصد 

 1رفتند. نمی

مادی به بخشی از ماهیت های باالی بیکاری حاکی از آنند که محرومیت  چنین نرخ 

درصد    25، در بریتانیا تخمینی معادل  2016ی معلولیت بدل شده است. در سال  تجربه 

  2درصد  میانگین، در فقر »شدید«   50تر از  از معلولین  در سنین کار با درآمدی پایین

همچنین بین    3درصد بود.  13کردند که این رقم برای بقیه  زندگی خود را سپری می

از خانواده2017و    2016ای  هسال از بین آن دسته  از کسر ،  های بریتانیایی که بعد 

درصد    45کردند،  درصد  میانگین زندگی می  60تر از  های مسکن، با درآمدی پایینهزینه

  13.2در مقایسه با    2017در امریکا نیز در سال    4کم یک عضو معلول داشتند.دست

درصد از معلولین  در سنین کار  29.6طور تخمینی درصد برای افراد بدون معلولیت، به

 5دچار فقر بودند. 

خصلتزمانی طرد  و  فقر  ]طبیعتاً[  که  باشد،  معلولین  از  بسیاری  زندگی  نمای 

بقایشان بدل می برای  راهی  به  به دیگران  افراد  این  بهوابستگی  رغم دید منفی  شود. 

موالً معلولین را مستحق دریافت های اجتماعی فاقد شغل، معنسبت به گروه  ]جامعه[

برمی  حمایت زیست اجتماعی  الگوی  تسلط  که  شمارند.  است  شده  سبب  پزشکی 

ها مستعد این باشند که وضعیت و  طور کلی پذیرفتنی باشد و آنوابستگی این افراد به

دلیل شرایط جایگاه اخالقی خاصی در جامعه بیابند. با در نظر گرفتن اینکه معلولین به
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شود که کنترل  ای نگریسته میگونهها بهشان تقصیری به گردن ندارند، به آنگیزند

کمی بر وضعیت بیولوژیکی خود دارند یا هیچ کنترلی بر آن ندارند. این تصور نیز وجود  

شان ها مانع از کار کردنهای آنکردند، اما بدنتوانستند کار میها اگر میدارد که آن 

ماً نظر بر آن است که معلولین مستحق دریافت حمایت از سوی در نتیجه، عمو  1است.

  2شان تضمین شود.نظام خدمات رفاهی هستند تا هستی مادی

نهادی متناقض و پدیدهدولت رفاه در نظام سرمایه ای دیالکتیکی  داری انحصاریْ 

از دل مبارزه نهاد    یاست که  این  مبارزات شکل گرفت.  این  با  یافت و  تولد  طبقاتی 

نقطه  و  تضاد طبقاتی  بازتاب  موازنه همزمان  به  ی  نیز هست، که  نیروهای طبقاتی  ی 

،  حالبااین  3ی کارگر است.ی منافع هم سرمایه و هم طبقههای مختلف دربردارندهاندازه

است که هدف از آن حراست دائمی  داری نهاد مذکور در نهایت بخشی از دولت سرمایه

داری است. نظام رفاهی برای کمک به انباشت بلندمدت سرمایه ضروری از نظام سرمایه

بخشیدن   است، حال چه برای برقراری شرایط خلق ارزش اضافی چه برای مشروعیت 

سرمایه ر  4داری.به  نظام  اعظم  بازتولید  بخش  فرایند  در  نقش  ایفای  به  ملزم  فاهی 

ی خدماتی همچون بهداشت، آموزش و تأمین  ای که از طریق ارائه اجتماعی است، رویه

افراد را »بازتولید می ها در جایگاه  شود آنکند«، به این معنا که سبب میاجتماعی، 

جامعه سرمایهاعضای  و ی  جامعه  این  طبقاتی  طبیعت  کنند،  عمل  بنای  سنگ  داری 

ی مشارکت در فرایند تولید  ی منبع کار، آمادهاقتصادی آن را بپذیرند و مشخصاً به مثابه

شوند ی معلولین که مستحق دریافت حمایت اجتماعی شناخته میباشند. ]حال[ درباره

دلیل  شوند، بهی نیروی کار برای فروش پذیرفته میی ارائهو همچون مستثنایی بر قاعده

ان برای مشارکت در کار مزدبگیری، دولت سرمایهدک آن فرصت  داری خود را تنها  ها 

 داند. ها مسئول میی مادی زندگی آنبرای بازتولید شرایط اولیه 
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دهد که تمام جوامع برای ]تفکیک[ افرادی که ناتوان از حفظ ایان گاف نشان می

می خلق  را  مقوالتی  هستند،  کار  طریق  از  خود  پیشرفته در    1کنند. بقای  ی جوامع 

های اصلی توزیع بخشی از ارزش اضافی  ست از شیوهداری، خدمات رفاهی عبارتسرمایه

توانند در فرایند  جامعه که از طریق اعضای نیروی کار تولید شده، بین افرادی که نمی

به باشند.  داشته  مشارکت  رفاه  کار  خدمات[  توزیع  ]راه   تنها  کلیساها  تاریخی،  لحاظ 

دورهاجتماعی   در  گرچه  بودند.  معلولین  هسته برای  مارکس  حیات  بعدها  ی  آنچه  ی 

را تشکیل   رفاه  او بهدولت  اما  بود،  پا نگرفته  از داد هنوز چندان  این شکل  از  زیرکی 

به را  آن  و  بود  آگاه  اجتنابمثابهبازتوزیع  ویژگی  سرمایهی  نظام  داری ناپذیر 

اینبازمی تصدیق  مارکس ضمن  بخشناخت.  از که  به دالیل گوناگون  از جمعیت  شی 

اعالم کرده است که آنفرایند کار طرد شده علناً  به  ها »تحت فشار شرایطاند،  شان، 

  2اند«.گشته کشی از نیروی کار دیگران وابسته بهره

کشی با  ی بخشی از نیروی کار  قابل بهرهمثابهدر نتیجه، بسیاری از معلولین که به

ش تعریف  اندک  خدمات  دهارزش  مزدبگیری،  کار  نیروی  از  طرد  جبران  ازای  در  اند، 

دهد.  ها انتقال میکنند که سهمی از ارزش اضافی جامعه را به آنای را دریافت میرفاهی

کند که در  خدمات تأمین اجتماعی همچون منبعی ضروری برای قدرت خرید عمل می

ت و ]دریافت خدمات مذکور  صورت تا حد بسیاری از دسترس معلولین خارج اسغیراین

اجازه می افراد[  این  میبه  بازتولیدشان کمک  به  که  را  بهدهد ضروریاتی  دست  کند، 

برای ارتقای    ی سالمت و بهداشت گرچه اقداماتی جدیآورند. خدمات دولتی در حوزه

های  نحوی متناقض این ظرفیت را نیز دارند که شیوههستی فیزیکی افراد هستند اما به

به ودکنندهمحد کنند.  تحمیل  را  کنترل  و  مداخله  از  خرید     همین  ای  قدرت  ترتیب، 

ای ی مؤلفه کنندهاعطاشده ]از سوی دولت[ عالوه بر حمایت از بازتولید  معلولین، تضمین

رود همچون شکلی از غرامت پذیرفته  از پشتیبانی فیزیکی و مادی است که امید آن می

داری و شرایطی را که به ناتوانایی این افراد برای  ام سرمایهشود تا هرگونه مخالفت با نظ 
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انجامد، فروبنشاند. چنین است شرح  نقش دولت رفاه  مشارکت کامل در فرایند کار می

مشروعیت و  اجتماعی  هارمونی  حفظ  برای  تالش  جهت  نظام    در  به  بخشیدن 

   1داری. سرمایه

 ی کار معلولیت، رفاه و ارتش ذخیره

ن گرچه تحلیل خود را در چارچوب مارکسیستی مطرح نکرده است، اما  دبورا استو

ارائه در  را  رفاه  دولت  نقش  نشان  اهمیت  است،  معلول  کسی  چه  اینکه  ]تعریف[  ی 

بهمی مقوله گفتهدهد.  معلولیت  او  اجازه ی  جامعه  به  که  است  برساخته  اجتماعاً  ای 

را ترسیم کند. طبق استدالل او،  ی میان توانایی کار کردن و وابستگی  دهد محدودهمی

که »افرادی را که در چارچوب نظام توزیعی  مبتنی بر  ست از این هدف این کار عبارت

گیرند از نیازمندترین افراد جامعه که دلیل مشروعی برای دریافت حمایت  کار قرار می

سازند«.  جدا  دارند،  به   2اجتماعی  معلولیتاستون  از  دولت  که  است  مدعی    درستی 

او گرچه این کارکرد   3گیرد. ی نیروی کار بهره میای برای تعیین اندازهی مقوله مثابهبه

 ای رسمی و اجرایی مقوله کند اما پیش از هر چیز معلولیت را »اقتصادی را تصدیق می

این تحلیل چشم   4کند«.فهمد که حقوق و مزایای تعداد زیادی از افراد را تعیین میمی

بندد. تأکید  کنند، میهای رفاه عمل میای که در آن دولتدارانه ر سرمایهخود را بر بست

کند چه کسی توانا  اصلی استون بر این است که معلولیت همچون یک مقوله تعریف می

برای انجام کار است و چه کسی نیست. اما در اینجا ظرفیت و توانایی انجام کار را باید  

 داری فهمید.  سرمایهدر چارچوب ضروریات عملیاتی نظام 

تالشبه طبقهرغم  برای  پایهها  بر  معلولیت  انواع  اندازهبندی  عینی  گیریی  های 

زیست  الگوی  از  بخشی  همچون  سرمایهبالینی  نظام  در  معلولیت  یک پزشکی،  داری 

و اختالل   ی ثابت نیست بلکه سیال است. گرچه الگوی مذکور معلولیت را با آسیبمقوله 

بندی  ی معلولیت دسته مثابهها و اختالالت بهداند، اما تمام آسیب می  فیزیکی یکسان
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به حساب نمی معلولیت  از حد کاملْ  بینایی  کمتر  امروز  مثال، در جهان  برای  شوند. 

 دارای بار ارزشی  کارشناسان پزشکی، فعاالن و دولتْ بر اینکه یک آسیب    آید. داورینمی

داری انحصاری، گذارد. در نظام سرمایهیا خیر اثر می یا اختاللْ معلولیت برشمرده شود

که چه کسی معلول است، نقشی مرکزی دارد اما این ارزیابی  دولت رفاه در تعیین این

تر بحث شد، ملزومات بدنی فرایند کار  ی تولید مجزا نیست. همانطور که پیشاز شیوه

]همین دارد؛  نقش  معلولیت  تعریف  در  عمدتاً  که  را  ملزو  است  وسیعی  بستر  مات[ 

ی  دهد که بر پایهدست میگیرند و بنیانی بهها شکل میگستراند که در آن ارزیابیمی

از سیاست بسیاری  اجتماعی عمل میآن  آنکنند. خاصهای  فردی  تر  بازشناسی  که 

ی معلولْ به نقش دولت رفاه در تنظیم و بازتولید منبع کار بستگی دارد. تشخیص مثابهبه

افرادی همواره مبتنی بر انتظارات بدنی از نیروی کار مزدبگیری است اما در هر    چنین

داری ی تاریخی خاص این تشخیص اغلب بر اساس نیازهای خاص نظام سرمایهلحظه 

اقتصادی  -ی معلولیت کامالً با بستر اجتماعیشدهی پذیرفته شود تا مقولهدگرگون می

این    1ی تاریخی همخوان باشد.ایه در آن لحظه تاریخی و نیازهای فرایند انباشت سرم

به بهانعطاف  اختالل  افراد  دچار  نقش  به  از جمعیت مثابهنحوی گریزناپذیر  بخشی  ی 

 نیروی کار اضافه مرتبط است.  

همانطور که شرح آن رفت، از نگاه مارکس افرادی که به دلیل آسیب یا اختالالت  

شوند.  ی کار تبدیل میه اعضای ارتش ذخیرهمختلف قادر به کار کردن نیستند اغلب ب

دهد که در موقع  نیاز،  این جمعیت مازادْ منبعی در دسترس را برای سرمایه تشکیل می

مارکس به این    2کشی قرار گیرد.تواند مورد بهرههمچون مخزنی از نیروی کار بالقوه می

ی ه »در طول دورهدهد کویژه نقش تنظیم نیروی کار موجود را تخصیص میمنبعْ به

میانگین رونق  و  می  3رکود  وارد  فشار  کارگری  فعال  ارتش  دورهبر  در  و  های  آورد 
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به نظر مارکس ارتش    2کند«. ها را مهار میمطالبات آن  1،آلودفعالیت تبتولید و  اضافه

که  را دارد، در حالی  های رکود اقتصادی کارکرد سرکوب نارضایتیی کار در دورهذخیره

 3کند. ی مطالبات مزدی را مدیریت میهای رایج خصوصاً دربارههای رونق چالشدر دوره

شیوه همچون  ارتش  این  میاساساً  عمل  کنترل  برای  را  ای  دستمزد  افزایش  تا  کند 

 4های نیروی کار را کاهش دهد. محدود سازد و هزینه

ی ناهمگن از افراد را در بردارد، سه دستهی کار که گروهی  مارکس در ارتش ذخیره

شامل    5( جمعیت شناور1داند:  ی اضافی را از هم متمایز میی یک الیهعالوهبزرگ به

افرادی که به دلیل چرخه  از  اقتصادی بیکار هستند اما دنبال کار  آن دسته  ی عادی 

پنهان2گردند؛  می کارگران کشاورزی بیکار هست  6( اعضای  ند که همراه با  که عمدتاً 

به تسلط سرمایه اقتصادی جمعیتمثابهداری  یافت؛  ی نظامی  افزایش  اعضای  3شان   )

پاره  7راکد و  موقت  اشتغال  با  غیررسمی که  میوقت  تعریف  کاهش  ای  به  که  شوند 

ی تر از میانگین  طبقهپایین  8ی«های بازار نیروی کار و هستی مادی »پرمخاطرهمهارت

بهمیکارگر   زیست انجامد.  بینوایی  و  فقر  وضعیت  در  که  را  افرادی  مارکس  عالوه 

جمعیت نسبی« که افراد  دچار آسیب یا  ی اضافهترین الیه»پایین  یمثابهکنند، بهمی

قرن اخیر یا بیشتر،  حال در طول نیمبااین  9شناسد. گیرد بازمیاختالالت را نیز دربرمی

در موقعیت   تر آن است که معلولین را کالًی انحصاری، دقیقدارهای سرمایهدر اقتصاد

راکد حوزه بین گروه جمعیت  ببینیم  اشتغال غیررسمی و گروهسیالی  افرادی که    ی 

ی کار بتواند  که ارتش ذخیره کنند. برای اینخارج از بازار کار فقر شدید را تجربه می
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نیروی کار  موجو برای تنظیم جمعیت  را  د محقق کند، وجود همیشگی کارکرد خود 

ای غنی از اعضای شناور نقشی حیاتی دارد، چراکه اعضای این گروه هر لحظه  ذخیره

ها  وجوی کار، آماده به کار، در حال آموزش و دارای مهارتی افراد  فعال در جستمثابهبه

به    ترین افرادشان، نزدیکهای قبلی اشتغالشده در طول دورهی مرتبط  کسبو تجربه

آن نتیجه،  در  هستند.  کار  جایگزین،  بازار  کار   نیروی  همیشگی   منبع  جایگاه  در  ها 

 دهند.  ترین تهدید برای اعضای نیروی کار  فعلی را تشکیل میبزرگ

ذخیره  ارتش  بهترکیب  کار  نیروی  و هیچی  است  سیال  بلکه  نیست  ایستا  وجه 

داری در ی نمونه، تاریخ سرمایهمرزهای متغیری بین آن و نیروی کار وجود دارد. برا

هایی است که در پاسخ به شرایط ی دورهداری انحصاری دربردارندهکشورهای سرمایه

  1اند. تاریخی خاص  انباشت سرمایه، افراد معلول در بازار کار همزمان ادغام و طرد شده

دهه  طول  سرمایهدر  کشورهای  از  دیگر  بسیاری  همچون  بریتانیا  در  اخیر،  ری دای 

ی منبعی برای مثابهی تمرکز بار دیگر به سمت معلولین  در سنین کار بهپیشرفته، نقطه

افزایش   برای  اجتماعی در جهت تالش  تأمین  اصالحات  و  است  نیروی کار چرخیده 

برای  ]اصالحات مذکور[  این مدعاست.  بر  کارْ شاهدی  نیروی  در  افراد  این  مشارکت 

تر  ها را که پیشی کارْ وضعیت بدنی آنارتش ذخیره تبدیل این گروه به اعضای شناور 

کند و شکلی از دولت رفاهی  شد، مجدداً ارزیابی میخوان شمرده میبا فرایند کار ناهم

ی معلولیت به نفع سرمایه دست به مداخله گیرد که برای بازتعریف مقوله را به خود می

   2زند. می

 اصالحات رفاهی و نیروی کار معلول 

ی گذشته شاهد آن بودیم که دولت بریتانیا، تحت تأثیر اقداماتی جهت ول دههدر ط

ی نیروی کار، تالش کرده است معلولیت را بازتعریف کند. دولت از  بسط ارتش ذخیره

 
1. Mark Hyde, “From Welfare to Work? Social Policy for Disabled People of 

Working Age in the United Kingdom in the 1990s,” Disability and Society 15, no. 2 

(2000): 336. 

2. Grover and Piggott, Disabled People, the Reserve Army of Labour and Welfare 

Reform, 711. 
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سیاست میان  مرزهای  کوشید  اجتماعی  تأمین  ]قانون[  اصالح  و  طریق  رفاهی  های 

ی  معلول را به اعضای شناور ارتش ذخیرههای بازار کار را کمرنگ کند تا افراد سیاست

هایی از حمایت غیرشغلی را تأمین  کار تبدیل سازد؛ ]این قانون[ گرچه همچنان مؤلفه 

ی نیروی کار مورد استفاده  کند، اما همچون سیاستی اقتصادی برای تقویت ذخیرهمی

، چنین اقداماتی از سوی دولت بریتانیا یادآور هشدار کالوس  ترتیببدین  1گیرد. قرار می

اینکه سیاست  گذاری اجتماعی »راه و روش دولت است در جهت اوفه است مبنی بر 

 2تالش برای تبدیل  مدام  کارگران  غیرمزدبگیر به کارگران مزدبگیر«.

ی کالن در  ی سیاستمثابهبه  3( ESAی حمایت و اشتغال )هزینهدر بریتانیا، کمک

اعطای کمکحوزه  آغاز شامل  در  ابتدایی  جایگزین  ی معلولیت شکل گرفت که  های 

ای برای ارزیابی توانایی کار   تدریج به قاعدهشد اما بهدرآمد به معلولین  در سنین کار می

گونه معرفی  این هزینه بعد از تحوالت مذکور  منطق این کمک  4افراد معلول بدل گشت.

که در های شغلی بیشتر برای افراد است، حال آناهی برای تأمین فرصتشود که رمی

فرایند »مهارت اساس، بسط  ذخیره از طریق  کار  نیروی  دنبال می  5افزایی«ی  کند.  را 

6ی ارزیابی توانایی شغلی )اقداماتی که بر پایه
WCA برای بازشناسی معلولین صورت )

اد را از نظر عملکرد مورد انتظار برای نیروی  گیرد و وضعیت بیولوژیکی و بدنی افرمی

ترتیب ارزیابی  هزینه است. بدینناپذیر از سیاست این کمک سنجد، جزئی جداییکار می

 
1. Grover and Piggott, Disabled People, the Reserve Army of Labour and Welfare 

Reform, 712. 

2. Claus Offe, Contradictions of the Welfare State (Cambridge, MA: Massachusetts 

Institute of Technology Press, 1984), 92. 

3 Employment and Support Allowance 
ی معلولیت در بریتانیا است که  یکی از دو سیاست اجتماعی کالن فعلی در حوزه   ESAی  هزینه. سیاست کمک4

 Personal Independenceشود. سیاست دوم پاداش استقالل شخصی )شامل افراد معلول در سنین کار می

Payment   است که از جمله مزایای غیرمشروط )non-means tested benefit   ی بیکاری در است )مانند بیمه

نگام از دست دادن کار یا ناتوانی از انجام کار به دلیل بیماری یا معلولیت، که رقم آن ثابت است(. این پاداش بر  ه

ها برای رسیدن کند تا بسنجد آیا آن های کارکردی فردی را ارزیابی می مبنای فهم بیولوژیکی از معلولیت، ظرفیت

 یا خیر. به سطحی از زندگی مستقل نیازمند حمایت مالی هستند
5 upskilling 
6 Work Capability Assessment 
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ادعای فرد معلول نسبت به معلولیتش بر مبنای ماهیت فرایند کار که نقشی جدی در  

 ه است.رسانیْ نهفتسنجش وضعیت معلولیت فرد دارد، در دل این سیاست  کمک

ی جایگزین  درآمد  هزینهترین کمک، مهمESAدر بریتانیا، پیش از اجرای سیاست  

بود که ارزیابی    1ی فقدان توانایی انجام کار« هزینه برای معلولین  در سنین کارْ »کمک

مؤلفه-کار از  یکی  بهمحور  آن  میهای  بااینشمار  سیاست  رفت.  در  این  ESAحال   ،

ی تعریف معلولیت باالتر رفته است،  و آستانه  2تر شده استرانهگیفرایند ارزیابی سخت

ی معلول و ناتوان از انجام کار معرفی  مثابههای گذشته بهیعنی افرادی که طبق ارزیابی

اینکه مناسب  کار دستهمی رو  بندی شوند روبهشدند، اکنون با احتمال بیشتری برای 

در طول سال د  2013و    2010های  هستند.  »کمکورهو  از  گذار  فقدان  هزینه ی  ی 

تر مستحق درصد از متقاضیانی که پیش  22و ارزیابی مجدد افراد،    ESAتوانایی کار« به  

  WCAی قبلی بودند، بعد از ارزیابی مجدد با معیار جدید  دریافت حمایت تحت برنامه

بازتعریف معلولیت طبق  بنابراین    3مستعد و توانا برای انجام کار تشخیص داده شدند. 

  ستاست که در واقع اقدامی  ESAای اصلی در دل  ارزیابی بر مبنای فرایند کارْ مؤلفه

های توانا و کارآمد و ]متعاقباً[  ی بدنمثابهتری از افراد به برای ساختن جمعیت بزرگ 

 ست جهت کاهش خدمات رفاهی.  تالشی

ای تنظیم مجدد جمعیتی است  در عین حال که سازوکاری بر  ESAی  هزینه کمک

دنبال این هدف است گنجد، به نحوی کامالً شایان توجه به ی معلولین میکه در دسته 

که تعیین کند چه کسی را باید مناسب برای کار مزدبگیری تشخیص داد و چه کسی 

را نه و بنابراین چه کسی مستحق دریافت کمک  دولتی است و چه کسی نیست. پس  

مرحله  اجاز  حمایت  WCAباری  ی  دریافت  برای  الزم  شرایط  فاقد  اگر  متقاضیان   ،

های  ی بدنمثابهشوند و مجبورند بهتشخیص داده شوند، مناسب برای کار معرفی می

 
1 Incapacity Benefit 
2. Chris Grover and Karen Soldatic, “Neoliberal Restructuring, Disabled People and 

Social (In)security in Australia and Britain,” Scandinavian Journal of Disability 

Research 15, no. 3 (2013): 220. 

3. Steven Kennedy, “Incapacity Benefit Reassessments,” House of Commons 

Library, April 1, 2014. 



 

 

 داری انحصاری معلولیت و رفاه در نظام سرمایه 446

صف به  کار[  انجام  ]برای  آنتوانا  بپیوندند.  بیکاران  دریافت  های  مستحق  اگر  ها 

شوند: گروه نخست »گروه  می  باشند هم احتماالً در دو گروه تقسیم  ESAی  هزینه کمک

ها  شوند اما آنی معلول پذیرفته میمثابهاست که در آن افراد به   1فعالیت مرتبط با کار«

هایی برای کار در آینده دارند. بنابراین  گیرند که ظرفیترا همچون گروهی در نظر می

های  فعالیت  ها گرچه مجبور نیستند بالفاصله شغلی به دست آورند، اما متعهدند درآن 

هایشان روبرو  مرتبط با کار مشارکت کنند وگرنه با خطر از دست دادن مزایا و مستمری 

این می به  نسبت  انتظارات  شرایطی  چنین  در  گرچه  بتوانند  شوند.  افرادی  چنین  که 

یابد، اما حمایت درآمدی غیرشغلی برای این فعاالنه شغلی را دنبال کنند کاهش می

ی بیکاری، رقم آن برای هزینهدر مقایسه با کمک  2017ر سال  گروه محدود است و د

متقاضیان جدید کاهش یافت به این امید که افراد تشویق شوند »داوطلبانه« مشارکت  

در بازار کار را برگزینند. در نهایت، اگر متقاضیان پس از ارزیابی مذکور، برای کار کردن  

از آنجای داده می  2ت نامناسب تشخیص داده شوند، در گروه تحت حمای ها  شوند و 

روند. نرخ مزایایی  های مرتبط با کار هیچ انتظاری نمیبرای مشارکت در کار یا در فعالیت

و   2013کند در مقایسه با گروه قبلی بیشتر است. بین اکتبر  که این گروه دریافت می

ارزیابی2018ژوئن   از بین  از درخواست اس  WCAی  شدههای تکمیل ،  تیناف   )پیش 

درصد مستعد     37درصد از افراد در گروه تحت حمایت قرار گرفتند،    53متقاضیان(،  

  3بندی شدند. درصد در گروه فعالیت مرتبط با کار دسته   10کار تشخیص داده شدند و 

ی کار بدل  تر از نیمی از متقاضیان به اعضای شناور  ارتش ذخیرهترتیب، اندکی کمبدین

ایگاه افرادی که مجبورند بالفاصله کاری پیدا کنند، چه در گروه  گشتند، حال چه در ج

آموزش با کار میافرادی که مشغول  مرتبط  نشانهای  این  که  ارتباط  دهندهشوند  ی 

ی سیاستی رفاهی پیش  مثابهبه  ESAی  هزینهی مذکور با فرایند کار است. کمک رویه

گیرد  ه است که افرادی را دربرمیاز هر چیز به خلق جمعیت مازاد نیروی کار کمک کرد 

های  شوند. این سیاست چندان ربطی به معرفی فرصتکه برای کار در آینده آماده می

 
1 Work Related Activity Group 
2 Support Group 
3. “Employment and Support Allowance: Work Capability Assessments, Mandatory 

Reconsiderations and Appeals,” Department for Work and Pensions, March 14, 2019. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785696/esa-wca-summary-march-2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785696/esa-wca-summary-march-2019.pdf
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ی کار با افرادی است که شغلی موجود ندارد و هدف از آن عمدتاً گسترش ارتش ذخیره 

ه بازار توانند گذار بهای الزم را دارند و افرادی که در هنگام نیاز میوضعیت و مهارت

نرخ   از  بیشتر  باید  بالقوه  کار  نیروی  رشد  نرخ  که  امر  این  دهند.  انجام  کامل  را  کار 

های ورود به بازار کار باشد، خطایی ]در سیستم[ نیست بلکه اصلی بنیادین در  فرصت

ارتش ذخیره  افزایش دستمزدها و کنترل توفیق ]سیاست[  از  ی کار است. خودداری 

ی نیروی کار مازادی که خارج از  پذیر است که ذخیره مکاناجتماعی تنها در صورتی ا

   1است رو به رشد باشد.  بازار کار به انتظار ایستاده

ابزاری   ESAسیاست   بدنکه  با  اعضایی  معرفی  برای  ارتش  ست  به  توانا  های 

اند(، در  بندی شدهی نیروی کار شناور )آن دسته از افرادی که مستعد کار دسته ذخیره

ی معلولین طور رسمی در دسته کند که همچنان بهبازتولید افرادی نقش ایفا میحفظ و  

شوند اما قادرند به جمعیت نیروی کار مازاد شناور بپیوندند و بعداً به بخشی  گنجانده می

ترین و  ی گروه فعالیت مرتبط به کار به واضحاز بازار کار بدل شوند. این نقش درباره

های اجباری   ترین اهداف فعالیتیابد. یکی از اصلینمود می  ترین حالت  ممکنخالصه 

مرتبط با کار این است که بازتولید بلندمدت توانایی افراد برای کار را تضمین کند. این  

باید تضمین کند که این گروه خاص گرچه رسماً معلول    ESAی هزینهی کمکمؤلفه 

ر است، باید ظرفیت و توانایی خود  اما طی  مدتی که بیرون بازار کا  بندی شدهدسته 

کننده و مهم این است که توانایی انجام کار  ی تعیینبرای انجام کار را ابقا کند. نکته

افراد این گروه، گرچه نه برای زمان حال، بلکه برای آینده بازتولید شود تا اگر در هر  

درخواستمرحله  مجدد   اجباری  ارزیابی  از  کمکای  وضعیت    ، ESAی  هزینههای 

ها بتوانند جذب  ها مورد سنجش دوباره قرار گرفت و ادعایشان رد شد، آنمعلولیت آن 

 بازار کار شوند. 

های  که بین سال  ESAی  هزینه درصد  باقیمانده از متقاضیان  کمک  53ی  درباره

مرتبط با کار    هایوجو برای کار یا مشارکت در فعالیتملزم به جست  2018و    2013

ها برای ملزومات تولید  شناخته نشدند، این امر تصدیق شده بود که طبیعت بدنی آن

ها بتوانند به صف اعضای ارتش رود که آنداری نامناسب است و انتظار کمی میسرمایه

 
1. Marx, Capital, vol. 1, 596. 
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ی معلولیت،  ی نیروی کار شناور بپیوندند. گرچه با توجه به ماهیت سیال مقوله ذخیره

ست که در آینده این افراد نیز ممکن است جذب نیروی کار شوند یا به  نیاین بدان مع

ی بخشی از مثابهها بهگروه فعالیت مرتبط با کار بدل گردند. دولت موظف است از آن 

ی بازتوزیع بخشی از مازاد   واسطهها بهگروه تحت حمایت مراقبت کند. هستی مادی آن

بهشدهتولید اعضایوسیلهی جامعه  پشتیبانی می  ی  کار  مذکور  نیروی  شود. در گروه 

نظر از شرایط  ها و اختالالت را دارند و صرفگرچه افرادی هستند که شدیدترین آسیب 

که   دارند  وجود  نیز  زیادی  افراد  اما  باشند،  داشته  کردن  کار  توانایی  است  بعید  کار، 

 هستند. داری ی نظام سرمایههمچنان قربانیان سازمان اقتصادی طردکننده

نهایتاً، معلولین اگر شاغل باشند هم این ظرفیت را دارند که اعضای جمعیت نیروی  

کار مازاد باقی بمانند و این پیامد شرایط خاص کاری ایشان است، بدین معنی که این  

می جایگاهافراد  شغلیتوانند  بیهای  که  دهند  اختصاص  خود  به  را  و  ثباتای  کاری 

ارتش ذخیرهای آننمخصلت  1اشتغال ناقص  ی کار را  هاست. در چارچوب نیروی کارْ 

سرمایه از اشتغال   3شناسند. باز می  2و افراد با اشتغال ناقص ی بیکاران  ی تودهمثابهبه

وقت که با دستمزد پایین و شرایط کاری  موقت، فصلی، قراردادهای صفر ساعته و پاره

وقت را کنترل گیرد تا شاغالن  تمامشوند، مشتاقانه بهره میو ناپایدار شناخته می  نامعین

و تهدید کند و دستمزدها و مزایای شغلی را کاهش دهد. تنها با یک بررسی سطحی  

از می بخشی  احتماالً  اشتغال هم  زمان  در  بریتانیا حتی  در  معلولین  فهمید که  توان 

های  ها در شغلکارگیری آنمانند، چراکه احتمال بهجمعیت نیروی کار مازاد باقی می

وقت  دستمزد  بخش خدمات مانند فروش، خدمات مشتری و مراقبت، که عموماً پارهکم

دهد در مراحل عالوه همانطور که راسل نشان میبه  4و غیررسمی هستند، بیشتر است. 

 
1 precariousness and underemployment 
2 underemployed  
3. Magdoff and Magdoff, “Disposable Workers: Today’s Reserve Army of Labor,” 

18–35. 

4. Quinn Roache, “Disability Employment and Pay Gaps 2018,” Trades Union 

Congress, May 25, 2018. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785696/esa-wca-summary-march-2019.pdf
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ترتیب  بدین  1تر است.ی رکود اقتصادی احتمال حذف و اخراج کارکنان معلول بیشاولیه 

 کاری قرار دارند.ثباتی بیها حتی اگر شاغل هم باشند در وضعیت پرمخاطرهآن 

 معلولیت و عدالت: راه بدیل

ای فیزیولوژیکی باشد، فرمی از سرکوب و تبعیض است. معلولیت بیش از آنکه مسئله

و فیزیکی  های مختلف آسیب و اختالالت مختلف ذهنی  که در زمان و مکاندرحالی

رفته و همچون واقعیتی بیولوژیکی وجود داشته است، ویژگی برخی افراد به شمار می

داری[ برای ی میل  نظام ]سرمایهوسیلهیافته بهدارانه و تعینمعلولیت برساختی سرمایه

افراد  دارای آسیب و اختالل تضاد دارد. دولت   انباشت سرمایه است که با جسمانیت 

ی افراد وابسته مثابهبا مدیریت و تنظیم موقعیت اجتماعی این گروه بهداری[  ]سرمایه

های مختلف در جمعیت نیروی کار اضافی، این سرکوب را تقویت یا افرادی با جایگاه

هاست، جایگاهی محوری داری عامل اصلی طرد آنکند. بنابراین معلولین که سرمایهمی

 ی طبقاتی دارند. در مبارزه

دبااین و طی سالحال،  متحده  ایاالت  در  هزاره  بریتانیا،  ر چرخش  در  اخیر  های 

ی حقوق معلولیت جذب نیروهای سیاسی  جریان  اصلی شده  های فعال در عرصهکمپین 

در بریتانیا، مایکل اولیور و   2اند. تر بود، کاستهو از قدرت ماهیت خود که زمانی رادیکال

کردن« های عمومی، از »کارشناسانهضمن اشاره به افول قوا و نفوذ سازمان کولین بارنز

می سخن  معلولیت  خیریه سیاست  آن،  با  همزمان  که  دولتگویند  و  بزرگ  ها  های 

میانگیزه نمایندگی  جنبش  این  که  را  از  هایی  و  کرده  تعدیل  و  اقتباس  کرد، 

ر بریتانیا هم در ایاالت متحده، رویکرد  عالوه، هم دبه  3اند. ]رادیکالیسم[ اهداف آن کاسته

های  محور« بر دستورکار این حوزه مسلط شده است؛ این رویکرد بازتاب اولویت-»حق

جای تمرکز بر ساختارهای نابرابری، به ]لزوم[ توجه های برابر است و بهلیبرال  فرصت 

 
1. Russell, “Disablement, Oppression, and the Political Economy,” 92. 

2. Marta Russell, “What Disability Civil Rights Cannot Do: Employment and 

Political Economy,” Disability and Society 17, no. 2 (2002): 117–35; Oliver and 

Barnes, The New Politics of Disablement, 143–60. 

3. Oliver and Barnes, The New Politics of Disablement, 156. 
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ید برابری تردشود. بیی معلولیت خالصه مینیروهای سیاسی جریان اصلی به مسئله 

همان اما  است  ضروری  امری  گروهحقوقی  دیگر  که  سرکوب طور  میهای  توانند  شده 

ها  حل مسئله نیست. آزادی معلولین از طریق اعطای حقوق برابر به آنتصدیق کنند راه

ی ]نظامی[ اقتصادی که  به یک غایت  در خود بدل شده است. اگر سرکوب را نه نتیجه 

آمیز  های تبعیضی عقاید و کنشنهفته است بلکه اصوالً نتیجه  تولید کاالیی در قلب آن

اراده نیافتنی باقی خواهد  گرایانه در نظر بگیریم، عدالت اجتماعی همواره دستعمدتاً 

می خاطرنشان  راسل  که  همانطور  ساختار  ماند.  محصول  را  معلولیت  ما  »اگر  کند 

... آنگاه روشن خواهد شد که   داری تعریف کنیمی سرمایهاقتصادی استثماری جامعه

 1کند«. ]تصویب و پیگیری[ قوانین ضد تبعیض ... کفایت نمی

سرمایه که  زمانی  به تا  شیوه مثابهداری  سرکوب  ی  است،  باقی  غالب  تولیدی  ی 

ی رادی اسلوراچ، در یک نظام اقتصادی بدیل  معلولین نیز ادامه خواهد یافت. به گفته

یافته و در آن هدف از کارْ رضایتمندی، خالقیت و   ازمان ای دموکراتیک سکه به شیوه 

ها  بیانگری  ]انسان[ باشد، کامالً قابل تصور است که بسیاری از افرادی که به دلیل آسیب

می کار  فرایند  از  مطرود  را  خود  اکنون  شناختی[  و  ]فیزیکی  اختالالت  بینند،  و 

بیابند. فرصت مشارکت  برای  بیشتری  که  بازسازماند   2های  تولید،  فرایند  رادیکال   هی  

هایشان دربربگیرد، برای آزادسازی و رستگاری همگان نظر از بدن ی افراد را صرف همه

نحوی دموکراتیک مسئول و پاسخگو باشد،  که به   ضرورتی اساسی است. نظامی اقتصادی

را تضمین نهد و کار برای همگان  پذیرد و ارج میها را میها و مهارتگوناگونی توانایی

ی چنین نظام دموکراتیکی، نه سود بلکه نیاز انسانْ بنیان  کار قرار در زمینه   3کند. می

را می آن  مجال  خیر،  یا  باشند  داشته  اختالل  و  آسیب  جامعه،  اعضای  تمام  و  گیرد، 

که در رشد جامعه تر آنای دست پیدا کنند و مهمیابند که به هستی مادی شایسته می

شان مشارکت داشته باشند. همچنین برای آن دسته از خوان با انسانیتای همبه شیوه

شدید که  آسیبافرادی  از  برخی  و  دارند  را  اختالالت  جامعه  ترین  اعضای  پذیرترین 

 
1. Russell, “What Disability Civil Rights Cannot Do,” 121. 

2. Roddy Slorach, A Very Capitalist Condition: A History and Politics of 

Disability (London: Bookmarks, 2016), 269. 

3. Slorach, A Very Capitalist Condition: A History and Politics of Disability, 269. 
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می اقتصاد  و  جامعه  دموکراتیک  سازمان  شرافتهستند،  زندگی  و  بایست  مندانه 

 ای عاری از فقر و طرد را تضمین کند.  محترمانه

 

 ند با منبع اصلی: پیو
https://monthlyreview.org/2021/01/01/disability-and-

welfare-under-monopoly-capitalism/ 
 

https://monthlyreview.org/2021/01/01/disability-and-welfare-under-monopoly-capitalism/
https://monthlyreview.org/2021/01/01/disability-and-welfare-under-monopoly-capitalism/
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 1اند« ی مردم متصلها همواره با تارهایی نامرئی به پیکره»اندیشه 

 مارکس 

 

 طرح بستر کلی گفتار   –  1

ی اقتصادی مواجه  کنندهی گذشته با دو بحران فلجداری جهانی طی دههسرمایه

آهنگ بسیار کند خروج از بحران    2008سقوط مالی سال    هایبوده است. یکی از ویژگی

ها و مؤسسات مالی  بود. در واقع تراکم و تمرکز سرمایه در دنیای امروز به قدری شرکت

داری با دخالت خود مانع از ورشکستگی  های سرمایهالجثه کرده است که دولترا عظیم

های پیش توأم با انهدام  ورانشوند. درحالی که سیر عادی خروج از رکود در دها میآن 

جا هموار کردن مسیر افزایش نرخ  هایی نازل و از آنها با قیمتسرمایه و بازخرید آن

علی اما  بود.  با  های سرمایهداری دولت  ی خزان رغم سخاوتمندی جسورانه سود  داری 

بازگشت    ی آنها بهها و مؤسسات مالی، پول بادآوردههای مردم با هدف نجات بانکدارایی

 تر منجر نشده است. سرمایه به فرآیند بازتولید گسترده

جز کاهش  ی دیگری بهقدری آهسته بود که چارهداری جهانی بهرشد اقتصاد سرمایه

ها و مؤسسات مالی باقی نمانده بود، حتی اگر این کار به  های شرکتی مالیاتسابقهبی

دولت خود  کورشکستگی  عملیاتی  با  شود.  منجر  زمان  ها  در  تصمیم  این  ردن 

شرکتریاست ترامپ،  غولجمهوری  سرمایههای  میآسای  پارو  پول  اما  داری،  کردند. 

میکلیه نشان  موجود  شواهد  پولی  آن  اعظم  بخش  که  بهدهد  رایگان  عوض  های 

های نجومی منجر شد. ها و حقوق های خودشان و پاداشگذاری، به خرید سهمسرمایه

ی پیش بیرون نیامده بود  مدت دههی رکود طوالنیز از سرگیجه ی جهانی هنوسرمایه

ی تولیدی گشت و تر شد. ناگهان اقتصاد جهانی دچار سکتهکه ازنو دچار بحرانی عمیق 

 ها کارگر ظرف یک ماه بیکار شدند.  میلیون 

تر  سابقهدولت جدید بایدن و خزانه داری آمریکا بار دیگر سرکیسه را با وسعتی بی

بخشش، توأم با افزایش  های کالن بدون بهره و قابلدند. اما آیا سیاست پرداخت وامباز کر

 
 44:101، مجموعه آثار، 1871ژانویه  21ی مارکس به زیگفرید مایر، از نامه. 1
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ی جهانی را از بحران نازایی خارج کند؟  موقتی قدرت خرید عموم، قادر است سرمایه

 ٪ 1تاکنون ثروت    2020گر آن است که از ابتدای سال  آمارهای رسمی آشکارا نمایان

تر  در حالی که اقشار فرودست هم فقیرتر و هم مقروض  برابر شده است  2از مردم آمریکا  

دلیل بیکاری درازمدت، گویا برای همیشه  ویژه زنان، بهاند. خیل عظیمی از آنها، بهشده

ای جز کاهش تصنعی و کاغذی تعداد  اند، که نتیجهاز آمار رسمی بیکاران حذف شده

 است.  بیکاران و ریزش شرکت نیروی فعال کار در اقتصاد نداشته

داری نیست. های کنونی جهان سرمایهاما موضوع اصلی گفتار کنونی واکاوی بحران 

های اجتماعی جهانی  آنچه باید بر آن تمرکز کرد از سویی ظهور، رشد و تداوم جنبش

دهه بهطی  مارکس،  به  رویکرد  دیگر  از سوی  و  کتاب  ی گذشته  برای کاپیتالویژه   ،

برون راه  بحران  رفتیگشایش  و  هستی  روش  پایاناز  شیوههای  تولید  ناپذیر  ی 

اند، اما برحسب داری است. این هر دو حرکت از شرایط عینی واحدی ناشی شدهسرمایه

به تداخل،  بدون  عرصه ظاهر،  دو  در  و  یکدیگر  آنچه موازات  دارند.  جریان  متفاوت  ی 

های عملی و نظری جنبش  ضرورتی مبرم دارد، آنچه هنوز به وقوع نپیوسته است، تلفیق

نوشته  سخن  روی  آنهاست.  رساندن  تعامل  به  برای  تالش  با  و  بیشتر  حاضر  ی 

اند.  ی خود کردهاندیشمندانی است که با جدیت تمام پژوهش آثار خود  مارکس را پیشه 

های  اند. در واقع تالشقطعاً آنها به موضوعیت مارکسیسم مارکس برای امروز پی برده

های  گویی به معضالت عصر ماست. آنچه به جنبش کششی عینی برای پاسخ  آنها ناشی از

امکان ظهور می نیز  از  اجتماعی  بنابراین، هم  دهد، شرایط عینی جهان کنونی است. 

هایی هستیم که در خود پتانسیل سوی کنش اجتماعی و هم کنش نظری شاهد حرکت

 کنند. داری را حمل میگذار به جهانی پساسرمایه

مسکو    –المللی مهمی  های بینی گذشته شاهد برگزاری کنفرانسرو، طی دههازاین 

  کاپیتالپیرامون    – 2015و توکیو    2014، آمستردام  2017، تورنتو  2017، آتن  2018

به این مجموعه باید انتشار مطالعات مستقل و    1ایم. ویژه مجلد سوم آن، بودهمارکس، به

 
، گردآوری شده  ای ناتمام؟کاپیتال مارکس، پروژه های کنفرانس آمستردام در کتابی زیر عنوان  ی گزارشمجموعه.  1

 توانید از لینک زیر دانلود کنید: ردیده است. کل این کتاب را میمنتشر گ  2018و در سال 
ok.cc/book/3717714/38650c-https://b 

https://b-ok.cc/book/3717714/38650c
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افزود که نگسترده نیز  را  اینی دیگری  در  آنها  بردن یکایک  امکانام  نیست. جا  پذیر 

حلقه  از  بسته خارج  نسبتاً  بیی  فروش  و  بازنشر  پژوهشی،  و  سابقهی  مارکس  آثار  ی 

واقعه یک  خود  خودی  به  است.انگلس،  جهانی  در    1ی  مارکس  آثار  بیشتر  امروزه 

سترس عموم  های مختلف قابل دهای رایگان دیجیتالی در سراسر جهان و به زبان نسخه 

نمی که  دربارهاست  دقیقی  آمار  این توان  به  کرد.  ارایه  آنها  دانلود  و  بازدید  تعداد  ی 

ی  شمار را نیز باید افزود. در عین حال طی دهههایی بیمجموعه، فوران تارنماها و بالگ

عنوان اعالم خطر و یا  گذشته، نظرورزان رنگارنگی در مطبوعات رسمی بورژوایی یا به

 2اند. ری از عواقب بحران از »بازگشت مارکس« خبر دادهگیپیش
 

،  'سال  150مارکس پس از    کاپیتال'ی کنفرانس دانشگاه یورک در تورنتو، زیرعنوان  مارچلو موستو، برگزار کننده 

ی خود او بر  عنوان مقدمه  'کاپیتالنقد ناتمام  'های این کنفرانس را گرد آوری و منتشر ساخته است.  ی گزارشکلیه

 این مجموعه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:
https://www.researchgate.net/publication/350781635_Introduction_The_Unfinished

_Critique_of_Capital/link/607125c6a6fdcc5f7794c64c/download 
توانید ، کنفرانس آتن، یونان، را می'مالتی برای قرن بیست و یکممارکس، تا کاپیتالصد و پنجاهمین سال 'مقاالت 

 از لینک زیر دانلود کنید:
_en.pdf-_web_-http://users.ntua.gr/jmilios/150_years_capital_ 

،  'سال: تامالتی انقالبی  150مارکس پس از    کاپیتال'زکوین اندرسون، زیر عنوان  ای اهمچنین نگاه کنید به مقاله

 قابل دانلود در لینک زیر:
/qt75p9f598/qt75p9f598_noSplash_7f30fde9efc283fhttps://escholarship.org/content

ffa3e00a94681877f.pdf?t=p0pmm5 
ی توجه است.  که به کنفرانس مسکو ارائه شده بود نیز شایسته  2ی مهم رجینا روث، یکی از ویراستاران مگای  مقاله

 نگاه کنید به لینک زیر: 
-B584-4258-E305-bpm.hse.ru/files/_reports/E5F006E7-files-https://events

CC3F7E6AF0EB/Roth_Moscow_2018.pdf 
 

شر کرده بود که ظرف را باز ن مانیفست کمونیستی  ی  هزار نسخه70ی انتشاراتی »پنگوئن«  مؤسسه  2014درسال  .  1

  2019ی دیگر چاپ کند. این اثر دوباره در سال  هزار نسخه100یک هفته به فروش رسید و باعث شد ناشر بالفاصله  

 تجدید چاپ شد.

 

تایمز، »چرا مارکس از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد«،   ی فاینانشیالبرای چند نمونه نگاه کنید به مقاله. 2

  :2018مه،   3
https://www.ft.com/content/cf6532dc-4c67-11e8-97e4-13afc22d86d4 

 همچنین نگاه کنید به: 

https://www.researchgate.net/publication/350781635_Introduction_The_Unfinished_Critique_of_Capital/link/607125c6a6fdcc5f7794c64c/download
https://www.researchgate.net/publication/350781635_Introduction_The_Unfinished_Critique_of_Capital/link/607125c6a6fdcc5f7794c64c/download
http://users.ntua.gr/jmilios/150_years_capital_-_web_-_en.pdf
https://escholarship.org/content/qt75p9f598/qt75p9f598_noSplash_7f30fde9efc283fffa3e00a94681877f.pdf?t=p0pmm5
https://escholarship.org/content/qt75p9f598/qt75p9f598_noSplash_7f30fde9efc283fffa3e00a94681877f.pdf?t=p0pmm5
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/E5F006E7-E305-4258-B584-CC3F7E6AF0EB/Roth_Moscow_2018.pdf
https://events-files-bpm.hse.ru/files/_reports/E5F006E7-E305-4258-B584-CC3F7E6AF0EB/Roth_Moscow_2018.pdf
https://www.ft.com/content/cf6532dc-4c67-11e8-97e4-13afc22d86d4
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عاملیت  سپهر اندیشه باال جای شکی در  ی مارکس برای عصر  مالحظات اجمالی 

با این حال پرسشی که کماکان نیازمند پاسخ است، سرشت حاضر باقی نمی گذارند. 

روشن کنند  گران مارکس باید برای خود  خود این عاملیت است. به بیان دیگر پژوهش

که مارکس عمری را صرف آن کرد، چه بود؟ این صحت   کاپیتالکه هدف از نگارش  

از انگلس خواسته بود در بررسی انتقادی کتاب    کاپیتالدارد که مارکس پس از انتشار  

در مطبوعات رسمی آن زمان »گرایش سوبژکتیو« نویسنده را از »دستاوردهای ابژکتیو« 

کرد. از  س در این مورد معین هدف مشخصی را دنبال میاما مارک   1آن تفکیک کند. 

ی سکوت« مواجه شده بود، مارکس  با »توطئه  که سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیجا  آن 

ی کتاب در نشریات سوسیالیستی، اقتصاددانان  موازات ترویج و اشاعهمصمم بود تا به

واکنش    کاپیتالفیات علمی  بورژایی را نیز به چالش کشیده و آنها را وادار کند تا به کش

 نشان دهند. 

نگارش   با  او  تاکید داشت،  هدفی    کاپیتالاما در اصل، همانطور که خود مارکس 

و دوم، آشکار    2مضاعف را دنبال میکرد: یکم، کسب »یک پیروزی علمی برای حزب ما« 

اقتصادی حرکت جامعه اساس هدفی    3ی مدرن.«ساختن »قانون  این دو در  در واقع 

د. در این نگاه، وجه عینی و ذهنی چنان درهم تنیده شده است که جدا کردن واحدن

آن دو به معنی دوپاره کردن مارکس است: از سویی یک مارکس انقالبی، و از سوی 

پژوهنده.  و  دانشمند  مارکس  یک  کردن    4دیگر،  محروم  دوپارگی،  این  ماحصل 
 

https://www.economist.com/britain/2017/05/11/labour-is-right-karl-marx-has-a-lot-

to-teach-todays-politicians 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-27/what-would-karl-marx-think 

   42:493ی آثار، ، مجموعه1867دسامبر  7ی مارکس به انگلس، نگاه کنید به نامه. 1

 ی مارکس به ویدامایر، نامه 42:376، مجموعه آثار،1859فوریه  1. 2

 کاپیتال نگاه کنید به پیشگفتار نخستین ویراست. 3

باشد شکل نهایی« اقتصاد سیاسی، »یک شکل آکادمیک است.« این روشی است که می خواهد وسیع و جامع  ». 4

آمیز در مجاورت یکدیگر گذاشته  هایی که صلحآوری می کند. کلکسیون فاکتو برای این کار همه چیز را جمع

  که بین آنها تداخل و تعارضی وجود داشته باشد.شوند بدون اینمی

ثاری  این روش آکادمیک، گرمی مباحث را با خونسردی و دانشوری میان حال خنثی می کند. »از آنجا که چنین آ

عنوان یک علم، به انتهای قلمروی خود رسیده است، آنها در عین حال  زمانی پدید می آیند که اقتصاد سیاسی به

 ( 3:502، های ارزش اضافی)تئوریدرحکم گورستان این علم هستند.« 

https://www.economist.com/britain/2017/05/11/labour-is-right-karl-marx-has-a-lot-to-teach-todays-politicians
https://www.economist.com/britain/2017/05/11/labour-is-right-karl-marx-has-a-lot-to-teach-todays-politicians
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-06-27/what-would-karl-marx-think
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نهایتاً دگردیسی یافتن و  های اجتماعی از نقش راهبردی مارکسیسم  مارکس و  جنبش

سوم  جلد  نظری  مبانی  کنونی،  گفتار  در  بنابراین،  آنهاست.  انجامیدن  شکست  به  یا 

طبقه   کاپیتال رهایی  با  کتاب،  کل  ساختمان  پرتو  در  به فقط  فرآروی  و  کارگر  ی 

 داری مورد توجه قرار گرفته است. ای پساسرمایهجامعه

 از زبان خود مارکس  کاپیتال ساختمان    –  2

کل   ساختمان  مورد  بهکاپیتال در  ناروشنی،  آن  مجلدهای  نهایی  طرح  های  ویژه 

ها مربوط به تغییراتی است که خود مارکس،  بسیاری وجود دارد. برخی از این ناروشنی

هایی  بعضاً بنا به ضرورت، در طرح کلی آن وارد کرده بود. اما برخی هم مربوط به برداشت

ای کافی برخوردار نیستند. بنابراین، ضروری است تا در حد امکان  پشتوانه   است که از

سیر تکوین ساختمان کاپیتال را از زبان خود مارکس بازگو کنیم تا به سهم خود برخی  

  1ها را برطرف سازیم. از آن ناروشنی

  گروندریسهتوان در  های ساختمان مقدماتی نقد اقتصاد سیاسی را مینخستین نشانه

  - 5المللی،  روابط بین  - 4دولت،    -3ساختمان درونی تولید،    - 2پول،    -1»مشاهده کرد:  

،  سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی ( درفرآیند تدارک جهت نگارش 227بازار جهانی.« )ص 

کتاب تقسیم شده    6که: »کل اثر به   دهد ای به السال، توضیح میمارکس ابتدا در نامه

ی مالکیت ارضی،  درباره  –  2هایی مقدماتی(،  ی سرمایه )شامل فصلدرباره  –  1است:  

بازار    –  6المللی،  ی بینمبادله  –  5ی دولت،  درباره  –  4ی کار دستمزدی،  درباره  –  3

ا  ی بسیار مفصلی رئوس مطالب آن »شش کتاب« رمارکس سپس در نامه  2جهانی.« 

او کتاب اول را به چهار پاره تقسیم    3کند. بدون هیچ تغییری برای انگلس تشریح می

ی عام« را به  ی مشترک. سپس »سرمایهی عام، رقابت، اعتبار و سرمایهکند: سرمایهمی

 
 اه کنید به: ی نقد اقتصاد سیاسی، نگگیری و تکامل ایده ی فرآیند شکلی متن حاضر درباره برای نظر نویسنده . 1

https://pecritique.com/2020/09/06%سیر-تکوین /D9%90 /کاپیتال-در-پرتو-مکاتبات-مار- 

 

 40:270، 1858فوریه  22 .2

 298-304، ماخذ قبلی، صص 1858آوریل  2. 3

https://pecritique.com/2020/09/06/سیر-تکوین%D9%90-کاپیتال-در-پرتو-مکاتبات-مار/
https://pecritique.com/2020/09/06/سیر-تکوین%D9%90-کاپیتال-در-پرتو-مکاتبات-مار/
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که کتاب اول به سه   گذردکند. دیری نمیسه بخش  ارزش، پول و سرمایه تقسیم می

 1سرمایه. – 3پول یا گردش ساده،  –  2کاال،   – 1شود: فصل تبدیل می

(، شامل دو فصل از آن سه فصل بود.  1859)اوت    سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی 

مرور از های متعددی است، که بهنوشتهی آغاز دستنگارش فصل سوم، سرمایه، نقطه

  62دسامبر   28یابد. مارکس برای نخستین بار در  یک فصل به یک اثر کامل تکامل می

دهد که: »بخش دوم باالخره به اتمام رسیده است...  ای به کوگلمان توضیح میدر نامه

سهمی بر نقد اقتصاد  که    کاپیتالتنهایی زیر عنوان  ی بخش اول است اما بهاین ادامه
یزی است که قرار بود  ، صرفاً عنوان فرعی آن است. در واقع کالً شامل همان چسیاسی

در    1866اکتبر    13نهایتاً در    2، را تشکیل دهد.«'ی عامسرمایه'فصل سوم بخش اول،  

کند: »وضعیت گونه تشریح میرا این  کاپیتالی دیگری به کوگلمان طرح سه جلدی  نامه

جلد پایان، هم جسمی و هم اجتماعی( مرا مجبور کرده است که ابتدا  من )انقطاعات بی

گونه که در اصل مورد نظرم بود. و را منتشر کنم، نه هر دو جلد را باهم، آن  نخست

به    3احتماالً   اثر  کل  لذا  داشت.  خواهد  است:    3جلد  شده  تقسیم  کتاب اول: پاره 

فرآیند تولید سرمایه؛ کتاب دوم: فرآیند گردش سرمایه، کتاب سوم: ساختمان 

جلد نخست، شامل دو کتاب اول    تئوری.ی تاریخ  کل فرآیند، کتاب چهارم: درباره

  3است. فکر کنم کتاب سوم، جلد دوم و ]کتاب[ چهارم، جلد سوم.« 

طور که مالحظه کردید، در این طرح »سه جلدی«، قرار بود آنچه امروز تحت  همان

شناسیم، در یک مجلد منتشر شود. قراردادی که مارکس با  عنوان جلد اول و دوم می

، انعقاد کرده بود نیز مؤید همین طرح است. اما مارکس بین اکتبر  میسنر، ناشر کتاب

شناسیم را  چه امروز تحت عنوان جلد نخست میگیرد که آن، تصمیم می66تا دسامبر 

در   67ی ژانویه 19شود. مارکس در جداگانه منتشر کند، که با مخالفت ناشر روبرو می

چنان وخیم است که پس از انتشار  گوید، وضعیت بهداشتی من  ای به انگس مینامه

 
 367، ماخذ قبلی، ص 1859ژانویه  15نامه به انگلس، . 1

 41:435مجموعه آثار، . 2

 42:328مجموعه آثار، . 3
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کنم.  متوقف  را  کارها  مدتی  آوریل    1باید  در  مارکس  به   67م،الً  ناشر  مالقات    برای 

دهد جلد دوم را تا پاییز همان  سازد، اما قول میهامبورگ سفر کرده و او را متقاعد می

، و  پیتالکازیر عنوان    1867نهایتاً جلد نخست در سپتامبر    2سال به او تحویل دهد. 

 گردد. عنوان فرعی »نقد اقتصاد سیاسی« منتشر می

برخی از پژوهشگران مارکس بر این باورند که طرح بعدی، انتشار جلد دوم و سوم  

ای  وجود دو نامه از مارکس ظاهراً مؤید چنین نظری است. اولی نامه  3در یک مجلد است. 

گوید »او  نویسد و مینگلس می، یعنی پس از دیدار ناشر، به ا67آوریل   13است که در  

ی  ویژه مخالف آن است که کتاب نهایی )پارهخواهد کتاب در سه جلد چاپ شود. بهمی

را فشرده کنم.« -تاریخی نامه  4ادبی(  است که در  دومی  به    30ای  آوریل همان سال 

می مایر  نخست، زیگفرید  جلد  محتوای  توصیف  از  پس  نامه  این  در  مارکس  نویسد. 

. جلد دوم شامل ادامه : »من امیدوارم تا یک سال دیگر کل اثر منتشر شودنویسدمی

نیمه از  سیاسی  اقتصاد  تاریخ  سوم،  جلد  و  است،  تئوری  نتایج  قرن و  ی 

 5.«هفدهم

 
 343ماخذ قبلی، ص  . 1

 شود.منتشر می  1884جلد دوم، پس از مرگ مارکس، با ویراستاری انگلس، در سال گفتنی است . 2

 کنید به:  برای نمونه نگاه . 3
Regina Roth & Fred Moseley, “Marx, Engels, and the Text of Book 3 of Capital”: 

http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ope/archive/0406/att-0306/01-INTRO.DOC 

طرح انتشار جلد دوم و سوم است، بر این باور است که مارکس تا آخر عمر به  2رجینا روث که از ویراستاران مگای 

 در یک مجلد، وفادار ماند.

 43:356مجموعه آثار، . 4

نیز چنین نظری را   . گفتنی است که ویراستاران مجموعه آثار انگلیسی مارکس و انگلس366مأخذ قبلی، ص  .  5

، با استناد به توافق مارکس با ناشر، تصریح می کنند که:  571، ص  43تأیید می کنند. آنها در یادداشتی، در جلد  

های دوم و سوم قرار بود تحت عنوان جلد دوم منتشر  ای که به توافق ناشر، میسنر، رسیده بود، کتاب»براساس برنامه

 .«کاپیتال های اقتصادی، تحت عنوان جلد سومدرباره تاریخ تئوری گردند، در حالی که کتاب چهارم 

http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/ope/archive/0406/att-0306/01-INTRO.DOC
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ای ی طرح نهایی کل ساختمان کاپیتال، نامهترین اسناد موجود دربارهیکی از مهم

 1نویسد. به انگلس می  1868آوریل    30  است که مارکس، پس از انتشار ویراست اول، در

طور جداگانه با دقت بررسی شود. برای پی بردن  ی نسبتا طوالنی باید بهکل این نامه

جا بازگو کنیم:  هایی از آن نامه را در این، ضروری است گزیدهکاپیتالبه ساختمان کل 

فرآیند  بسیار کلی  را بدانی. بنابراین رئوس    نرخ سود»جایز است که تو روش پرورش  

سرمایه،    فرایند گردشدانی، در کتاب دوم،  طور که میکنم. همانرا برایت ارایه می

های پرورانده شده در کتاب اول بازنمایی شده است. یعنی، تعینات  فرضبرمبنای پیش

می منتج  گردش  فرآیند  از  که  در شکل  سرمایه  – گردند  جدید  اسمثل  در  ی  و  توار 

به   اضافی  ارزش  تبدیل  به  سوم،  کتاب  در  سپس  الخ...  و  سرمایه،  بازگشت  گردش، 

 رسیم.ی آن میهای متفاوت و اجزای جداگانهشکل

است... که صرفاً   ارزش اضافیی برای مقوله  نام دیگری، که در نزد ما سود – 1

 تجلی موهوم ارزش اضافی است. 

سرمایه مورد توجه قرار گرفته    هایحرکت   یآنچه در ]کتاب[ یک به مثابه  –  2

هایی که ترکیب  حرکت  – ی اجتماعی  چه در یک شاخه معین تولیدی و یا سرمایه  – بود  

ای که در  های متنوع سرمایهتفاوت حجمعنوان  دهد، الخ.، اکنون بهآن را تغییر می

وم  گاه معل، مفهوم شده است. آن گذاری شدههای متفاوت تولیدی سرمایهشاخه

کشی از کار، تولید ارزش ، یعنی بهرهیکسانی نرخ ارزش اضافیگردد که با فرض می

کنند.  های متفاوت تولیدی با هم فرق میو لذا ارزش اضافی و از آنجا نرخ سود در شاخه

به نرخواسطهاما  این  از  رقابت،  شکل  ی  سود  میانگین  نرخ  یک  سود،  متفاوت  های 

تولید )ساالنه(    ارزش اضافیسود هیچ چیز نیست مگر  گیرد. تجلی مطلق این نرخ  می

پیش ریخته...    اجتماعیی  در ارتباط با کل سرمایه  داری سرمایهطبقهشده توسط  

های متفاوت  های مختلف در شاخه که با ترکیب  –های متفاوت سرمایه  رقابت میان حجم

 ارد... گرایش د کمونیسم کاپیتالیستیبه سوی  – گذاری شده تولیدی سرمایه

 
   20-24مأخذ قبلی، صص  . 1
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. این امر پیشاپیش از  ی جامعه گرایش نزولی نرخ سود به موازات توسعه  –  3

تغییر در ترکیب سرمایه به همراه رشد توان تولیدی ی  آنچه در کتاب اول، درباره

ناشی میجامعه بود،  یافته  پرورش  برجسته ،  از  یکی  این  پیروزی گردد.  علیه ترین  ها 

 شین است.های تمامی اقتصاد سیاسی پیحماقت

ی سرمایهی مولد پرداخته بودیم. اکنون تبدیالتی توسط  تاکنون به سرمایه  –  4

 شود... وارد می تجاری

سپس کنیم...  شود استخراج میاکنون سود را از شکلی که در عمل پدیدار می  –  5

کارخانه منفعت  به  سود  این  تقسیم  مینوبت  فرا  بهره  و  سرمایهدار  ی رسد. 

 .  داربهره

 .تبدیل ارزش اضافی به اجاره – 6

مفهوم در اقتصاد    ی آغاز نقطهرسیم که  می  های نمادینشکلباالخره به    –   7

که از زمین، سود )بهره( که از سرمایه، و دستمزدها که    –سیاسی عامیانه است: اجاره  

جاره، سود )بهره(  دستمزدها، ا  -شود... نهایتاً، از آنجا که این سه عامل  از کار ناشی می

داران و کارگران دستمزدی را تشکیل  داران، سرمایهی زمینمنابع درآمد سه طبقه  -

شویم که حرکت و اضمحالل کل این کثافات  روبرو می  ی طبقاتی مبارزهدهند، با  می

 شود.«  در آنجا حل می

 

های  کتاب  آید، در این تاریخ، مارکس مشغول کار رویطور که از این نامه برمیهمان

ادبی«، که در این مقطع -بود. »کتاب چهارم«، یعنی بخش »تاریخی   کاپیتال دوم و سوم  

شد اما به  کم جهت بازنمایی باید ویراسته میمشخص زمانی در دستورکار نبود، دست

ترین بخش است چرا که تمام معضالت در سه کتاب  نسبت سادهی مارکس »بهدیده

ای تکراری دارد اما در شکلی  این بخش آخر بیشتر جنبه  اند به وجهی کهاول حل شده

مورد به  1تاریخی.« امروز  تا  که  موضوعی  است،  بررسی  نیازمند  که  موضوعی  هرحال 

را در    کاپیتالمجادله بوده است، این است که آیا مارکس مبانی نظری کل ساختمان  
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پژوهان  ه برخی از مارکسطور کها و نیز در تفکر خود پرورش داده بود و یا آننویسپیش

 1ای »تمام نشدنی« بود؟ کنند، ناتمام باقی گذاشت چرا که پروژهاستدالل می

 یک اثر »ناتمام« است؟  کاپیتال آیا   –  ۳

کنند، در حالی که  کران پیدا می» چیزها در حرکتی دورانی است که کیفیتی بی

 بودند.« بهره میدر خطی مستقیم، از آن بی رویدر صورت پیش

 255کاپیتال یک، ص 

شویم، ابتدا ضروری است که مبنای این  می  کاپیتالوقتی مدعی »ناتمامی« کلیت  

ای مفهومی منتقل شود. ای شماتیک، شکلی و یا جسمانی به عرصهحکم عام از عرصه

ه عناصر و اجزای انضمامی  یافتگی است به وجهی کدر ثانی، آن وجه عام نیازمند تعین

صورت، آنچه با آن روبرو هستیم نه یک  پیکربندی آن تعریف و تبیین گردند. درغیر این

بافت دیالکتیکی، بلکه یک »ابدیت کمّی« است که دائما در حال حرکت در یک خط 

  2نهایت«، است.انتها، به سوی »بیمستقیم بی

را ویراسته   کاپیتالالبته روشن است که مارکس در زمان حیات خود فقط اولین جلد  

های مجلدهای دیگرش،  نوشته و منتشر ساخت اما در عین حال اطمینان داشت که دست

 
 برای نمونه، نگاه کنید به مقاالت زیر:  . 1

“Marx’s unfinished but Magnificent Critique of Political Economy,” Science & 

society, Vol. 82, No,1, January 2018, 139-145, by Alex Callicos: 

https://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/siso.2018.82.1.139 

“Why did Marx’s Capital Remain Unfinished,” Science & society, Vol. 84, No,1, 

January 2020, 13-41, by Ludo Guvers: 

https://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/siso.2020.84.1.13 
 و دفاع ازصحت علمی »گرایش نزولی نرخ سود«، نگاه کنید به:   کاپیتال  برای نقد »عدم پیوستگی درونی« مجلدهای

Andrew Kliman, Reclaiming Marx’s Capital: A refutation of the Myth of 

Inconsistency, Lexington Books, 2006 

 سالگی مارکس نوشته است. نگاه کنید به:  200حاضر نیز به سهم خود جستاری به مناسبت ی متن نویسنده 

https://pecritique.com/2018/06/09%خوانش-و-روش /E2%80%8C /شناسی-کارل-مارکس-علی-رها 

بی  .2 روی  پیش  کند،  می  تکیه  آن  به  معموالً  بازتابی  ادراک  است...بی»آنچه  کمّی  در  کران  که  کاذب...  کرانی 

   153، ص 104#ی بند ، افزوده منطق کوچکی کرانمند باقی می ماند.« هگل، محدوده 

https://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/siso.2018.82.1.139
https://guilfordjournals.com/doi/pdf/10.1521/siso.2020.84.1.13
https://pecritique.com/2018/06/09/خوانش-و-روش%E2%80%8Cشناسی-کارل-مارکس-علی-رها/
https://pecritique.com/2018/06/09/خوانش-و-روش%E2%80%8Cشناسی-کارل-مارکس-علی-رها/
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رو، پیش از مرگ، به دخترش النور ازاین  1مانده، قابل انتشارند. حتی در همان شکل باقی

هایش را برای انتشار به انگلس واگذار کند. انگلس در  نوشتهسفارش کرده بود که دست

ی دفترهای یادداشت مارکس  نویسد، مجموعهمی  کاپیتالگفتاری که بر جلد دوم  پیش

به را  آنها  نگارش  زمان  میو  شرح  اجمالی  مجموعه   2دهد. طور  ی ویراستاران 

بندی  زمان(، با برخی تعدیالت کمابیش خطوط کلی  2های مارکس )مگای  نوشته دست

برای فهم شکل اند.  تأیید کرده  را  تا    1861های  ، سالکاپیتالگیری تمامیت  انگلس 

 3اند. کننده، تعیین1867

را به قلم    کاپیتالنویس نسبتاً کامل  ها، سه پیشقدر مسلم، مارکس بین آن سال

نشانمی دوره  این  در  مارکس  مکاتبات  تمام  کشد.  داشت  قصد  او  که  است  آن  گر 

بندی ی ناموفق انتشار قسمتنظر از تجربههای اثرش را یکجا منتشر کند. صرفمجلد

، مارکس باور داشت که چنانچه محصول کارش سهمی بر نقد اقتصاد سیاسیی  شده

 31ای به انگس در ریزد. او در نامههم میپاره گردد، »ساختمان دیالکتیکی« آن به پاره

نم خودم را راضی کنم که چیزی ]برای انتشار[ تواگوید: » من نمیمی  1865ی  ژوییه 

باشد.   آنکه کلیت آن پیش رویم  برتری  نظر از هر کمبودیصرفارسال کنم مگر   ،

من در این است که یک کل هنری هستند، و این زمانی قابل تحصیل است  هاینوشته 

پیش رو نداشته باشم، هرگز حاضر به انتشار    کلیت آنکه من تا زمانی که آنها را در  

 
ی مرگ« بوده است.  ، به او اطالع می دهد که »در آستانهای به زیگفرید مایر، در نامه1867آوریل    30مارکس در  .  1

کند که باید »کتابم را نهایتاً تکمیل کنم،  های بشریت دارد«، اضافه میسپس با تأکید بر تعهدی که »نسبت به رنج

 42:366نوشته«، مجموعه آثار، حداقل در دست

 نگاه کنید به:  کاپیتالهای نویس ی پیشعه ی زمان نگارش مجموبرای یک شرح مختصر و بسیار مفید درباره . 2
“Four Drafts of Capital”, Enrique 

Dussel; https://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/Dussel.pdf 
اند  منتشر شده   2از مجلد چهارم مگای    های مارکس در قسمت دوم از مجلد سوم، و قسمت دومنویسی پیشکلیه.  3

 توانید از لینک زیر دانلود کنید: که می
http://telota.bbaw.de/mega/ 

https://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/Dussel.pdf
http://telota.bbaw.de/mega/
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مقایسه کرده و    2مارکس سپس، اثر خود را با روش نگارش یاکوب گرایم   1آنها نیستم.« 

بهتر است که ساختمانی دیالکتیکی نداشته  هایی  گوید این سبک »کالً برای نوشته می

 باشند.« 

گزارش می انگلس  به  نامه  در همان  باید  مارکس  دهد که »هنوز سه فصل دیگر 

ی دیگری در  کتاب اول( کامل گردد.« سپس در نامه  3نوشته شود تا بخش تئوریک سه

پرسش ی مورد  گوید: »تنها نکته جهت رفع هرگونه سوءتفاهمی به انگلس می  65اوت    5

ها را برای ناشر ارسال کنم، یا  نوشته ی تمیز  یک بخش از دستاین است که آیا نسخه

اینکه ابتدا کل آن را تمام کنم؟ من به دالیل چندی، تصمیم به انجام این آخری گرفته 

مانده از احتماالً تنها فصل باقی  3ام... مطلقاً اساسی است که کل آن پیش رویم باشد.«

اتمام فصل ششم، »فرآیند انباشت سرمایه«، بود که ظاهراً تا آخر سال   آن »سه فصل«،

نویس نسبتاً کامل، دوباره مشغول  کشد. اما پس از نگارش یک پیشآن را به قلم می

گردد. سپس در  آالت و صنعت مدرن« میی کار« و »ماشینبسط و گسترش »روزانه 

می  1866فوریه    13 خبر  انگلس  پیشبه  که  »دست نویس  دهد  اما  است«  »حاضر 

الجثه شده اند و به غیر از خودم، توسط هیچ کس، حتی  ها در شکل کنونی عظیمنوشته 

 4تو، برای انتشار مناسب نیستند.«

ی متن حاضر، کم برای نویسندهنظر از تشدید بیماری، شواهد موجود، دستصرف

  کاپیتالنویس کل رغم کامل کردن پیشکند که چرا مارکس علیدرستی روشن نمیبه

با او انعقاد کرده بود، نظر خود را   1865و نیز مخالفت ناشر و قراردادی که در مارس  

نامه اما در همان  را جداگانه منتشر کند.  ی  عوض کرد و تصمیم گرفت جلد نخست 

قبلی، گویا در پاسخ به درخواست انگلس، که از وضع سالمتی مارکس نگران شده بود،  

»من با تو موافقم و به محضی که آماده شود، ابتدا جلد نخست را به   کند کهابراز می

نویس جلد نخست،  دهم.« دانسته است که مارکس تازه پس از »اتمام« پیشمیسنر می

 
 42:173مجموعه آثار، . 1

 جلد منتشر شده بود. 8آلمانی را تالیف کرده بودند که در  هایترین واژه نامهگرایم و برادرش، یکی از وسیع. 2

 175همانجا، ص . 3

 227همانجا، ص . 4
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کند؛ فصولی که پس از انتشار  ، شروع به نگارش فصل کاال و پول می1867در اوایل سال  

اقی مانده بودند. بازخوانی آن دو فصل نخورده ب، هنوز دستسهمی برنقد اقتصاد سیاسی

اند.  ی قبلی، ناکافی و حتی نامفهومشدهمارکس را متقاعد کرده بود که در شکل ارایه 

نویس پنج فصل دیگر را برای ناشر فرستاده بود.  الزم به یادآوری است که مارکس پیش

رای تصحیح و دسته صفحات حروفچینی شده را بکار انتشار آغاز شده بود و ناشر دسته 

تا لحظهویراست نهایی برای مارکس ارسال می ی آخر، تا کرد. با این وصف، مارکس 

، یعنی دو ماه پیش از انتشار کل کتاب، هنوز مشغول کار روی مفهوم ارزش، 67ی  ژوییه 

وارگی کاال بود. پیشگفتار  آخر، بتی کتاب و دستی بازنمایی شکل ارزش، ضمیمه شیوه 

بود که در  جلد نخست، آخری ارسال    17ن متنی  ناشر  برای  اتمام رسانده و  به  ژوییه 

 کند. می

رغم  المللی کارگران، و علیی فعالیت در انجمن بین پس از انتشار، در حین ادامه 

ی کتاب و  روی بیماری، مارکس با همکاری انگلس، سخت درگیر ترویج و اشاعهپیش

شود. سپس، گذشته از  انگلیسی میپیدا کردن مترجمی الیق برای چاپ فرانسوی و  

انرژی خود را صرف  1867-68ی جلد سوم )های کوتاه دربارهسری نوشته یک (، اهمّ 

 1کند. انکشاف، توسعه و »بازنویسی کامل« ویراست فرانسوی و نیز چاپ دوم آلمانی می

( فرانسوی  انتشار ویراست  از  مارکس دست1872-75پس  از    130ای حدود  نوشته (، 

ی ی جلد سوم باقی مانده است که بیشتر به گرایش نزولی نرخ سود و رابطه دربارهصفحه  

ی مفصل مارکس به  ی نامهعالوه، گزیدهنرخ ارزش اضافی با نرخ سود مربوط است. به

این نوشته قسمت 68آوریل    30انگلس ) نیز که در بخش قبل  بازگو  (  را  از آن  هایی 

 های جلد سوم مربوط است. شته نوکردیم، مستقیماً به بازنگری دست

اینبه هیچهرحال  بر  داشت  نگارش  در  خاصی  وسواس  مارکس  پوشیده  که  کس 

، »من در هر چیز که نوشته باشم و یک ماه  کردطور که خود او تأکید مینیست. همان

  2شوم در آن تجدیدنظر کنم.«کنم و مجبور میبه آن نگاه نکرده باشم، اشکال پیدا می

 
ی  ی کوین اندرسون بر ترجمهرجوع کنید به مقدمه  کاپیتال،  برای پی بردن به اهمیت و ویژگی ویراست فرانسوی.  1

 فارسی حسن مرتضوی.

   41:355وعه آثار، . مجم1862آوریل  28ی مارکس به السال، از نامه. 2
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طور که انگلس در پیشگفتار کتاب  پذیر به وسواس نیست. هماناما موضوع صرفاً کاهش

دوم باقی گذاشته هایی که مارکس برای کتاب  کند: »بازشماری دست نوشته دوم ابراز می

بی پشتکار  به خودی خود  از خود خستگیبود،  انتقاد  و  نشان  نظیر  را  مارکس  ناپذیر 

ترین  دهد که او از آن طریق کشفیات عظیم اقتصادی خود را پیش از انتشار به کاملمی

داد تا بازنمایی موضوعی  ندرت به او اجازه میکرد. این انتقاد از خود بهحد ممکن می

های  اش که ماحصل پژوهشدر شکل و چه در محتوا، با افق درحال گسترشرا، چه  

 (84دایمی او بود، متناسب سازد.« )ص

کند  هایش به دانیلسون تأکید میبنابراین وقتی مارکس در حین بازنگری دستنوشته 

که »نباید منتظر جلد دوم باشی«، باید حرف او را جدی گرفت، چراکه بالفاصله اضافه  

توجه برای همین عدم  1»جلد نخست به خودی خود کامل، یک کلیت، است.«کند:  می

- 65های  نوشته کافی نسبت به نظرات خود مارکس است که تا پیش از انتشار دست

شوت با دقت الزم بررسی نشده بود. مارکس در این   ی مارکس به زیگموند، نامه1863

را به ترتیبی )با شروع از سومی، قسمت   کاپیتالنامه به او گفته بود »در واقع من نگارش  

تاریخی( کامالً برخالف آنچه به عموم ارایه شد، آغاز کردم، و جلد نخست، که آخر  کار  

  2ی چاپ شد.« با آن کلنجار رفتم، بالفاصله آماده

دستخوش تغییراتی    67تا    65های  یک، بین سال  کاپیتال   ساختمان شش فصلی 

ی فصل ششم، »نتایج مستقیم  نویس اولیهترین آنها، حذف پیشاساسی شد. یکی از مهم

و جایگزین کردنش با »فرآیند انباشت سرمایه« بود. در واقع آن فصل    3فرآیند تولید«

باقی مانده است. زمان نگارش آن   1863-65نویس  ای است که از پیشنوشته تنها دست

تخمین زده اند. این نوشته به خودی خود حائز اهمیت است که از   64فصل را تابستان 

« است:  شده  تشکیل  قسمت  بهکاال  –  1سه  تولید  ها  سرمایه،  محصول  عنوان 

 
 43:123، . مجموعه آثار، 1868اکتبر  7. 1

   45:278، مجموعه آثار، 1877نوامبر  3. 2

 پژوهان حذف آن فصل هنوز یک »معما« است. نگاه کنید به: برای برخی از مارکس. 3
“The Place of ‘The results of Immediate Production Process’ in Capital,” by Partick 

Murray 

https://brill.com/view/book/9789004326071/B9789004326071_013.xml 

https://brill.com/view/book/9789004326071/B9789004326071_013.xml
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است؛  داریتولید سرمایه  –   2داری؛  سرمایه اضافی  ارزش  تولید  و    –   3،  تولید  نهایتاً 

حال در این جمالت مارکس (  948ی جلد نخست، ص  بازتولید کل رابطه...« ) ضمیمه 

»در بازبینی نهایی پیش از انتشار، از این سه عنوان، یک نباید اول  کمی درنگ کنید:  

فرآیند  '  –دهد  میبه جلد دوم را شکل    گذارباشد، بلکه جای آن باید آخر باشد، چراکه  

سرمایه تابستان  .  'گردش  مارکس در  انتظار داشت جلد    64توجه کنید:  هنوز 

 نخست با مبحث کاال پایان یابد.

های  بندییکم، برای مارکس مراحل گذار چه در صورت   ی اجمالی: دو مشاهده

ی مارکس این بود که  تاریخی و چه در نگارش، اهمیت بسیاری داشتند. ظاهراً انگیزه

دوم، آیا کاال واقعاً در حکم    1آخرین فصل جلد نخست، پلی به سوی جلد دوم باشد. 

نقطه  در  چنین  مارکس  که  نیست  گفتن  به  الزم  است؟  گردش  فرآیند  به  گذاری  ی 

کند. اما موضوع فصل اول نه خرید  را با فصل کاال شروع می  کاپیتال(  67ویراست نهایی ) 

ی ارزش در فرآیند گردش، بلکه به ادعای خود و فروش نیروی کار است، و نه مبادله

ی خود   ی یکی از دستاوردهای نوین اوست: تبیین سرشت دوگانهمارکس، دربردارنده

داری، حتی پیش از ورود به فرآیند تولیدی.  بندی معین تاریخی سرمایهکار در صورت 

س به ویراست ای است که مارکتر اشاره شد، فصل کاال آخرین نوشتهطور که پیشهمان

 هم درست در زمانی که کتاب در حال چاپ بود!کند آنکتاب اضافه می

،  کاپیتالتوان با اطمینان کامل نتیجه گرفت که فصل نهایی اولین ویراست  پس می

های بعدی است.  ی اتصال جلد نخست با کتاب»فرآیند انباشت سرمایه«، دقیقا نقطه 

ی  ی طبقاتی، تجلی بالفعل نقطهمایه با مبارزهدر هم تنیدگی گرایش تاریخی انباشت سر

نامه در  مارکس  که  است  گزیدهفرجام همان طرحی  که  انگلس،  به  در اش  آن  از  ای 

شویم  روبرو می  ی طبقاتیمبارزهقسمت پیش بازگو شد، تشریح کرده بود: »نهایتاً... با  

 
نوشته   کتاب مارکسیسم و آزادیاومانیست، رایا دونایفسکایا، در    –سال پیش، فیلسوف مارکسیست    60بیش از  .  1

ی ایده 'کند که  بینی میهمان سان جلد دوم و سوم را پیش ی مارکس در جلد نخست، به'انباشت سرمایه  'بود: »  

 ( 353را که نظام فلسفی او را به انتها رساند.« )ص و فلسفه ذهن ، فلسفه طبیعتهگل علم منطقدر  'مطلق
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، ماحصل »قانون شود.« بنابراینجا حل میکه حرکت و اضمحالل کل این کثافات در آن

هایی« است که توسط این جامعه به بند  مطلق انباشت سرمایه«، ظهور »نیروها و انگیزه

شود... این است نفی در  کنندگان، سلب مالکیت میاند. »از سلب مالکیتکشیده شده

نو مستقر نمی  از  را  این مالکیت خصوصی  را  نفی.  بلکه در واقع مالکیت فردی  سازد، 

 (929« )صنشاند...برمی

قطعاً بررسی دقیق »فصل« انباشت سرمایه و تغییرات مهمی که مارکس در ویراست 

وجود آورد نیازمند مطلبی جداگانه است که در گنجایش گفتار کنونی  فرانسوی آن به 

می  1نیست. مربوط  حاضر  متن  اصلی  موضوع  به  متن  آنچه  به  اجمالی  نگاهی  شود، 

بهفشرده مارکس  که  است  سرمایه  مقدمهعنوان  ای  انباشت  فرآیند  فصل  به  ورود  ی 

ی ساختمان کل  ی چکیدهی بسیار کوتاه دربردارندهنویسد. در حقیقت این مقدمهمی

ی حرکت کاال، تولید،  است. مارکس در این مقدمه پس از بازگو کردن چرخه   کاپیتال

ل جزئیات کند که »تحلیفروش، تبدیل شدن به سرمایه و بازگشت به تولید، اضافه می

می یافت  دوم  جلد  در  میفرآیند  نشان  سپس  سرمایهشود.«  که  یگانه  دهد  دار 

ی ارزش اضافی نیست بلکه باید آن را با کسان دیگری چون مالکان زمین  کنندهتصرف

های آن شود. تکههای مختلفی تقسیم میقسمت کند. »بنابراین، ارزش اضافی به پاره

گیرد که نسبت به یکدیگر  هایی به خود میشود، و شکلینصیب انواع مختلفی از افراد م 

ی زمین، الخ. ما در جلد  مستقل هستند، مانند سود، بهره، منافع ناشی از تجارت، اجاره

ی ارزش اضافی بپردازیم.« )ص  شدههای مبدلسوم قادر خواهیم بود که به این شکل

709) 

می ادامه  در  اینمارکس  در  اما  سرمایهگوید،  به دجا  را  نمایندهار  تمامی  عنوان  ی 

گیریم. »بنابراین، ابتدا انباشت  نفع هستند در نظر میکسانی که در ارزش اضافی ذی

به یعنی  داد،  خواهیم  قرار  توجه  مورد  تجریدی  دیدگاهی  از  را  از  سرمایه  ساده،  طور 

)صجنبه  تولید.«  مستقیم  فرآیند  سرمایه  710ی  انباشت  بالفعل  فرآیند  چنانچه   )

 
 ی کوین اندرسون: برای بررسی برخی از این تغییرات، نگاه کنید به مقاله. 1

“The ‘Unknown” Marx’s Capital, Volume I: The French Edition of 1872-75, 100 

Years Later,” 

https://kevin-anderson.com/wp-content/uploads/anderson-article-unkown-marx-

capital.pdf 

https://kevin-anderson.com/wp-content/uploads/anderson-article-unkown-marx-capital.pdf
https://kevin-anderson.com/wp-content/uploads/anderson-article-unkown-marx-capital.pdf
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پاره کردن ارزش اضافی نه بر ماهیت آن و نه بر شرایطی که تحت  فروض باشد، تکهم

گذارد. اما »شکل ساده و بنیادین فرآیند  شود تأثیر میآن به عامل انباشت تبدیل می

گر گردش، نامشهود انباشت، هم توسط تقسیم ارزش اضافی و هم توسط حرکت میانجی

کند که  گیرد »تحلیل دقیق فرآیند ما را ملزم مییگردد.« بنابراین، مارکس نتیجه ممی

از تمام پدیده کنند،  هایی که کارکرد مکانیسم درونی آن را پنهان میدر حال حاضر 

 پوشی کنیم.« )همانجا( چشم

تأکید است که مارکس در سراسر جلد نخست   به  با  کاپیتال در عین حال الزم   ،

شود، چه در خود متن و چه گشودن مباحث مختلفی که به جلدهای بعدی مربوط می

جا خواهد یافت.  دهد که شرح کامل آن مباحث را در آنها، به خواننده نوید میزیرنویس

اشاره کنیم.   موارد  این  از  نمونه  به چند  اینجا  در  است  در جلد سوم    -   1کافی  »ما 

رزش اضافی فهمیده شود، نرخ سود اسرارآمیز نیست.« خواهیم دید که وقتی قانون ا

میانگین    -   2(  324)ص مورد  در  حتی  که  کرد  خواهیم  مشاهده  سوم  جلد  در  »ما 

»من در جلد    -  3(  329توان قیمت و ارزش را مساوی یکدیگر کرد.« )صها، نمیقیمت

ن سود های گوناگوتواند در نرخسوم نشان خواهم داد که همان نرخ ارزش اضافی می

اسمیت: »قیمت کاالالعادهجزم نظری خارق   –   4(  660نمادین شود.« ) آدام  از  ی  ها 

ی زمین تشکیل شده است؛ یعنی فقط از دستمزدها و  دستمزدها، سود )بهره( و اجاره

ی هفتم  جلد سوم بیشتر بررسی  ی سوم  جلد دوم و پارهارزش اضافی... این نکته در پاره

نمونه ( می738خواهد شد.« )ص کاربرد ماشینتوان  از جمله  از های دیگری،  و  آالت 

(، و یا ارزان کردن 531جا افزایش نرخ ارزش اضافی توأم با کاهش تعداد کارگران )صآن 

( و بسیاری موارد دیگر را نام  442ارزش نیروی کار با افزایش مصرف ابزار تولیدی )ص  

   1دهد. اب رجوع میویژه به جلد سوم کتبرد که مارکس خواننده را به

 
عنوان نمونه:  م در سراسر جلد نخست یافت. بهی جلد دوبه همین ترتیب می توان مراجعات بسیاری نیز درباره .  1

سادگی قابل فهم است، به شرطی که صرفاً به جمع کل تولید سال نگاه کنیم. اما هریک ی بازتولید به»فرآیند ساالنه

  ها آغاز می شود.ی کاال، به بازار آورده شود، و این جایی است که دشواریاز اجزای این محصول ساالنه باید به مثابه

ها، گم می شوند،  آمیزند و در جابجایی عام وضعیتهای منفرد و درآمدهای شخصی درهم می های سرمایهحرکت

سازد ای روبرو میکند و پژوهش را با مشکالت پیچیده یعنی در گردش ثروت اجتماع. این مساله بیننده را گیج می
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رنگ کردن اهمیت مجلدهای بعدی  ی این بررسی مختصر ابداً به معنی کماما نتیجه

ی کنونی این است که جلد نخست نیست. کامالً برعکس. موضوع مرکزی نوشته   کاپیتال 

گشای ورود به جلدهای بعدی است بلکه همچنین حاوی مبانی تئوریک کل نه فقط راه

ی تغییراتی که مارکس به ویراست فرانسوی وارد کرد اگر مجموعه   ویژهکتاب است، به

یکم، ضروری    1،کاپیتالجای تمرکز بر »ناتمامی«  دقت بررسی شود. بنابراین، بهنیز به

طور است تا در کلیت مفاهیم همان چیزی که در دست داریم تأمل کنیم، و دوم، همان

بازگو کردیکه پیش از زبان خود مارکس  نیز  باشیم که مجلدتر  یاد داشته  به  های  م، 

گردند، چراکه جلد نخست »به خودی خود  فهم میدیگر نیز در پرتو جلد نخست قابل

 کامل، یک کلیت، است.«

، و مجادله بر  کاپیتالی جلد سوم  ی گذشته دربارههای چند دههبنابراین، جنجال

با دست انگلس  ویراست  تشابه  یا  تخالف  مانوشتهسر  خود  بستر  های  در  رکس، صرفاً 

مبانی تئوریک کل اثر که در جلد نخست به کمال رسیده است قابل طرح و سنجش  

های  پایان دگردیسیهای تودرتو و بیاست. در غیر این صورت، به قول مارکس، در داالن

 مانیم. شکلی سردرگم می

 کاپیتال مالحظاتی پیرامون جلد سوم   –  4
شود که گفتار نظری از فرآیند گردش  »علم اصیل اقتصاد مدرن فقط زمانی آغاز می

 به فرآیند تولید گذار کند.« 

 455، ص 3 کاپیتالمارکس، 

 
ظام را به هم پیوندی واقعی می دهد، تحلیل خواهم ای که کل نی سوم جلد دوم شیوه که باید حل شوند. من در پاره 

 ( 737کرد.« )ص 

 

استفاده می کنند،    کاپیتالی »باز بودن« انتهای  ی »ناتمام«، از مقولهجای واژه پژوهان، بهبرخی دیگر از مارکس .  1

است مگر ثابت کنند مارکس در حال تغییر   کرانهای بی انتهای منطق افزودن داده که در اساس همان حرکت بی 

 های خود در جلد سوم بود. برای نمونه نگاه کنید به: بنیادی نوآوری 
John Bellamy Foster; https://monthlyreview.org/2018/05/01/marxs-open-ended-

critique/ 

  

https://monthlyreview.org/2018/05/01/marxs-open-ended-critique/
https://monthlyreview.org/2018/05/01/marxs-open-ended-critique/
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برمیهمان مقاله  قبلی  بخش  از  که  بهطور  نخست،  جلد  ویراست آید،  در  ویژه 

است. این صرفاً یک ادعا    کاپیتالی بستر تئوریک تمام مجلدهای  فرانسوی، دربردارنده

ی روابط اجتماعی و مقوالت نیست بلکه نظر خود مارکس است. در جلد نخست کلیه 

اند. روشن است  اقتصاد سیاسی همچنین براساس »مفهوم« آنها بازنمایی و تفکیک شده

های متعدد تجرید که در جلد نخست تجسم یافته است، هنوز نیازمند انضمام  که الیه

های  داری، در فرآیند گردش و نیز در صورتبندی های دیگر تولید سرمایهلهیافتن در وه

اند. بنابراین  گوناگون پدیداری ارزش و از آنجا ارزش اضافی و بازگشت به فرآیند بازتولید 

ی ارزش اضافی  ی ارزش و قیمت، و یا از رابطه از گرایش نرخ نزولی سود گرفته تا رابطه 

تا ح بهره گرفته  و  نرخ سود،  با سود  و  اضافی  ارزش  نرخ  اعتباری،  نظام  و  پول  رکت 

 اند. تماماً در جلد نخست ریشه بسته  کاپیتالمقوالت جلد سوم 

طور که همان  1سویه بلکه متقابل است.ی جلد سوم با جلد نخست نه تکاما رابطه

طور مشخص شرح انضمامی بسیاری از مباحث مطروحه را به جلد سوم  جلد نخست به 

گرداند. در  دهد، جلد سوم نیز از ابتدا تا انتها خواننده را به جلد نخست باز میمی  ارجاع

ای از طور که مدخل »فرآیند انباشت سرمایه« در جلد نخست بیانگر چکیدهواقع همان

کل بود، مارکس جلد سوم را نیز به همان وجه، با شرحی اجمالی از هر سه جلد کتاب  

جلد  آغاز می مراجعات  بهکند.  چه  نخست،  جلد  به  دقیق  سوم  ذکر  با  مستقیم،  طور 

شمارند. شاید اشاره به چند نمونه از این موارد برای اثبات فصول، و چه غیرمستقیم، بی

 چنین ادعایی کافی باشد.  

انگیز است، موضوع »قیمت هزینه شده« و ارتباط آن با  یکی از مواردی که بحث

ی »قیمت«، سرشت ارزش  نده بود که خود مقوله سود است. اوالً، مارکس به اثبات رسا

سازد به طوری که گویا از »فروش« ناشی شده است. »من به چنین توهمی  را مدفون می

( درثانی، زیر عنوان  128ام.« )صطور مشروح در مجلد نخست، فصل پنجم، پرداخته به

ی یی در هزینهجوسان صرفه»قیمت«، اخاذی از نیروی کار، کار پرداخت نشده، صرفاً به

ی دهد. رابطهیابد. بدین طریق، »کار مازاد، ویژگی خود را از دست میتولید تجلی می

 
ی جلد دوم با جلد نخست و نیز جلد سوم  است، از رابطهکاپیتال  از آنجا که موضوع اصلی متن کنونی جلد سوم. 1

 نظر شده است.  با جلد دوم صرف
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ی  طور که ما در جلد نخست، پارهگردد، و همانمشخص آن با ارزش اضافی پنهان می

ششم، نشان دادیم، این مسأله با معرفی ارزش نیروی کار در دستمزدها، هموارشده و  

طور که در مجلد نخست نشان داده شد«،  ( بنابراین، »همان136« )صیابد.تداوم می

تعیین می را  ارزش اضافی  یا نرخ  نهایتاً  423کند، قیمت نیست. )ص  آنچه حجم و   )

، قیمت کار، در نظر اول  دستمزد کارطور که در مجلد نخست نشان داده شد،  »همان

قیمت 'کند. ش است، را نقض میمفهوم ارزش و نیز قیمت، که کالً بیانی ویژه برای ارز

 (957.« )ص 1به همان اندازه نامعقول است که لگاریتم زرد  'کار

آن تا  اوالً،  است.  اعتباری  نظام  موضوع  جنجالی،  مباحث  از  دیگر  به  یکی  که  جا 

آغاز شد که   جای مارکس، نظام اعتباری از آنشود، به گفته ی کارگر مربوط میطبقه 

( درثانی، کل  1:278،  کاپیتالدستمزد کارگر پس از انجام کار، با تأخیر پرداخت شد. )

رو، »همانطور که من در جلد  فهم نیست. ازایننظام اعتباری، بدون حرکت پول، قابل

ی پرداخت، که نظام اعتباری در ارتباط با وسیله ام، ایننخست، فصل سوم، نشان داده

پولی نظام  اجتناب  در  کند،  است« )ص  سقوط  ریشه707ناپذیر  پولی،  (  نظام  ی کل 

ی پرداخت، و الخ.، نیز در جلد نخست، در قوانین عنوان وسیله حرکت آن، و کارکردش به

عنوان های در گردش نیز، چه بهی کاال«، نهفته است و حرکت حجم پول»گردش ساده

شود  های کاالیی تعیین میردیسیی خرید یا پرداخت، توسط مقدار و سرعت دگوسیله 

ها خیلی ساده یک  و »همانطورکه دیدیم، جلد نخست، فصل سوم... خود این دگردیسی

 ( 436جنبه از کل فرآیند بازتولید است.« )ص 

است.    کاپیتالوار اجزای  شود، پیوستگی اندامآنچه الاقل از نکات باال دستگیرمان می

ودی خود، یک کلیت است که به واکاوی جداگانه  درعین حال هر یک آن اجزاء نیز به خ

است. نوشته   2نیازمند  زاویهاما  یک  از  صرفاً  کنونی  سومی  جلد  به  معین    کاپیتال  ی 

»در گفتار کنونی، مبانی  طور که در ابتدای این مقاله تاکید شد،  نگرد. یعنی همانمی

 
 به معنی خطا در محاسبه، یا بیانی متضاد.. 1

اما در هریک از این اجزاء به   خودی خود یک کلیت است.ای کامل، و به»هریک از اجزای یک کل فلسفی، دایره .  2

جا که تمامیتی واقعی ای واحد از آنگردد. دایره ی فلسفی یافت میگر، ایده مثابه یک خصوصیت معین یا میانجی

ای  رو کلیت فلسفی، دایره گشاید. ازاین ی پهناورتری میگسلد و دایره عنوان میانجی دارد میاست، محدودیتی را که به

 ( 15، بند منطق کوچک ست.« )هگل،هادر درون دایره 
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ی کارگر و فرآروی طبقهسه فقط در پرتو ساختمان کل کتاب، با رهایی    کاپیتالنظری  

جامعه پساسرمایهبه  است.«  ای  گرفته  قرار  توجه  مورد  وهلهداری  از  یک  جدید  ی 

ی جدید از شناخت، هردو از دیالکتیک واحدی ناشی  گری اجتماعی و یک مرحله کنش

  کاپیتالگردند. این بدین معناست که با هر برآمد جدیدی در شرایط عینی جهان،  می

ی مارکس با عینیت، همچنان ی اندیشهبازگشته، و سازگاری پیکره  ی تاریخ به صحنه 

 شود.  ی پژوهش میابژه

اقتصادی  ازاین  سقوط  از  پس  سوم  1929رو،  جلد  بهکاپیتال،  نظریه ،  ی ویژه 

بهبحران  مالی،  سرمایه  چیرگی  و  ادورای  به  های  انضمامی  و  عاجل  موضوعاتی  عنوان 

ل شدند. اما از سوی دیگر، »کشف« ناگهانی  های مارکسیستی تبدیی پژوهشدغدغه

هایی منجر گردید که »تجریدات هگلی« و خصلت  مجلد سوم، به فراگیر شدن گرایش

باره به دور افکنده و مدعی شدند که دیگر  »رازآمیز« مفهوم ارزش در جلد نخست را یک 

با   نیازی به آن مجلد نیست و شروع از جلد سوم، به خودی خود، کافی است چراکه

 »زندگی واقعی« سروکار دارد.

ویژگی سوم،  جلد  به  بازگشت  ما،  دوران  در  انتشار  اما  دارد.  را  خود  خاص  های 

های جلد سوم توسط ویراستاران مجموعه آثار مارکس و انگلس در مگای  نوشته دست

میالدی و   70ی  ویژه در دههداری جهانی، بههای ساختاری سرمایه، به همراه بحران 2

در ابعادی جدید    کاپیتال، عوامل و عناصر شکل گیری بازنگری  2008قوط مالی  نیز س

آوری به مارکس  طور که در بخش اول این نوشته بازگو شد، رویسابقه بودند. همانو بی

تر از هر زمان دیگری بوده و کماکان  تر بلکه عمیق جانبهفقط همهی کنونی نهدر دوره

ی مارکس  ها که بر »ناتمامی« پروژهجوانب این بازبینی  تر به یکی ازادامه دارد. پیش

 اختصار پرداخته شد.  تمرکز دارند به

پژوهش جوانب  از  دیگر  با  یکی  مقایسه  در  انگلس  ویراست  سنجش  کنونی  های 

دربارهنویسپیش است.  مارکس  خود  دیدگاههای  انگلس،  ویراست  و  ی  متباین  های 

های  نوشته ی دستکند که ویرایش انگلس همهیکس انکار نممتضادی وجود دارد. هیچ

طور کامل منعکس نکرده و با تقسیم بندی فصول و پیش و پس کردن مارکس را به

برخی از مباحث، و نیز نگارش برخی مالحظات، تا حدی ساختمان جلد سوم را تغییر 
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را    تالکاپینظر بر سر این موضوع است که آیا ویراست انگلس ادراک  داده است. اختالف

رغم تغییرات وارده، در مجموع با مشکلی اساسی مواجه کرده است و یا این که علی

های مارکس ندارد. اما بررسی چنین مباحثی در ظرفیت اختالفی ماهوی با دست نوشته

 1ی حاضر نیست.نوشته 

شد،  همان اشاره  گفتار  این  ابتدای  در  که  نگارش  طور  با  هدفی    کاپیتالمارکس 

کرد: یکم، کسب »یک پیروزی علمی برای حزب ما« و دوم، آشکار  دنبال میمضاعف را  

جامعه اقتصادی حرکت  »قانون  اساس هدفی  ساختن  در  دو  این  واقع  در  مدرن.«  ی 

واحدند. در این نگاه، وجه عینی و ذهنی چنان درهم تنیده شده است که جدا کردن 

مارکس انقالبی، و از سوی   از سویی  -شود  آن دو فقط به دوپارگی مارکس منجر نمی 

پژوهنده   و  دانشمند  مارکس  مضامین  – دیگر،  از خود  می  کاپیتال  بلکه  گیرد.  فاصله 

ی او برای توان صرفاً به ارادهنکته در این جاست که »مارکس انقالبی« را نمی

فرو کاست. انقالب اجتماعی و   داری دگرگونی بنیادین روابط اجتماعی سرمایه

 کاپیتال ی کارگر، از بیرون به دیالکتیک  ی انقالبی، طبقهنقش عاملیت سوژه

»قانون  ذاتی  و  استخراج شده  آن  درونی  منطق  از  بلکه  است  نشده  تحمیل 

های جلد ی مدرن« است. این آن مهمی است که باید در واکاویحرکت جامعه

 سوم برجسته شود. 

می  وقتی  بنفابراین اعالم  »مفارکس  کفه  انع حقیقیکنفد  تولیفد    ـم راه  سفففر  بر 

(، این ابدا به معنی فروپاشففی خود به 3:385اسففت« )  خود ســرمایهداری، سففرمایه

داری نیسففت. کامالً برعکس، چراکه سففرمایه در تمامی دقایق وجودی  خودی سففرمایه

ی در مقاله  ترشفود. این نویسفنده پیشضفد خود، با نیروی کار، تعریف میحرکتش، با  

داری جهانی« برخی از مضفامین جلد سفوم را بررسفی ی مالی و بحران سفرمایه»سفرمایه

 
 ی انگلس، نگاه کنید به: رحمانه«برای پاسخ به نقد »بی. 1

“Engels' Edition of the Third Volume of Capital and Marx's Original Manuscript” 

by: Michael Heinrich 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/editorial/heinrich.htm 

در زیرنویس   ی رجینا روثگران مختلف، نگاه کنید به نوشتهبرای بررسی و جمع بندی از نظرات متعارض پژوهش 

 .2ی شماره 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/editorial/heinrich.htm
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داری  های سفرمایهچه در اینجا مورد تأکید اسفت نه فقط »تأثیر« بحرانآن 1کرده اسفت.

ی کارگر بلکه ارتباط درونی بحران با وضفففعیت نیروی کار اسفففت. در حقیقت  بر طبقه

 شود.چنین خوانشی قابل فهم می  موضوعیت جلد سوم با

اند.  ، مقوالتی انتقادی، اجتماعی و طبقاتیکاپیتالبنابراین، تمام مقوالت اقتصفادی 

تولید ابزار تولیدی و تولید  –عنوان نمونه، وقتی مارکس کل سففرمایه را به دو بخش  به

که این صفرفاً یک »فرضفیه«    کندکند، تأکید میتقسفیم می –وسفایل معیشفت شفخصفی  

( این صفرفاً  3:975نیسفت بلکه »مطلقاً صفحت دارد« و »بیان یک امر مسفلم« اسفت. )

ی طبقاتی بین یک تفکیک فنی نیسفت بلکه یک تقسفیم طبقاتی اسفت؛ یعنی در رابطه

اند. اما نکته  ی ثابتکار و سفرمایه ریشفه بسفته اسفت. ابزار تولیدی، شفکل مادی سفرمایه

بندی، تولید ابزار تولیدی در فرآیند بازتولید و انباشفت  ت که در این تقسفیمدر اینجاسف

دا میکنند. در نتیجه،  طور روزافزونی نسفبت تولید وسفایل مصفرفی برتری پیسفرمایه، به

وار سفففرمفایفه«، کفار گفذشفففتفه، کفار مفادیفت یفافتفه، یفا کفار مرده کفه در در »ترکیفب انفدام

چه بیشففتر بر کار زنده، بر نیروی کار چیرگی  ی ثابت تجسففم یافته اسففت، هرسففرمایه

دانیم کفه در واقع ارزش  دهفد: »مفا میطور کفه مفارکس نشفففان میکنفد. همفانپیفدا می

ی  محصفوالت کار گذشفته صفرفاً از تداخل با کار زنده منتج شفده اسفت؛ در ثانی، سفلطه 

روابط محصفففوالت کفار گفذشفففتفه بر کفار مفازاد زنفده فقط تفا زمفانی کفه روابط سفففرمفایفه،  

اجتماعی مشفخصفی که در آن کار گذشفته با کار زنده همچون یک باالدسفت مسفتقل  

 (3:524ماند.« )کند، پابرجا میمقابله می

های  ی خود ثابت کند که تمام دگردیسفیخواهد به خوانندهدر واقع جلد سفوم می

ر  ی زمین »صفرفاً امتداد بیشفت های مختلف سفود، بهره و اجارهارزش اضفافی در شفکل

( در 3:136اند که در خود فرآیند تولیدی به وقوع پیوسته بود.« )واژگونگی سوژه و ابژه

 
 نگاه کنید به:  1

https://pecritique.com/2020/09/25/سرمایه%E2%80%8C-ی-مالی-و-بحران

 /داری-جهE2%80%8C%سرمایه

 همچنین نگاه کنید به: 

https://pecritique.com/2021/07/13 /سرمایه%-بحرانE2%80%8Cدر-داری -

 ارز/ -هایE2%80%8Cئوری%ت

https://pecritique.com/2020/09/25/سرمایه%E2%80%8Cی-مالی-و-بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-جه/
https://pecritique.com/2020/09/25/سرمایه%E2%80%8Cی-مالی-و-بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-جه/
https://pecritique.com/2020/09/25/سرمایه%E2%80%8Cی-مالی-و-بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-جه/
https://pecritique.com/2020/09/25/سرمایه%E2%80%8Cی-مالی-و-بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-جه/
https://pecritique.com/2021/07/13/بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-در-تئوری%E2%80%8Cهای-ارز/
https://pecritique.com/2021/07/13/بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-در-تئوری%E2%80%8Cهای-ارز/
https://pecritique.com/2021/07/13/بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-در-تئوری%E2%80%8Cهای-ارز/
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ی نیروهای مولد سفرمایه منظر مارکس، تمامی نیروهای سفوبژکتیو کار خود را به مثابه

ای که کار زنده را به انقیاد رو »از سفویی ارزش، یعنی کار گذشفتهدهند. ازایننشفان می

سان یابد، و از سوی دیگر، برعکس، کارگر صرفاً بهدار شخصیت مییهکشد، در سرمامی

ی واژگونفه، حتی در خود روابط یفک نیروی کفار عینیفت یفافتفه، یفک کفاال. این رابطفه

ی چنین وضففعی را به شففدهجای تولیدی، ضففرورتا مفاهیم واژگون، ذهنیت جابهسففاده

یند گردش هرچه بیشففتر  رسففاند که توسففط دگردیسففی و تغییرات خود فرآظهور می

ی  کند.« )همانجا( این ادراکات ناسره و کاذب، ماحصل »ضروری« شیوه توسعه پیدا می

داری« بفه خود تجلی مفانفدگفار  تولیفد سفففرمفایفهای اسفففت کفه »قوانین درونواژگونفه

 (3:332بخشند. )می

 های ادواری تجسمداری« که در بحرانبر سر راه تولید سرمایه  مانع حقیقی»پس 

طورکلی آنچه انبسففاط و انقباض تولید را تعیین یابد، تصففرف کار مازاد اسففت. »بهمی

( برعکس،  3:367یافته اسففت.« )نشففده و کار عینیتکند، تناسففب بین کار پرداختمی

های اجتماعی کننده باشفد، »نیازهای اجتماعی اسفت؛ نیازهای انسفانآنچه باید تعیین

آورد« به وجهی وجود میبندی نوین را بهیک صفورت رو، سفرمایه، »عناصفرشفده.« ازاین

تر اجتماعی ترکیب شففده و کل زمانی که صففرف  که آن کار مازاد در یک شففکل عالی

شففرط دسففت یافتن به این کند. بنابراین، پیششففود کاهش پیدا میتولید مادی می

کوتفاه (، بفا  3:199نفامفد )تحول عظیم، بفه آنچفه مفارکس »روح انسفففانی کفار  جفامع« می

شفدن کار  ضفروری به حداقل ممکن »با صفرف حداقل انرژی و در شفرایطی که شفایسفته  

 گردد.پذیر می( امکان3:958و متناسب با طبیعت انسانی باشد« )

  - ی هدفی در خود مثابههای انسفففان بهمندیتکامل توان  -»قلمرو حقیقی آزادی  

اقتضفای بیرونی پایان یافته رت و  یافته توسفط ضفروگردد که کار  تعیندر جایی آغاز می

نفسفه قرار دارد...اما فقط ی تولید مادی فیباشفد که بنا به ماهیت خود، در ورای عرصفه

 ( 3:959شود.« )ی آن قلمروی ضرورت شکفته میبرپایه

 منابع: 
Karl Marx, Capital, Volume I, Vintage Books, 1977 

Karl Marx, Capital, Volume III, Vintage Books, 1981 
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Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Volumes 40 to 46, 

Lawrence & Wishart, Electric Book, 2010 

Georg Hegel, Logic, Oxford University Press, 1978 
Raya Dunayevskaya, Marxism and Freedom, Pluto Press, 1975 
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دارانه است. شکل  نمود روابط تولید سرمایهترین  وارهبتشکل درآمد و منبع درآمد  

گونه است که درسطح پدیدار گشته و از پیوندهای نهفته و وجودی آن ]روابط[ بدان 

  سرمایه ،  جارهمنبع ا  زمین رو،  طی بینابینی گسسته شده باشد. ازاینهای ارتباحلقه 

شود. شکل مجعولی که مظهر یک واژگونگی می  دستمزدهامنبع    کار، و  سودمنبع  

گردد.  ی تولیدی از نمودی طبیعی برخوردار میواقعی است، در نظر حامالن این شیوه 

وافسانه در  است.  عوامانه  دین  یک  رؤیا؛  فاقد  است  عامیانه  ای  اقتصاددانان  که   –اقع 

گران اقتصاد که مورد انتقاد ما بوده اند اشتباه گرفته شوند وجه نباید با پژوهشهیچبه

انگیزه  – مفاهیم،  شیوهمترجمان  نمایندگان  والخ،  سرمایهها  تولید  هستند؛    داریی 

کسانی که در اسارت این نظام تولیدی هستند و در ذهنیت آنها ساحت سطحی آن  

کنند ولی این عمل را از یابد. آنها آن ]نظام[ را به زبانی مکتبی ترجمه میانعکاس می

سرمایه یعنی  حاکم،  بخش  میخاستگاه  انجام  نه  دارها  آنها  برخورد  طرز  و  دهند، 

ای  گرانه است. بیان محدود و مکتبی مفاهیم عوامانهه توجیهلوحانه  و نه عینی بلکساده

شیوه این  نمایندگان  درمیان  ضرورتاً  میکه  پیدا  ظهور  تولیدی  اقتصاد  ی  با  کند، 

ها، آدام اسمیت و ریکاردو که درپی درک روابط درونی  دانانی چون فیزیوکرات سیاسی

 بودند، کامالً متفاوت است.ها میپدیده

از بین ه است. این    داری بهرهسرمایهواره،  ترین بتها، کاملی این شکلمهاما 

پول را به دو کران افراطی  - کاال-است، و فرمول پول  –پول    – ی آغاز اصلی سرمایه  نقطه 

کند. این فرمول اصلی  دهد؛ پولی که پول بیشتر خلق میکاهش می –  'پول-پول  –آن  

 ا تنزل یافته باشد. معنی بیو عام سرمایه است که به یک چکیده

وارگونه ، یعنی مالکیت ارضی، به حد کافی بتاجارهعنوان منبع  به  طبیعتیا    زمین

ی یک سردرگمی  بجا بین ارزش مصرف و ارزش مبادله، تصور  عامی  است. اما در نتیجه 

هنوز قادر است به توانمندی  مولد خود طبیعت رجوع کند که با تردستی، در مالک  

 یابد.  زمین شخصیت می

، یعنی، سهم کارگر در تولیدش که توسط شکل دستمزدهای منبع  مثابهبه  کار

عنوان مسبب این امر که کارگر با کارش  یابد؛ کار بهمشخص اجتماعی کار تعیٌن می

کند، و  اش( مجوز تولید پیدا میتوسط محصول خود )یعنی از سرمایه در ساحت مادی
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اه بخشی از محصول خودش به شکل پرداختی توسط  یابد تا از آن ردر کار منبعی می

عنوان کارفرما به او بازگردانده شود. همین قدر کافی است. اما مفهوم  این محصول به 

که کار را با کار دستمزدی و درنتیجه آید که با اینقدری با واقعیت جور درمیعامیامه به

گیرد، این برای هر اه میدستمزدها را با محصول کار دستمزدی، با محصول کار، اشتب

 کند. ی کافی واضح است که خود  کار دستمزد خودش را تولید میعقل سلیم به اندازه

ی ابزاری  مثابهمد نظر باشد، هنوز تاحدی به  فرآیند تولید، تا جایی که  سرمایه

تصاحب می را  کار دیگران  گرفته میکه  نظر  است چنین کاری کند در  ممکن  شود. 

»غ  یا  قابل»درست«  توجیه لط«،  یا  این توجیه  در  اما  شود  شناخته  رابطه ناپذیر،  ی  جا 

 نهاده و مفروض است.دار با کارگر همواره یک پیشسرمایه

طور عمده گر عادی بهمد نظر باشد، با نظاره  فرآیند گردش، تا جایی که  سرمایه

چنین کاری    شود، یعنی نوعی از سرمایه که درگیرروبرو می  ی تجاری سرمایهبه شکل  

ای با یک برداشت مبهم نسبت به اختالس رو در این حوزه، سود تا اندازهاست، ازاین

میبه پیوند  بهطورعام  یا  سرمایهطور مشخص خورد،  از  تاجر،  که  عقیده  این  با  دار تر، 

دار صنعتی از کارگر،  یا مجدداً،  کند که سرمایهبرداری میصنعتی به همان نحو کاله

کنندگان، کاله یکدیگر را. به  کننده را برمی دارد که تولیدگونه کاله مصرفتاجر همان

شود، یعنی از یک  عنوان ماحصل مبادله توضیح داده میجا سود بههر صورت، در این

 ی اجتماعی، نه از یک شیئ.  رابطه 

دیگر،   سوی  بهرهسرمایهاز  تماموارهبت  داری  شکل ای  در  سرمایه  است؛  عیار 

نمایندگی    –اش  یافتهصیقل  را  گردش  فرآیند  و  تولید  فرآیند  وحدت  سان  بدین  که 

دهد. تنها چنین کارکردی  رو سودی معین در مدت زمانی معین باز میو ازاین  – کند  می

بهرهاست که برای سرمایه ماند، بدون وساطتی توسط فرآیند تولید یا  دار باقی میی 

ه و سود هنوز زنده است، ولی به خاطر واگرایی  فرآیند گردش. خاطرات گذشته در سرمای

ها بازگردانده شده  ی سرمایهسود و ارزش اضافی، و سود همسانی که توسط مجموعه 

 شود. آمیز، چیزی تاریک و رازگونه، میاست، سرمایه بسیار ابهام
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انکشاف دهنده  -غایی است، ارزشی خود ی خودکاروارهبتدار یک ی بهرهسرمایه

ماند.  ی آن باقی نمیآفرین است، و در این شکل دیگر اثری از سرچشمه ی پولاست، پول

 رسد. ی اشیاء با یکدیگر )پول، کاالها( به کمال میی اجتماعی در رابطهرابطه 

طور اش با سود نیست. همینجا محل مناسبی برای بررسی مشروح بهره و رابطهاین

شود. واضح  عتی و بهره تقسیم میبرای بررسی نرخی که توسط آن سود به سود صن

ساز است، یعنی، منبع طور عام بهرهی منبع اسرارآمیزی که بهمثابهاست که سرمایه، به

ویژه در چنین  کند. بنابراین، بهافزایش خودش، غایت خود را در سرمایه و بهره پیدا می

 ست.ای تمام و کمال اآید. این سرمایهشکلی است که سرمایه به تصور درمی

ها  داری، مقدار معینی از ارزش که در پول یا کاالجا که برمبنای تولید سرمایهاز آن 

نمایندگی شده، استخراج مقدار معینی کار    - در واقع کاالیی که مبدل به پول شده  –

ی ارزش، یعنی تصرف یک مقدار معین اضافه  -سازد  پذیر میرایگان از کارگر را امکان

مازاد   محصول  اضافی،  می  - ارزش  پول  خود  که  است  بهبدیهی  سرمایه تواند  عنوان 

تواند در شکل کاال یا  ای که مینفسه، یا سرمایهی فیعنوان کاال فروخته شود، یعنی به

 پول خریداری شود...

رسند بلکه در یک وجه  عنوان پول یا کاال به فروش نمیبدین سان، پول یا کاالها به

به بهسرمایهعنوان  دوم،  افزایش،  خود  کاالیی  یا  پول  فقط  عنوان  نه  سرمایه  دهنده. 

آیند تولیدی حفظ شده است. بنابراین برای خریدار  افزایش یافته است بلکه در کلیت فر

او بازگردانده میعنوان سرمایه، باقی میبه شود. معنی فروش این است که ماند و به 

گیرد، باید به صاحب  ای مولد به کار میشخص دیگری که سرمایه را همچون سرمایه 

ایجاد شده است  سرمایه بخش معینی از سود خود را که صرفاً از طریق این سرمایه  

شود و در  زا به اجاره گذاشته میپرداخت کند. همانند زمین که همچون شیئی ارزش 

تواند به  رو همچنین میگردد، و ازاینآفرینی حفاظت شده و مرتباً بازمیفرآیند ارزش

او بازگردد. درغیر  ی اصلیفروشنده اش بازگردانده شود، تا جایی سرمایه است که به 

 عنوان پول خریده است. عنوان یک کاال فروخته است و بهن را به صورت، آاین

به هر صورت، چنانچه شکل به خودی خود در نظر گرفته شود )درواقع آن ]پول[  

یابد(،  تناوب غیریت میکشی از کار، برای تولید ارزش اضافی، بهی بهرهعنوان وسیله به
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سان یک شئ  شود و سرمایه به میسان سرمایه پدیدار  بدان معنا که آن شئ اکنون به 

می پدیدار  نتیجه صرف  سرمایهگردد.  تولید  کل  بهی  گردش  فرآیند  و  سان  داری 

شود، و بستگی به صاحب پول دارد، یعنی  ای که ذاتی خود شئ است پدیدار میخصیصه 

قابل مبادله است، که بخواهد آن را به عنوان پول به صاحب کاال در شکلی که دایماً 

 عنوان سرمایه، آن را اجاره دهد... کند و یا بهمصرف 

دقیقاً به همان وجه که خواهان حفظ   –بنابراین روشن است که چرا نقد سطحی  

دار ی بهرهی خود را متوجه سرمایهطلبانهفضل و شور  اصالح   –کاال و مبارزه با پول است  

آمدهای آن  داری، صرفاً به یکی از پی، و بدون برخورد به واقعیت تولید سرمایهکند می

داری، جدالی که  دار از خاستگاه تولید سرمایهی بهرهتازد. این جدال علیه سرمایهمی

ی کند، اتفاقا همچون فازی از توسعه امروزه تحت عنوان »سوسیالیسم« ابراز وجود می

دار صنعتی عنوان نمونه، در قرن هفدهم، زمانی که سرمایههدهد؛ بخود  سرمایه رخ می

کار که هنوز در مقابل او قدرتی مافوق بود، موجودیت خود بایست علیه رباخوار کهنهمی

 را تثبیت کند.

و آشفتگی واژگونگی  به  چیزگونگی،  سرمایهمثابهسرمایه  بهرهی  که   –دار  ی 

ی در آن صرفاً به آشکارترین شکلی پدیدار  دارسرشت درونی، و آشفتگی تولید سرمایه

باز میای است که »بهرهسرمایه  –شود  می پدیدار    1دهد. همچون موالکیی مرکب« 

های  طلبد؛ ولی درخواست عنوان حق خود، قربانی کردن کل جهان را میکه به شودمی

ط  شود چرا که توسگاه برآورده نمیبه حق او که ناشی از سرشت خودش است هیچ

 گردد.تقدیری رازگونه همواره عقیم می

نقطهوجه مشخصه  به  یا کاال  بازگشت پول  آغاز است  ی حرکت سرمایه،  به    –ی 

استحاله سرمایه واقعی،  دگردیسی  یک  بیانگر  این  سویی،  از  شرایط  دار.  به  کاال  ی 

ز  یعنی بازتولید؛ و ا  –ی شرایط تولیدی به شکل مجدد یک کاال اش، و استحاله تولیدی

ی کاال به پول و مجددا پول به کاال. نهایتاً،  سوی دیگر، یک دگردیسی شکلی، استحاله 

. ارزش اولیه که در خالل این فرآیند افزایش یافته است، 'پول-کاال-تکثیر ارزش: پول

 
1 .Moloch کردند.در ادیان کنعان که برایش کودکان را قربانی می النوعی: رب 
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کند:  ماند. فقط شکل تصاحب آن تغییر میدار باقی میهمواره در تصاحب همان سرمایه

 ل فرآیند تولیدی.پول، کاال، یا خود شک

ای کامالً  ی آغازش جنبه سرمایه به نقطه  بازگشتدار، این  ی بهرهدرمورد سرمایه

می  بیرونی واقعیپیدا  حرکت  از  که  است. کند  گسسته شده  است  آن  شکل  که  ای 

به نه  را  پولش  الف  بهشخص  بلکه  پول  سرمایه خرج میعنوان  اینعنوان  در  جا  کند. 

ی واقعی آن  نشده است. فقط دست به دست شده است. استحاله تغییری در پول ایجاد  

ی  پذیرد که به دست شخص ب بیفتد. اما در نتیجه به سرمایه فقط موقعی صورت می

انتقال پول از الف به ب تبدیل به سرمایه شده است. بازگشت واقعی سرمایه از فرآیند  

می انجام  به دست ب  و گردش  بتولید  الف،  برای  اما  نحوی پذیرد.  به همان  ازگشت 

جای خرج گردد. او بهگیرد که واگذاری آن. پول مجدداً از ب به الف بازمیصورت می

 داده است...  قرضکردن، پول را 

بنابراین در این مورد، بازگشت ماحصل یک سری فرآیند اقتصادی نیست بلکه از  

این امر   یک دادوستد مشخص حقوقی بین خریدار و فروشنده منتج شده است؛ توسط

طور موقت واگذار شده رو صرفاً بهجای فروختن، وام داده شده، و ازاینبهکه  

در این مورد که    ارزش مصرفی آن است،  فروش رفته استآنچه    در واقعاست.  

مبادله بر  کارکرد آن تولید ارزش  مازاد  ارزشی  تولید  دیگر،  بیان  به  است؛  سود،   ،

ی پول  مثابهکند. ولی بهکه پول تغییر می  ی مصرف نیستواسطه ارزشی که دارد. به

 گردد.  ی پول بازمیمثابهخرج شده است و به

عنوان پول قرض ی تولید سرمایه بستگی دارد. چنانچه به شکل بازگشت به شیوه 

آن شود،  سرمایهداده  شکل  به  میوقت  باز  گردشی  به ی  آن  ارزش  کل  یعنی  گردد، 

در این مورد، آن بخش از ارزش اضافی یا سود که  ی ارزش اضافی بازگشته است. عالوه

ای که از آن ناشی  ی مقدار اضافهمتشکل از بهره است؛ مقدار پول وام داده شده به عالوه

 شده است. 

طور خالصه، به شکلی مادی که  آالت، ساختمان و الخ، بهچنانچه به شکل ماشین

ی ن صورت، به شکل سرمایهی ثابت عمل کند، در آدر فرآیند تولیدی همچون سرمایه

به میثابت،  باز  سالیانه،  مقرری  بهعنوان  یعنی،  مقدار گردد؛  صورت  به  نمونه،  عنوان 
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ای برابر با جایگزینی استهالک، یعنی، برابر با آن بخشی از ارزش که وارد فرآیند ساالنه

به عالوه است،  بهگردش شده  اضافی که  ارزش  از  آن بخش  از ی    عنوان سود  حاصل 

ی ثابت )در این مورد، یک بخش از سود، بهره( محاسبه شده است. )نه بدین  سرمایه

 عنوان سرمایه به مقداری معین(.ی ثابت است بلکه کالً بهخاطر که سرمایه

در سود  فی نفسه، ارزش اضافی، و در نتیجه، منبع واقعی آن، از هم اکنون مبهم و  

ی ارزش اضافی است، یعنی،  شکل بیرونی شده  رازآمیز شده است... اما مبنای سود، این

اش متفاوت است، ساحتی  ی ساده. این شکل با ساحت اولیهسودی  مثابههستی آن به

عنوان شکلی وجه بههیچکه در آن هنوز بند نافش مشهود است. این شکل در نظر اول به

ضافی بلکه  ی مستقیم بهره نه ارزش انهادهاز ارزش اضافی قابل تشخیص نیست. پیش

بندی خاصی قرارگرفته عنوان یک بخش صرف از آن، در مقوله یا تقسیماست که به  سود

تر از سود است چرا که بهره  باشد. بنابراین، تشخیص ارزش اضافی در بهره بسیار بغرنج

 شود.صرفاً در شکل ارتباط مستقیم با سود با ارزش اضافی مرتبط می

فرآیند   به  سرمایه  بازگشت  سرمایهزمان  درمورد  است؛  وابسته  تولید  ی واقعی 

ی سرمایه صرفاً وابسته به توافق بین  مثابهکه بازگشت آن به  نمایدطور میدار، اینبهره

عنوان گیرنده است. به وجهی که در این معامله بازگشت سرمایه دیگر بهدهنده و واموام

نمی  اینتیجه  پدیدار  است،  شده  تعیین  تولیدی  فرآیند  توسط  چنین که  اما  گردد، 

دهد. با این حال،  ای، شکل پولی خود را از دست نمینماید که سرمایه حتی لحظهمی

 نیست.   شکاریابند. اما چنین چیزی در معامله آاین معامالت با بازگشت واقعی تعیّن می

معرف   سود،  شکل  از  جدا  مالبهره،  یعنی،    –است    کیت صرف سرمایهارزشِ 

)مقادیری از ارزش، کاالها، به هر شکلی که باشد( را به مالکیت  پول  نفسه بر  مالکیت فی

می تبدیل  ارزش سرمایه  به  را  نفسه  فی  پول  یا  کاالها  نتیجه  در  و  خود  کند،  هایی 

با کارگر مقافزایش تا جایی که  اما  البته خود  شرایط کاری، سرمایه است  ابله  دهنده. 

عنوان مالکیت شخصی ی عدم مالکیت او و درنتیجه در کارکردش به مثابهکنند، یعنی به

در رابطه با دیگر. اما فقط در تعارض با کارگر است که از چنین کارکردی برخوردارند.  

به  را  آن  صاحبان  شرایطی  چنین  آنتاگونیستی  هستیِ  که  است  کارگر 

تبدیل میسرمایه ککند،  دار  شرایطی  تبدیل  و  سرمایه  به  را  آنهاست  تملک  در  ه 
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سرمایهمی دستان  در  سرمایه  اما  تبدیل  سازد.  سرمایه  به  را  آن  که  الف  دار   پول  دار 

کند، دارای این خصلت متعارض  کند و مالکیت پول را به مالکیت سرمایه تبدیل میمی

شکل مشخص و متمایزی که توسط آن پول یا کاال به سرمایه استحاله نیست.  

پول دار  الف ابداً رودروی کارگر نیست بلکه صرفاً با    یافته است، معدوم شده است.

سرمایه دیگر  یک  سرمایه  – دار  می  –دار ب  با  او  به  آنچه  واقع  در  فروشد  روبروست. 

ی مولد، تولید خواهد  ی آن به سرمایه ای که پس از استحاله »مصرف« پول است؛ نتیجه 

مستق آنچه  واقع  در  اما  میکرد.  فروش  به  کاالیی  یماً  من  اگر  نیست.  مصرف  رساند 

ام. اگر با آن کاالها پول بخرم، در  وقت یک ارزش مصرفی معین را فروختهبفروشم، آن

ی کاالی استحاله یافته، را مثابهآن صورت ارزش مصرف کاربردی موجود در پول، به

ام، و نه ارزش ن را فروخته ی آام. من نه ارزش مصرفی کاال به همراه ارزش مبادلهخریده

پیش از   –ی پول مثابهام. اما پول بهمصرفی مشخص  پول را به همراه خود  پول خریده

دهنده فاقد  عنوان سرمایه، کارکردی که در دستان واماستحاله به سرمایه و کاربردش به

ال، هیچ  ی کایافتهعنوان کاال، و یا همچون شکل استحاله مگر به  –چنین کارکردی است  

طور ساده، در واقعیت امر،  ارزش مصرفی دیگری ندارد )طال، نقره، جوهر مادی آن(. به

فروشد، این است: او مالکیت پول را برای  دار صنعتی میی پول به سرمایهدهندهآنچه وام 

ی کند. او عنوان مالکیت خود را برای دورهدار صنعتی منتقل میمدت معینی به سرمایه

ی معینی  دار صنعتی مالکیت را برای دورهریخته است، و در نتیجه سرمایه  معینی دور 

از آن خریده است. بنابراین، به نظر می که فروخته شود، سرمایه آید که پول او پیش 

سرمایه    -داری  تفکیک شده از فرآیند تولید سرمایه  – است و مالکیت صرف پول یا کاال  

 شود... شناخته می

کند.  سرمایه دقیقاً مثل کار  دستمزی، روزانه ارزش اضافی ایجاد میی  مثابهپول به

به صرفاً  بهره،  که  که    بخشیعنوان  درحالی  سودی  مشخص از  عنوان  یک  زیر 

است یافته  این،  استقرار  سرمایه  جادر  صورت  نفسه  به  فی  شود؛  می  پدیداری 

نتیجه، صرفاًسرمایه تولیدی جدا شده است، و در  از فرآیند   به خاطر مالکیت  ای که 

رابطه  از  ناشی  تضاد  از  و کاالها،  پول  مالکیت  منفصل سرمایه،  کار،  و  مالکیت  این  ی 

مشخص که    ارزش اضافیدار مبدل شده است. یک  رو به مالکیت سرمایهگشته و ازاین 
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رو، به خصلت ذاتی سرمایه وابسته شده است.  آن صرفاً به مالکیت سرمایه و ازاین  ایجاد 

ک حالی  برعکس،  در  صنعتی،  ه  به  سود  میمثابهصرفاً  پدیدار  مازادی  که  ی  شود 

کشی از کارگران ی بهره گیرنده با کاربست مولد سرمایه، یعنی به واسطهی وامسرمایه

گونه که مردم  دست آورده است. )یا همچنین، آن ای که وام گرفته، بهبه کمک سرمایه

دار با کار برابر  ار، که در اینجا کارکرد سرمایهدعنوان یک سرمایهگویند، با کارش بهمی

شده و حتی با کار دستمزدی شناسایی شده است، با شرکت واقعی در فرآیند تولید که 

ی پول که  دهندهی یک کارگر، برخالف واممثابهی یک حامل فعال، بهمثابهدر واقع به

فرآیند تولیدی جدا گشته  عنوان صاحب مالکیت، از  کار و منفعل است و کارکردش بهبی

 و بیرون از آن است.(

ی ناشی از سرمایه  ی ارزشِفرآوردهاست که همچون    بهره ، بلکه  سودپس این نه  

ای که توسط سرمایه تولید  ی درآمد ویژهمثابهگردد؛ در نتیجه بهنفسه پدیدار میفی

می برآورد  اقتصاددانان  شده   که  است  شکلی  همان  این  حال  درعین  عامیانه  شود. 

ی وجه مشخصههای بینابینی معدوم شده، و  کنند. در این شکل تمام حلقهبرداشت می

، کامل شده است. این شکل بنا به وارهی بتسرمایهسرمایه، و همچنین    وارگیبت

ی اقتصادی آن تفکیک ی حقوقی مالکیت از جنبهخیزد که جنبه جا برمیضرورت از آن 

از فرآیند تولید منفصل ای  سرمایهی بهره به  شده و بخشی از سود زیر لوا که کامالً 

 ، تعلق یافته است.مالک این سرمایه شده، و یا به  

عنوان یک منبع مستقل خواهد سرمایه را بهای که میالبته نزد اقتصاددان عامیانه

آفرین است، این شکلی نازل شده از سوی خداوند  ارزش  معرفی کند، منبعی که ارزش

شکل فرآیند  است،  ماحصل  و  نیست،  تشخیص  قابل  دیگر  سود  منشاء  آن  در  که  ی 

کند.  یک هستی مستقل پیدا می  –که از خود فرآیند منفک شده باشد  –داری سرمایه

پول حلقه'پول- کاال-در  هنوز  پول،  در  است.  شده  حفظ  واسط  شکل  'پول- ی  با  ما   ،

مفرطغیرقابل واژگونی  با  یعنی  داریم؛  سروکار  سرمایه  روابط    فهم  یافتگی  مادیت  و 

 تولیدی... 
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ای که قابل وام دادن باشد است که  ی مالی، سرمایهطور خالصه، فقط در سرمایهبه

پیدا کرده و در    قیمتی ثابتشود که کیفیت خودگستری  می  کاال سرمایه تبدیل به  

 گردد. نرخ معمول بهره عرضه می

کند و در  پیدا می  داری بهرهسرمایهبنابراین، سرمایه شکل بت ناب خود را در  

دار ی بهرههای دیگر سرمایه) شکل  داری پولِی بهرهسرمایهواقع در شکل مستقیم  

شرط آن است ی خود از این شکل که پیشکه در اینجا مورد توجه ما نیست، به نوبه

، شکلی که در آن تمام  پولعنوان  اش بهتداوم هستی  ی، در نتیجهیکماند(. ناشی شده

اند. در چنین شکلی  اش ناپیدا شدهاش منهدم و عناصر واقعیکنندهخصوصیات تعیین 

مبادله ارزش  معرف  پولی،  صرفاً  شکل  شده.  مستقل  ارزشی  است،  یافته  استقالل  ای 

واره در این شکل  شکلی گذرا در فرآیند واقعی سرمایه است. در بازار پول، سرمایه هم 

جا  رسد که ارزش اضافی تولید شده توسط آن که در این، به نظر میدوم وجود دارد.  

نفسه منتج شده و در نتیجه به ی فیگیرد، از سرمایهبازهم شکل پول را به خود می

ای که از فرآیند آن جدا شده است.  صاحب تامّ سرمایه تعلق یافته است، یعنی به سرمایه

شود، و همانطور که شکل آن در اینجا تبدیل می 'پول-پول به پول- کاال-پول جادر این 

همچون شکل پولی تفکیک نشده است )چرا که پول دقیقاً آن شکلی است که در آن  

های مصرفی، معدوم شده است؛ در نتیجه همچنین عنوان ارزش تفاوت بین کاالها به

اند، این کاالها تشکیل شده های مولد که از شرایط وجودی های سرمایهتفاوت

ارزش اضافی تولید شده  ،  (اندهای مولد، معدوم شدههای خاص خود سرمایهشکل 

توسط آن، پول مازادی که هست و یا شده است، به صورت نرخ معینی که توسط پول  

پوندی که   100درصد باشد، آنوقت  5گردد. اگر نرخ بهره شود، پدیدار میسنجیده می

شود. این شکل کامالً محسوس ارزش  پوند می  105یه صرف شده است،  عنوان سرمابه

ساز است، و در آن  واحد شکلی غیرعقالنی، غیرقابل شناخت و خودگستر یا پول  پول 

پول با  سرمایه  بحث  ابتدای  در  پول-کاال -رازآمیز.  که  کردیم  شروع  صرفاً   'پول-پول 

می مشاهده  اکنون  آنچه  است.  آن  پولماحصل  سوژهبه  'لپو- کنیم،  است.   عنوان 

مشخصه  وجه  که  رشدی  همانند  پولدرست  است،  درخت  یک  وجه ی  نیز  زایی 

فهمی که  ی سرمایه در این شکل ناب پولی آن است. شکل سطحی و غیر قابلمشخصه 
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ی عنوان نتیجه ی شروع تحلیل ما بود، دوباره بهبا آن مواجه هستیم، شکلی که نقطه 

مرور هرچه بیشتر بیگانه شده و از در آن شکل سرمایه بهفرآیندی ظاهر شده است که  

 گردد. اش مستقل میجوهر درونی

پول ایم  ی کاال شروع کردیم. آنچه به آن رسیدهشدهعنوان شکل تبدیلما با پول به

شرط  ایم، کاال پیشاست. همانطور که دریافته  ی سرمایهشدهی شکل تبدیلمثابهبه

 داری است.سرمایه ی فرآیند تولیدو نتیجه

 ترترین است و در عین حال به برداشت عامیانه نزدیکانگیزاین بُعد سرمایه که توهم

عنوان »شکل اساسی« مورد توجه قرار گرفته و هم  ، هم توسط اقتصاددانان عامیانه به

که در ی حمله. اولی بعضاً به خاطر اینعنوان نخستین نقطه توسط منتقدان سطحی به 

شود که در آن همچون  پیوندهای درونی آشکار نبوده و سرمایه در شکلی ظاهر میاینجا  

  متضادشود، و بعضاً بدین خاطر که در این شکل خصلت  می  پدیدارمنبع مستقل ارزش  

آن کامالً مدفون و نامرئی شده و تضادی با کار در آن مشهود نیست. از طرف دیگر، در  

ی است که در آن ]سرمایه[ بسیار غیرعقالنی  گیرد چرا که شکلمعرض حمله قرار می

 سازد... های عامیانه را فراهم میی سوسیالیست ی حمله ترین نقطهاست و آسان

سرمایه بین  سود  تقسیم  از  دیگری  هرنوع  که  است  یعنی،  واضح  گوناگون،  داران 

اری دوجه در ماهیت تولید سرمایههیچافزایش نرخ سود با کاهش نرخ بهره و برعکس، به

ی »شکل اساسی« مثابهدار بهی بهرهگذارد. آن سوسیالیسمی که به سرمایهتأثیری نمی

بلکه تا آنجا که   کند، نه فقط کامال درون افق بورژوایی محصور استسرمایه حمله می

هرچند که ]سرمایه[ را با یکی از مشتقات آن شناسایی    –جدلش علیه خود سرمایه  

نبوده و نقدی نیست که از ادراکی گنگ منتج شده و علیه    حمله ای کج فهم   -می کند  

باشد، گرفته  نشان  سرمایه  به  خود  شده  بزک  کششی  مگر  نیست  چیز  عنوان هیچ 

ی اعتبار بورژوایی، و در نتیجه بیانگر سطح نازل رشد شرایط سوسیالیسم برای توسعه 

سیالیست برتن  تواند لباس مبدل سوموجود در کشوری است که در آن چنین جدلی می

نشانه آن  واقع خود  در  که  رشد سرمایهکند،  نظری  این کشش ی  است؛ گرچه  داری 

شکل  نمونه،  برای  حیرتبورژوایی،  کامالً  خود های  به  رایگان«  »اعتبار  چون  انگیزی 

 بگیرد. همین امر درمورد سن سیمونیسم هم صادق است. )اعتبار مالکیت، بعداً(... 
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ی خود هیچ چیز هم به نوبهمگر بخشی از سود )که آن  چیزی نیست  بهره بنابراین  

ی دار صنعتی به صاحب سرمایهنیست مگر ارزش اضافی، کار پرداخت نشده( که سرمایه

کند، حال چه با تمام آن، چه با بخشی از  پردازد و با آن »کار« میشده میوام گرفته

ی ویژه، زیر ن یک مقوله عنوااست که به  –از ارزش اضافی    –آن. بهره بخشی از سود  

نام خودش، از کل سود جدا شده است. این جدایی ابداً به منشاء آن بستگی ندارد بلکه 

دار صنعتی جای آنکه توسط خود  سرمایهی بازپرداخت یا تصاحب است. بهصرفاً شیوه

دار صنعتی این بخش از سود را از درآمد خود کسر کرده و به  تصاحب شود، سرمایه

که این سود چگونه بین خودش کند )البته صرف نظر از این رمایه پرداخت میصاحب س

توزیع شود، در ابتدا کل ارزش   - زیر نام اجاره، سود صنعتی و بهره    – و اشخاص دیگر  

 اضافی را دراختیار دارد(... 

با عناوین مختلف در میان باشد، مسأله    سرمایهبرحسب ظاهر، وقتی پای دو صاحب

ای حقوقی و نه اقتصادی. به خودی در نگاه اول از جنبه   –صرفاً بر سر تقسیم سود است  

ی خود یا اشخاص دیگر تولید کند  دار با سرمایهکند که یک سرمایهخود ابداً فرقی نمی

عنوان تجلی عام  به  ی خود و دیگری را استفاده کند...پول )و یا در چه نسبتی سرمایه

هایی تقسیم  که چه نامی داشته باشد، یا به چه بخشنظر از اینارزش کاالها(، صرف

فرآیند    پیش ازکند، چراکه  شده باشد، در فرآیند ]تولید[ ارزش اضافی را تصاحب می

عنوان سرمایه،  فرآیند بهدرون  مفروض بوده است. پول خود را    سرمایهعنوان  تولیدی به

تر. به کند، عالوه بر اینکه دائماً در مقیاسی هرچه گستردهولید و بازتولید میحفظ، ت

داری استقرار پیدا کند و کار بر چنین مبنایی و در  ی تولید سرمایهمحضی که شیوه

چارچوب روابط اجتماعی متناظر با آن، انجام پذیرد، یعنی هنگامی که مسأله بر سر  

که فرآیند آغاز گردد، پول  آن   پیش ازدر آن صورت  گیری سرمایه نباشد،  فرآیند شکل

یابد و درواقع صرفاً در  است، اما درون فرآیند تحقق می  سرمایهبنا به سرشت خود،  

گشت، از عنوان سرمایه وارد فرآیند نمیشود. اگر بهخود فرآیند به واقعیت تبدیل می

ولی که بازده آن سود  شد، یعنی همچون پ ی سرمایه خارج نمیمثابهدرون آن نیز به

 کند... است، به ارزشی خودگستر، ارزشی که ارزش اضافی تولید می
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ای بالقوه، هستند.  ای ذاتی، سرمایهها به خودی خود، سرمایهبنابراین، پول و کاال

کاالها تا جایی که قابل تبدیل شدن به پول    -کند  این درمورد تمام کاالها صدق می

قابل تبدیل شدن به آن کاالهایی باشد که عناصر فرآیند تولید    باشند، و پول تا جایی که

عنوان تجلی خالص کاالها  به  – عنوان سرمایه  سازند. پس خود  پول بهداری را میسرمایه

ای که داری مقدم است. سرمایه  چیست؛ سرمایهنسبت به تولید سرمایه  –و شرایط کار  

ه چیز پیش از ورود به فرآیند آن را سرمایه  ی فرآیند باشد؟ چنهادهنه نتیجه بلکه پیش 

دهد؟ چارچوب ماندگار آن را رشد میطوری که آن فرآیند صرفاً ماهیت درونکند، بهمی

کند. این امر که کار زنده با کار گذشته مواجه است. ای که در آن زیست میاجتماعی

سان  ی خودش به یافتهکنش با محصول مواجه است، انسان با اشیاء، کار با شرایط مادیت

طور  به  – ها  یابی آنهایی خودکفا، شخصیتسان شرایطی مستقل، سوژهیک بیگانه، به

عنوان »استخدام کنندگان« و  عنوان تملک شخصی دیگر، و در این شکل، بهخالصه، به 

جای آنکه به تصاحب کار  آید به»فرماندهان« خود  کار؛ کاری که به تصاحب آنها  درمی

 درآید.

دار مورد ی بهرهاجازه دهید مسیر حرکت سرمایه را پیش از تجلی آن در سرمایه

 توجه قرار دهیم.

نظر از تمایزش مساله در فرآیند بالفصل تولید بسیار ساده است. ارزش اضافی، صرف

پیدا نکرده است.   جداگانهعنوان ارزش تولید شده در محصول، هنوز شکلی با ارزش به 

ی کار است، ارزش اضافی نیز  طور عام ارزش دربردارندهطور که بهانبه همین نحو، هم

نشده، تشکیل شده است. پس ارزش اضافی فقط با آن بخش  از کار اضافی، کار پرداخت

ی متغیر، یعنی  سرمایه  –دهد  شود که ارزش آن را تغییر میاز سرمایه سنجیده می

سان شرایطی  ی ثابت صرفاً بهرمایهای که به دستمزد اختصاص داده شده است. سسرمایه

 کند. بسیار ساده... شود که بخش متغیر سرمایه را قادر به انجام کار میظاهر می

اشتباه تفهیم    تواند جا، در وضعیت جنینی، رابطه هنوز آشکار است، یا نمیدر این

ی شود. دشواری صرفاً این است که کشف شود تصرف کردن کار چگونه از قانون مبادله

ناشی از این امر که کاالها به نسبت میزان کاری که در آنها پیکر   –شود  کاال ناشی می

 کند. و از ابتدا چنین قانونی را نقض نمی –شوند یافته است با یکدیگر مبادله می
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جا حجم ارزش اضافی کند. چرا که در اینارتباط را حذف و پنهان می  فرآیند گردش

شود، عاملی بیرونی نسبت به زمان کار  تعیین می  زمان گردش سرمایههمچنین با  

 که ظاهراً درونی شده است.  

ای خاتمه یافته، هنگامی که در کلیت خود ظاهر  عنوان پدیدهباالخره در سرمایه ، به

بهمی به  یمثابهشود،  گردش،  و  تولید  فرآیند  بازتولید  وحدت  فرآیند  تجلی    – عنوان 

عنوان مقدار معینی ارزش که مقدار معینی سود )ارزش اضافی( در مدت زمانی معین،  به

های تولید  در سرمایه در چنین شکلی، فرآیند –کند در مدت گردشی معین، تولید می

طور هایی که بهعنوان جنبههکنند، و بو گردش صرفاً همچون یک حافظه زیست می

پوشانند. اکنون  ی آن را میرو سرشت سادهارزش اضافی را تعیین کرده و ازاین  مساوی

یابد. یکم، این سود از زمان معین گردش سرمایه ارزش اضافی همچون سود تجلی می

دست آمده است، و این زمان از زمان کار متمایز شده است. دوم، این ارزش اضافی  به

ه بر مبنای آن بخش از سرمایه که منشاء مستقیم آن است، بلکه بدون هیچ تبعیضی  ن

از کل سرمایه استخراج گردیده و محاسبه شده است. از این طریق منبع آن کامالً پنهان  

ی سود، هنوز حجم سود از لحاظ کمّی  که در این شکل اولیهشده است. سوم، با این

 بتدا، نرخ سود با نرخ ارزش اضافی تفاوت دارد... مشابه حجم ارزش اضافی است، از ا

ی سود از هم اکنون شکلی به خود گرفته است بنابراین ارزش اضافی در شکل اولیه

 کند... عنوان ارزش اضافی، یعنی کار مازاد، را دشوار میکه ادراک آن به

را ی مرکزی سود  ی سود که به همان میزان هستهشدهدر این شکل کامالً بیگانه

یابد، هرچه بیشتر از یک رابطه به  کند، سرمایه هرچه بیشتر شکلی مادی میپنهان می

کند، اما همچون شیئی که روابط اجتماعی را تجسم بخشیده یک شیئ استحاله پیدا می

ارتباطی خود  در  که  شیئی  است،  کرده  خود  جذب  یک  و  جعلی،  هستی  یک  اش، 

موجو یک  است؛  کرده  پیدا  مستقل،  طبیعیموجودیت  طبیعی.  -د   سرمایه و ماورای 

گردند.  شرطی حاضر و آماده در سطح پدیدار میدر چنین شکلی همچون پیش  سود

این شکل  واقعیت آن است، به بیان دیگر، شکل  واقعی هستی آن. و چنین شکلی است 

 یابد. داران، انعکاس میکند و در تصورات نمایندگان آن، سرمایهکه در ذهنیت زیست می 
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ی  مثابهی( سود )و از آنجا سرمایه بهی )دگردیسی یافتهین شکل سفت و جامد شدها

اش، چرا که سرمایه علت و سود نتیجه است، سرمایه دلیل و سود معلول است،  آفریننده

سرمایه جوهر و سود تابع است؛ سرمایه صرفاً از آن سان سرمایه است که سودآور است، 

رو همچنین و ازاین   –ه سود، ارزشی مازاد، تولید کند(  جا که ارزشی است کفقط تا آن

ای که خود را حفظ کرده و با وساطت سود گسترش ی علت آن، سرمایهمثابهسرمایه به

ارزسازی سرمایه که به سود شکل سود   توسط این امر که همان فرآیند هم  –دهد  می

چیزی مستقل از آن و    یمثابهبهاجاره  دهد، و بخشی از آن را در شکل  میانگین می

ی بیرونی این شکل جامد را هرچه بیشتر جنبه  -زمین    –برخاسته از مبنایی متفاوت  

کند. این حقیقتی است که اجاره در اصل همچون بخشی از سودی ظهور تقویت می

به زمینمی زارع  از آندار مییابد که  اما  زارع پردازد.  این سود مازاد به جیب  جا که 

و  نمی میسرمایهرود،  خدمت  به  که  بهای  سرمایهمثابهگیرد  با  سرمایه،  دیگر  ی  های 

ای که زارع به  ی فی نفسه متفاوت نیست، ) دقیقاً بدین خاطر که سود مازاد از سرمایه 

پردازد منتج نشده است( خود  زمین همچون منبع این بخش از ارزش کاال  دار میزمین

ارزش اضافی آن( و زمین  به )  ی[ زمین  ی ]نمایندهمثابهان شخصی حقوقی بهعنودار 

 شود... پدیدار می

تولید   در  است،  مفروض  داده  یک  همچون  آن  در  که  سود  نهایی،  وضعیت  در 

ای که از درون  شود و مراحل بینابینیشمار پدیدار میهایی بیداری در دگرگشتسرمایه

می قابلآن  غیر  و  معدوم  میگذرد  حادراک  وضعیت  این  و سختشوند.  سفت  تر تی 

شود  بخشد، باعث میشود چرا که همان فرآیندی که به سود شکل نهایی آن را میمی

ی رو سود را به یک جنبه مقابله کند و ازاین  اجارهکه بخشی از سود با آن همچون  

  یی یک ابزار مادی ویژهمثابهای که بر سرمایه بهارزش اضافی تبدیل کند، جنبه   خاص

طور که اجاره نیز دقیقاً بر زمین مبتنی است. پس، این وضعیت  تولید مبتنی است، همان

که توسط انبوهی از پیوندهای نامرئی بینابینی از ذات درونی خود جدا شده باشد، در  

ی  ی شکل سادهمثابهدار بهی بهرهدر جدایی بهره از سود، در سرمایه   -داری بهرهسرمایه

حتی به شکل  -که در آن سرمایه بر فرآیند بازتولید خودش تقدم دارد  سرمایه، شکلی

شود.  ، منتهی مییافتگیبرونبیشتری، یا به بیان بهتر، به شکل مطلق  ی  بیرونی شده



 

 
 

 علی رها 493

، ارزش خودگستر، است. از سوی 'پول- از یک سو، این بیانگر شکل مطلق سرمایه، پول

هنوز   –  'پول- کاال-پول  –ی تجاری  یه ی واسط، کاال، که در فرمول سرمادیگر، حلقه

ی پول با خودش، که توسط خودش سنجیده پابرجاست، ناپدید گشته است. تنها رابطه

ای است که مشخصا از فرآیند جدا و حذف شده  شود، باقی مانده است. این سرمایهمی

بوده  ی آن ایستد که خود نتیجه نهاده، بیرون از فرآیندی میعنوان یک پیشاست، و به

 و صرفاً از آن راه سرمایه شده است... 

بنابراین، در این شکل  ارزش اضافی ]بهره و اجاره[ نه فقط سرشت ارزش اضافی،  

کلی منهدم گردیده بلکه به ضد خود تبدیل  داری به ذات سرمایه و ماهیت تولید سرمایه

که خصیصه و شکل سرمایه  اما حتی در جایی  است.  باشده  رسیده  به کمال  شد،  ی 

ها، ابژه  سان سوژه شدن  ابژهی واسطی، و تجسم دادنش بهمعرفی آن بدون هیچ حلقه 

ای گونه، شکل ناب سرمایهبستانی مذهبجایی علت و معلول، بدهها، جابهگردیدن  سوژه

 تجلی یافته باشد، غیرعقالنی است...  'پول-که همچون پول

 منبع:
Karl Marx, Theories of Surplus Value, Part III, Progress 

Publishers, Moscow, 1971, Pp.453-540 
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 پیشگفتار   -  1

پی تعاریف صرفاً صحیح نیستیم چه رسد به تعاریف سلیس؛   »ما در سراسر فلسفه در

 واسطه موردپسند تخیالت عامیانه باشد.«تعاریفی که صحت آنها بی

 99ی بند ، افزودهمنطق کوچکهگل، 

کسانی که مختصری با ادبیات مارکسیستی آشنایی دارند چه بسیار شنیده و هنوز 

که چون دستمی فصل  نوشته شنوند  فرجامین  »طبقات«   3  کاپیتالهای  عنوان  زیر 

ی طبقاتی خالئی برجای  ی کارگر و از آنجا مبارزهناتمام است، مارکس در فهم طبقه

مارکسیت طبعاً  توصیفی،  چنین  با  است.  پساگذاشته  وظیفه -های  خود مارکس  ی 

آیا  می است:  این  پرسش  اما  کنند.  چنین خالئی تالش  پر کردن  دانند که در جهت 

شناسانه است؟ آیا معضلی صرفاً سیاسی  گرو روشی آمپریک و یا جامعه  شناخت طبقه در

ی کارگر هستیم و  راستی به دنبال شناخت سرشت طبقهو یا اکونومیستی است؟ آیا به

شبه تعریف  یک  درپی  جزمی    – انضمامی  یا  تمامیت    – یعنی  کاویدن  چالش  از  تا 

 ی فکری مارکس روی برتابیم؟منظومه 

ی کنونی صرفاً نقد برخی از نظرات رایج نیست بلکه کوششی است نوشته ی  دغدغه

ویژه  هرچند مقدماتی برای طرح متفاوت صورت مسأله و بازگشت به آثار مارکس، به

ی طبقاتی. در عین حال برای زدودن  ، برای درک مفهوم و سرشت طبقه و مبارزه کاپیتال

منظر مارکس، نگاهی اجمالی به  های نظری نسبت به نفی طبقات در  برخی ناخالصی

طبقه  درون  هم  فردیت  پسااهمیت  اجتماع  در  هم  و  کارگر  ضروری  سرمایه-ی  داری 

 است.

پایانی فصل ناتمام »طبقات «   با  1864-65های  نوشتهدست)  3  کاپیتالبندهای   )

دهد که »این  طرح این پرسش که: »طبقه از چه چیز تشکیل شده است؟«، ادامه می

چه چیزی مزدگیران، 'شود:  خودکار از پاسخ به پرسش دیگری ناشی می  طورپاسخ به

عناصر سازای سه طبقهسرمایه به  را  زمین  مالکان  و  تبدیل  داران  اجتماعی  بزرگ  ی 

ای است که  کند ظاهرا ردّ نظریه « آنچه مارکس در پی این پرسش ابراز می'کند؟می

ای، از پزشکان گرفته تا کارمندان  معیارش صرفاً »منبع درآمد« است. با چنین گزینه 
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ی مارکس  نوشته دهند. در اینجا، دستدولتی نیز طبقات معین دیگری را تشکیل می

 شود.  بندی شده از طبقه، قطع میی یک »تعریف« بسته بدون ارائه

آوریل   30جای مانده است که در  ای بهی اختتام این اثر از مارکس نامهدرمورد نقطه 

انگلس   1868 از شرح چکیدهمی  به  پس  نامه  این  ساختمان  نویسد.  ،  کاپیتالی کل 

مفهوم   ی آغازنقطه رسیم که  می  های نمادینشکل باالخره به  گیرد که: »نتیجه می

اجاره   است:  عامیانه  اقتصاد سیاسی  و    –در  از سرمایه،  )بهره( که  زمین، سود  از  که 

از کار ناشی می از آندستمزدها که  دستمزدها،    - جا که این سه عامل  شود... نهایتاً، 

)بهره(   سود  طبقه   - اجاره،  سه  درآمد  زمینمنابع  سرمایهی  کارگران داران،  و  داران 

شویم که راه حل حرکت  روبرو می  ی طبقاتی مبارزهدهند، با  دستمزدی را تشکیل می

 و اضمحالل کل این کثافات است.«

این پرورش مفهوم طبقه   40مارکس    کهقدر مسلم  را صرف  از عمر خود  ی سال 

مبارزه–پرولتاریا    –کارگر   جنبش ،  در  نظری  و  عملی  شرکت  نیز  و  طبقاتی  های  ی 

انقالب اولین نشانههای پیکارگری و  های توجه مارکس به وجود طبقات  درپی کرد. 

جامعه در  سال  متخاصم  در  که  است  نقدی  مدنی،  هگل    حقی  فلسفه بر    1843ی 

رساند.  ی فشرده و کامالً بدیع به کمال مینویسد که بالفاصله آن را در یک مقدمهمی

ی عزیمت گفتار ی حق هگل« درعین حال نقطهی سهمی بر نقد فلسفه رو »مقدمهازاین 

 کنونی است.

 در جستجوی پرولتاریا   -   2

رهایی   سیاسی»رهایی جامعه از مالکیت خصوصی و غیره، از بندگی، در شکل  

در میان است، بلکه از آن    آنهایابد، نه بدین خاطر که فقط رهایی  تجلی می  کارگران

 ی رهایی جامع انسانی است«رو که رهایی کارگران دربر دارنده

 ( 3:280)آثار،  1844فلسفی -های اقتصادی نوشتهمارکس، دست

نوین بود  ی شروع جستجوی مارکس برای آغازی  ی دکترای مارکس نقطهنامهپایان

جا تشخیص بینی کرده بود. او در آنآغازی که در نطفه، مسیر حرکتی بعدی او را پیش  –

باید علیه  ای که در خود کمال یافته است، اکنون میداده بود که پس از هگل، فلسفه
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یابد،  جهان بیرونی چرخش کند. »ذهن نظری به محضی که در خود به آزادی دست می

گردد.«  شده و... معارض واقعیتی که بیرون از خود آن است میبه انرژی عملی مبدل  

کند که »وقتی  نامه با توسل به تمیستوکلس اعالم می( مارکس در آن پایان1:149)آثار،  

ها را متقاعد کند که شهر را ترک کرده و آتن  آتن در معرض انهدام بود کوشید آتنی

 (492جا، ص ند.« )همانجدیدی را در دریا بر مبنای عنصری جدید بنا ساز

ی او در  زودی در اندیشهآن »عنصر جدید«ی که مارکس در جستجویش بود به

این تجسمی  »پرولتاریا«،  می-وجود  بالفعل  و  علیجهانی  کامالً  یابد.  شرایط  رغم 

کند، به  تشبیه می 1789ی  که مارکس آن را به فرانسه   1843ی آلمان  سال  ماندهعقب

ای با  گیری طبقه دهد: »شکلگونه پاسخ میرهایی آلمان«، اینپرسش  »امکان مثبت  

ای ی مدنی که به آن تعلق ندارد،... عرصهای در درون جامعهزنجیرهایی رادیکال، طبقه

تواند خود را آزاد ای که نمیاز جامعه با سرشتی جامع چراکه رنج او جامع است... عرصه

ها را نیز دیگر آزاد کند و از این راه آن عرصه  های ی عرصه کند مگر آنکه خود را از کلیه

گشتگی کامل بشریت است و فقط با  ای که معادل گمطور خالصه، عرصه آزاد کند؛ به

ای احیای کامل بشریت قادر به احیای خویش است. این اضمحالل جامعه که در طبقه 

 (  141-2خاص موجودیت دارد، پرولتاریاست.« )صص

، »پرولتاریا«یی را که در 1843ورود به پاریس در اکتبر    مارکس بالفاصله پس از

ی کند. از آن لحظه به بعد، اندیشهاش نقش بسته و در جستجویش بود پیدا میاندیشه

پراتیک درهم می با  تعیینمارکس  برای همیشه  و  کنندهآمیزد؛ وحدتی که  اعمال  ی 

ر و شعفی به او دست  شود. به محض شرکت در مجامع کارگری، چنان شوافکار او می

نامهمی در  تاریخ  دهد که  به  پیش1844اوت    11ای  فویرباخ که  از  تر جدایی  ، حتی 

کند: »باید در یکی از  فلسفه و سیاست را نزد او نقد کرده بود، دعوت به همکاری می

این   در  که  را  اصالتی  و  خلوص  بتوانی  تا  کنی  شرکت  فرانسوی  کارگران  جلسات 

رنجانسان این    دیدههای  میان  کنی...در  درک  است  شده  ی  جامعه  'بربرهای'شکوفا 

 ( 3:355بیند.« )آثار، متمدن ماست که تاریخ عنصر عملی رهایی بشریت را تدارک می

، پاریس را  1843ای به آرنولد روگه در سپتامبر  مارکس که پیش از ورود در نامه

تقل و واقعاً اندیشمند« »مرکز جدید یک دنیای نوین« و »محل گردهم آیی مغزهایی مس
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( ارزیابی کرده بود، در مدت نسبتاً کوتاه اقامت خود در آنجا دستخوش 1:142)آثار،  

اندیشه  سپهر  مبانی  که  بود  پاریس  در  گشت.  عظیم  تحول  در  یک  را  خود  ی 

گذاری کرد. مارکس در حین نگارش این  پایه 1844فلسفی  -های اقتصادی نوشته دست

بافندگان سلزی،    ها، هنگامینوشته دست با طغیان  با یک حرکت جدید کارگری،  که 

می مبارزهمواجه  این  نوین  سرشت  از  جامعی  تحلیل  چنان  قلم  شود،  به  طبقاتی  ی 

کشد که برای روشنفکران رادیکال نه فقط در زمان خود بلکه برای امروز نیز اهمیتی می

 راهبردی دارد. 

های سوسیالیستی، تأکید  سایر گرایشکه مارکس با تفکیک نظرات خود با  یکم؛ این

بهمی اندیشمند  یک  که  به  کند  باید  ابتدا  مدرسه«  »آموزگار  نقش  ایفای  جای 

دقت گوش فرا دهد و خصلت جنبش آنها را درک کند. به  های کارگران بهدرخواست 

های کارگری فرانسه شود که طغیانمی  آغازباور مارکس، »طغیان سلزی دقیقاً از آنجا  

( چرا؟ چون  3:201یعنی با آگاهی از سرشت پرولتاریا.« )آثار،    –یافتند  پایان  لیس  و انگ

نه سلزی  ماشینبافندگان  تمام  فقط  بلکه  کردند  تخریب  را  کارگران  رقیب  این  ها، 

بانکی و دفاتر و اسناد را نیز منهدم کردند. بنابراین، این جنبش کارگری   هایحساب 

دار صنعتی،  های کارگری، نه فقط دشمن مشهود، یعنی سرمایهبرخالف سایر جنبش

 داران را نیز هدف گرفت. بلکه دشمن پنهان، یعنی بانک

تقدیر   رغم دیدگاه پیشین خود نسبت به اوضاع خفقانی آلمان، مارکس بادوم؛ علی

رسد  و تحلیل از درایت و شجاعت و پایداری جنبش کارگران سلزی به این نتیجه می

ای معکوس دارد« پس باید پذیرفت که  که »شعور فقرای آلمان با آلمان فقیر، رابطه 

 ( 202جا، ص  »پرولتاریای آلمان، تئوریسین پرولتاریای اروپاست.« )همان

مبارزه بهسوم؛  بنا  پرولتاریا،  یک  سری  یا  و  کارخانه  یک  در  اگر  حتی  خود،  شت 

چراکه ناحیه است  برخوردار  جامع«  خاستگاهی  »از  بیفتد،  اتفاق  کارگری  معین  ی 

  فرد بالفعل»اعتراض انسان علیه یک هستی غیرانسانی است، چرا که از موضع یک  

دهد،  ای که نسبت به جدایی خود از آن واکنش نشان میکند، چراکه جامعهشروع می

موجودیت    حقیقیی  معهجا )همان  انسانی، انسان،  ص  است.«  بنابراین،  205جا،   )



 

 
 

 علی رها 499

ی سیاسی، دولت، نیست، بلکه انزوای اجتماعی که کارگر از آن منزوی شده است، جامعه

 جا(  او از »خود زندگی است؛ از زندگی جسمی و روحی.« )همان

در نوینی  کامالً  دیدگاه  مارکس  ژرفی،  ادراک  چنین  با  یک  بارهچهارم؛  تفاوت  ی 

است    شهروندکند. »انسان فراتر از یک  انقالب سیاسی با یک انقالب اجتماعی ارایه می

از یک   انسانی فراتر  انقالب سیاسی، صرفاً    سیاسی  زندگیو زندگی  است.« اما یک 

درپی پایان بخشیدن به انزوا از دولت و قدرت است. خاستگاه چنین انقالبی دولت یعنی  

اش به خاطر جدایی دولت از هستی بالفعل  عی« است که علت وجودی یک »کل انتزا

معناست. برعکس،  است. یک انقالب اجتماعی که روحی سیاسی داشته باشد یک چیز بی

طور کل، فهم است. »بهانقالبی سیاسی که از روحی اجتماعی برخوردار باشد کامالً قابل

انقالبی...   بدون    یک کنش سیاسی هر  آمدنی  دستبه  سوسیالیسمانقالب،  است. 

است. اما موقعی   کنشی سیاسینیازمند چنین   اضمحالل، و  سرنگونینیست. برای 

آغاز میی  دهنده کنش سازمانکه   که  خودش  زمانی    هدف و روح خودششود، 

می آنظهور  پوستهکند،  این  سوسیالیسم  به  سیاسیی  وقت،  میرا  افکند.«  دور 

 ( 206جا، ص )همان

 یابی پرولتاریا تعین- خود  –  ۳

گر است، به معنی خودفارتباطی است میانجی-»ذات، وجودی که با نفی خود، خود

که نسبت به وجود  جای آنولی درعین حال ارتباط با یک غیر است... این منفیت به

 خارجی باشد، دیالکتیک درونی خود  آن است.« 

 112هگل، منطق کوچک، بند 

خواند، نفی  یک موجودیت منفی است،  پرولتاریا می  الغاگری-چه مارکس خودآن 

خودمیانجی فرآیند  در  که  طبقه حرکتی  درونگری  کارگر،  هر  ی  است.  ماندگار 

داند که کار و سرمایه  مارکسیستی که تا حدی با دیالکتیک آشنایی داشته باشد، می

کنند.  یتز، یک کل واحد هستند و جدا و مستقل از یکدیگر زیست نمدوسوی یک آنتی

به بیان مارکس، »پرولتاریا و ثروت در حکم اضدادند، و درچنین وضعی، یک کل واحد  
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( یک سوی این ضدین، مثبت، یا  4:35، آثار،  ی مقدسخانوادهدهند.« )را تشکیل می

 حافظ موجودیت خود و سوی دیگر آن، منفی، یا نافی هستی خویش است.  

ای که در آن ذات اجتماعی است، وهله  ترین شکل این تنازع طبقاتی انقالبعالی

می پدیدار  آنپرولتاریا  اما  پدیدار میشود.  او حضوری  چه  بودگی  در  پیش،  از  گردد، 

- ی خودمنزلهی طبقاتی، بهماندگار داشته است که اکنون فوران یافته است. مبارزهدرون

این تعین در  »سرنوشت«  اما  است.  سرنوشت  تعیین  یا  »هیابی  یک  فقط  دف« جا 

ی طبقاتی نهفته است. هدف، انهدام، انحالل  دوردست نیست بلکه در خود  فرآیند مبارزه

فهمد. این  و الغای »خود« است که مارکس آن را همچون »تکاپویی برای جامعیت« می

هدف، فراروی از هستی مشروط طبقاتی، هم سوبژکتیو است و هم ابژکتیو، بدین معنا  

گیرد، برخاسته از عینیت، ی طبقاتی شکل میروند مبارزه  چه در ذهنیت طبقه در که آن

 از واقعیت وجودی طبقه است.  

نوبنیاد می ی »در خود« و  رسند که طبقهاما عینیت و ذهنیت زمانی به وحدتی 

طبقاتی را پشت سر گذاشته باشد. هدف    ی»برای خود« به تعامل رسیده باشد و مبارزه

متحقق شده در واقع در حکم آن وحدت نوین است که از ابتدا در درون طبقه همچون  

ی کنش طبقاتی،  یک امکان، یا پتانسیل، حضوری تلویحی داشته و اکنون به واسطه 

سرشتی  از  فرآیند  این  کل  بگوییم  چنانچه  نیست  گزافه  پس  است.  یافته  فعلیت 

میدیالکتیک عبور  نفی  گوناگون  مراحل  از  و  است  برخوردار  به ی  که  فرآیندی  کند؛ 

 ی یک هستی  ابژکتیو است.»اراده«ی پرولتاریا وابسته نیست بلکه ناشی از سوبژکتیویته 

عنوان پرولتاریا،  زند، »پرولتاریا بهروست که مارکس با صدای بلند فریاد میاز همین 

جسمی   و  روحی  فقر  از  که  است  به  فقری  نسبت  که  ناانسانیتی  است،  آگاه  خود 

ازاینانسان و  است  آگاه  خود  خودزدایی  )همان-رو،  است.«  ص  الغاگر  اما  36جا،   )

کند بلکه  ی مطلق جامعه« تبدیل نمیوجه خود را به »جنبههیچ»پرولتاریای پیروز« به

منظر مارکس    که درشوند. بنابراین، با اینبا نفی خود و »ضد  خود«، هردو ناپدید می

گیرد، نه طبقه و  عنوان یک مجتمع، شکل میی کارگر علیه سرمایه بهی طبقه مبارزه

به واسطه از تفهیم ی ضدیت با یک »دگر« تعریف نمینه اهداف آن صرفاً  شود بلکه 

گوید، پرسش این نیست که در  رو، مارکس میگردد. ازاینسرشت خود طبقه منتج می

پرورانند. »مسأله  لتاریا یا افرادی از آن چه هدفی در سر میی معین کل پرویک وهله
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بنا به ضرورت تاریخی، چه    موجودیت، و براساس این پرولتاریا چیستاین است که  

 (37جا، صکار خواهد کرد.« )همان

تاریخی که توده  فقر فلسفهبرای همین، مارکس در   از تشریح گرایشی  های  پس 

اکنون به یک طبقه علیه  گوید »این توده از همکند، میی شهرها میدست را روانهتهی

( »برای 6:211ای برای خود نیست.« )آثار،  سرمایه تبدیل شده است، ولی هنوز طبقه 

یابی  تعین-شود و از این طریق، خودخود« شدن، از مفهوم سوژگی و کنش آن منتج می

تابی بیرونی در ذهن  شود. دیالکتیک، بازآگاهی طبقه می-فهمی« یا خود-قرین »خود

می استخراج  سوژه  درون خود  از  را  تعین  »عنصر  قول هگل  به  چراکه  و  نیست  کند 

( آن منفیتی که در 1789، بند  علم منطقماندگار آن است.« )خودش روح و اصل درون 

الغاگری پرولتاریا، در نفی  یک هستی منفی، تشخیص دادیم دقیقاً همان چیزی -خود

 (1799جا، بند نامد. )همانعطف حرکت مفهوم« میی است که هگل »نقطه

طور که مالحظه شد، »منفیت« صرفاً به معنی نفی غیر نیست بلکه در  پس همان

های زنده است؛  ی فعالیتی منفی با خود است؛ منبع و منشاء درونی کلیهاساس رابطه 

ن حقیقت ی دیالکتیکی  وجودی است که با میانجی آمایهجنبی سوژه است؛ جان -خود

اندیشهپیدا می اهمیت سپهر  بین  کند.  این است که تنش  ی مارکس هم درست در 

دو را بر مبنای حرکت خود   کند و وحدت آن»وجود« و »مفهوم« پرولتاریا را برطرف می

برمی »به  سوژه  هگل،  قول  به  که  است  نفی  در  نفی  فرآیند  همان  تضاد،  رفع   نشاند. 

  کاپیتالجا(  کند.« )همانص، هستی آزاد پیدا میی آن یک سوژه یا یک شخواسطه 

جاست که  ی این فرآیند نفی است. در آنیافتهترین بیان انضمامی و کمالمارکس، عالی

یافتگی کار انتزاعی با کار مشخص، بین  تنش درونی خود سوژه در تعارض بین عمومیت

 شود. چگونگی مصرف نیروی کار و شخص کارگر نمادین می

 ی طبقاتی سرای آموزش مبارزه، دانشتال کاپی  –  4

در   'ارزش 'ی  دهد که حتی اگرهیچ فصلی درباره»این آدم مفلوک تشخیص نمی

ام، اثبات و بازنمایی  دست دادهسراسر کتابم وجود نداشت، تحلیلی که از روابط بالفعل به

 ی واقعی ارزشی را دربر دارد.«رابطه 
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 ( 43:68)آثار،  1868ژوئیه  11نامه به کوگلمان، 

ای منفی با خود و نقد  طور که در بخش پیش ابراز شد، کارگر از طریق رابطههمان

ازلی می کند و نه  شناسی را هموار می-نماید است که راه خودعملی روزمرگی  آنچه 

از تضاد بین کار اجتماعی و مالکیت   از مارکسیسم سنتی،  با نفی غیر. گسست  صرفاً 

تعار ارجاع  بین کار مشخص و کار  خصوصی، و  تر در خود  کار،  ض به شکافی عمیق 

و هم در    1  کاپیتالانتزاعی، دستاورد کامالً نوینی است که مارکس هم در فصل نخست  

کند. برای نمونه نگاه  های مختلف، بر آن پافشاری میی کتاب در نامهتشریح و اشاعه

ی کند که »همهنامه تأکید می  به انگلس. مارکس در این   1868ژانویه    8ی  کنید به نامه

درنیافته را  ساده  امر  این  استثنا،  بدون  خصلت  اقتصاددانان،  دارای  کاال  اگر  که  اند 

صورت کاری که در این کاال نمادین  ی ارزش مصرفی و ارزش مبادله است، در آندوگانه

کل    شده است نیز باید از خصلتی دوگانه برخوردار باشد... در واقع این موضوع حاوی

 ( 42:514رمز ادراک انتقادی است.« )آثار، 

درست است که فرانمود این دو نوع کار، تفاوت بین ظرفیت کاری و خود کارگر،  

ی کار، معرف وجود یک  آمد اصلی تجزیهاندازد. اما پیی طبقاتی را به جریان میمبارزه

ی بین کارگر  بطه شکاف در درون فردیت کارگر است. فرآروی از این تعارض درونی در را

نزد مارکس   بیگانه شده است.  فائق آمدن بر سرشت کار  به معنی  تولیدی،  و فرآیند 

ویژه با  ی کار را با سرمایه بلکه بهای است که نه فقط رابطهگونهتبیین سرشت کار به

کند. نه فقط رابطه با مواد و ابزار عنوان سوژه و با فعالیت سوژه نمایان میخود کارگر به

نشان داده بود »در واقع خود    گروندریسهطور که در  ای بیگانه است بلکه همانار رابطهک

شود... از همین روست که  ای بیگانه ظاهر میگونه کار زنده در برابر ظرفیت کار زنده به

عنوان ترکیبی از مواد و ابزاری بیگانه، و  در چنین حالتی، محصول نیز در منظر او به

 (462نماید.« )ص می کاری بیگانه رخ

می ما  به  مارکس  کلیهآنچه  که  است  این  سیاسی،  آموزد  اقتصاد  نقد  مقوالت  ی 

به ما    کاپیتالهای هستی و مختصات وجوداند.« مارکس در سراسر  بندی»معرف صورت 

یافتگی  شوند، در حکم شخصیت کند پرسوناژهایی که بر صحنه ظاهر مییادآوری می

اقتصادی سرمروابط  بهایهاند.  مگر  ندارند.  داران  دیگری  نقش  کاال«  »پاسداران  عنوان 
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( قوانین طبیعی کاال خود را  1:178ها، در کاال مسکن دارد.« )ها در آن ابژهی آن »اراده 

طور که ( البته همان1:180سازد«. )ی طبیعی صاحبان کاالها منعکس می»در غریزه

می تأکید  کتاب  پیشگفتار  ابداًدر  او  قصد  از کند،  درخشان  تصویری  که  نیست  این   

گیری انکشاف اقتصادی  دار ترسیم کند. »اما خاستگاه من که شکلدار و زمینسرمایه

تر از هر دیدگاه دیگری  گیرد کمجامعه را همچون یک فرآیند تاریخ طبیعی در نظر می

 (1:92داند که خود او از لحاظ اجتماعی مخلوق آن است.« )فرد را مسئول روابطی می

چه بر محتوای اعمال او ( آن1:342دار، روح سرمایه است.« )بنابراین، »روح سرمایه

افزایی سرمایه است؛ حرکتی ابژکتیو که هدف سوبژکتیو او را  نظارت دارد، فرآیند ارزش

را تجسم مقوالت  معین می افراد  اذعان دارد که چنین روشی که  البته مارکس  کند. 

( اما عملکرد  1:265هایی شده باشد.« ) اید موجب سردرگمی کند »شاقتصادی تصویر می

کننده است »قوانین ی خوب یا بد او بستگی ندارد. آنچه تعییندار ابداً به اراده سرمایه

دار همانند نیرویی جبری که داری است که با فرد سرمایهماندگار تولید سرمایهدرون

رو، مارکس با گوش فرادادن به »صدای  ( ازاین 1:381کند.« )خارج از اوست مقابله می

 کند: منعکس می  کاپیتال کارگر« اعتراض او را از زبان خود کارگر در سراسر

کنی در حالی که معادل سه روز آن »تو به من نیروی کار یک روز را پرداخت می

ی کاالیی است. بنابراین من یک  کنی. این خالف قرارداد ما و قانون مبادلهرا مصرف می

را مطالبه میزانه رو عادی  با یک مدت  تو  ی کار  به قلب  بدون مراجعه  را  این  کنم و 

کنم. تو ممکن است یک شهروند نمونه باشی، شاید عضو انجمن حمایت درخواست می

شود هیچ  که با من رودررو میی آن مسلک باشی، اما در سینهاز حیوانات و نیز مقدس

 (1:343لب خود من است.« )تپد، ضربان قتپد. آنچه میقلبی نمی

ی کار« کند در فصل »روزانه گفتاورد باال که مارکس از زبان خود کارگر بازگو می

صفحه است.   75منعکس شده است. این فصل در قلب کتاب گنجانده شده و بالغ بر  

جانبه فریاد  هیچ اندیشمندی پیش یا پس از مارکس این چنین ظریف، دقیق و همه

بطن   در  را  است.  کارگر  نکرده  منعکس  تئوریک  و    کاپیتالاثری  عظیم  شاهکار  یک 

نظیر ادبی است که بافت و ساختمان آن تجسم آمیزش ارگانیک تئوری و پراتیک  بی

ی کتاب نبود، از اهمیت زیادی  خصوص که در طرح اولیه است. برای مارکس این فصل به
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ویژه  صنعت بزرگ« را به   آالت وبرخوردار بود. او خوانش این فصل و نیز فصل »ماشین

ی مارکس  کرد. برای نمونه نگاه کنید به نامهدر مجامع کارگری به رفقای خود توصیه می 

 (489-42. )آثار، 1867نوامبر   30به کوگلمان، 

»روزانه فصل  مارکس،  جنبه برای  از  کار«  بهی  اهمیتی  نیز  نظری  داشت.  ی  سزا 

  کاپیتال اش، در بررسی  های نظریاستیرغم تمام ک قول مارکس، آقای دورینگ علیبه

:»تا زمانی که تعین ارزش تأمل است. او میموضوعی را برجسته کرده که قابل گوید 

کار   باشد    'نامتعین'زمان  است  آن  – مانده  ریکاردو  نزد  را    –طور که    متزلزل کسی 

اگهان یک  ی کار و نوسانات آن مرتبط شود، ن کند. اما به محضی که دقیقاً با روزانه نمی

، آثار،  1868ژانویه    8تابد.« )نامه به انگلس،  نور جدید بسیار ناخوشایندی بر آنها می

ی کار به حداقل ممکن تا مرز الغای کار مازاد ( از دید مارکس کاهش روزانه 42-513

شاکله کار ضروری  نسبت  طبقهبه  رهایی  اصلی  روابط  ی  در  فقط  نه  است.  کارگر  ی 

داری نیز کوتاه شدن هرچه سرمایه-ویژه در مناسبات پسا بلکه به  داریاجتماعی سرمایه

 ی آزاد است.بیشتر روزانه کار برای تولید مادی، معیار سنجش یک جامعه

آن تا  میاما  مربوط  معاصر  جهان  به  که  مبارزهجا  طبقه گردد،  برای ی  کارگر  ی 

دراز مدت و کمابیش  ی کار متعارف و قانونی، »محصول یک جنگ داخلی  برقراری روزانه 

کل این تاریخ    کاپیتال(  1:412ی کارگر است.« )دار و طبقه ی سرمایهپنهان بین طبقه 

های مختلف تولیدی در اروپا و آمریکا با دقت  مبارزاتی را با تمام جزییات آن در رشته 

کند صرفاً یک »روایت« نیست. کلیتی  کند. تصویری که مارکس مجسم میموشکافی می

کند.  طور مشروح بازنمایی میاست که کنش کارگران و نظرات خود آنها را به انضمامی

ی تئوری  مارکس معرف یک انقالب در تئوری است: یعنی استحالهکاپیتال  با این وصف،  

بالفعل طبقه از مناقشه با مبارزات  مفهومی که  به  پیوند  ای بین روشنفکران  ی کارگر 

 خورده و از آن منتج شده است.

ها در برابر کارگران داران، مقاومت آن درعین حال از تمامی فجایع سرمایه  الکاپیت

خواننده را کاپیتال  کند.  برداری میداران، پردههای واکنشی و واپسگرای بردهو طغیان

تولیدی می مختلف  مناطق  و  کارخانه  درون  بهره کشی  به  در  سرمایه  شناعت  و  برد 

تاریخ چند سده    کاپیتالکند.  روشنی ترسیم میا به رحمانه از کودکان کار و زنان ربی

دهد که یکایک حقوق مدنی  ی بی امان طبقاتی است. خوانش این تاریخ نشان میمبارزه
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های  از حق رأی تا حق اعتصاب، از حق تشکیل اتحادیه  –دست آمده  و اجتماعی  به

   ی کارگر است.ی طبقه همگی ماحصل مبارزه – کارگری تا قوانین کار 

ها تماماً عناصر  »لحظه–ساعت است    24ی کار شامل تمام  از دید سرمایه، روزانه

ی مرگ و زندگی  ی کار مسألهسودآوری هستند.« اما برای کارگر، کار کوتاه کردن روزانه

از هوای آزاد و نور خورشید که ولع  او برای رشد، تکامل و سالمتی و استفاده  است. 

ست، نیازمند زمان آزاد است. کارگر به »زمان برای آموزش، دار از او دزدیده اسرمایه

ی نیروهای حیاتی  برای رشد فکری، رسیدگی به کارکردهای اجتماعی، فعالیت آزادانه 

 (  1:375جسمی و روحی و حتی زمان استراحت روزهای یکشنبه« احتیاج دارد. )

الملل ومی بینی شورای عمدر پایان این فصل، مارکس پس از بازگو کردن قطعنامه

ی کار شرطی مقدماتی است که  کنیم که محدود کردن روزانهکارگری: »ما اعالم می

(، نتیجه 1:415ها برای بهبود و رهایی، محکوم به شکست است« )بدون آن تمام تالش

»بهمی که  شکوهگیرد  فهرست  تجزیه 'مند  جای  بشرحقوق  بزرگ   'ناپذیر  منشور   ،

نهد که  ی که از لحاظ قانونی محدود شده است به پیش گام میی کاری روزانه فروتنانه

یابد، و  رساند پایان میکی زمانی که کارگر به فروش می'کند که  سرانجام مشخص می

 «'شود.کی زمانی که به او تعلق دارد آغاز می

از ابتدا تا انتها آغشته به پراتیک 1کاپیتال  طور اجمالی مالحظه شد،  طور که بههمان

طبقه  خودآگاهی  کسبمبارزاتی  و  کارگر  است. شدهی  پراتیکی  چنین  درون  از  او  ی 

ناتمام ماند، در عوض مارکس در    - »طبقات«    -3کاپیتال  که فصل نهایی  بنابراین با این

ی مجلد یک اثری کامل و جاودانی برجای گذاشت که بیش از هر اثر دیگری خواننده

کند. در این مبارزه، طبقه علیه طبقه، حق ی طبقاتی آشنا میخود را با طبقه و مبارزه

آشتی اضدادی  آرایی میعلیه حق، همچون  »بین دو حق مساوی،  ناپذیر صف  کنند. 

که مارکس مبارزات کارگران انگلیس را  رو، با این( ازاین1:344تصمیم با قهر است.« )

کند، »برتری روش انقالبی کارگران ای متعدد بود ستایش میه که کمابیش توأم با قیام

طور روش جنگ داخلی در آمریکا را که  ( همین1:414دهد. )فرانسوی« را ترجیح می

 داری و شروع مبارزه برای هشت ساعت کار شد. منجر به الغای برده
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می سرمایهمارکس  با  مقابله  در  و  گوید،  کارگران  علیه  که  »متعصب«  داران 

کنند، ضروری است که »کارگران  متحد  تاوردهای قانونی آنها اخالل و کارشکنی میدس

عنوان طبقه، »افکار خود را روی هم بگذارند تا قوانینی را تحمیل کنند که  شده« به

شان به بردگی و مرگ از طریق همانند یک سدّ قدرتمند، مانع از فروش خود و خانواده

با سرما داوطلبانه  قرارداد  )یک  شود.«  دریابند که  1:416یه  به محضی که کارگران   )

که   محضی  به  است،  مازاد«  نسبی  »جمعیت  فشار  از  ناشی  آنها  خود  بین  رقابت 

با  »اتحادیه مقابله  بیکار همکاری کنند«، در  با کارگران  را تأسیس کنند و  های خود 

ق، همچنین کند و از آن طریی طبقاتی نیز رشد میفرآیند انباشت سرمایه، »مبارزه

 (  1:808آگاهی طبقاتی کارگران.« )

داری، »عناصر ی تولید سرمایه ها و آنتاگونیسم  شیوهبنابراین، به همراه رشد تضاد

جامعه یک  جامعهسازای  سرنگونی  مسیر  در  که  نیروهایی  و  نوین  ی کهن حرکت ی 

 (1:635یابند.« )کنند نیز قوام میمی

ی معینی از رشد، عناصر انهدام خود در مرحله   داری روابط اجتماعی تولید سرمایه

های جدیدی در بطن جامعه ظهور  کند. »از آن لحظه، نیروها و انگیزهرا نیز تولید می

اند... به همراه رشد فالکت، ستم،  یابند که توسط آن جامعه به انقیاد کشیده شدهمی

بهره و  انحطاط  طبقه بردگی،  طغیان  میکشی،  رشد  نیز  کارگر  تولید  کی  ند... 

نیز به ظهور میسرمایه را  نافی خود  این است نفی در نفی که مالکیت  داری،  رساند. 

(  929:  1سازد.« )  کند ولی در واقع مالکیت فردی را مستقر میخصوصی را بازتولید نمی

کند  تصریح می  مانیفست کمونیست، مارکس با بازگشت به  کاپیتال ی اوج  نهایتاً در نقطه

 ( 1:930کند.« )ین، پیش از هر چیز، بورژوازی گورکنان خود را تولید میکه »بنابرا

 کالم آخر: فردیت و طبقه  –  5

جامعه جای  کهنه»به  طبقاتیی  تخاصمات  و  طبقات  با  بورژوایی  تعاونی  ی  اش، 

 هر فرد، شرط تکامل همگان باشد.«  یخواهیم داشت که در آن تکامل آزادانه 

 ( 6:506)آثار،  مانیفست کمونیست
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توان نسبت به ابعاد و افق  وجه نمیهیچتردیدی نیست که در یک جستار اجمالی به

ادای سهم کرد. هیچ ساحتی از زندگی کارگر چه درون و چه    کاپیتالدید مارکس در  

تأثیر کار یکنواخت با ماشین بر   –شد  بیرون از فرآیند تولیدی نیست که از قلم افتاده با

عضالت و اعصاب، کار شبانه، میانگین عمر، تغذیه، اعتیاد، وزن، چربی خون، قد و قواره،  

های محیط کار، کاربرد  ی حرارت، سوخت و آلودگیبهداشت، ایمنی و سوانح کار، درجه

میر  وحت، مرگ مواد شیمیایی، مسکن، فضا برای تنفس و نور کافی، میزان خواب و استرا

مداری کارگری  ی مارکس صرفاً در پرتو انسانها مورد دیگر. انتولوژی نقادانهاطفال، و ده

 شود.ی کارگر معنادار میرهاگر طبقه-اش با کنش  خوداو در آمیختگی

ی یک کلیت از اجزای متعددی تشکیل شده است. فرآیند  مثابهی کارگر بهاما طبقه

ای گری طبقه و آمیزش آن با اندیشهبه شرایط هستی و کنشتکوین این کلیت بسته  

اجزاء، آن  از تجزیه و تحلیل آن  انضمامی ترکیب کند.  است که پس  را در کلیتی  ها 

گاه  هنگامی که بخش »قانون عام انباشت سرمایه« از چنین منظری بررسی شود، آن

ی های مختلف طبقه یهیابد که مارکس با چه دقت و درایتی الدرمیکاپیتال  ی  خواننده

 – ویژه در انگلستان را در تمامی ابعادش برجسته و نقادانه تحلیل کرده است  کارگر، به

از »بیاز جمعیت مازاد تا بخش با دستمزدهای اندک،  پرولتاریای  خانمان«هایی  ها تا 

یر،  ی کارگری، از جنوب تا اسکاتلند: بدفوردشایر، برکشاها محله و منطقهکشاورزی و ده

هانتینگدن شایر، لینگلن شایر، کنت،  باکینگام شایر،کمبریج شایر، اسکس، هرفوردشایر،  

 نورثمپتون سایر، ویلت شایر، وُرسترشایر... واقعاً باورنکردنی است!

کند.  پوشی نمیگری کارگران چشمای از کنش ی این موارد، مارکس لحظهدر همه

این   –ها کند؛ حال این چه شکستن ماشینسادگی عبور نمی او از روی هیچ حرکتی به 

ی کارگران کشاورزی در اسکاتلند که  دهی اتحادیهباشد و چه سازمان  – رقیبان کارگر  

می تاریخی«  رخداد  »یک  را  آن  )نامد مارکس  و  1:363.  مبارزه  مقاومت،  جا  همه   )

دهی  رسد، حال این چه سازمانسروصدای خود کارگران و فریادهای آنها به گوش می

ها باشد، چه اعتراض کارگران ساختمانی و نانوایان لندن  جلسات و جنبش چارتیست

های بازرسان کارخانه و  فرسا و چه بررسی دقیق و بازگو کردن گزارشعلیه کار طاقت

 ساله.   13تا  9پزشکان از شرایط اسفناک و ساعات طوالنی کار خردساالن 
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اما تجزیه و سپس ترکیب طبقه در یک کلیت انضمامی نه پایان بلکه خاستگاه نوین  

پذیر است که  ی عزیمت است. همانطور که مالحظه شد، این هنگامی امکانیک نقطه

ی  یب کارگران چه در یک کارخانهسان یک کل تجریدی ادراک نشده باشد. ترکطبقه به 

واحد، چه در یک منطقه و چه درسراسر یک کشور، »روح حیوانی« تحمیل شده به  

جدید«  واسطه  »قدرتی  آنها  بین  همکاری  کرده،  برطرف  را  کارگران  میان  رقابت  ی 

( نکته در  1:447بخشد.« )آفریده، »قیود فردیت را زدوده، و به توانمندی نوعی قوام می

کند. کامالً  ست که مفهوم »نوع انسان« در منظر مارکس فردیت را منهدم نمیجااین

ی عام، درونی و  ی »یک خصیصهمثابهبرعکس. برخالف ادراک فویرباخ از نوع انسان به 

افراد منفرد را   از فرآیند  5:8کند« )آثار،  متحد می  ای طبیعی به شیوهگُنگ که  ( و 

می منتزع  فرتاریخی  مارکس  نزد  اجتماع صورت می دیتشود،  درون  در  و  یابی  گیرد 

 ماحصل تاریخ است. 

ی دکترای نامهدر واقع انتگراسیون فرد و جمع معضلی است که از زمان نگارش پایان

مارکس، توجه او را به خود جلب کرده بود. نه جبر و ضرورت کور دموکریتوس و نه 

کدام به پرسش مارکس پاسخ  ی »اتمی« اپیکور، هیچفردیت  خودکفا و خودبنیاد فلسفه

ی معاصر که خود محصول انسان است، دهد. مارکس از ابتدا فهمیده بود که جامعهنمی

شود که افراد اتمی چنین اجتماعی را  در سیمای یک کلیت بیرونی و انتزاعی ظاهر می

کشد که مارکس  کشد. طولی نمیی مدنی، به انقیاد میدر »نزاع همه با همه« در جامعه

یابد و هم انقالبی در  هم پاسخ خود را می  1844فلسفی  -های اقتصادینوشته دستر  د

 کند. گذاری میاندیشه اجتماعی را پایه

اند: »در سیر تکامل انسان، نزول بخش اعظمی از بشریت های مارکس چنینپرسش

ای لطهای مرده بر انسان س( چرا »ماده3:241به کاری انتزاعی چه معنایی دارد؟« )آثار،  

ارزش شدن جهان انسانی با رشد  ( »چرا بی267جا، ص  کامل پیدا کرده است؟« )همان

( چرا انسان هر چه  272ارزش در جهان اشیا ارتباطی مستقیم پیدا کرده است؟ )ص  

آفریند توانمندتر شده  ای که میی جهان مصنوعات بیگانهکند، سیطرهبیشتر تالش می

هایی  ها پرسشکنید، اینطور که مالحظه میشود؟ همانتر میاش تهیو دنیای درونی

ی کار  ی شروع اقتصاد سیاسی، راه خود را با رابطهاند. مارکس، برخالف نقطهبنیادین
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کند و سپس دیدی کامالً بدیع و  ی کار باز میجا فرآوردهانسان با فرآیند کار و از آن

 دهد. دست میی کاری بهجامع از رابطه 

گری  اش در فرآیند باروری او با میانجیو، فردیت یافتگی انسان با خالقیتبه باور ا

شناسایی است. کنش آزاد، آگاه، داوطلبانه و هدفمند، ذاتی انسان  های طبیعت، قابلداده

کند. انسان فقط بر اساس ضروریات است. از این طریق است که انسان شمولیت پیدا می

بلکه »حتی هنگامی که از نیاز جسمانی مبرا باشد نیز  کند  و مالزمات زندگی تولید نمی

باشد.«  تولید می یافته  رهایی  نیازی  از چنین  است که  مولد  و هنگامی حقیقتاً  کند، 

ی فرد با خودش از طریق ارتباط ( در عین حال، انسان موجودی نوعی است. رابطه276)

اش،  ی فرد با فرآوردهقط رابطه گردد. فعالیت بارآور نه فبا افراد دیگر عینی و بالفعل می

 کند. ی افراد دیگر را نیز با فعالیت و محصول خویش برقرار میبلکه رابطه 

وجه صرفاً در فعالیتی مادی در شکلی که هیچمندی اجتماعی بهاما فعالیت و بهره

اشتراکی است نمادین نمیبی با  شود. »از هرچیز مهمواسطه  باید  این است که ما  تر 

پرهیز کنیم. فرد، هستی  مثابهبه  'جامعه'ر مجدد  استقرا انتزاع در مقابل فرد،  ی یک 

اش، حتی اگر در شکل مستقیم نمادی اشتراکی  اجتماعی است. بنابراین، بیان زندگی

پدیدار نشود، و در همکاری با دیگران نیز انجام نگیرد، مبین و مؤید هستی اجتماعی  

»فردیتی خاص« برخوردار است بلکه »درست  ( پس انسان نه فقط از 299است.« )ص 

بخشد؛ فردیت  واقعی  موجودی انسانی« که  همین مشخصه است که به او فردیت می

 آل جامع« است. طور همزمان یک کلیت، یک »ایدهبه

بر اساس چنین دیدگاه نوینی است که مارکس خاستگاه نظری خود را هم از اقتصاد  

کند. بدین  یستی و کمونیستی زمانش تفکیک میهای سوسیالسیاسی و هم از گرایش

سره نافی شخصیت مغزی که یکمنظور، مارکس با آن »کمونیسم کامالً مبتذل و تهی

ی کند که این نوع کمونیسم انتزاعی »مقوله انسان است« مرزبندی کرده و تأکید می

رفع نمی را  به کلیه کارگر  بلکه  انسانکند  )ها گسترش میی  ر چنین  د(  294دهد.« 

ی اجتماع با  دار کل تجریدی است و خصلت بیگانهمنظری، جامعه درحکم یک سرمایه

را دست  طبیعت  و  اشیا  میجهان  باقی  برابری نخورده  و  کار  اجتماع  »جامعه،  گذارد. 

سرمایه سوی  از  که  بهدستمزدهاست  جامعه  سوی  از  اشتراکی،  سرمایهی  دار مثابه 
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عنوان بدیل اجتماع چه مارکس به جا( در عوض، آنشود.« )همانعمومی، پرداخت می

ها و  ی کیفیتکند، »رهایی کامل کلیه ی آزاد ترسیم میی یک جامعهمثابهموجود، به

پذیری با رفع کامل ازخود بیگانگی  جا شکل تعاون و ارتباطحواس انسانی« است. در این

 کند. ی تعاون همخوانی پیدا میو سرشت آزادانه 

آن کتا  بهجا  رابطه ه  به  مربوط میطور مشخص  طبقه  و  فرد  با  ی  مارکس  گردد، 

طور که در بخش  کند، همانشمول ادراک میی عام« یا جهانکه پرولتاریا را »طبقه این

ی حاضر تبیین شد، سرشت شمولیت او، در نفی مثبت خود است؛ یعنی نفی  دوم مقاله

ایدئولوژی  رکس در این خصوص در  چه ماعنوان یک طبقه. آن واقعیت  وجودی خود به 
 پروراند، جای تأمل بسیار دارد.  در نقد نظرات ماکس اشتینر می آلمانی

نوعی  ی او هر چیز که بههای جوان بود. به دیدهترین هگلیاشتینر یکی از رادیکال

کشد.  او را به انقیاد می  – کلیت، کشور، طبقه و غیره    – فرد را به یک کل متصل کند  

ی نابودی است.  چه بیرون از یگانگی فرد و فردانیتی ناب باشد، شایسته بنابراین، هر آن

 (  41، ص منیت و خود  من»هیچ چیز بیش از خودم برای من واجد ارزش نیست.« )

ی  به نقد نظرات اشتینر اختصاص دارد که دقیقاً نقطه  ایدئولوژی آلمانیبخش اعظم  

اجتماعی  مقابل مختصر »فردیت  تحلیل  یک  از  پس  مارکس  است.  مارکس  شده«ی 

ی معاصر  گیری بوژوازی در مقابل اشرافیت فئودالی، به جامعهتاریخی از چگونگی شکل

پرولتاریا می آنو  تا  جداگانه  افراد  تشکیل میرسد.  را  طبقه  یک  درگیر جا  که  دهند 

ی خود در برابر افراد، از  »طبقه به نوبه  ی متخاصم باشند. از سوی دیگر،نبردی با طبقه

طوری که افراد شرایط زندگی خود را از پیش  گردد بهموجودیتی مستقل برخوردار می

را توسط شده میتعیین آنجا رشد شخصی خود  از  یابند، و جایگاه خود در زندگی و 

 (5:77گیرند.« )آثار، ی آن قرار میی خود مقررشده یافته، تحت سلطهطبقه 

ای دقیقاً همانند انقیاد افراد در تقسیم کار اجتماعی است که تنها اما چنین سلطه 

شدنی  ی طبقات رفعشدنی است. اما انقیاد فردی زیر سلطهبا »نفی خود  کار« برطرف

ی حاکم مدعی  ای شکل گرفته باشد که دیگر علیه یک طبقه که »طبقه نیست مگر آن

هایی  های شخصی را به قدرتتقسیم کار، توانمندی  جا(هیچ نفع خاصی نباشد.« )همان

هایی که از کنترل آنها خارج شده و خود آنها را کنترل مادی تبدیل کرده است؛ قدرت

توان تقسیم کار را مرتفع کرد. »تنها با  کند. اما بدون مشارکت، بدون تعاون، نمیمی
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عدادهای خود را پیدا  ی استجانبهچنین مشارکتی است که هر فرد مصالح پرورش همه

 ( 78شود.« )صپذیر میکند. لذا در تعاون است که آزادی فردی امکانمی

افراد همواره از جایگاه شخصی خود وارد عمل شده اند اما تحت شرایط و روابط 

ی تقسیم کار، آن شرایط و روابط واسطهمعینی تاریخی. اما در فرآیند تاریخ، و دقیقاً به

اند. بدین سان »در زندگی هر فرد  ر از حیاتی مستقل برخوردار شدهناگزیاجتماعی به

ای از کار و شرایطی شود؛ شکافی بین فرد و تعین او توسط شاخه یک شکاف ایجاد می

که به آن بستگی دارد.« اما این شکاف بین شخص خصوصی و فردیت طبقاتی فقط با  

است. بین فردیت هر پرولتر  گردد که محصول چنین روابطی  ای پدیدار میظهور طبقه 

 واحد و کار، و شرایطی که بر او تحمیل شده است، یک تضاد وجود دارد. 

به را  بخواهند خود  پرولترها  باید شرایط هستی اما »اگر  تثبیت کنند،  عنوان فرد 

ها با شکلی که افراد تاکنون به  را الغا کنند. سپس درخواهند یافت که آن  – کار    –خود  

اند. پس جهت تثبیت مستقیماً در تعارض  –یعنی دولت    – اند  ترک دادهخود بیانی مش

( آنچه تاکنون در جوامع 80عنوان افراد، مجبورند دولت را سرنگون کنند.« )صخود به 

عنوان عضوی از یک  کمونته بلکه بهطبقاتی برقرار بوده است نه مشارکت فرد در یک  

کمونته »اما  است.  بوده  اطبقه  پرولتاریای  آن ی  در  آنها  است.  برعکس  کامالً  نقالبی، 

 جا(کنند.« )همانعنوان افراد شرکت میبه

ی مارکس، اجتماع توان دریافت که در سپهر اندیشهاز آنچه رفت با کمی تأمل می

ی معاصر داری با ظهور فردیت آزاد مترادف است. حضور طبقات در جامعهسرمایه-پسا

دار و هم هستی کارگر فاقد ارزشی »تاریخی«  مشروط و گذراست. هم وجود سرمایه

یک از »یک حق حیات  داری، هیچاست، بدان معنا که در ورای روابط اجتماعی سرمایه

یک   بالفعل  »مبانی  موجود  اجتماعی  روابط  بطن  در  اما  نیست.  برخوردار  تاریخی« 

ی  دانه گیرد؛ اجتماعی که در آن رشد کامل و آزاتر اجتماعی شکل میبندی عالیصورت 

 ( 1:739، کاپیتالهر فرد، اصل حاکم بر آن باشد.« ) 
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 پیشگفتار

بررسی همه یک  نه  حاضر  بحث متن  برای  درآمدی  بلکه صرفاً  پژوهشی  و  جانبه 

پیرامون مفهوم شیئیت است. البته بحث و مجادله بر سر این مفهوم نزد مارکس تازگی  

ویژه فصل نخست ، بهکاپیتالکتاب اول    –درستی  به  –ندارد. اما محور اصلی این مباحث  

به لحاظ اکنونیت   وارگی کاالیی« و چیزگونگی  و موضوعیت »بتبوده است. در واقع 

باره تبادل نظر شود، باز هم ناکافی  داری، هر قدر هم که در اینروابط اجتماعی سرمایه

 هاو گفتگوهای بیشتر است. است و هنوز نیازمند پژوهش

، برآن است تا  کاپیتالیافتگی مفهوم شیئیت در  اما متن حاضر با اذعان به کمال

آن را در مارکس »جوان«، در نقد فویرباخ و نیز »نقد دیالکتیک هگل«  های نظری  ریشه 

  فلسفی-های اقتصادینوشتهدستی نظری مارکس را در  که شالودهوجو کند. اینجست 

ای نیست. اما چنین بیانی باید در هر مورد معینی بازیافت، سخن تازه  توانمی  1844

یابی  ی مارکس و قوامالعادهرشد خارق   چه نیازمند تأکید استتشریح و مستدل شود. آن 

ی  توان ادعا کرد که »تزهایی دربارهاست. می  1843- 45های  مبانی نظری او بین سال

 گیری سپهر اندیشه مارکس است. ی اوج شکلفویرباخ« نقطه

 ی فویرباخ« »تزهایی درباره

ار آنها  است. تا پیش از ویرایش و انتش  1845زمان نگارش این »تزها« بهار سال  

ضمیمه  به  انگلس  جزوهتوسط  آلمان ی  ی  کالسیک  فلسفه  پایان  و  فویرباخ    لودویک 

متن اصلی آن انتشار یافت و    1924(، کسی از وجود آنها باخبر نبود. در سال  1888)

بود.    1938ی انگلیسی آن به سال  درهمان سال به روسی نیز ترجمه شد. اولین ترجمه 

های گوناگون جهان »فیلسوفان فقط به شیوه  -تز یازدهم  ویژه  از آن پس، این تزها به

ها جاری گشت و به  بر سر زبان  -آن است«    تغییراند؛ مسأله بر سر  کرده  تفسیر  را

 های مارکس تبدیل گشت. ترین نوشته ترین و محبوب یکی از مشهور

تزها حداقل   ترجمه شده  10این  فارسی  به  ترجمه بار  این  باند.  بنا  هر کدام  ه  ها 

هایی  سلیقه، یا عدم توجه کافی، یا بدفهمی متن و یا دستگاه فکری خود  مترجم، به گونه

برگردانده شده در  متفاوت  است که  افزوده شده  متن  به  مواری حتی کلماتی  اند. در 

از آنجا که موضوع نوشته ی مارکس یافت نمینوشته دست ی حاضر »شیئیت« گردد. 
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ی زیر که پس از خوانش متون  ک است. ابتدا ترجمهاست، تمرکز برر وی تز شماره ی 

 های فارسی صورت گرفته است: ی ترجمه انگلیسی، مقایسه با اصل آلمانی و نیز مجموعه 

کلیه اصلی  ماتریالیسم» ا شکال  موجود  ی  تاکنون  نیز    –های  فریرباخ  شامل  که 

فقط    –شود  می حسیات،  واقعیت،  شیئ،  که  است  به صاین  یا  ابژه  ورت  به شکل 

نه    پراکسیس،،  فعالیت محسوسِ انسانیفهمیده شده، نه همچون    ادراک شهودی

آلیسم پرورش  توسط ایده  ی فعالسویهرو، برخالف ماتریالیسم،  طور سوبژکتیو. ازاین به

ای انتزاعی، چراکه طبعاً فعالیت واقعی و محسوس را آنچنان که هست گونهیافت ولی به

نمی  میتشخیص  فویرباخ  ابژهدهد.  ابژه خواهد  از  را  حسی  کامالً  های  مفهومی  های 

اما او خود  فعالیت انسانی را به کند...  ادراک نمی  ابژکتیومثابه فعالیتی  تفکیک کند، 

 فهمد.« را نمی 'انتقادی-عملی'، 'انقالبی'بنابراین، او معنی فعالیت 

از معتبرترین ترجمه چند مشاهده ی ل واژهی اوهای فارسی، به جمله: در یکی 

»فیلسوفان« به ماتریالیسم افزوده شده است، و در یک متن معتبر دیگر، کلمات »مکاتب  

ذهن  از  »متأثر  دیگری  »ذهنی«،  را  سوبژکتیو  یکی  است.  شده  اضافه  ماتریالیستی« 

انسانی« و یا »فاعلی« ترجمه کرده است. برشماری یکایک خطاها و یا تجدید نظرها در  

ی معین که مربوط نیست. تنها ضروری است که به دو نمونهی حاضر  چارچوب نوشته 

 به گفتار کنونی است اشاره شود:  

ی پراتیک  جای »پراکسیس«، واژهبه – شاید از روی ناچاری  – ها یکم، اکثر ترجمه

کند. نزد مارکس،  اند. پراتیک یا عمل، مفهوم پراکسیس را منتقل نمییا عمل را برگزیده

ی تفکر و ذهنیت کنشگر  به معنی کنشی است که در عین حال دربردارنده  پراکسیس

 است، هرچند که چنین تفکری در خود  عمل تلویحی و سربسته باشد. 

ی  شاید برای پرهیز از استفاده از واژه  –ها، به جای شیئ  دو تا از ترجمه دوم، یکی

برگزیده  -عربی   را  واژه»برابرایستا«  چنین  مفهوم  اند.  کامالً  ای  را  شیئ  از  مارکس 

گری او، یک  نماید که برابرایستا در مقابل انسان و کنشکند. چنین  میمخدوش می

ی صرفاً خارجی است. این دقیقاً عکس آن چیزی است که مارکس در نقد فریرباخ  پدیده

باره فعالیت  در  »معنی  به'انتقادی-عملی '،  'انقالبی 'ی  برجسته  «  عینی،  کنشی  مثابه 

 د. کنمی
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]نباید ناگفته گذاشت که ویراست انگلس در واقع فقط یک ویرایش  صرف نیست.  

در دست انگلس  نوشته انگلس  داد.  انجام  مهمی  تغییرات  مارکس  از   40ی  پس  سال 

به دیده بود.  کرده  پیدا  مارکس  یادداشت  دفاتر  از  یکی  را در  آنها  این  نگارش،  او،  ی 

وضوح نشان ی دو متن بهازمند ویرایش. اما مقایسه»تزها« ناتمام بودند و برای انتشار نی

تر این  شوند. شایسته دهد که او جمالتی را به آنها افزود که در متن اصلی یافت نمیمی

بود که انگلس، به روش معمول خود، چنین تغییراتی را در درون متن با دو قالب ] [  

فهمی انگلس از  -ی از خودهرحال، این تغییرات ناشکرد. بهیا در زیرنویس مشخص می

ها  ی آثار مارکس و انگلس، مارکسیستتزهای مارکس بود. تا پیش از انتشار مجموعه

ی  مثابهعنوان »ضمیمه« بلکه بهفقط با متن انگلس آشنایی داشتند. هر دو متن نه به

به آلمانی«  »ایدئولوژی  به  پیشخوان  متن  دو  تفاوت  تفسیر  و  بررسی  رسیدند.  چاپ 

 جا به یکی دو نمونه اشاره کنیم. ای نیازمند است. کافی است در اینجداگانهی نوشته 

برجسته  با  سوم،  تز  در  بر  مارکس  ماتریالیستی«،  »دکترین  ذاتی  دوگانگی   کردن 

ورزد و تقارن تغییر شرایط و تغییر انسان را  تغییر شرایط مادی توسط انسان تأکید می

وحدت ذهنیت و عینیت است. ویراست انگلس،  دهد که نشانگر  تغییری« نام  می-»خود

تغییری« را  -نظر از افزودن جمالتی که در متن مارکس نیست، آن عبارت  »خودصرف

نویسد:  شود. مارکس میفهمی در تز چهارم نمادین می-آمد این خودکند. پیحذف  می

تیک  ی سکوالر »باید هم شناخته شود و هم توسط پراجدال درونی و تعارضات جامعه

تقسیم   بخش  دو  به  را  واحد  دیالکتیکی  فرآیند  این  انگلس  شود.  دگرگون  انقالبی« 

نویسد: این تعارضات »ابتدا باید شناخته شود، و سپس با رفع تعارضات،  کند و میمی

های فارسی، حتی بهترین آنها، نیز  توسط پراتیک دگرگون شود.« متأسفانه اکثر ترجمه 

اند. متون فارسی با پس و پیش کردن جمالت در تز اول،  از ویراست انگلس پیروی کرده

رنگ کرده و وجه انتزاعی به نوعی نقد بُرّای مارکس از ماتریالیسم  تاکنون موجود را کم

اند. کافی است نخستین عبارت تز اول، نقص، عیب  آلیسم )هگل( را برجسته ساختهایده

یا آگاهانه، به یک کمبود یا »کاستی«  یا ا شکال ماتریالیسم را با چرخش قلم، ناخواسته  

 ایم.[ تبدیل کنیم. آنگاه از ژرفای نقد ماتریالیسم فویرباخ کاسته

»بیرونی« نیست. نقص عمده عینی، جهانی صرفاً  نزد مارکس، جهان  ی  در واقع، 

شود. یعنی  تفسیر فویرباخ از جهان مادی این است که از تاریخ و فرآیند آن منتزع می
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پناه    جای روبروبه بیرونی  بالفعل، »همواره به طبیعتی  انسان واقعی و جهان  با  شدن 

سان »عمومیتی نهانی  کند، به انسان  نوعی بهبرد.« و زمانی که از انسان صحبت میمی

ی مارکس،  نگرد. اما به دیدهسازد« میای طبیعی متحد میو خرفت که افراد را به گونه 

شود. »درخت سیب، مانند  ر هیچ کجا یافت نمیاین »غیریت« انتزاع نابی است که د

ی گذشته و توسط تجارت در اقلیم ما کاشته  اکثر درختان میوه، فقط طی چند سده

ازاین است.  واسطهشده  به  جامعهرو  یک  برای ی کنش  عصری مشخص  در  معین  ی 

 (39، ص  ایدئولوژی آلمانیتبدیل شده است.« ) 'یقین حسی'فویرباخ به 

مارکس   عوض  »سویه در  به  را  ما  میتوجه  جلب  فعال«  »کار  ی  به  یعنی  کند، 

به تولید  این  و  خالقیت  به  انسانی،  مداوم  حسی  محسوس  جهان  کل  مبنای  عنوان 

ازاین  میموجود.«  معلوم  تکهرو  صنعت،  در  پیشرفتی  هر  اختراعی،  »هر  که  ی  شود 

این حوزه از  زمینهدیگری  و  برکنده  را  عیی ]طبیعی[  های  نی گزارههایی که شواهد 

شمول  دهد.« چنانچه این فعالیت جهانرفته کاهش میسازد را رفتهفویرباخ را فراهم می

ای متوقف شود، »فویرباخ نه فقط تغییری عظیم در جهان طبیعی خواهد  انسانی لحظه

زودی به این تشخیص خواهد رسید که کل جهان انسانی و قوای باصره و  دید، بلکه به

 ( 40جا، ص و نیز ناپدید گشته است.« )همانحتی هستی خود ا

ی ی »برابرایستا« نیست بلکه برسر مفهوم مارکس از رابطه مسأله مجادله برسر واژه

ی ورود به  انسان و طبیعت، یا جهان اشیا است. در واقع سرشت چنین ارتباطی نقطه

 مبحث »شیئیت« و از آنجا تشابه و تمایز دیدگاه مارکس با هگل است.

 دیالکتیک هگل«   »نقد

جای پرداختن به یک انتزاع، به طبیعت  ماقبل  طور که مشاهده شد، مارکس بههمان

کند که کانون توجه او تاریخ انسان است و با علم »ناب« طبیعی به  بشری، تأکید می

علم تاریخ. به تاریخ    –شناسیم  خودی خود، سروکار ندارد. »ما فقط یک علم واحد را می

و جنبه نگریست و آن را به تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تقسیم کرد. اما  توان از دمی

توان از هم جدا کرد. تا زمانی که انسان وجود داشته باشد، تاریخ  این دو جنبه را نمی

ص   )همانجا،  بود.«  خواهند  یکدیگر  به  وابسته  انسان  و  »آن 28طبیعت  بنابراین،   )
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برد  جه با طبیعتی که فویرباخ در آن به سر میوهیچطبیعتی که بر انسان مقدم است، به

 شود.« یکسان نیست، یعنی طبیعتی است که در هیچ کجا یافت نمی

چه ارتباط انسان با  گذارد که آندیالکتیک انضمامی مارکس جای شکی باقی نمی

کند، هم شامل تشابه و هم تمایز است؛ هم شامل »وحدت« و هم  طبیعت را تبیین می

رو، این فقط »نیروهای طبیعی« نیستند که باید زیر نظارت  « است. ازاین حاوی »تنازع

  – گردد  آگاهانه و عقالنی افراد باشند بلکه این امر شامل »نیروهای اجتماعی« نیز می

اند. بنابراین،  ها پدیدار شدهسان قدرتی بیگانه و بیرون از کنترل انساننیروهایی که به

نتیجه می آنچه خود  ما   گیرد که »اینمارکس  انسجام  این  اجتماعی،  انجماد فعالیت 

سر برده، از کنترل ما خارج شده و  ایم، به صورت قدرتی عینی که در ورای ما بهآفریده

باشد.« تا  ترین عوامل تاریخی تاکنون میانتظارات ما را باطل کرده است، یکی از مهم

ام و منافع خاص یک گسست ی تقسیم کار اجتماعی بین منافع عواسطه زمانی که به

نباشد،    -گری«  کنش-»خود  –وجود داشته باشد، و تا وقتی فعالیت انسانی داوطلبانه  

که زیر گردد و به جای آن»کنش خود انسان به قدرتی بیگانه و معارض او تبدیل می

 ( 47کشد.« )همانجا، ص کنترلش باشد، او را به بردگی می

- های اقتصادی نوشته دستاست که مارکس در  چنین مفهومی از »ازخودبیگانگی«  
کشد. تا آنجا که به »شیئیت«  نظیر و کامالً بدیع به تصویر میبا ژرفایی بی1844فلسفی

شده« استخراج کرده و به  شود، مارکس این مفهوم را از درون »کار بیگانهمربوط می

تعمیم می اونتولوژیک جهان معاصر  ساختمان  نکتهکل  دردهد.  کلیدی  تشخیص    ی 

تشابه و تمایز مارکس با هگل نیز در همین مفهوم کار بیگانه و شیئیت نهفته است که 

در »نقد دیالکتیک هگل« پرورانده شده است. این مفهوم باید با دقت واکاوی شود. در  

آلیسم هگل  ی فعال« ایدهکردن »جنبه همین جستار است که مارکس هم دلیل برجسته 

 کند. اعی او را تشریح و نقد میی ادراک انتزو هم شیوه

می نشان  هگل،  انتزاعی  خاستگاه  نقد  حین  در  مارکس  در  یکم،  که  دهد 

روحپدیدار به  شناسی  را  غیره  و  دولتی،  قدرت  ثروت،  از  مثابه»هگل  که  نهادهایی  ی 

جا که بیگانگی انسان را برجسته  کند... از آناند ادراک میبیگانه شده  انسانیموجود  

از  عناصر نقد را در خود نهفته دارد و پیشاپیش به شیوه  تمامسازد،  می ای که فراتر 
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عنوان شده است، هرچند که انسان صرفاً به  تشریحو    تدارکرود  خاستگاه هگلی می

هگل و    پدیدارشناسیی  رو، »دستاورد برجسته ( ازاین 332گردد.« )صعقل پدیدار می

در این است که   –عنوان اصلی پویا و خالق  دیالکتیک منفیت به   -ماحصل نهایی آن  

را به انسان  بهاوالً هگل خودآفرینی  را  یافتن  عینیت  فرآیند،  از دست  مثابه یک  مثابه 

کند؛ پس بنابراین، به  ی بیگانگی و فراروی از این بیگانگی درک میمثابهدادن عین، به

بر پی  کار  عینی  جوهر  انسان  و  واقعی    - ده  چراکه  حقیقی،  به  - انسانی  ی مثابهرا 

 ( 333فهمد. « )صانسان می کارِ خودی فرآورده

جاست که به نظر مارکس، »هگل اندیشیدن را از سوژه جدا کرده  اما مشکل این

)ص   خود344است.«  و  آگاهی  معادل  انسان  هگل،  نزد  اما  -(  است.  انسان  آگاهی 

ی موجود انسانی که در عرصه  واقعی بیگانگی    تجسمی  مثابههی بهآگا -»بیگانگی خود

)ص   است.«  نشده  لحاظ  باشد،  یافته  بازتاب  اندیشه  و  آنچه 334دانش  بنابراین،   )

جا که انسان  ( از آن 335است.« )ص    آگاهی- بیگانگی خودنهد،  را برمی  شیئیت»

شیئیت«، در حقیقت آگاهی فرض شده است، بیگانگی جوهر عینی او، یا »-معادل خود

  –  طبیعتجا که » سوژه، انسان واقعی، پس  آگاهی است. و از آن -همان بیگانگی خود

آگاهی  -نیست، بلکه صرفاً انتزاعی از انسان، از خود  –   طبیعت انسانیانسان همچون  

 جا(آگاهی باشد.« )همان-غیر از بیگانگی خودتواند چیزی بهاست، شیئیت هم نمی

کند.  نقد ایجابی هگل، خاستگاه نظری خود را نیز مستدل می  اما مارکس در حین

کند، انسان بالواسطه، موجودی طبیعی است؛ موجودی گونه که مارکس بیان میهمان

که در »هستی طبیعت سهیم است.« اما، انسان صرفاً یک موجود طبیعی نیست. یک  

نوعی است و بدین    رو موجودیموجود طبیعی  انسانی است. موجودی برای خود و ازاین

( یعنی  337لحاظ باید خود را در هستی و نیز دانش خویش تأیید و تصدیق کند.« )ص

طور واسطه به او عرضه شده باشند. طبیعت نه به هایی نیستند که بیهای انسانی، ابژهابژه

 کند.  واسطه تکافوی جوهر انسان را نمیطور بیعینی و نه ذهنی، به

»این موجودپس  یک  مادی(  زنده  که  )یعنی  ذاتی  استعدادی  از  که  طبیعی  ی 

دارای   باید  است همچنین  او    بالفعلی   های طبیعیابژهبرخوردار  به جوهر  باشد که 

این و  دارد،  جهان   تعلق  یک  استقرار  به  منجر  او  ازخودبیگانگی  در    واقعیِکه  عینی 
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هر هستی او تعلق  گردد، و لذا جهانی که او را احاطه کرده و به جو می  غیریتی  حیطه 

فهم و اسرارآمیزی وجود ندارد، ابداً غیر منتظره نیست. در این امر هیچ چیز غیر قابل

کند،  ( اما کاری که هگل می335شد.« )ص  ندارد. اگر غیر از این بود، اسرارآمیز می

آگاهی است که در -عنوان ماحصل بیگانگی خودبرنشاندن »غیریت«، یعنی شیئیت، به

، یک انتزاع است که فاقد عنصری واقعی است. اما وقتی انسان بالفعل و  چنین صورتی

کلیه دفع  و  جذب  با  زمین،  بر  استوار  پاهایی  با  با  جسمانی  طبیعی،  نیروهای  ی 

نشاند، در این روند، »سوژه«، عمل  برنشاندن  هایی بیگانه برمیکردن خود« ابژه »برونی

بلکه   د  –نیست.  خوب  مارکس  جمالت  این  به  کنید  و  برنشاندن،    –قت  عمل   این 

ازاین   عینیی یک قوای ذاتی  »سوبژکتیویته  باید  است که  نیز  عینی رو عملکرد آن 

کند و اگر عینیت در سرشت موجودیت طور عینی عمل میباشد. یک موجود عینی، به

ن نشاند چوها را آفریده و برمیکرد. او صرفاً ابژهطور عینی عمل نمیاو وجود نداشت، به

 (336است.« )ص طبیعتها برنشانده شده است و خود اساساً توسط ابژه

گیرد که در عمل  برنشاندن  جهان عینی، انسان  عینی،  بنابراین، مارکس نتیجه می

کند. کامالً برعکس، محصول از یک وضعیت »کنشگری ناب« به آفرینش ابژه گذار نمی

ی یک موجود طبیعی  عینی. با  مثابههعینی او صرفاً مؤید کنش  عینی اوست؛ کنش او ب

کند و از دید او و  چنین دستاورد نظری کامالً نوینی، مارکس دوباره به هگل رجوع می

پردازد. »حال زمان آن فرا رسیده است  دید خود به فرآیند رفع و فراروی از بیگانگی می

را در محدوده  مثبت های  که جنبه  بررسی کنیدیالکتیک هگلی  بیگانگی  رفع  م...  ی 

به به  مثابهبیگانگی  را  بیگانگی  که  حرکتی  دیدهبازمی  درون خودی  به  ی  گرداند.« 

منزله به  این  است در محدودهمارکس،  »فراستی  بیگانگی جهت  ی  جوهر   تصرف ی 

درون   به  بیگانه  است  فراستی  بیگانگی؛  سرشت  کردن  برطرف  طریق  از  عینی 

انسان، به درون تصرف واقعی جوهر عینی او از راه نابودی  خصلت   یابی واقعیعینیت

 ( 341جهان عینی.« )ص  ی  شدهبیگانه

ای است )حتی بازهم به گونه  خودبنیادرو، »هگل با درک مثبت منفیتی که  ازاین 

شده(، از خودبیگانگی انسان، بیگانگی جوهر انسان، گم کردن عینیت و واقعیت  بیگانه

او ادراک میثابه یافتن  خود، تجسم طبیعت، عینیت و واقعیتمانسان را به کند.  یابی 
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حیطه )به در  بهطور خالصه، هگل  را  کار  تجرید،  انسان   خودآفرینیعنوان کنش  ی 

ی  مثابهی موجودی بیگانه را بهمثابهی انسان با خود و با تجلی خویش بهفهمد؛ رابطهمی

( نزد هگل، »مطلق« 342کند.« )ص  می  ادراک  هستیِ نوعیو    آگاهی نوعیظهور  

خود و  خودآفرینی  حرکت  همین  انسان،  زندگی  »نهایی«  بیان  در عینیت-و  بخشی 

 شدگی است.  ی ازخود بیگانگی و ازخود برون حیطه 

یا به بیان بهتر، در این   نیازمند یک »حامل« است، و  اما این حرکت دیالکتیکی 

هم نه در پیکر یک انسان  طبیعی  رسد، آن امیفرآیند، »سوژه« صرفاً »پس از واقعه« فر

نامد، ذهنیت خود  اندیشمند است که  ی مطلق« میچه هگل »سوژه رو، آنواقعی. ازاین

کند. اما حتی در چنین وجهی نیز »هگل  ی زنده میآن را جایگزین کنشگری یک سوژه

دهد که  ی( چرا که »منطق نگرورزانه«ی او نشان م343دستاوردی مثبت دارد« )ص  

صورت و  معین  ذهن،  بندیمفاهیم  و  طبیعت  از  خود  انزوای  در  جزمی،  فکری  های 

ی او هستند.  جا همچنین بیگانگی اندیشهی محتوم بیگانگی عمومی انسان و از آننتیجه 

دهد که باید با انتزاع وداع کند. لذا هگل،  بنابراین، اندیشمند انتزاعی نهایتاً تشخیص می

اندیش  -ی مقابل انتزاعی خودرسد که درست نقطهکرده و به ذاتی میانتزاع را ترک  

ای را ، خود و اندیشهمنطقی  یعنی به طبیعت! برای همین، در فرجامین وهله  –است  

کند و اجازه  چرخید با طبیعت جایگزین میکه مجذوب خود بود و در مدار خود می

ی طبیعت مثابهاز درون خود بهدهد طبیعتی که درون اندیشه پنهان بود »آزادانه  می

 ی موجودیتی ذاتی به رسمیت بشناسد.  مثابهو طبیعت را به -فوران کند« 

به مفهوم  مارکس در همین جا، در  آمدهاما  بهدست  ی یک ذات  مثابهی طبیعت 

ای انتزاعی و برای خود برداشت نیز چنانچه به شیوه   طبیعتکند که: »بیرونی، تأکید می

است.«   نیستیبرای انسان در حکم یک    –ی ثابت و جداشده از انسان  طبیعت  –شود  

»345)ص   به(  طبیعتمثابهطبیعت  آن  –  ی  تا  بهیعنی  کماکان  که  طوری جایی 

از   متمایز  و  مجزا  طبیعت  باشد،  متمایز شده  آن  در  نهفته  مرموز  معنی  از  محسوس 

  –   رساندینیستی که نیستی خود را به اثبات م یک    -است    نیست  –تجریدات  

 ( 346باید الغاء شود.« )ص  ی یک برونیت معنی دارد که میمثابهمعناست، یا فقط بهبی
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این  در  »ما  نتیجه  میدر  مشاهده  طبیعت جا  یک  چگونه  که  یا  کنیم  گرایی 

متمایز بوده و در عین    آلیسم وهم از ماتریالیسمباوری تمام و کمال هم از ایدهانسان

 ( 336کند.« )ص دو را متحد میحال حقیقتی است که آن 

یک روز یک محقق جوان روسی، از شاگردان پلخانف، به نام الکسی میخائیلوویچ  

کند.  رود و بارها با او دیدار میبه دیدار انگلس  پیر در لندن می  1893ووُدن، در سال  

و   از مارکس  از کتاب »خاطراتی  انگلس« بخشی  با  او زیر عنوان »مصاحبه  یادداشت 

های  نوشته ووُدن از دست  (325-  334انگلس« است. )چاپ مسکو، بدون تاریخ، صص

ها خود داری  از نشان دادن آن   آورد. اما گویا انگلسی مارکس صحبت به میان میاولیه 

ی فوئرباخ« کافی نیست؟ پس از اصرار ها دربارهگوید: »مگر همین تکه ورزد و میمی

او  نویسبیشتر ووُدن، انگلس برخی از دست های مارکس، از جمله نقد اشتیرنر را به 

ید  ی دکترای مارکس، تأکنامهی پایانوگو دربارهآخر پس از گفتدهد. دستنشان می

نظاممی به  مارکس »نسبت  یککند که  اولویت  ماتریالیستی هیچ  قایل  جانبههای  ای 

 ویژه بر روی دیالکتیک تکیه داشت...«نبود، بلکه به

 گیری جای نتیجهبه

نوشته، دست این  پیشین  بخش  دو  از  برمیآنچه  نویسنده،  برای  مستدل  کم  آید 

صر کنونی  متن  پیشگفتار  در  که  بود  ادعایی  اینساختن  بود.  شده  تصریح  در  فاً  که 

مارکس،  »وهله فلسفی«  اقتصادینوشته دستی  وهله1844فلسفی  -های  همانند  ی  ، 

روحفلسفی هگل  پدیدارشناسی  اندیشه، عصاره،  پایهی سپهر  نهفته است که  گذار  ای 

پیکره اندیشه است که ساختمان بعدی کل  در  ایدهانقالبی  تعیین  ی  را  مارکس  های 

های  ی شرکت در انقالبتجربه  - های متمادی  ی شروع نوینی که طی سالطهکند؛ نقمی

تالشپی با  توأم  بیدرپی،  پژوهشی  وقفه های  دیالکتیکی    –ی  ساختمان  در  سرانجام 

ی یابد و انقالب در فلسفه را به فلسفه تجسمی کامل، انضمامی و انقالبی می  کاپیتال

 کند.  انقالب تبدیل می

 منابع: 
• Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Volumes 3 & 5; 

International Publishers, NY. 1976 
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• Frederick Engels, “Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical 

German Philosophy,” International Publishers, NY. 1940 

 همچنین نگاه کنید به لینک زیر: 

engels.pdf-https://www.marxists.org/archive/marx/bio/marx 
• Alexei Voden, Reminiscences of Marx and Engels, Foreign 

Language Publishing House, Moscow (Udated) 

مارکس،   • اقدستنوشتهکارل  ترجمه1844فلسفی  -تصادیهای  آزادی«،  »انجمن  نشر  ی  ، 

 ( 1985)  1364محمدرضا و علیرضا جواهریان، 

https://www.marxists.org/archive/marx/bio/marx-engels.pdf
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 پیشگفتار  – 1

شفکل کاالیی با شفکل ارزشفی و نیز ارزش   یی حاضفر شفناسفایی رابطهموضفوع نوشفته

محور اصلی چنین مبحثی است. اما برای نشان  1  کاپیتالمبادله است. طبعاً فصل اول  

های بعدی، به ترتیب فصفل سفوم، دوم و سفپس ی فصفل نخسفت با فصفلدادن رابطه

عین حال برخالف  ی عزیمت برگزیده شففده اسففت. درعنوان نقطهفصففل نخسففت به

را بررسفی    کاپیتالهگل و   علم منطقی ی کنونی، این نوشفته رابطهسفدههای  پژوهش

 نخواهد کرد.

واقع، این مقاله صرفاً مدخلی برای ورود به مباحث جاری بین دو گرایش نظری  در

اسفت. یکی گرایشفی اسفت که بدون انکار نقش کلیدی روابط تولیدی، بر ارزش مبادله 

کند؛ و دیگری گرایشففی که داری تکیه میی سففرمایهعنوان معیار سففنجش جامعهبه

های خود تبدیل جا شففکل ارزشففی را به موضففوع محوری پژوهشتولید ارزش و از آن

های  ی گفتار کنونی بررسفی این مهم اسفت که هردوی آن گرایشکرده اسفت. دغدغه

اند.  فاصففله پیدا کرده  کاپیتالمتباین و بعضففاً متضففاد، تا حدی با مضففامین و مفاهیم  

حال، روش جسفتار کنونی جدلی نیسفت بلکه تالشفی اسفت که تا در حدّ توان، نقد ینباا

 1ای مثبت و کنکاش در خوانش و تفسیر متن ارایه کند.را بر زمینه

 فرآیند مبادله و گردش –  2

تقیم مبادله»تعینات روابط نه از  کل مـس ، بلکه از تعینات مقدار ارزش  پذیریـش

 شود.«کار ناشی می یواسطهبه

 ( 23، ص کاپیتال)ویراست نخست فصل اول 

های سوم و دوم  »پول، یا گردش کاالها« و »فرآیند مبادله« به ترتیب عناوین فصل

انفد کفه چنفان درهم تنیفده شفففده  کفاپیتفالهفای  تفاروپود فصفففل  2زننفد.را رقم می  کفاپیتفال

ی  ما را به فصفففل اول، به نقطه   ی عزیمت، مجدداًعنوان نقطهها بهانتخاب هریک از آن

 
 ی نویسنده است.در متن زیر، تمام گفتاوردهای مارکس از انگلیسی برگردانده شده و مسئولیت آن به عهده . 1

  های بعدی، فصل اول آن بود.فصل ویراست 3فصل بیشتر نداشت که  6مجموعاً  کاپیتالاولین ویراست . 2
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عنوان نمونه، گرداند. بهی کار، بازمیعزیمت خود مارکس، به کاال و سفففرشفففت دوگانه

که مارکس »فرآیند کار« در فصفففل هفتم را پایان برده و وارد فصفففل حتی پس از آن

ی  شفود، کماکان ما را با سفرشفت دوگانهی متغیر« میی ثابت و سفرمایههشفتم، »سفرمایه

کار مشخص و مفید،   -کند که »خصلت آن دو نوع کار« سازد و تأکید میر روبرو میکا

 ( 309»در ذات خود با یکدیگر تفاوت دارند.« )ص   -و کار عام و تجریدی  

ی دگردیسفی سفرشفت کار، »کاالهایی  واسفطهتر اعالم کرده بود که بهمارکس پیش

ین و عناصفففری مادی برخوردار  شفففوند دیگر از کارکردی معکه وارد فرآیند کاری می

( 303کنفد.« )ص  گری مینیسفففتنفد کفه نیروی کفار بفا هفدفی معین بر روی آنهفا کنش

بنابراین با اینکه در فصفل سفوم ظاهراً با فرآیند گردش سفروکار داریم، مارکس از ابتدا 

هایی اسففت که در کاال  پدیداری ارزشضــروری کند که »پول، شففکل مشففخص می

 (  188؛ یعنی زمان کار.« )ص ماندگار استدرون

قیمت یا شففکل پولی کاالها، همانند شففکل عام ارزش آنها، با شففکل محسففوس و  

( 189واقعی اندام آنها کامالً متفاوت اسفت. لذا یک »شفکل ایده آلی ناب« اسفت. )ص 

قیمت، نام پولی آن کاری اسفت که در کاال عینیت یافته اسفت. در بطن کاال تعارضفی 

باید خود را  طور هم زمان میین ارزش مصرفی و ارزش وجود دارد که بهماندگار بدرون

در دو نوع کار بیفان کنفد؛ یک کار انضفففمامی خاص که همچنین یک کار عام تجریدی 

ی  شفود. بنابراین، تعارض بین ارزش مصفرفی و ارزش مبادله صفرفاً جلوه محسفوب می

ی محتوم آن تعارض نتیجهبیرونی تعارضففی اسففت که در درون خود کاال وجود دارد. 

یابی اشفیا و شفخصفیت  -ی اشفیا به افراد، و افراد به اشفیا اسفت« ماندگار، »اسفتحالهدرون

 (209چیزگونه شدن افراد. )ص 

های واقعی حرکت های تضفادمند  خود کاالهاسفت که شفکلبندیپس این صفورت

های بندیورتکند. فازهای متناقض دگردیسفففی کاال، صففففرآینفد مبادله را تعیین می

مفانفدگفارنفد. »آنچفه از انظفار پنهفان مفانفده این اسفففت کفه ی همفان تعفارض درونیفافتفهقوام

عنوان تبلور  ( بنابراین، پول به210حرکت پول صففرفاً تجلی گردش کاالهاسففت.« )ص 

ی چنین تحلیلی است  کند. بر پایهآفرینی میارزش کاال، فقط در ظرفیتی تخیلی نقش

( 241گردد.« )ص  زار جهفانی، »هسفففتی پول بفا مفهومش منطبق میکفه نهفایتفاً در بفا
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تر در فصفل »فرآیند گردش« مسفتدل سفاخته بود، طور که مارکس پیشدرواقع همان

 (187است.« )ص   وارگی کاالییبت، همان  وارگی پولیبت»معمای 

 ی عزیمت مارکسنقطه  – ۳

گردد، فقط بورژوایی پدیدار میی واسفطه در جامعهطور بیسفان آنچه به»گردش به

لذا وجود بالفصفل آن   …تا هنگامی موجودیت دارد که دائماً مورد وسفاطت قرار گیرد

ظاهری بیش نیسفت. گردش وجود خارجی روندی اسفت که در پشفت سفر آن در جریان 

های مبادله را برنشففانده و تولید اسففت. یعنی گردش به کنشففی بازمی گردد که ارزش

 ( 251، ص گروندریسهعنوان زمینه اش.« )ت گردش به تولید بهکند. بازگشمی

کند: »در عنوان می  کاپیتالگفتار ویراسفت نخسفت  طور که مارکس در پیشهمان

( برای خود مفارکس دسفففت یفافتن بفه 89تمفام علوم، آغفازهفا همواره دشفففوارنفد.« )ص  

مسفیری طوالنی و   کاپیتالتا   گروندریسفهالوصفول نبود. او از ی شفروع ابداً سفهلنقطه

کنند«  را با »افرادی که در جامعه تولید می گروندریسفففهبغرنج طی کرده بود. مارکس  

گری ی شففروع پرسففش( اما در سففراسففر آن اثر درمورد نقطه83آغاز کرده بود. )ص  

گوید »برای پرداخته کردن مفهوم سفرمایه، ضروری است که نه با  کند. در جایی میمی

گوید »فصفل نخسفت«  ( اما در جایی دیگر می259روع کنیم.« )ص  کار بلکه با ارزش شف

طور عام  ی کار و سفففرمایه شفففروع کرد که بر ارزش مبادله و تولید بهرا »باید با رابطه

 (298مقدم است.« )ص 

کند:  گونه تشفریح می، سفاختمان نقد اقتصفاد سفیاسفی را اینگروندریسفهمارکس در  

بفازار    -5المللی،  روابط بین  -4دولفت،    -3  سففففاختمفان درونی تولیفد،  -2پول،    -1»

ی »شففکل عام ثروت«  مثابهی آغاز اسففت و بهجا پول نقطه( در این227جهانی.« )ص  

ی رسفد، قطعههای خود می( نهایتاً وقتی به پایان دسفتنوشفته233شفود. )ص  تعریف می

شففود.«   گوید: »این قسففمت به جلو آوردهنویسففد و میکوتاهی زیر عنوان »ارزش« می

وضففوح اعالم جاسففت که مارکس برای نخسففتین بار به جای پول به( در این881)ص  

کنفد، ای کفه ثروت بورژوایی خود را در آن عرضفففه میکنفد کفه: »نخسفففتین مقولفهمی

گردد و پس  سفان وحدت دو سفاحت ظاهر میکند که کاال بهکاالسفت.« سفپس اشفاره می
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حال چگونه اسفت که یک ارزش مصفرفی به پرسفد: »ی مادی کاال میاز توصفیف جنبه

کفه ارزش مصفففرفی و ارزش  . بفا اینارزش مـبادـلهکنفد؟ حفامفل کفاال اسفففتحفالفه پیفدا می

مبادله مسففتقیماً در کاال وحدت یافته اند، به همان وجه  مسففتقیم، از هم گسففیخته  

 جا(شوند.« )همانمی

ی شفروع پاسفخی  صففحه نگارش پژوهشفی، مارکس باالخره برای نقطه 800پس از 

( با »کاال« 1859)  سفهمی بر نقد اقتصفاد سفیاسفیقطعی یافته بود! بنابراین فصفل اول 

ی بورژوایی در نظر اول خود را به صفورت مجتمع عظیمی شفود: »ثروت جامعهآغاز می

واحد آن اسففت. اما هر کاالیی دارای دو کند که یک کاالی منفرد،  از کاالها عرضففه می

رفی بُعد اسففت:   نیز با کمی   کاپیتال( سففطر اول 27و ارزش مبادله.« )ص ارزش مـص

کند و در یک زیرنویس خواننده را به آن اثر رجوع  جا شروع میتعدیالت دقیقاً از همان

 دهد.می

تی وجود دارد ی شففروع در حین تشففابه، تفاواما بین این دو اثر، بین این دو نقطه

ی متن حاضفر، آن  ی نویسفندهی شفروع گفتار کنونی اسفت. به دیدهکه در حقیقت نقطه

انکشفافی مبانی نظری  -ی مارکس یا خودیابی اندیشفهگر قوامتفاوت درعین حال نمایان

از    –نقد اقتصفاد سفیاسفی اسفت. آنچه در بررسفی مسفیر حرکت و تکوین نظری مارکس  

رنگ شففدن نقش تدریجی جایگاه  تشففخیص اسففت، کمقابل –  کاپیتالتا   گروندریسففه

داری و ی سفففرمایهعنوان میانجی روابط اجتماعی در جامعهبنیادین  »ارزش مبادله« به

 ارزش« است.-جایگزین کردنش با کاالی ارزشی یا »کاال

نه ارزش مصرفی و ارزش مبادله، بلکه   کاپیتالرو، عنوان بخش یکم فصل اول  ازاین

( را با  1867کاال: ارزش مصفرفی و ارزش« اسفت. چنانچه ویراسفت نخسفتین )»دو عامل  

( با دقت مقایسفه کنیم،  1873( و یا چاپ دوم آلمانی )1871-75ویراسفت فرانسفوی )

سففنگ عنوان همیابیم که مارکس در موارد متعددی عبارت »ارزش مبادله« را بهدرمی

نویسففد: »یک چیز  ریح کاال میعنوان نمونه، در تشففکند. بهکاالی ارزشففی حذف می

( اما در ویراسفت  131که یک ارزش باشفد.« )ص  تواند ارزش مصفرفی باشفد بدون آنمی

که ارزش مبادله باشفد.«  تواند ارزش مصفرفی باشفد بدون آنگوید: »یک چیز میاول می

نویسفد: »حال اجازه دهید که از  ی نهفته در کاالها« میو یا در بخش »سفرشفت دوگانه



 

 
 

 علی رها 529

( اما ویراست  134ی یک جنس مصرفی به ارزش کاالها گذار کنیم.« )ص  به مثابه  کاال

ی کفاال بفه کنفد: »حفال اجفازه دهیفد کفه از مالحظفهگونفه بیفان میهمین متن را این  67

 ، یعنی ارزش مبادله، گذار کنیم.«  ارزش-ی یک ارزش مصرفی به کاالمثابه

ها بلکه در تغییر بندیقط در جملهتوان نه فهای دیگری از این دسففت را مینمونه

کم در این مورد معین از آنچه دسفت  1کل سفاختمان فصفل نخسفت نیز مشفاهده کرد.

شفود این اسفت که در ویراسفت  دسفتگیرمان می  کاپیتالی تطبیقی دو ویراسفت مقایسفه

اند، و در موارد  تعویض و جابجایینخسفت، ارزش و ارزش مبادله در موارد بسفیاری قابل

اند. پس ضروری است اهمیت چنین تجدیدنظرهایی بررسی ری از هم تفکیک شدهدیگ

 شده و مستدل گردند.

 یابی مفهوم ارزش مبادلهتعین  – 4

ارزش،  ـشکل  »آنچه اهمیتی قطعی داشفت، کشفف پیوسفتگی درونی و ضفروری بین 

ــکل  کهجوهر ارزش و مقدار ارزش بود؛ یعنی به بیانی مفهومی، اثبات این ارزش از   ش

 مفهوم ارزش منتج شده است.«

 ( 34، ص کاپیتال)ویراست نخست 

مسفیری طوالنی پیموده   کاپیتال  تا  گروندریسفهطور که اشفاره شفد، مارکس از همان

اند. ریشففه بسففته گروندریسففهدر همان    کاپیتالالوصففف، اهمّ مفاهیم نظری اسففت. مع

های  کند که در سفراسفر آن دسفتنوشفتههایی را مطرح میپرسفش گروندریسفهدرواقع 

یابند. مارکس  پژوهشفففی و انکشفففافات بعدی مارکس پاسفففخی مناسفففب و جامع می

 
ویژه فصل اول، کاری دشوار اما ضروری است. آقای حسن مرتضوی در ، بهکاپیتالمقایسه و تطبیق دو ویراست  .  1

ی متن ، با دقت تمام مواردی را که مارکس در ویراست فرانسوی به متن افزوده است در حاشیهکاپیتالی  ترجمه

ظیر است. در عین حال اشاره به دو نکته حائز  نای است که در نوع خود بیمشخص کرده است. این کار بسیار ارزنده 

  2کند؛ و  ی شکل ارزشی را در خود متن ادغام میی فصل اول درباره ویراست فرانسوی، ضمیمه  –  1اهمیت است:  

ی نزدیک دو  ی این مقاله امیدوار است که در آینده کند. نویسنده بخش تقسیم می  4ی اول را به  فصل یکپارچه   –

 د.  متن را بررسی کن
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ی وحدت ارزش مصفففرفی و ارزش مبفادله را به مثفابه ارزشتوان پرسفففد: »آیا نمیمی

نفسفه، در شکلی عام، با ارزش مصرفی  درخود و برای خود، ارزش فی  فهمید؟ آیا ارزش،

آن در تعفارض اسفففت؟ آیفا این برای    ـخاصهفای  بنفدیعنوان شفففکفلو ارزش مبفادلفه بفه

( سفپس با توصفیف »ویژگی طبیعی« 267اقتصفاد سفیاسفی حائز اهمیت اسفت؟« )ص  

کند که آن  از میعنوان »شفکل«، ابرعنوان »محتوا« و ارزش مبادله بهارزش مصفرفی به

ای اجتماعی نیست؟ محتوا بدون این شکل موضوعیت ندارد. »آیا محتوای رابطه، رابطه

کند؟ آیا ها و تولید توسفففعه پیدا نمینفسفففه به نظفام نیفازمنفدیاما آیا این محتوای فی

ی شفکل خود، به درون شفکل ی تعیین کنندهارزش مصفرفی به خودی خود، به مثابه

 ود؟« شخودش وارد نمی

در تمامیت خود مفاهیمی را   گروندریسفهآید،  ها برمیطور که از این پرسفشهمان

کند که در آثار بعدی مارکس به کمال رسفیده و بیانی  برجسفته سفاخته و بررسفی می

یکی از این مفاهیم ارزش مبادله اسففت که در فصففل اول   1کنند.تر پیدا میمشففخص

نه فقط بین دو ویراسفت بلکه در فرآیند نگارش و پرورش همان فصفل به مرور   کاپیتال

کنند. مارکس در ابتدای فصففل اول توضففیح تر پیدا میتر و انضففمامیبیانی پیراسففته

توای مادی  »صففرف نظر از شففکل اجتماعی آنها، مح  2های مصففرفدهد که ارزشمی

ای که در اینجا بررسفی خواهد شفد، آنها همچنین  سفازند. در شفکل جامعهثروت را می

کند که: »...یک  ( سفپس بالفاصفله اضفافه می126اند.« )صحاملین مادی ارزش مبادله

نفاپفذیر بفه کفاال پیونفد خورده و ارزش ذاتی، یعنی یفک ارزش مبفادلفه، کفه بفه وجهی جفدایی

 جا(آید.« )همانتناقضی در تعریف به نظر میدر آن نهادینه باشد،  

 
کند گسترده تر و فراتر  ی موضوعاتی که مارکس طراحی می ، دامنهگروندریسه البته الزم به یادآوری است که در. 1

ی چندین کتاب است  دربر دارنده   گروندریسهانداز ساختمان نظری کل نقد اقتصاد سیاسی در  است. چشم  کاپیتالاز  

،  1858آوریل    2ی مارکس به انگلس،  )نگاه کنید به نامه  صرفا نخستین بخش آن را تشکیل می داد.  'سرمایه'که  

40:298 ) 

هرچه به سطور پایانی فصل اول نزدیک تر می شویم، خود عبارت »ارزش مصرف« که در روابط تولیدی معین  .  2

 تاریخی قابل فهم است، به »جنس مورد استفاده« و »اقالم مصرفی« تبدیل می شود.
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گوید: »ارزش  مارکس با گسفترش و بازنویسفی بند بعدی در ویراسفت فرانسفوی، می

، محتوایی که از آن قابل  'شفکل پدیداری'ی تجلی،  مبادله هیچ چیز نیسفت مگر شفیوه

دهد که: »ما باید سفرشفت خود ارزش را  ( سفپس توضفیح می127تفکیک اسفت.« )ص

( بنابراین، به بیان خود مارکس،  128از شکل پدیداری آن بررسی کنیم.« )ص    مستقل

ی کاالها به این خاطر بود که از آن طریق »ارزشففی که در درون علت شففروع از مبادله

ی مبحفث بفه این نتیجفه  ( نهفایتفاً در ادامفه139آنهفا نهفتفه اسفففت را پیفدا کنیم.« )ص  

ه زبان متعارف گفتیم که یک کاال هم ارزش  رسفد که: »وقتی در ابتدای این فصفل بمی

مصفرفی و هم ارزش مبادله اسفت، این به معنی اخص کلمه اشفتباه بود. یک کاال ارزش  

( بنابراین، در بررسفی 152اسفت.« )ص    'ارزش'مصفرفی یا جنسفی قابل اسفتفاده و یک 

 ی آن، تعیین خود مفهوم ارزش ضرورت یافته بود.کاال و تجلی دوگانه

که ارزش، محصفول اجتماعی خود انسفان اسفت، »تعریف ارزش بر پیشفانی  یناما با ا

عنوان چیزی که از جوهر و ( »هسففتی ارزش« به167آن نگاشففته نشففده اسففت.« )ص 

ی یک روابط اجتماعی خاص اسفت. این کشفف کننده، پنهان  خواص کاال منفک شفده

سفففاز  انسفففان دورانکند »در تاریخ تکامل  علمی که ارزش را ماحصفففل کار برآورد می

( در واقع اقتصفاد سفیاسفی ارزش و مقدار آن را، هرچند ناکامل، تجزیه  167اسفت.« )ص

ها را آشففکار کرده اسففت. اما اقتصففاد ی درون این شففکلو تحلیل و محتوای پوشففیده

سفیاسفی »حتی برای یک بار هم که شفده، هرگز از خود نپرسفیده اسفت که چرا این 

 (173-74ود گرفته است.« )ص محتوا، چنان شکل خاصی به خ

ای رو، مارکس برای شففافیت بخشفیدن به این معضفل و تفهیم ارزش با معادلهازاین

پرسفد: این ی خود میکُت ( از خواننده  1متر پارچه =   20پیش پا افتاده و سفاده )مثل 

شفففوند.  های ناهمگون، در مقادیری معین، چگونه همسفففان و برابر یکدیگر میکیفیت

ای بین آن دو، عاملی که در هردو مشفترک اسفت چیسفت؟  ی مبادلهر از رابطهصفرف نظ

دهد: »چنانچه ارزش مصفرفی کاالها را نادیده بگیریم، تنها خاصفیتی سفپس پاسفخ می

اکنون ماند این اسفت که محصفول کار هسفتند. اما حتی محصفول کار نیز همکه باقی می

ی تجرید حاصفل کنیم، از مواد سفازا و اسفتحاله یافته اسفت. چنانچه ما از ارزش مصفرف

( 128ایم.« )ص اند نیز منتزع شفدههایی که آنها را تبدیل به ارزش مصفرفی کردهشفکل
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ماند دیگر یک کُت یا پارچه نیسفت، چرا که »تمام خصفوصفیات محسفوس  آنچه باقی می

 آنها معدوم شده است.«

چیسفت؟ پارچه کند  پرسفش بعدی این اسفت که سفرشفت کاری که تولید ارزش می

ی برابرها، کار مشفخص  ی بافنده و کُت ماحصفل کار خیاط اسفت. اما در معادلهفرآورده

سففنگ و انتزاعی اسففت؛ کمیتی گردد. آنچه برجا مانده اسففت، کاری همآنها ناپدید می

ترین اعتنایی به چگونگی مصرف  شود اما بدون کوچکگیری میاست که با زمان اندازه

ی آنهفا، مورد ی بین یفک کفاال بفا کفاالهفای دیگر، در مبفادلفهی در رابطفهآن. بنفابراین وقت

هاسفت که مقدارش با زمان مصفرف آنها حذف شفود، آنچه باقی مانده اسفت، ارزش آن

شفففود که جوهر ارزش اسفففت. خود  این کار، در کاری، با کمیفت کاری سفففنجیفده می

گیری، در کفل  انفدازه  عنوان یفک کمیفت انتزاعی و قفابفلیفافتفه، بفهمقیفاسفففی شفففمولیفت

اجتمفاع، میفانگین واحفدهفای اجتمفاعی کفار اسفففت کفه مفارکس آن را »کفار از لحفاظ  

 نهد.  اجتماعی الزم« نام می

مقدار عنوان واحد سففنجش ، و زمان کار بهجوهر ارزشعنوان  پس با فهم کار به

 است.شکل ارزش  ، آنچه اکنون باید بررسی شود، ارزش

 یابی شکل ارزشیتعین –  5

ــازی»بفا   ا خود  ،  ارزشعنوان  بفا خود بفه  دیگرکفاالیی    برابر س اال خود را ـب ـک

ــازدعنوان ارزش مرتبط میـبه ، در ارزشعنوان  . بفا مرتبط کردن خود بفا خود بفهس

رفی تفکیک میخود را با خود بهعین حال   بیان مقدار  . با  کندعنوان ارزش مـص

یش،  عنوان ارز...به واقعیت آن بهدر یک کُتخود  ارزش کل ارزـش بخشفد که می ـش

گونه آشفففکفار کنفد، یعنی با موجودیت بالفصفففل آن متففاوت اسفففت. وقتی خود را این

عنوان چیزی که در خود از درون تفکیک شففده اسففت، خود را برای نخسففتین بار به

 کند.«نمایان می  همچون یک کاال

 ، تأکیدها افزوده شد(19، ص  کاپیتال)ویراست نخست 

ی تولید بورژوایی ترین شفکل شفیوهترین و نیز عامل انتزاعی»شفکل ارزشفی محصفو

( به همین دلیل حتی آدام اسفمیت و دیوید ریکاردو با تجزیه  1:174  کاپیتالاسفت.« )
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و تحلیل کاالها قادر به کشفف شفکل ارزشفی نشفدند. آنها قادر به تشفخیص و تفکیک  

یابد و کاری که یکاری که در ارزش محصفول تجلی م  -ی کار نشفدند  خصفلت دوگانه

ی کار  من اولین کـسی بودم که ـسرـشت دوگانهشفود. »در جنسفی مصفرفی ظاهر می

ی کردم. ته کرده و آن را نقادانه بررـس ( 132ها افزوده شفده، ص « )تأکیدرا برجـس

ی شفکل ارزشفی کاویده شفود و مشفخص گردد که در ارزش کاالها یک چنانچه ریشفه

ی جوهر آنها نهفته اسفت، در به مثابه  -منجمد شفده  انبوه کاری   –کار مشفابه اجتماعی  

 ( 142آن صورت، »مشکل ما حل شده است.« )ص

ی ارزشی  کُت(، وقتی پارچه و کُت وارد یک رابطه 1متر پارچه =  20در مثال باال )

گردند به وجهی شففوند، هردوی آنها از یک »عینیت کاذب« برخوردار میبا یکدیگر می

شففوند. زمانی یک کاال برابر کاالیی دیگر همگن و همسففان می  که دو کیفیت متفاوت،

شفود که با آن وارد »تعاون« شفده باشفد. بنابراین اجماع و انجمن اشفتراکی جهان می

آورد. با این حال، »مختصفات یک شفیء کاالیی اسفت که »شفکل« ارزشفی را به وجود می

نین ارتباطی صفرفاً فعال  خیزد، بلکه برعکس توسفط چاز روابطش با اشفیای دیگر برنمی

گیرد که: »تحلیل ما نشفان داده اسفت  ( بنابراین مارکس نتیجه می179گردد.« )صمی

گردد، نه ارزش ناشفی می-که شفکل ارزش، یعنی تجلی ارزش یک کاال، از سفرشفت کاال

ی تجلی آنها در ارزش مبادله، برخاسففته  عنوان شففیوهبرعکس، از ارزش و مقدارش به

ها« و لیسففتاین برداشففت دومی جزو توهمات و خرافات »مرکانتی (152باشففد.« )ص

ی  ی آنها در چرخه گران بورس اسفت، چرا که همهچاکان »تجارت آزاد« و معاملهسفینه

 ورند.گردش کاال غوطه

کند که »تضففاد درونی بین ارزش مصففرفی و ارزش که در مارکس مکررا تأکید می

ی بین دو کاال،  ک تضففاد بیرونی، در رابطهدرون کاال نهفته اسففت، در سففطح توسففط ی

ی  ی ارزش یک کاال، شففکل سففاده( بنابراین، شففکل سففاده153یابد.« )صتجسففم می

ظاهری  تعارض ارزش مصففرفی و ارزش اسففت که در نهاد خود کاالسففت. در نتیجه،  

دهد که بیان اجتماعی جهان کاالهاسففت.«  »سففاختمان شففکل عام ارزش.. .نشففان می

توان  اند و برحسفب ظاهر نمیکه کاال و ارزش با هم جوش خوردهبا این  جا( پس)همان

جا  آنها را از هم تمیز داد، بررسفی فصفل اول نشفانگر آن اسفت که مفهوم ارزش و از آن
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یکی نهاد و دیگری گزاره، یکی   –شفکل ارزشفی، از کاال مشفتق شفده اسفت، نه برعکس  

 مسند و دیگری مسندالیه است! 

کند  دلیل اسفت که مارکس در پاسفخ به واگنر با صفراحت اعالم می دقیقاً به همین

، بلکه کاالسففت... در نزد جناب 'ارزش مبادله'و نه   'ارزش'که: »برای من موضففوع نه  

گردد، نه نزد مشتق میارزش مبادله    وارزش مصرفی    واگنر، در ابتدا مفهوم ارزش از

ی عزیمت من مفهوم  وید، نقطهگمن، از یک انضفففمامی، از کاال.« سفففپس در ادامه می

کنم  را به دو بخش تقسفیم کنم. »آنچه من با آن شفروع میارزش نیسفت که سفپس آن

ی معاصفر خود را  ای که محصفول کار جامعهترین شفکل اجتماعیسفت. یعنی سفاده'کاال'

کند... بنابراین من ارزش را به ارزش مصفرفی و ارزش مبادله تقسفیم  در آن عرضفه می

خود را به آنها تقسففیم کند. بلکه شففکل   'ارزش'یعنی به اضففدادی که انتزاع  کنم؛  نمی

، از یک سففو ارزش مصففرفی و از سففوی دیگر 'کاال'مشففخص محصففول اجتماعی کار،  

توانفد محتوای خودش  اسفففت، نفه ارزش مبفادلفه، چرا کفه شفففکفل پفدیفداری نمی  'ارزش'

 (  24:530باشد.« )

به شففرطی که حاضففر باشففیم انبوه  فهم اسففتزبان مارکس کامالً روشففن و قابل

رسفوباتی را که تحت عنوان »شفکل ارزشفی« و یا حتی »تولید ارزشفی« توسفط مفسفران  

مارکس در ذهن ما انباشفته شفده اسفت الیروبی کنیم. ما باید توان آن را در خود بیابیم  

که »تعینات بازتابی« را از »تعینات مفهومی« تمیز دهیم. اما این کار دشففواری اسففت، 

( 128اسفت.« )ص  ـضروریی مارکس »آن شفکل پدیداری، یک شفکل چرا که به دیده

یعنی صفرفاً یک »نمایش« نیسفت بلکه نماد  ذاتی اسفت که پدیدار شفده اسفت. چنانچه  

این شفکل پدیداری و »بازتاب« آن در اقتصفاد سفیاسفی همچون »مقوالتی نامعقول« رخ  

ی اجتماعی سففرمایه  روابط وارونهی خود نماید، این ذهنیت معوج از ذات کژدیسففهمی

 ناشی شده است. در اینجا، نماد و ذات، قرین یکدیگرند!

ها را در پس  برداری از این سفرشفت کژپو که روابط اجتماعی بین خود انسفانپرده

، به ویژه قسفمت کاپیتالسفازد، بازخوانی و درک فصفل اول ای اسفرارآمیز پنهان میپرده

گشای کند، چرا که راهی آن« را به ضرورتی عاجل تبدیل میوارگی کاالیی و معما»بت

 گردد.می –داری به جهان پساسرمایه  -گذار از »مفهوم« به »ایده« 
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 ی کاال و راز آنوارهسرشت بت  – 6

هگل اسففت و در مسففیر خود همان فرآیند هگلی را   'درخود وجود '»سففلول همان  

 انجامد.«می 'ایده'گیرد و در نهایت به پیش می

 (40:325، 1858ژوئیه  1ی انگلس به مارکس، )از نامه

وارگی کاال  شفود و با بتی آن شفروع میبا کاال و خصفلت دوگانه  کاپیتالفصفل اول 

هفای  . کفاال نفه فقط هم ابتفدا و هم انتهفاسفففت، بلکفه هریفک از بخشرسفففدبفه پفایفان می

جا که مجتمع عظیم جهان کاالها  شفود. از آنی آن فصفل نیز با کاال شفروع میچهارگانه

عنوان  داری اسففت، یک کاالی واحد، بهی تولید سففرمایهتجلی مفهوم ثروت در شففیوه

ی ما نیز با تحلیل کاالها آغاز شففود. »بنابراین، بررسففترین شففکل آن پدیدار میبدوی

 1شود.«می

سففازد که ابداً سففاده نیسففت بلکه چیزی  پاافتاده معلوم میواکاوی این چیز پیش

هفای تئولوژیفک اسفففت.«  هفای متفافیزیکی و لطفاففتموهوم »مرموز و مملو از ظراففت

ی محسوس و طبیعی، عنوان یک مادهی مصرفی، بهرو یک جنس ساده( ازاین163)ص

شود، بغرنج و نامشهود شده و به ورای حسیّات  که در هیأت کاال ظاهر میمحض اینبه 

کنفد،  رود. وقتی یفک کفاالی مصفففرفی مثفل چوب بفا کفاالهفای دیگر ارتبفاط برقرار میمی

هایی عجیب و غریب بیرون  ناگهان به روی سفففر ایسفففتاده و »از مغز چوبین خود ایده

 شود.ی هم باژگون و هم اسرارآمیز میدهد.« بنابراین یک امر بسیار بدیهمی

خیزد به پرسففد: »پس خصففلت اسففرارآمیز محصففول کار از کجا برمیمارکس می

دهد: »واضفح است که گیرد؟« و بالفاصفله پاسفخ میمحضفی که به خود شفکل کاالیی می

چه برای خود مارکس واضفح شفده  اما آن  2(164شفود.« )صاز خود این شفکل ناشفی می

 
مورد مهم دیگری را به   کاپیتالگردد. اما مارکس در  ، نیز دقیقا همین گونه آغاز میسهمی بر نقد اقتصاد سیاسی.  1

 کند. کاال نه فقط برای مصرف مستقیم، بلکه مصرفی غیر مستقیم، به مثابه ابزار تولیدی. کاال اضافه می

که بین دو  این  شود.یافت نمی  کاپیتالالزم به یادآوری است که این پاسخ صریح مارکس در ویراست نخست  .  2

ی مارکس رخ داد، موضوع گفتمانی جداگانه است که در ظرفیت متن کنونی  ویراست چه تحوالتی در جهان و اندیشه

 نیست.
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گفتار طور که در پیشسفالیان سفال هنوز مورد مناقشفه اسفت. البته همان  بود، با گذشفت

سفال در تالشفی  2000ویراسفت نخسفت خاطر نشفان کرده بود: »ذهن بشفر بیش از  

کم در واکاوی  بیهوده بوده است تا شاید بتواند به ژرفای آن نفوذ کند درحالی که دست

رنفد تفاحفدی موفق بوده اسفففت.«  تر داتر و پیچیفدههفایی کفه مفاهیتی غنیبنفدیصفففورت

 (90)ص

ترین اندیشمند عهد باستان بود، موفق ی مارکس برجستهحتی ارسطو، که به دیده

به رمزگشفایی از چگونگی برابری  نابرابرها نگشفت. چرا؟ چون مفهوم برابری کار یکسفان  

را    های ناهمگونیابد و کیفیتنفسففه، که در کاال عینیت میو انتزاعی انسففان، کار فی

ها، و از  ی یونان بر اسفاس کار بردهتصفور بود. »چرا که جامعهکند، غیر قابلمشفابه می

ها و نیز نیروی کار آنها تأسففیس شففده بود؛ چرا که در جا نابرابری طبیعی انسففانآن

جا که همگی کار فقدان مفهوم برابری انسفان، برابری و همسفانی انواع مختلف کار تا آن

 ( 152قابل تشخیص نبود.« )صاند،  عام انسانی

شففود. به همان  »بنابراین خصففلت رازآمیز کاالها از ارزش مصففرفی آنها ناشففی نمی

( بلکه ماحصففل برابری  164خیزد.« )صسففان، از سففرشففت تعینات ارزشففی نیز برنمی

یابد.  های کاری انسففانی اسففت که در عینیت  برابر محصففول کار آنها تجسففم میگونه

صفرف نیروی کار انسفان توسفط زمان کاری، به شفکل مقدار ارزش  ی مرو، سفنجهازاین

ی اجتمفاعی بین خود تولیفدکننفدگفان کفه در درون آن  آیفد و »سفففرانجفام، رابطفهدرمی

ی اجتمفاعی بین خود  شفففود، به شفففکفل رابطفهخصفففلفت اجتمفاعی کار آنهفا نمفادین می

 جا(  آید.« )همانمحصوالت کار آنها درمی

ل کاالیی در این اسفت که کاال خصفوصفیات اجتماعی ی اسفرارآمیز شفکپس خصفیصفه

دهد. دقیقاً  کار خود انسفان را همچون خصفوصفیات عینی محصفوالت کار آنها بازتاب می

شفود و در چشفم خود  ی این جابجایی اسفت که محصفول کار به کاال تبدیل میواسفطهبه

 ی بین خودشفففان، شفففکفل تعفاون، سفففازمفانفدهی و سفففاختفار اجتمفاعیهفا رابطفهآن

وارگی گیرد. »من این را بتتولیدکنندگان، شفکل مرموز تعاون بین اشفیا را به خود می

شفود که مولد وارگی  جهان کاالها از خصفلت اجتماعی کاری ناشفی مینامم... این بتمی

 (165هاست.« )صآن
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آنچه اسفاسفی اسفت، آنچه قابل تأکید اسفت، و آنچه از انظار پوشفیده مانده اسفت، 

ی بین تولید گوید، رابطهوارگی اسففت. مارکس میرکس از سففرشففت بتبندی ماجمع

ی مسففتقیم  شففود؛ یعنی به صففورت رابطهکنندگان، دقیقاً »همان اسففت که ظاهر می

شفود، بلکه به صفورت روابط مادی بین افراد اجتماعی بین افراد در کارشفان نمایان نمی

بنفابراین در تولیفد کفاالیی،    (166یفابفد.« )صای اجتمفاعی بین اشفففیفا تجلی میو رابطفه

ی روابط، در عین حفال نمفادی ظفاهر و بفاطن، قرین یکفدیگرنفد، یعنی ذات کژدیسفففه

ی  ذاتی اسففت که پدیدار شففده اسففت. این واژگونگی، نتیجه  –کند  متناسففب پیدا می

بندی اجتماعی اسففت که در آن فرآیند تولیدی بر انسففان سففروری  محتوم »صففورت

 (175)صکند، و نه برعکس.«  می

-ها، که خود ناشفی از خودی کاالوارهاین کژدیسفگی  ناشفی شفده از سفرشفت بت

سفازی »سفلولی« واحد و گسفترش آن به یک جهان کاالیی اسفت، در ذهنیت تفکیک

متراکم شفده و بازتاب متناسفب خود را در مقوالت غیر عقالنی اقتصفاد سیاسی   بورژوایی

گردد که معرف مفهوم  سان امری »طبیعی« و »ازلی«، شاخص ذهنیتی مییابد و بهمی

های متفاوت بندیمارکس از »ایدئولوژی« اسفففت. بنابراین، به محض ورود به صفففورت

ی غیبی کفه بر مبنفای تولیفد کفاالیی ،  تولیفدی، »کفل معمفای کفاالهفا، تمفام سفففحر و جفادو

 (169گردد.« )صمحصوالت کار را محاصره کرده است، ناپدید می

داری، به قرون وسفطا  مارکس برای اثبات این برهان نه فقط به جوامع پیشفاسفرمایه

را با »ایده«ی اجتماعی   کاپیتالی  کند، بلکه خوانندهو نیز جوامع اشففتراکی، سفففر می

های آزاد را  سففازد. »بگذاریم برای تغییر، تعاونی از انسففانروبرو می داریسففرمایه-پسففا

های متنوع نیروی کنند و شففکلتجسففم کنیم که با ابزارهای اشففتراکی تولید، کار می

کنند...  کارشفان را با آگاهی کامل، همچون یک نیروی کار اجتماعی واحد، مصفرف می

ارتباط با کار خودشففان و هم محصففول    ی اجتماعی افراد مولد، هم درجا رابطهدر این

 (172شان شفافیت دارد.« )صخاطر سادگیکارشان، هم در تولید و هم در توزیع، به

گیرد که: »پرده از رخسفففار فرآیند تولیدی، یعنی تولید بنابراین مارکس نتیجه می

هفایی کفه آزادانفه بفه تعفاون  کفه بفه تولیفدی توسفففط انسفففانافتفد مگر آنمفادی، برنمی
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ی آنها قرار گیرد.« ریزی شفففدهاند تبدیل شفففود و زیر نظارت آگاهانه و برنامهیدهرسففف
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 پیشگفتار  –  1

داری  ی بحران سرمایهیکم: موضوع مشخصی که مارکس در این فصل خاص درباره

می دربارهمطرح  ریکاردو  نظرات  نقد  به  صرفاً  دارد. کند  اختصاص  مازاد«  »تولید  ی 

(  1864)  کاپیتالبنابراین در این چارچوب معین نباید انتظار داشت که همانند جلد سوم  

دیدکنندهمنعکس تمامیت  سرمایهی  بحران  درمورد  مارکس  باشد. گاه  خود    1داری 

ی مالی  کند که در اینجا به بحران اعتباری و سرمایهطور مشخص اظهار می مارکس به

 پردازد.  نمی

»تئوری  به  آنچه  است،دوم:  شده  معروف  اضافی«  ارزش  واقع    2های  در 

ناتمامینوشته دست هر    های  مورد  در  یعنی  دارد.  جدلی  ساختمانی  بیشتر  که  است 

از دیدگاه طرف مقابل گزیده ابتدا  نقد آن برداری میمبحث معینی،  به  کند و سپس 

رو،  پردازد. بنابراین به شکل بازنمایی نظرات خود مارکس نوشته نشده است. ازاینمی

د مناقشه را نیز محدود  کند تا حدی چارچوب موضوع مورای که نقد مینظرات نویسنده

 کند. و معین می

از دید مارکس بیشتر نوشتهی متن حاضر، این دستی نویسندهسوم: به دیده ها 

نظریه کردن  شفاف  آنبرای  نگارش  تاریخ  به  نظر  داشت.  اهمیت  به  های خودش  ها، 

،  3تا    1های  بخش اعظم موضوعات مورد بحث و نقد نظریات اقتصاددانان بعداً در جلد

 رداخته شده است اما در بستر پرورش نظرات خود مارکس. پ 

 
طور اجمالی بررسی کرده است. لطفاً  را به  کاپیتالی بحران در جلد سوم  تر نظریهی متن حاضر پیشنویسنده .  1

 « داری جهانیی مالی و بحران سرمایهسرمایهرجوع کنید به »

نامه.  2 در  مارکس  میخود  کاپیتال  نگارش  حین  در  که  این  هایی  کاپیتال  اول  جلد  پیشگفتار  در  نیز  و  نوشت 

باشد، ضروری است    کاپیتال  4نامد. وانگهی، چنانچه این اثر جلد  ی تاریخ تئوری و پول« می»درباره   ها رانوشتهدست

توصیفی   ی عنوان فرعی »نقد اقتصاد سیاسی« باشد. مارکس برای هریک از جلدهای کاپیتالکه کماکان دربردارنده 

 :1866اکتبر  13ی مارکس به کوگلمان، مشخص فراهم کرده بود. نگاه کنید به نامه

 جلد اول: فرآیند تولید سرمایه؛

 جلد دوم: فرآیند گردش سرمایه؛

 جلد سوم: ساختمان کل فرآیند؛

 ی تاریخ تئوری جلد چهارم: درباره 

https://pecritique.com/2020/09/25/سرمایه%E2%80%8Cی-مالی-و-بحران-سرمایه%E2%80%8Cداری-جه/
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دست این  به  م،الً  مارکس  که  مسأله  این  و نوشته چهارم:  شکل  چه  عظیم  های 

اش  ها را از شکل کنونیبخشید ابداً معلوم نیست. اما شکی نیست که آنساختمانی می

ه نقد دیگران را شد به قلم مارکس ککرد. به عبارت دیگر تبدیل به کتابی میخارج می

 کرد. در بافت دیدگاه خودش ترکیب می

که مارکس در ویراست فرانسوی و چاپ دوم آلمانی جلد اول  ی آخر اینپنجم: نکته

میزیرنویس  کاپیتال اضافه  متن  به  بسیاری  از های  گفتاوردهایی  افزودن  با  که  کند 

 کند. ها را بررسی و نقد مینویسندگان دیگر، نظرات آن

 کلی موضوع نقد   طرح  –  2

ی بحران اقتصادی، موضوع اصلی نقد مارکس است.  دیدگاه دیوید ریکاردو درباره

اما مارکس در پرتو نقد ریکاردو، نظرات اقتصاددانان دیگری همچون جیمز میل، ژان  

ی مارکس، ریکاردو آخرین گذارد. به دیدهباتیست سه و آدام اسمیت را نیز به بحث می

اقتصاد  نماینده سوی  و  تعصب  از  فارغ  عمدتاً  که  بود  مشخص  گیری کالسیک  های 

 گیری کرده بود. طبقاتی، »صادقانه« علم اقتصاد سیاسی را پی

های ادواری  در عین حال ریکاردو در زمانی نظرات خود را عرضه کرده بودکه بحران 

ودند.  جانبه آشکار نساخته بطور همه داری هنوز حضور مخرب خود را به ی سرمایهجامعه

آنچه ریکاردو مشاهده کرده بود، عمدتاً بحران اعتباری و نیز بحران تجاری بود. در این  

ی سیاسی داشت. یعنی  مورد آخری، یعنی بحران تجاری، برداشت ریکاردو کالً جنبه 

دولت تخاصمات  از  ناشی  بیشتر  را  آن  میرخداد  جهانی  بازار  در  بنابراین،  ها  دانست. 

کاردو، جایگاه تاریخی و بستر زمانی او را از مالحظات خود حذف مارکس در حین نقد ری

 کند. نمی

که بروز تولید موضوع اصلی مورد مناقشه، بحران »مازاد تولید« است. ریکاردو با این

کند، امکان ظهور بالفعل آن را به صورت های معینی از تولید نفی نمیمازاد را در شاخه

کند.  صنعتی و نیز کشاورزی را دربرگیرد، انکار مییک بحران عمومی که کل تولیدات  

مبنای نظری خود  بماند،  پوشیده  انظار  از  اول  نقد ممکن است در نظر  این  آنچه در 

او، هیچ مقوله اقتصاد سیاسی است. در نزد  ای مارکس و نگرش او نسبت به مقوالت 
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رکن اصلی نظرات داری قابل تفکیک باشد.  ی سرمایهنیست که از روابط اجتماعی جامعه

ی کارگر  ی بحران با تولیدکنندگان و تأثیر آن بر طبقهمارکس در تمام آثارش، رابطه

است. عالوه بر آن، بحران مازاد تولید حاوی تبعات دیگری است که نیازمند واکاوی بود؛  

ی ثابت، و نیز  ی متغیر و سرمایهی فروش و خرید، عرضه و تقاضا، سرمایهازجمله رابطه 

 داری.  جا تبیین سرشت و هدف تولید سرمایهیند تولید، گردش و توزیع، و از آنفرآ

 فرآیند انباشت مستقیم سرمایه   –  ۳

ی فرآیند تولید  مارکس پیش از ورود به بحث بحران، مبنای نظری خود را درباره

میسرمایه تبیین  سرمایه  انباشت  روند  و  دیدهداری  به  تجلی  کند.  شکل  نباید  او،  ی 

شیوهآش ذاتی  که  را  بحران  »علت«  سرمایه،  گردش  فرآیند  در  بحران  تولید کار  ی 

های شکلی کاال« در بازار، فازهای متفاوت  داری است پنهان کند. »دگردیسیسرمایه

- کاال بلکه پول-پول-یک فرآیند واحدند. شاخص اصلی فرآیند انباشت سرمایه نه کاال 

ازاین- کاال است.  میپول  مارکس  اضافی میپرسدرو،  ارزش  از  آیا بخشی  بدون  :  تواند 

ی ثابت و از آنجا انباشت سرمایه و بازتولید گسترده  فروخته شدن مستقیماً وارد سرمایه

 گردد؟ 

پاسخ مارکس مثبت است! برای درک موضوع، ابتدا الزم است که مصرف شخصی 

ز کنیم. همانطور افراد را کامالً حذف کنیم تا بتوانیم صرفاً بر روی مصرف بارآور تمرک

شوند. با این  که »واضح« است، بخش اعظم کاالها در خود فرآیند تولیدی مصرف می

می بازی  را  خریدار  هم  و  فروشنده  نقش  هم  سرمایه  دیگر،  حساب،  بیان  به  کند. 

کند و بخش رو به رشد  دار در هیأت یک مجتمع کالن، بازار  خودش را تولید میسرمایه

 رساند. ش به مصرف میکاالهای خود را، خود

تا این ی دومی که  کنیم. نکتهفهمی مشاهده نمیجا چیز بغرنج و غیر قابلظاهراً 

می تأکید  آن  بر  تأللو  مارکس  که  جایی  است؛  سطحی  رخدادهای  از  تجرید  کند، 

ی درونی  ی گردش مانع از نفوذ به رابطههای شکلی در چرخه ای از دگردیسیمجموعه 

دهند،  های جلد دوم »کاپیتال« نشان میگردد. همانطور که نمودار میها  و متقابل پدیده

ی مرده و یا ابزار تولیدی ی بازتولید گسترده، تولید هر چه بیشتر سرمایهوجه مشخصه 
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کننده  ی زنده« یا نیروی کار، است. در این فرآیند، عامل تعیینو کاهش نسبی »سرمایه

 بانی مادی برای بازتولید است. نه »مقصد« تولید اولیه، بلکه ایجاد م

تواند  دار میاجازه دهید پرسش مارکس را از زبان خود او تکرار کنیم: »آیا سرمایه

عنوان سرمایه، بخشی آن به  مستقیمارزش اضافی، با به خدمت گرفتن    فروشجای  به

( پاسخ مثبت به چنین پرسشی 486از ارزش اضافی را به سرمایه تبدیل کند؟« )ص  

تبدیل کل ارزش اضافی به سرمایه بدون لحاظ کردن ارزش متغیر یا دستمزد.  یعنی  

کند، تولیدات کشاورزی است که دامداری نیز هایی که مارکس ذکر مییکی از نمونه 

دانه از  قسمتی  است.  آن  بهجزو  شده،  تولید  اضافی  های  ارزش  یا  مازاد  تولید  عنوان 

شود. همچنین تولید کود که  ها میامی دجای فروخته شدن صرف تغذیهکشاورز، به

ها  رو آن کاالرسد. ازاین کاالیی قابل فروش است در خود زمین کشاورزی به مصرف می

 اند.  طور صنعتی مصرف شده»مستقیماً تبدیل به سرمایه شده« و به

. »بنابراین در اینجا انباشت  کندنیز صدق میمحصوالت تجاری  همین امر در مورد  

با بازتولید گسترده قرین است، به طوری که یک بخش از تولید مازاد مجدداً  مستقیماً  

حوزه به در  تولیدی  ابزار  اینکند،  ی خودش خدمت میعنوان  با کاالهای بدون  که 

 ، تأکیدها از مارکس(  487.« )ص دیگر یا دستمزد مبادله شده باشد

هایی که کاال تولید  است. مقصود »ماشینآالت  ماشینبوط دومین پرسش مهم مر

کنند.« )همانجا( موضوع  هایی است که ماشین تولید میکنند نیست، بلکه ماشینمی

ها گیر نکنیم.« برای تولید ماشین،  نهادهپیچیده نیست به شرطی که »در دور باطل پیش

و برای تولید آهن و غیره به  به مواد اولیه )مثل آهن و زغال سنگ و الخ( نیازمندیم  

اند.  ساز وارد شدههای ماشینماشین. در اینجا بخشی از ارزش مازاد به درون پیکر ماشین

ی ثابت  عنوان سرمایه توانند بهها فروخته شوند بلکه میضروری نیست که این بخش 

 مجدداً وارد تولید تازه گردند.  

می نتیجه  مارکس  مسألبنابراین  این  که:  اضافی  گیرد  ارزش  از  بخشی  آیا  که  ه 

ی نخست به این پرسش تبدیل  تواند مستقیماً به سرمایه ثابت تبدیل شود، در درجهمی

تواند بدون غیریت یافتن  شود که آیا محصول مازاد که تجسم ارزش اضافی است میمی

 ی خودش شود؟عنوان ابزار تولیدی مستقیماً ازنو وارد تولید در عرصهبه
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 ام به شرح زیر است:»قانون ع 

)یعنی ارزش مصرفی که  محصول مازاد  درجایی که بخشی از محصول و از آنجا   

عنوان ابزار کار یا مصالح کار  به   –عنوان وسیله تولید  بیان ارزش اضافی است( بتواند به

ای وارد شود که از آن ناشی شده است، یعنی مستقیماً ی تولیدیاز نو به همان عرصه  –

تواند و باید انجام  ی تولیدی میک فاز میانجی، انباشت در درون این عرصه و بدون ی

از محصول مازاد، به جای فروخته ی تولید، بهعنوان وسیله شود، به طوری که بخشی 

بازتولید   و  انباشت  که  وجهی  به  گردد،  بازتولید  فرآیند  جذب  نو  از  مستقیماً  شدن، 

 ( 488ص گسترده مستقیماً قرین یکدیگر گردند.« )

سرمایه کل  وقتی  میپس  باشد،  نظر  مدّ  جهانی  مقیاسی  در  موجود  توان های 

ماشین که  نیستند  اجتماع  افراد  این  که  داد  تولیدکنندهتشخیص  را  های  ماشین  ی 

افراد نمیمصرف می را  فوالد  نگاه گسترده و همهکنند؛ آهن و  این  جانبه،  خورند. در 

کاال اعظم  مبخش  سرمایه  خود   به  بحران یها  از  هرجا  مارکس  حساب،  این  با  رسد. 

ها بر  ی علت و معلول و سپس تأثیر متقابل آنگاه رابطه کند، هیچاقتصادی صحبت می

ی ی برخورد او به کلیه کند. روش دیالکتیکی، وجه مشخصه یکدیگر را از نظر دور نمی

با ارتباط  در  مشخص،  طور  به  است.  بازتولید  و  تولید  انفعاالت  و  »مازاد   فعل  بحران 

برد، دیالکتیک تشابه و تمایز و نیز وابستگی  کار میتولید«، مقوالت معینی که مارکس به

 و استقالل است.

 دیالکتیک فراوانی و کمبود  –  4

بحران شیوه به  مارکس  تولید سرمایهچنانچه همانند  از دریچه ی  ارتباط  داری  ی 

ولید مازاد همواره متناظر با کمبود  ی کارگر نگاه کنیم، تبالفصل آن با وضعیت طبقه 

تولید است. این بدان معناست که از سویی نیروی کار چه در زمان بحران و چه پیش و  

کند، و از سوی دیگر، صرف  های خود تولید میپس از آن، کاالهایی مازاد بر نیازمندی

مه حال  که چقدر محصول اضافی وارد فرآیند گردش شده باشد، کارگر در هنظر از این

 با کمبود وسایل معیشتی روبروست.

ی نخست، تشخیص مشکل اساسی مارکس با ریکاردو و سایر اقتصاددانان، در درجه

داری است. انباشت سرمایه مستلزم بازگشت سرمایه به بازتولید  سرشت تولید سرمایه 
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کلی  ی بروز بحران به  گسترده است. چنانچه تولید و مصرف قرین یکدیگر بودند، زمینه

رفت. در اینجا مقصود از مصرف، نه مصرف صنعتی، مصرف مواد اولیه و ابزار از بین می

های کارگر است. اما از آنجا که مبنای درونی تولید،  در فرآیند تولید، بلکه مصرف توده

ی  دار نه با انگیزهافزایش نامحدود سرمایه به همراه مصرف محدود کارگر است، سرمایه

 کند. قصد فروش تولید میخرید، بلکه به  

ناچار  داری تعمیم دهیم، بهی تولید را به کل تولید سرمایهسویه چنانچه این روند تک

هم  شویم که خرید و فروش از هم تفکیک شده و تناسب آنها بهبا وضعیتی روبرو می

های بروز بحران، همین عدم تعادل است که در مواقع بحرانی به ریزد. یکی از شکلمی

میاو عناصر  ج  این  بین  خرید،  و  فروش  بین  تعارض  مارکس،  قول  به  بنابراین،  رسد. 

بار به »وحدت« آنها،  متضاد، دقیقاً از طریق بحران است که به وجهی مخرب و خشونت 

انجامد. »در بحران بازار جهانی است که تضادها و تخاصمات تولید  هر چند موقتی، می

 (500شوند.« )صمیگیری نمایان طرز چشمبورژوایی به

رود. آری، در شرایط ی کارگر میاما دود این بحران در همه حال به چشم طبقه 

کار« و یا  شوند. بخشی از سرمایه »بیداران نیز ورشکست میبحرانی، بسیاری از سرمایه

شود که این خود به تراکم و تمرکز بیشتر و از آنجا انباشت بیشتر سرمایه »منهدم« می

ی تولید به بیرون پرتاب شده به  ود. اما بخش عظیمی از کارگران از چرخه شمنجر می

می تبدیل  مازاد«  شاخه»جمعیت  در  که  دیگر  بخشی  و  معینی  گردند،  تولیدی  های 

میادامه  کار  پایینی  دستمزدی  با  موقت  کار  یا  نیمهدهند،  کار  یا  و  انجام  تر  وقت 

 دهند. می

بالفصل با    ماحصل  بحران که  از  است. درعین حال، خروج  بحران، فالکت کارگر 

اندام ترکیب  تناسب  است،  سرمایه همراه  بیشتر  هرچه  تمرکز  و  )ارگانیک(  تراکم  وار 

دهد و تعداد نسبی  ی ثابت )کار مرده یا کار گذشته( تغییر میسرمایه را به نفع سرمایه

ین، تأثیر بحران بر کارگر هم شدیدتر است  گمارد. بنابراتری کارگر زنده را به کار میکم

آمد این استدالل که در وضعیت بحرانی، تقاضا در مقایسه با  تر. پیو هم مدتش طوالنی

معناست چرا که در این مقطع، تقاضا  ی کاالهای مازاد کاهش یافته است، کالً بیعرضه 

 ی کارگر از هر زمان دیگری بیشتر است! های طبقهو نیازمندی
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ی اول، فروخته باشند. در این فرآیند، مصرف  که در درجه فروشند برای اینه می»هم

ی کارگر که صرفاً به خاطر  (، مگر از منظر طبقه 503وجه اصل راهنما نیست« )هیچبه

کند. بنابراین،  امرار معاش، به خاطر مصرف، به خاطر تحصیل کاالهای مصرفی، تولید می

ر تولید مازاد صرفاً موقعی حادث شود که اعضای یک  کیرد که: »اگمارکس نتیجه می

ی بورژوایی تاکنون  ترین نیازهای خود را ارضا کرده بودند، در تاریخ جامعهملت عاجالنه

 (  506آمد.« )ص گاه وضعیت تولید مازاد به وجود نمیهیچ

می عجیب پس  که  کرد  اظهار  جنبه توان  که  ترین  است  این  مازاد  تولید  ی 

اند،  های خود »اشباع« کردهان بالفعل، یعنی کارگرانی که بازار را با فرآوردهتولیدکنندگ

 « نیازمند مصرف کاال هستند.  زمان دیگری  هر  از  توسط  مازاد تولید  بیش  مشخصاً 

( از یک جنبه، بحران ناشی از  534قانون عام تولید سرمایه مشروط شده است.« )ص  

داری است. ست که ذاتی روابط سرمایهگسست بین فرآیند تولیدی و فرآیند گردش ا

اند قهراً برای مدتی به تعامل  تواند آن دو فاز متفاوت را که از هم مستقل شدهبحران می

که تجلی چارچوب بحران است، علت وجودی  برساند. اما شکل بروز بحران در بازار، با این

»نمی مارکس،  قول  به  نیست.  بحران،بحران  علت  که  کرد  ابراز  تجریدی   توان  شکل 

 ( 515بحران است.« )ص

دیده سرمایه به  تولید  حرکت  از  فقط  را  واقعی  بحران  مارکس،  میی  توان داری 

از توان تشخیص آن برخوردار نیست.  استنتاج کرد. این آن مهمی است که ریکاردو 

ارزش مبادله، که کمیت معینی    تعین کمی مشکل ریکاردو این است که صرفاً بر روی »

ک زمان  میاز  تمرکز  است  و خصلت  ار  می  کیفیکند  فراموش  را  کار  آن  اینکه  کند؛ 

را بهمی از آن،  واسطه ، بهعام اجتماعی، کار  انتزاعیسان کار  باید خود  بیگانگی  ی 

شکلی کاال در بازار، و تعارض ارزش    هایی دگردیسی( ریشه 504عرضه کند.« )ص  

 گیرد.ی کار سرچشمه میمصرف و ارزش نیز دقیقاً از این سرشت دوگانه

واژه »خود   مارکس،  قول  به  که  است  مازادی  برای همین  منحرفتولید  کننده  ، 

وجود کمبود تولید  داری همواره  است.« در عوض باید گفت: »بر مبنای تولید سرمایه

آزادانه   ( 527دارد.« )ص   »رشد  بین  نامشروط  بنابراین،  »رشد  و  مولده«  نیروهای  ی 

بی رشد  یعنی  مولده«،  اصلی رویهنیروهای  به  نسبت  که  تولیدی  ناهمگون  و  ترین ی 
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ناپذیر وجود دارد که فقط تفاوت باشد، تضادی آشتینیروی مولده، نسبت به کارگر، بی

سرمایه تولید  روابط  از  فرارفتن  قابلبا  بحران   حلداری  معضل  نهایت،  در  است. 

 که: گردد. اینی بین کار و سرمایه باز میداری، به رابطه سرمایه

کننده )یا خریدار( بخش اعظمی از اکثریت تولیدکنندگان )کارگران( مصرف  –  1»

ابزار تولید    –محصوالت خود   اکثر تولیدکنندگان،    –  2نیستند؛    –یعنی مواد خام و 

مند شوند که چیزی اضافه تولید کنند،  وانند از محصول خود بهره تکارگران، تا جایی می

یعنی ارزش اضافی و محصول اضافی تولید کنند. آنها مجبورند همواره تولید مازاد کنند،  

مصرف یا  خریداران  بتوانند  تا  کنند  تولید  خود  نیازهای  از  فراتر  و  کنندگان  بیشتر 

 (520نیازهایی محدود شده باشند.« )ص 

 

 منبع:
Kark Marx, Theories of Surplus Value, Part II, Progress Publishers, 

1968 
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 اشاره
ی ما(«،  این متن، بخشی از کتاب »فروپاشی تمدن غربی )نگاهی از آینده به زمانه

( است. Erik Conway( و اریک کانو ی )Naomi Oreskesقلم نائومی اور سک ز )به
نگار چینی که در قرن بیست و پنج میالدی  در این بخش، نویسندگان از زبان یک تاریخ

می انسانزندگی  زندگی  بر  اقلیمی  گرمایش  پیامدهای  به  سال  کند  تا    2100ها 
پردازند. اورسک ز، استاد تاریخ علم در هاروارد و کانوی، استاد تاریخ علم و فناوری در  می

 هستند. متن کامل این کتاب را نشر »صاد« منتشر خواهد کرد. )م.( پادسادنا   دانشگاه

ای افزایش های فسیلی سر به فلک گذاشت، آزادسازی گازهای گلخانهتولید سوخت 

نابه و  بیشیافت  شتاب  اقلیمیْ  سال  سامانی  در  یافت.  بینادولتی     2001تری  »هیئت 

اکسید کربن اتمسفر دو  دی  2050کرده بود که تا سال    بینیدگرگونی  اقلیمی« پیش

به این رقم رسید. دانشمندان   2042برابر خواهد شد. راستش را بخواهید جهان در سال  

درجه باالتر   3تا    2ی پیشاصنعتی  چشم آن داشتند که دمای جهان، نسبت به دوره

آیند   تنها حرف بود و پی  هاکردنتر شد. این عددرقم اعالمدرجه بیش  3.9برود؛ ولی دما  

دی شدن  برابر  دو  ولی  نداشت،  داشت:  عملی  نمایانی  معنای  آزادشده  کربن  اکسید 

درجه افزایش یابد تازه پس از آن، دگرگونی شتابان  اقلیمی آغاز    4هنگامی که دما تا  

 شود. می

های گرما و خشکسالیْ رویدادهایی عادی شدند. کارهای مهارگر،  موج  2040تا سال  

فرزندی« به گستردگی انجام های مالتوسی  »تکبندی آب و غذا و سیاستمانند جیره

تدریج  خیز و گردبادخیز بههای توفانتر  پهنهگرفت. در کشورهای دارا، جمعیت  بیش

تری دیده بودند فشار  ها آسیب کمولی دایماً کاسته شد و بر مناطقی که از این تلواسه

از این هم بدتر  بینیپیشجمعیتی زیادی وارد آمد.   پذیر بود که وضع کشورهای ندارْ 

بخش پیبشود:  در  آسیا  و  آفریقا  روستایی  و  های  گرسنگی  نازایی،  مهاجرت،  آیند 

های برآمده از بدغذایی، از سکنه خالی شدند. در این هنگام سطح آب دریاهای  بیماری

زیستند هنوز ها میر ساحلسانتیمتر باال آمده بود و کسانی که د  15تا    9جهان تنها  

 آسیبی ندیده بودند. 
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ای، سابقههای گرمای بی، موج2041ی شمالی در سال  سپس در تابستان نیمکره

های کشاورزی گرداگرد جهان را نابود کرد. این هراس، با شورش زمین را پخت و فرآورده 

آب و غذا،  ای بیهای آدمی شهرهای بزرگ ادامه یافت. مهاجرت تودهغذا در عمالً همه

در کنار افزایش انفجاری  جمعیت حشرگان، به شیوع تیفوس، وبا، تب دنگی، تب زرد و  

خروش جمعیت    1سابقه رهنمون شد. بی  زای ویروسی و رتروویروسیهای بیماریعامل

باد فنا داد. هنگامی که در  انبوه کانادا و اندونزی و برزیل را هم به هایحشرگان، جنگل

دولت  2050ی  دهه کرد،  فروپاشی  به  شروع  جهانی  بهسامان  و  ها،  آفریقا  در  ویژه 

بدینبخش و  شدند  سرنگون  اروپا  و  آسیا  از  بزرگی  برای های  اجتماعی  توان  گونه، 

شد کاهش یافت. وقتی  تر میروز بیشهای بینوایی که شمارشان هررویارویی با انسان

به شمال و شرق این کشور سرازیر شدند،    2های آمریکای شمالی آمریکاییان  ساکن بیابان

های کشاورزی دنیا  های بلند افتادند و چندی از بارآورترین پهنه نخست به جان دشت 

گری، حکومت  متحده برای جلوگیری از شورش غذا و غارترا پایمال کردند و دولت ایاالت

ایاالت این،  از  برقرار کرد. چند سال پس  برنامهنظامی  کانادا  با همکاری  هایی  متحده 

ایاالت ایجاد  برای  تا  طرح متحدهریختند  یک  و  کنند  گفتگو  شمالی  آمریکای  ی 

جایی جمعیت به سوی شمال دراندازند.  گذاری منابع و جابهمند برای به اشتراکسامان

هماتحادیه اروپا  شایسته   ی  شهروندان  کرد  جنوبی اعالم  پهنهی  را ترین  اروپا  های 

 جا خواهد کرد. داوطلبانه به سوی شمال یعنی اسکاندیناوی و بریتانیا جابه

 
تری  کنند میدان فعالیت بزرگه معموالً در استوا زندگی می های ناقل  ماالریا و تب دنگی کترشدن زمین، پشهبا گرم.  1

می آنپیدا  فعالیت  فصل  و  افزونکنند،  نیز  میها  این  تر  بیماران  افزایش  در  جهانی  گرمایش  هنوز  گرچه  شود. 

دانیم تب حلزون، در چین  ی گزارش سازمان بهداشت جهانی میکم بر پایه ها اثر چندانی نداشته ولی دستناخوشی

نگاشته شده آمده که گرمایش جهانی بین   2018تر شده است. در همان گزارش که سال  ه خاطر گرمایش بیش ب

انسان بیش از امروز کشته   000,250باعث خواهد شد در پی رخدادهای طبیعی، کمابیش    2050تا    2030های  سال

- رد بلکه به دلیل آلوده شدن آب و غذا  های ویروسی افزایش پیدا خواهد کتنها بیماری شوند. بنابر این گزارش، نه

های انگلی نیز افزایش خواهد یافت. البته ناگفته  شمار مرگ بر اثر ناخوشی  - که یکی از دالیل آن، سیل و توفان است

دانند؛ برای نمونه در حالی شمار مرگ بر  بینانه مینماند منتقدان معموالً آمارهای سازمان بهداشت جهانی را خوش

اروپا،   2003بینی شده که تنها در موج گرمای سال  پیش  000,38سالی    2050تا    2030های  بین سالاثر گرما  

 جان باختند. م. 000,70
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health 

 آریزونا را در برگرفته است. م.هایی مانند نوادا و یوتا و متحده است که ایالتی بیابانی  غرب ایاالتمقصود منطقه. 2

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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نگهدولت برای  فراهمها  و  نظم  استفاده  داشت  زور  از  خود،  مردم  نیازهای  آوری 

منابع    کشورهایی که-کردند. رهبران جهان در دو کشور سوییس و هند  می داشتند 

یخآب  به زدههای  را  خود  میی  کف  از  اضطراری   -دادندسرعت  نشست  نخستین  در 

داشت المللی درباب دگرگونی اقلیمی گرد هم آمدند و »سازمان ملل متفق برای نگهبین

های بدون  ها گفتند که اکنون زمانش شده به انرژیاقلیم« را سازماندهی کردند. بسیاری

کنیم.  روی  جایگزینی    کربن  برای  که  سالی  پنجاه  تا  ده  در  گفتند  دیگران  اما 

های جهانی  انرژیْ زمان الزم است، و بدتر از آن، در صد سالی که از بین رفتن  زیرساخت 

میدی وقت  اتمسفر  کربن   نمیاکسید  جهان  بردارد. بَرَد،  دست  پیشرفت  از  تواند 

دربارهشرکت متفق  ملل  سازمان  »توافق  مکنندگان،  نگهی  و  اقلیمی« هندسی  داشت 

(UNCCEPرا نگاشتند و امضا کردند و برای »پروژه )سازی  اقلیم   ی مهندسی  خنک

 نویسی آماده کردند. (، پیشICCEP)  دنیا«

  2052سازی  اقلیم  دنیا« در گام نخست، یعنی در سال  ی مهندسی  خنک»پروژه

را به راه انداخت.   ( IAICEP) ها«  ی مهندسی  اقلیمی  تزریق جهانی  هواپخش»پروژه

پروژه را  آن  میگاهی  هم  کروتزن  کروتزنی  پل  برای   1نامیدند.  که  بود  دانشمندی 

هایی مانند این در  ای را پیش کشیده بود. پروژهچنین ایده 2006نخستین بار در سال 

بیست  قرن  مخالفتآغاز  در  ویکم  ولی  بودند  آورده  وجود  به  را  گدازی  و  پرسوز  های 

داشت  نظم  ی قرن، همه پشتیبانش شده بودند: از کشورهای ثروتمند  نگران  نگهنهمیا

به  که  مستمندی  کشورهای  تا  گرفته  باقیمانده  فلکظاهری   انتظار  زدهمانند  ها 

 
است. ساخت اصطالح »آنتروپوسین« و فشار برای برقراری پروتکل   1995ی نوبل شیمی در سال  کروتزن برنده .  1

ای  میلیون تن سولفور به اتمسفر، اثر گازهای گلخانه  1مونترال از کارهای اوست. او بر این باورست که با تزریق ساالنه  

 تواند نور خورشید را به بیرون از اتمسفر بازبتاباند. م.چراکه این گاز میاز بین خواهد رفت، 
https://de.reuters.com/article/dcbrights-environment-climate-dc-

idUKL1455828520061215 
توان حساب هایی که دارد نمی گفته بود که روی این ایده به دلیل هزینه و زیان   2013ای به سال  او در مصاحبه 

 کرد. م.
http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/anthropocene/huge-variety-

possibilities-interview-nobel-laureate-paul-crutzen-his-life 

https://de.reuters.com/article/dcbrights-environment-climate-dc-idUKL1455828520061215
https://de.reuters.com/article/dcbrights-environment-climate-dc-idUKL1455828520061215
http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/anthropocene/huge-variety-possibilities-interview-nobel-laureate-paul-crutzen-his-life
http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/anthropocene/huge-variety-possibilities-interview-nobel-laureate-paul-crutzen-his-life
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های بسیار پست   شان کاری کند، و البته جزیرهکشیدند جهان برای حل گرفتاری می

 یر آب بروند. اقیانوس آرام که هرلحظه امکان داشت ز

هواپخش»پروژه جهانی   تزریق  اقلیمی   مهندسی   ساالنهی  تزریق  آغازگر   2ی  ها« 

تا    2059رفت از سال  میلیارد کیلوگرم( سولفات به اتمسفر بود که انتظار می  2ت راگ رَم )

را هر سال یک    2079 برنامه، در همین    درجه   0.1دمای جهانی  )بنابر  کاهش دهد. 

گرفت.(  های تجدیدپذیر انجام میغییر ساختاری در راستای ترویج انرژیزمان نیز باید ت

قدر که  پیامدهای ابتدایی این برنامه امیدوارکننده بود: در سه سال نخست، دما همان

های فسیلی نیز کلید خورد. رفت کاهش یافت و کنارگذاردن تولید سوختانتظارش می

شده ولی نادیده انگاشته رخ داد: دیگر  بینیی جانبی  پیشاما در سال چهارم، یک عارضه

بارش از  )»پروژهخبری  نبود.  هند  اقیانوس  موسمی   تزریق  های  اقلیمی   مهندسی   ی 

ها« با کاهش دادن تابش نور آفتاب همچنین بخار اقیانوس هند را نیز جهانی  هواپخش

بود.( هنگامی که  کاهش داده و از این رو بر موسم بارندگی آن اقیلم، اثر بدی گذارده  

از  یکی  افتاد،  کشور  این  جان  به  قحطی  و  شد  گرفتار  دشواری  به  هند  کشاورزی 

ترویجتیزتک  »پروژهترین  هواپخشدهندگان   جهانی   تزریق  اقلیمی   مهندسی   ها«،  ی 

 درنگ آن شد. یعنی هند، خواهان توقف بی

از رویدادها را   ایی کُشندهمتوقف شد ولی زنجیره 2063این پروژه گرچه در سال 

ها »شوک  انقضا« بود: پس از پایان ناگهانی پروژه، دمای  به راه انداخته بود. نخستین آن 

پیش هم  پدیده  این  رفت.  باال  تند  »پروژهجهانیْ  پشتیبانان   ولی  بود  شده  ی بینی 

ها« با موفقیت استدالل کرده بودند که در این  مهندسی  اقلیمی  تزریق جهانی  هواپخش

ای جز خطر کردن ندارد. هجده ماه پس از آن، دما دوباره  یت اضطراری، جهان چارهوضع

ای که در هنگام پروژه کاسته شده بود بلکه به  درجه   0.4قدر  باال رفت، آن هم نه به

درجه    5درجه. این اثر  بازگشتی بدان معنا بود که دمای جهانی نزدیک به    1ی  اندازه

 باال رفته است. 

دانیم به خاطر باالرفتن ناگهانی گرما بود یا  ای، که نمیگازهای گلخانهافزایش اثر  

های تابستانی  اقیانوس  ، یخ2060یک رویداد گریزناپذیر بود، به اوج خود رسید. تا سال  

های جانوری تارومار شدند، از سره از بین رفته بود. شماری از گونهمنجمد شمالی، یک
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دودوها  این  قطبی،  خرس  بیست   ی1جمله  زیانقرن  نگران  جهان،  نمایان   ویکم.  های 

آب باعث  داشت  جهانیْ  گرمای  اما  بود،  کمگرمایش  تنداتند   ولی  شدن  نمایان  تر 

زمین گسترده یخی  میزدههای  شمالگان  پایش  ی  را  پدیده  این  که  دانشمندانی  شد. 

ادسازی متان های روی زمین و آزشدن  یخگیری  ناگهانی  آبی شتابکردند متوجه می

ی بعد همراه با  شدند. آمار دقیقی در دست نیست ولی کل  کربن شمالگان که در دهه

گیگاتن )برابر با هزار میلیارد تن( بوده باشد   000,1متان آزاد شد ممکن است بیش از  

که به خودی خود، کل بار  کربن  اتمسفر را دو برابر کرد. این بار هنگفت و اضافی  کربن  

تر، »مرگ « )یا گاهی برای هیجان بیش2رهنمون شد که آن را »اثر  س یگ ن به چیزی  

ناهید«( میسیاره افزایش  خوانیم: چرخهی  را  آزادشده  ای که در آن، گرمایش، متان 

تر گرم شده بود به کنار،  ای که زمین پیشدرجه  5دهد و متان آزادشده، گرمایش را.  می

 ده شد. ی دیگر نیز بدان افزو درجه 6حاال 

های  واپسین ضربه به تمدن غربی در فرآیندی وارد آمد که مانند بسیاری از نمونه

وگو شده بود ولی کسی بدان همچو یک تهدید واقعی ننگریسته اش گفتدیگر، درباره

چه در غرب جنوبگان رخ که، آنبود: فروپاشی توده یخ غرب  جنوبگان. توضیح فنی آن

نبود، یعنی تو پهنه یکداد فروپاشی  یک جور  باره درهم نشکست. بیشده یخ آن  ترْ 

دهد که گرمای سخت  ی ناگوار نشان میپاشی  تنداتند بود. واکاوی  بعدی  این حادثهازهم

های  ها را به هم ریخته و آبی شمالی الگوهای معمول جریان آب اقیانوسدر نیمکره

یخ جنوبگان را از زیر شُل ب، تودهبسیار گرم را به اقیانوس جنوبی فرستاده و بدین ترتی

ای که این توده  های بزرگی از این توده یخ اصلی جدا شدند، پهنه کرده بود. وقتی بخش

 داد نابود شد و سطح آب دریاها باشتاب باال آمد. ی جنوبگان پیوند میجزیره را به شبه 

 
1. Dodo bird 

ی مهمی از انقراض طبیعی  منقرض شده است. دودو نمونه  1860ی  پرواز بوده که دوروبر دههای بیدودو، پرنده 

 است، چراکه انقراض آن در تاریخ ثبت شده و در آن، کردوکار انسانی نقش مهمی داشته است. م.
2. Sagan Effect 

ی ای است که باعث شده دمای سطح سیاره شناس آمریکایی، کارل سیگن دریافت اثر گلخانه، ستاره 1959در سال 

ی جهانی به چشم  ساختهگرمایش انسان  2000ی  هتر باشد؛ هنگامی که در پایان دهناهید از سرب گداخته هم بیش

 ای بر زمین استفاده کردند. نویسنده.آمد، اصطالح »اثر سیگن« را برای اشاره به اثر گازهای گلخانه
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انداخت ولی برخی اگسستگی اجتماعی، داده از کار  های  ز آدمگردآوری  علمی را 

ی وقایع را ثبت کردند. در دو دهه  -که دریافته بودند این آسیب را پایانی نیست-فداکار  

یخ جنوبگان از هم گسست، از   درصد توده90(، کمابیش  2093تا    2073بعد )از سال  

متر باال برد. در    5ها، سطح آب را تا حدود  تر اقیانوسهم پاشید، آب شد و در بیش

تر کردند از توده یخ قطب جنوب کمه یخ گرینلند که همیشه فکر میهمین میان، تود

ازهم آغاز کرد. هنگامی که آبعمر خواهد کرد،  را  به  شدنپاشی  خود  تابستانی  های 

از غربش جدا شد. یخ از هم جدا مرکز توده یخ گرینلند رسید، شرق آن  های بزرگ 

د. اندکی بعد، این رویدادها را  متر دیگر افزودن  2شدند و به سطح آب دریاهای جهان  

فروپاشی بزرگ نامیدند، هرچند اکنون چندی از پژوهشگران، این عبارت را در معنایی  

ی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی  تنیدههای درهمتر و برای اشاره به فروپاشیگسترده

 برند.  شناختی  پس از آن به کار میو مردم

درصد  10تواند  متری سطح آب می  8ه افزایش  بینی کرده بودند کگران پیشتحلیل

درصد  20بینانه بود: درواقع  شان خوشبینیجمعیت جهان را آواره کند. افسوس که پیش

مستقیم  تأثیر  به خاطر  ولی خواه  نارسا هستند  آن دوره  آمارهای  آواره شدند.  مردم 

از جمله -لیمی  افزایش سطح دریاها بوده باشد یا به خاطر تأثیر غیرمستقیم دگرگونی اق

ی موج مهاجران به مغاک نابودی  هایی که شهرها و روستاهاشان در نتیجهآوارگی آدم

میلیارد تن    1.5احتماالً طی آن مهاجرت بزرگ، در سراسر جهان، کمابیش    - افتاده بود

ی جدید  باکتری  شد، چراکه یک سویه 1ی مرگ سیاه دوم آواره شدند. این آوارگیْ مایه

در اروپا پدیدار شد و به آسیا و آمریکای شمالی گسترش یافت. در    2تیسیرسینیا پس

های اروپا را کشته بود: های میانه، مرگ سیاه نیمی از جمعیت برخی از سرزمین سده

 
1. Second Black Death 
 مرگ سیاه نامی است که برای طاعون خیارکی قرن چهاردهم میالدی برگزیده شده است. این بیماری در اروپا بین

شد.  دست میبههای گوناگون دستها در قاره ادامه داشت. این بیماری درمان نشد و تا سده   1353تا    1346های  سال

ی ابریشم از شرق آسیا به اروپا رفت و در راه نیز کشورهایی مانند ایران را درگیر کرد. پژوهش این بیماری از راه جاده 

ای زیر سر دگرگونی اقلیمی بوده  گر آن بود که این بیماری تا اندازه نشان  2015دانشمندان نروژی و سوئدی در سال  

های ناقل این بیماری ناگزیر سراغ های آسیای مرکزی را نابود کرد و کک است. از دید آنان، دگرگونی اقلیمی، موش

 ی ابریشم پخش شد. م.ترتیب، بیماری در سراسر جاده ها رفتند و بدینشترها و انسان

  طاعون.  م.  یماری عامل ب. 2
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های جانوری مرگ سیاه دوم نیز چنان آماری را برجای گذارد. بیماری در میان جمعیت

ی های جانوری  جهان، سیاههنیز گسترش یافت. دانشمندان قرن بیستمی از کل گونه 

شود آمار درستی داد، ولی هیچ دور نیست  درمانی نداشتند و برای همین نمیدرست 

ها منقرض شده باشند. )دانشمندان، پنج انقراض درصد گونه 70تا    60که در آن دوران،  

ها با افزایش شتابان  ی این دورهخواندند. همهتاریک میی نیمهبزرگ پیشین را دوره

ها به نیستی  درصد گونه60ای مرتبط بودند و در هر دوره بیش از  افزایش گازهای گلخانه

انقراض  -کشانده شدند   انقراض  درصد جانوران  95آمار بدترین دوره،  تا    60بود. پس 

بیست 70 قرن  در  جانوران  بیشدرصد  چراکه  است  محتاطانه  برآوردی  آن  ویکم،  تر 

ی  ی پایان دورهساخته تر از انقراض بزرگ  انسان های بزرگ پیشین، بسیار آهسته انقراض 

 تاریک رخ داده بودند.( نیمه 

ای  دبستانینم؛ هر بچه مو بازگو کای که رخ داد را موبه نیازی نیست تراژدی انسانی

های کلی   های دهشتناک مردم آن زمان خبر دارد. همین بس است که از تباهیاز رنج

و مردم اقتصادی  و  فرهنگی  و  تباهیاجتماعی  بگویم،  تباهی  شناختی  از هر  هایی که 

ی بشری فراتر بود. از گفتار بازماندگان آن رویداد آشکارست که شدهدیگر در تاریخ ثبت

کردند پایان نژاد بشر نزدیک است. اثر سیگن پابرجا بود، گرمایش  ری از آنان فکر میبسیا

 ای هم ادامه داشت.درجه افزایش دما خرسند نبود و اثر گلخانه  11جهانی به 
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 مقدمه 

ی زمین بر اثر تغییرات اقلیمی رو که زیست و حیات بر روی کره اندبسیاری بر آن 

ایم. چراکه رسد که هنوز این تغییرات را جدی نگرفتهبه نابودی است، اما به نظر می

ی معیشت و کار و بهداشت و سالمت و خدمات  »محیط زیست سالم« به همان اندازه

قرار نگرفته است. واقعیت این است    های مطالبات جدی ما از دولترفاهی، هنوز در زمره

زبان   به  این روزها  باال آمدن آب دریاها و  آتشپیامی که  سوزی، سیل، خشکسالی و 

شود زنگ خطر را به صدا های گیاهی و جانوری به ما داده میانقراض بسیاری از گونه 

 .درآورده است

بهره معادن،  جنگلاستخراج  از  سدسازیبرداری  منابع ها،  استخراج  مخرب،  های 

مثال و همه  بهره هاییفسیلی، همه  بهبی  برداری هایاز  از طبیعت  انسان رویه  دست 

ی انسان با  رسد الزم است رابطه گویی به نیازهای سرمایه هستند. به نظر میبرای پاسخ

  طبیعت به عنوان نیروی برتری که اختیار آن را دارد، تغییر کند.

  و تغییرات اقلیمی   ولیبرالیسمن

منجر شود تغییرات تنها چیزی که ممکن است به نجات این کره و حیات روی آن 

سیاستگذاری  و  اجتماع  در  دههرادیکال  چهار  در  است.  دولتمردان  گذشته  های  ی 

های اقتصادی  داری افسارگسیخته یا نولیبرالی و بحران سیاست های اقتصادی سرمایه

ی طبیعت و اقتصادی را بسیار بیش از گذشته تغییر داده، مشکالت  ناشی از آن رابطه

اند. نظام اقتصادی  های اجتماعی موجود افزوده  عدالتیرده و بر بیتر کموجود را عمیق 

مختلف   های  روش  به  جملهموجود  بکر،    از  طبیعت  سمت  به  شهرها  گسترش  با 

خصوصی خصوصی  عمومی،  امالک  به  سازی  طبیعی  منابع  دیگر  و  انرژی  آب،  سازی 

ر جدال دائمی  های اجتماعی دامن زده است. نظام اقتصادی موجود دعدالتیافزایش بی

ی زمین و حیات روی آن است و خبر بد این که این نظام در حال بردن این  با کره

 های جانوری و گیاهی است.  جنگ به بهای ویرانی طبیعت و انسان و انواع گونه

ترین سهم را در افزایش  های اخیر بزرگهای نولیبرالیسم در دههمنطق و سیاست

هایی برای احیای ترین مانع انجام فعالیتعین حال بزرگ  ای داشته و در گازهای گلخانه
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ی رشد اقتصادی مسایل محیط زیستی را نادیده  بوم بوده است. هر کجا به بهانهزیست 

شود. تنها راه نجات، رهایی اقتصاد از وابستگی کامل به  داری برنده می، سرمایهبگیریم

ی ثروت و درآمد است.  زیع عادالنهبه طبیعت و تو  غیرکاالییمنابع تجدیدنشدنی، نگاه  

است که    ای مربوط به اقلیتیی جالب این است که بیشترین انتشار گازهای گلخانهنکته

 دارند. بیشترین ثروت را 

بر اساس تحقیقات افزایش میزان ساعات کاری مساوی است با تولید بیشتر گازهای  

رین تولید ناخالص داخلی بیشترین ای. به همین دلیل، معموالً کشورهایی با باالتگلخانه

 ای را برعهده دارند.گازهای گلخانه تولید

سرمایه زندگی  سبک  کردن  مهار  چارچوب،  همین  مصرفی  در  عنوان داری  به 

 ابد.  یاهمیت می اقلیمی تغییراتراهکاری برای مقابله با 

 انرژی کثیف، رفاه نسبی 

انتشار   افزایش  و  ارزان  کار  نیروی  گلخانهمیان  مستقیمی گازهای  ارتباط  نیز  ای 

های فسیلی و تولید  های بزرگ فراملیتی با مصرف سوختوجود دارد. بسیاری از بنگاه

های اخیر به دنبال نیروی  در دههیست،  ای و به تبع آن آلودن محیط زگازهای گلخانه

از کره  ارزان  آوردهکار  روی  ویتنام  و  بنگالدش  به چین و سپس  وقتی  انی جنوبی  د. 

نوک پیکان را   شود، کشورهای صنعتیای میصحبت از افزایش انتشار گازهای گلخانه

گیرند و این نکته نادیده  ای مانند چین و هند میبه سمت کشورهای در حال توسعه

سازی این نوع از تولید در کشورهایی مانند ایاالت متحده در  شود که مدلگرفته می

  ت.شمال جهانی صورت گرفته اس

از سوی دیگر به شهروندان کشورهای در حال توسعه قبوالنده شده است که رفاه  

های فسیلی است. قربانیان  نسبی شما در گرو رشد اقتصادی  حاصل از سوزاندن سوخت 

چین هستند که آب   های کشورهای در حال توسعه ماننداصلی این سیستم روستایی

ی متوسط شود، یا طبقهال سنگ آلوده میی فعالیت معدن زغ شان به واسطهآشامیدنی

را با ماسک بیرون بفرستند و یا وادارشان   شانفرزندانشهرنشین در »پکن« که باید  

کنند که گذران زندگیشان وابسته کنند در محیط سرپوشیده بازی کنند، چون فکر می

  به »رشد اقتصادی« موجود است.
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 ی محیط زیست گرایی و مسئلهفردگرایی، ملی

بروز رفتارهای ضد محیط    ای مستقیم میان فردگرایی ودهد که رابطهآمار نشان می

کنند،  وهوایی را انکار میزیستی وجود دارد. جالب آن که بیشتر افرادی که تغییرات آب 

های بنیادگرا گرایش دارند. نائومی کالین  گرا« و فرقهبه لحاظ سیاسی به »احزاب راست 

گرایی، رسیدن مصرف  آمارها هر اندازه افراد تمایل بیشتری به  دهد که بر اساسنشان می

رویه و ناپایدار  به قدرت و ثروت و عنوان داشته باشند، تمایل بیشتری به مصرف بی

انکار   ارتباط واضحی میان  منابع طبیعی و تخریب محیط زیست دارند. عالوه بر آن، 

براساس آمار اکثر کسانی که    د.تغییرات اقلیمی و برتری طبقاتی و اقتصادی وجود دار

می نادیده  را  اقلیمی  حد  تغییرات  از  باالتر  درآمد  دارای  سفیدپوست«  »مردان  گیرند 

متوسط هستند. همین مردان سفیدپوست، صاحبان قدرت در سیستم اقتصادی کنونی  

اقتصاد   از  ناشی  چیزی  هر  از  بیش  اقلیمی  تغییرات  که  نکته  این  به  توجه  هستند. 

نمایندگی میدارسرمایه را  آن  پوست  سفید  مردان  که همین  است  صنعتی  کنند،  ی 

کنند.  شاید به فهم بیشتر این موضوع کمک کند که چرا آنان این مسئله را انکار می

هوایی وواضح است که این افراد به کشورهای جنوب جهانی و اثراتی که تغییرات آب 

ادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد  تواند بر زندگی مردم این منطقه به لحاظ اقتصمی

  دهند.اهمیتی نمی

یافته تا به اکنون سهم  اصطالح توسعهچنان که گفته شد کشورهای ثروتمند و به

به همین دلیل است    اند. ای و گرمایش زمین داشتهبیشتری در تولید گازهای گلخانه

با   به تطبیق کشورهای فقیر و در حال توسعه  باید  این کشورها  اقلیمی  که  تغییرات 

ی فعلی  یافته برای دستیابی به این توسعه کمک کنند. بدین معنا که کشورهای توسعه 

آلوده و گازهای گلخانه را  تولید کردهمحیط زیست  ها کشورهای  اند. در طی سالای 

ی محیط زیست را در کشورهای فقیر های صنعتی و آالیندهیافته زبالهاصطالح توسعه به

های کشاورزی حاصلخیز را اند. زمینری از کشورهای آفریقایی دفن کردهبسیا  ازجمله

رویه برداری بی به قیمت ارزان از کشاورزان محلی خریداری و با کشاورزی صنعتی و بهره

اکنون اند. همیزرع و غیر قابل استفاده برجا گذاشته خاک را فرسوده کرده و زمین لم

شورها، ازجمله کشورهای فقیر، را در قالب تغییرات پیامدهای این توسعه، دامن تمامی ک
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هزینه  اصلی  بخش  که  است  آن  منصفانه  بنابراین  است.  گرفته  گرمایش  اقلیمی  های 

داری باشد. به نظر  ی سرمایهوهوایی بر دوش کشورهای پیشرفته زمین و تغییرات آب 

یب محیط زیست های ناشی از تخر یافته باید هزینهاصطالح توسعهرسد کشورهای بهمی

   توسعه بازگردانند.های مالی به این کشورهای درحالرا در قالب حمایت

پرستی افراطی نیز یکی دیگر از موانع  یافتن یک توافق جمعی ناسیونالیسم و میهن

مسئله  آب برای  تغییرات  کردن ی  پیدا  جای  به  کشورها  میان  این  در  است.  وهوایی 

فراگیر  راه پی حلی  کردن  در  زیستی    متهم  فجایع محیط  نهایت  در  یکدیگر هستند. 

کار و اقتدارگرایان به اسم حفاظت و  جا برسد که نیروهای محافظهممکن است به آن

قوانین   وضع  و  مرزها  بیشتر  کنترل  به  دست  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  بازیابی 

   ی ضد مهاجرتی بزنند.گیرانه سخت 

 مثابه امر جمعی ی محیط زیست بهمسئله

ای جمعی است و پرداختن به آن، بدون مشارکت  ی محیط زیست مسئلهئله مس

پذیر نیست. گرچه در نبود دولت های کارآمد بار مبارزه با تغییرات ها امکانی دولتهمه

مبارزه آن،  کنار  در  است.  زیست  محیط  فعالین  دوش  بر  همهاقلیمی  با  ی  جانبه 

عنوان استراتژی اصلی مقابله با تغییرات ههای اجتماعی در تمامی سطوح باید بنابرابری

فشار  آب  عبارتی  به  و  سیستم  تغییر  با  تنها  مهم  این  شود.  گرفته  نظر  در  وهوایی 

  پذیر است.های اجتماعی برای تغییرات در باال امکانجنبش

صرفه تبلیغ  کنار  شیوهدر  باید  انرژی،  در  الهامجویی  و  درست  برای های  بخشی 

سرمایهجایگزین کرد.  پیدا  نیز  فسیلی  های  در جهت کردن سوخت  بلندمدت  گذاری 

انرژی سمت  به  از  تغییر  یکی  آب  و  باد  و  خورشیدی  انرژی  مانند  تجدیدپذیر  های 

  ترین راهکارها است.اصلی

گیرانه در تجارت و مالیات  ریزی بلندمدت و قوانین سختاین روند بایستی با برنامه

ثر برای  افزایش بیشتر  از  قبل  بحران،  هنگام  در  که  سیاستی  پذیرد.  وتمندان صورت 

مالیات بر ثروتمندان، اقدام به کاهش خدمات بازنشستگی، خدمات درمانی و آموزشی  

های گاز و نفت به شکاف  که برای رسیدن به آخرین قطره  می کند، همان سیاستی است

 . زندهیدرولیکی دست می
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تواند در بهبود بحران های محیط زیستی رد دیگری که میتوان به موادر پایان می

 وار اشاره کرد:کار آید فهرستبه

ی شهری و طراحی شهری به سیستم بازیافت زباله  ونقل عمومی، ( افزایش حمل1

شهر   سطح  تمام  در  دوچرخه  به  دسترسی  و  کند  پیدا  کاهش  ترافیک  که  شکلی 

  پذیر باشد.امکان

ای برای فجایع طبیعی و اطمینان از این موضوع که یمهدر نظر گرفتن پوشش ب  (2

ها را  ی افراد امکان دسترسی به حداقل نیازمندیکسی بی سرپناه باقی نماند و همه

  داشته باشد.

زیرساخت3 ایجاد  تغییرات (  از  ناشی  طبیعی  فجایع  با  مقابله  برای  الزم  های 

ها در بسیاری از کشورها  زی جنگلسووهوایی مانند توفان، باال آمدن آب دریا، آتشآب 

ی دریا، انبار مواد غذایی، آب و دارو و پناهگاه  موردنیاز است. ساختن دیوار در کناره

 هایی از این دست هستند. مثال

ی این کارها را باید از سلب مالکیت خصوصی از  اعتبارات مالی مورد نیاز برای همه

های نظامی و وضع مالیات  ان، کاهش بودجهاموال عمومی، اخذ مالیات بیشتر بر ثروتمند

یافته تأمین کرد. در وضعیتی  صطالح توسعهاای در کشورهای بهبر تولید گازهای گلخانه

توان کمک دولتی یا  ای وجود داشته باشد میهای گلخانهکه منابع جایگزین سوخت

سوخت  روی  از  ایدهیارانه  شرایط  در  برداشت.  فسیلی  بارهای  نباید  های  هزینه  آل، 

ارگانیک بر  زیست  پرداخت پول بیشتر توسط مردم عادی بابت محصوالت  محیطی با 

محیط زیست هستند   ی کنندههای بزرگ و آلودهها تحمیل شود؛ بلکه این شرکتآن 

توانیم بدون همراهی  که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. واقعیت این است که نمی

اند؛  رویه از طبیعت در حال مبارزهکشی بیی گوناگون بهرههاکه با جنبه گرانی شبا کن

رابطه  به  نیاز  اینجا ما  بیان دیگر در  به  باشیم.  رادیکالیسم داشته  تر ای نزدیکادعای 

اینجا توجه به عدالت  میان دانشگاهیان و کنشگران حوزه ی محیط زیست داریم. در 

می پیدا  بسیاری  اهمیت  زیستی  سیاستمحیط  برپایهیگذارکند.  باید  جدید  ی های 

ای باشد که بیشترین  های به حاشیه رانده شده و شنیده نشدهپرداختن به نیازهای گروه
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اقلیمی می تغییرات  از  را  افراد    بینند.آسیب  زنان،  کوییر، گروه های در حاشیه مانند 

سیاست در  اقتصادی  لحاظ  به  فرودست  نظر  گذاریافراد  در  باید  زیستی  های محیط 

ها بیشترین تر اشاره شد، این گروهطور که پیشگرفته و توانمند شوند. چرا که همان

  بینند.آسیب را از تغییرات اقلیمی می
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4- this changes everything, Naomi klein 
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 چکیده 

ی دولت فراگیر  )انتگرال( و  این مقاله با استفاده از نظرات آنتونیو گرامشی درباره

دهد. ما هژمونی  شده توسعه میریزی صورت برنامههژمونی، مفهوم هژمونی گوشت را به

انفعال متقابل بین )الف( انحصار دولت در استفاده از زور وعنوان یک فعلگوشت را به 

مبادله و  حیوانات  بر  خصوصی  مالکیت  تضمین  )که  را  گوشت  بر  مبتنی  کاالهای  ی 

سمت انباشت    کند(، و )ب( تولید رضایتمندی در درون طبقات کارگر و متوسط بهمی

ایدئولوژیک   - یم. این امر نخست با اتحاد سیاسی  کنسازی میی گوشتی، مفهومسرمایه

ی فرودست  های طبقه گوشتی و دوم با امتیازات اقتصادی به جناح  یو سازمانی سرمایه

های طرفدار گوشت. هژمونی  خوار و ایدئولوژی شود، یک سبک زندگی گوشت حاصل می

سرمایه اقتصادی  و  اجتماعی  مناسبات  در  کگوشت  و  سرمایه  بین  )رابطهدارانه  ی ار 

ها تضادی بین  حیوان( ریشه دارد. آن   -ی سرمایه  سرمایه( و سرمایه و حیوانات )رابطه

ایجاد می از یک طرف و کارگران مزدبگیر و حیوانات از سوی دیگر  کنند که  سرمایه 

ی گوشتی نیازمند تنظیم سیاسی، فرهنگی و  تولید اقتصادی سرمایهبرای تضمین باز

 ایدئولوژیک است. 

 یشگفتارپ

داری مبتنی بر روابط اجتماعی و اقتصادی متناقضی است که صنعت گوشت سرمایه 

بهبر مجموعه  دارد.  داللت  از مشکالت  فوق ای  مثال،  صنعتی  عنوان  و کشتار  استثمار 

استثمار کارگران مزدی موقت و اغلب مهاجر  کشی و فوق میلیاردها حیوان در سال، بهره

(Birke and Bluhm 2019  ؛Eisnitz 2006 (1997 و تخریب طبیعت را در ،)

محیطی صنعت گوشت شامل سهم آن در بحران  هایی از اثرات زیست نظر بگیرید. نمونه

( ششم Grain and IATP 2018؛  FAO 2013اقلیمی  جمعی  انقراض  و   )

(Vettese 2019, pp. 256-261  است. پژوهشگران همچنین صنعت گوشت را تا )

 (.2020اند )مالم های دیگر دانستهکرونا و ویروس حد زیادی مسئول ظهور

شهرهای امپریالیستی  سیستم جهانی  رغم این مشکالت، در کالنبا وجود این، علی 

ی  داری، صنعت گوشت با توجه به میزان فروش یا تولید، همچنان بخش عمدهسرمایه

، BVE 2020د به  دهد )برای مورد آلمان نگاه کنیصنایع غذا و کشاورزی را تشکیل می
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های  (. این صنعت طی دهه4،7، ص  USDA 2019، برای ایاالت متحده آمریکا  13ص

شود که رشد بیشتری هم داشته  بینی میطور مداوم رشد کرده است و پیشگذشته به

( آنAlexandratos and Bruinsma 2012  ،p. 131باشد  ولو  گوشت  (،  که 

جایگزین سایر  و  موگیاهی  اخیراً  آن  و  های  )گرهارد  باشند  داشته  اقتصادی  فقیت 

 (.2019همکاران 

غیر  این  با  مواجهه  سرمایهدر  منطقی  بودن  پرسشعقالنی  این  مطرح  داری،  ها 

تواند به کار  شود که چرا صنعت گوشت با موفقیت بیشتری نسبت به همیشه میمی

شکل  برد، حداقل بهکه تنها بخشی از سرمایه از آن سود میخود ادامه دهد و چرا با این

بخشمنفعالنه توسط  از  ای  زیادی  میهای  تحمل  مختلف جامعه  پژوهشگران  شود؟ 

کشی اقتصادی  اند تا با ارتباط میان بهره( حیوانی سعی کرده- مطالعات انتقادی )انسانی  

کنیم  اقتصادی بر حیوانات کنار بیایند. با این حال، ما ادعا میی غیرهای سلطهو حالت

تنهایی، مانند مصرف  وانی بهها با ارجاع به مسائل فردی، ایدئولوژیکی، فرهنگی یا رکه آن

پرستانه یا کارنیستی ]اصطالح مالنی جوی برای ایدئولوژی های گونهگوشت، ایدئولوژی 

باعث می را  به شکلی کوته  - شود  پنهانی که خوردن حیوانات  این  مترجم[،  با  بینانه 

ها باید در  (. این جنبه Joy 2010؛  Singer 2002 1975Jاند )ها روبرو شدهپرسش

غیراقتصادی و  نظ ر گرفته شوند زیرا هر کدام به یک عنصر در مجموعه اشکال غالباً 

استدالل می ما  اما  دارند.  اشاره  اجتماعی سلطه  آنروابط  بهکنیم که  برای ها  تنهایی 

)فوق( اجتماعی  پذیرش  کمپانیتوضیح  توسط  حیوانات  و  طبیعت  کار،  های  استثمار 

 گوشتی کافی نیستند.

شود که چگونگی تولید  ی حاضر از این فرض شروع مین زمینه، مقالهبا توجه به ای 

ها با  استثمار و ارتباط آنکاالهای حیوانی مانند گوشت بر اساس روابط متناقض )فوق(

کند نیاز  ی طبقاتی بورژوازی پشتیبانی میاشکال غیراقتصادی که از سلطه در جامعه

بر نظریهبه بررسی نظام اجتمامند مبتنی  پیشبرد چنین توضیحی، ی  برای  عی دارد. 

ادبیات حیوانی )  تاکنون مفاهیم کافی در  زیرا  یابد  باید توسعه    - اصطالحات مناسب 

 طور کلی وجود ندارد.  طور خاص و همچنین در علوم اجتماعی و فرهنگی بهانسانی( به
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 ندانهای زیادداشتویژه های مارکسیست ایتالیایی آنتونیو گرامشی، بهبا نوشته  

نوشته شده است، یک جریان تأثیرگذار در تاریخ    1935و    1928های  او که بین سال

ی اجتماعی انتقادی ظهور کرد )جریان دیگر مکتب فرانکفورت بود( تا ماندگاری نظریه 

سرمایهسرسختانه  جامعهی  با  مواجهه  در  انقالب  عدم  و  پایهداری  بر  که  روابط ای  ی 

بنا شده است را توضیح دهد. بنیانن اقتصادی آشتی  - اجتماعی   گذار و دبیرکل  اپذیر 

ها و فرهنگ  سابق حزب کمونیست ایتالیا با توسل به دیالکتیک بین سیاست، ایدئولوژی 

دار داشت. استدالل ی سرمایه پذیری  ماندگار طبقهسازی  انعطافسعی در درک و مفهوم

 گردد. تصادی استثمار است، میی هژمونی بورژوازی، که محافظ روابط اقوی حول ایده

می  گرامشی  مفاهیم  دهیم  نشان  که  است  این  ما  به  هدف  زیادی  کمک  توانند 

انسانی( کنند، و با این حال،    - ویژه مطالعات حیوانی ) اجتماعی انتقادی و به  ینظریه 

آن از  استفاده  در  تاکنون  اخیر،  مورد  کمبود وجود  حداقل در  تحلیلی جامع  برای  ها 

است.  اصرار می  1داشته  آن  بر  مقاله  این  که در طول  از  همان طور  استفاده  با  کنیم، 

اقتصادی  نظریه  مناسبات  ماندگاری  تبیین  برای  گرامشی  هژمونی  اجتماعی    - ی 

استثمار حیوانات در صنعت گوشت معاصر، چیزهای  فوق   و استثمار کارگران مزدی  )فوق(

ال، این تالش نیاز به مقداری بازنگری و بازسازی  توان به دست آورد. با این حزیادی می

آشتی تضاد  اصلی گرامشی  تمرکز  مبارزهدارد.  و  کار  و  بین سرمایه  ی طبقاتی  ناپذیر 

داری بود. با وجود این، همان طور که در زیر  مرتبط بین این طبقات اصلی در سرمایه

رابطه  از  نه بخشی  را تشتوضیح خواهیم داد، حیوانات  نه  کیل میی سرمایه  و  دهند، 

-9، صفحات  Stache 2019ی طبقاتی هستند )همچنین نگاه کنید به  عامالن مبارزه

جامعه13 به  توجه  با  حاکمیت  ساختار  به  گرامشی  این،  بر  عالوه  سرمایه(.  داری  ی 

های آن. با در  ها یا بخشفقط در مورد یکی از زمینه کرد، نهعنوان یک کلیت فکر میبه

های نظری، ما تفکر گرامشی را ابزاری قدرتمند در جستجوی  ن چالش نظر داشتن ای

 دانیم. ی شکوفایی صنعت گوشت با وجود ناهمسازی اساسی آن میتوضیحی درباره

 
اقتباس.  1 بهبرخی  دارد،  وجود  گرامشی  مفاهیم  مشهورترین  از  )اصطالحی(  ترمینولوژیک  در های  مثال،  عنوان 

(. اما تا آنجا 2017) Pottsعنوان مثال در (، و تحقیقاتی در مورد فرهنگ حول گوشت به2014فیتزجرالد و تیلور ) 

 استفاده قرار نگرفته است.ر این زمینه مورددانیم، چارچوب نظری اجتماعی و مباحث گرامشی تاکنون دکه ما می
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استثمار حیوانات و ی مفهومی تز زیر است: فوق بنابراین، هدف این مقاله توسعه 

سرمایه)فوق( گوشت  صنعت  در  مزدی  کارگران  تخریبعلیداری  استثمار  های  رغم 

سرمایه که  است  این  دلیلش  دارد.  ادامه  اکولوژیکی،  و  گوشتی  اجتماعی  آن   -ی 

میبخش سود  آن  توزیع  و  گوشت  بعدی  فرآوری  تولید،  از  که  سرمایه  از  برند  هایی 

(Stache 2020    ص به    -(  25،  قادر  )ب(  است،  موفق  اقتصادی  نظر  از  )الف( 

ای، یعنی  ، و )ج( قادر به جلب رضایت افراد حاشیهدهی اتحاد داخلی خود استسازمان

دار، نسبت به تولید و مصرف گوشت از نظر  ی سرمایهاعضای سایر طبقات غیر از طبقه 

ی گوشتی هژمونی گوشت را ایدئولوژیک و فرهنگی است. سرمایه  -اقتصادی، سیاسی  

 دهی کرده است.سازمان

ی ما  هژمونی گوشت است و مقالههدف اصلی ما معرفی و گسترش این مفهوم از   

دهد. ما  ی تحقیقات نظری و تجربی بعدی ارائه میاین پیشنهاد مفهومی را برای توسعه

تواند کمک کند تا درک کنیم که حداقل اجماع منفعالنه  کنیم که این مفهوم میفکر می

ها  نسبت به تجارت گوشت نه چیزی است طبیعی و نه صرفاً محصول سیاست، ایدئولوژی 

دهی این اجماع  ی چگونگی سازمانیا فرهنگ. تفکر نظری  هژمونی دیدگاهی را درباره

نظر سیاسی   مبارزات طبقاتی می  -از  ایناقتصادی در  و  ی که چگونه سرمایهگشاید 

تغذیه امور  در  سلطه  به  دستیابی  برای  اقتصادی  گوشتی  هژمونی  به  توسل  با    - ای 

ف و  ایدئولوژیکی  سیاسی،  آنتاگونیستی  اجتماعی،  اجتماعی  روابط  از  فراتر  که  رهنگی 

پرستانه، این مستلزم وجود آن در کوشد. برای مثال، در مورد ایدئولوژی گونه است، می

نتیجه  در  این  وجود  با  و  است،  طبقات  حیوانات  بهره  یبین  از  عرصه   -کشی  ای در 

اندیشه طبقاتی بر  سلطه  برای  طبقات حاکم  آن  در  که  تواناشده،  پیدا  ها  متفاوتی  یی 

 21-23، صفحات   Bernhold 2019از نظر تاریخی جعل شده است. )به    - اند  کرده

 مراجعه کنید(.

مقاله  نظریهدر  ما  نظریهی حاضر،  به  را  مرتبط  ی هژمونی گرامشی  تاحدی  های 

اقتصادی استثمار را با سیاست، اشکال ایدئولوژیک اندیشه،   -دیگر، که روابط اجتماعی 

عنوان مثال،  دهیم. بهدهند، ترجیح میداری به هم پیوند میگ در جوامع سرمایهو فرهن

،  1971( که توسط لوکاچ )'Verdinglichung'وارگی )ی شیءدر مقایسه با قضیه
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(  192-189، ص1973( و آدورنو )163، ص2002(، هورکهایمر و آدورنو )222-83ص

دارد: اول، سیاست، ایدئولوژی و ابداع شده است، مفهوم گرامشی حداقل چهار مزیت  

به را  به  عنوان حوزهترتیب بهفرهنگ  با فرآیندهای خاص خود  های نسبتاً خودمختار 

شده(،  وارههای فتیش )بتوارگی، به شکلشناسد، در حالی که مفهوم شیءرسمیت می

برتری می لوکاچ(  از  ایدئولوژی )در دیدگاه آدورنو بیش  تلقیعنی  به  ی  دهد، و تمایل 

ی گرامشی بر نمایندگی  سیاسی طبقات تأکید  یکسان از هر سه عنصر دارد. دوم، ایده

ی عام ) مربوط به آگاهی (  وارگی عمدتاً یک مسئلهکند، در حالی که مفهوم شیءمی

کند، گرچه داری )در آدورنو بیش از لوکاچ( را توصیف میتمام افراد در جوامع سرمایه

نسبت به مسئله قرار دارند )بیشتر در لوکاچ تا آدورنو(. سوم،  طبقات در مواضع متفاوتی  

آمیز و ساختار طبقاتی سیاست، اشکال اندیشه  دهد که ماهیت منازعهاین امکان را می

مفهوم  و  درک  را  فرهنگ  ایدهو  که  کند  بهی شیءسازی  نادیده  وارگی  مفهومی  طور 

مفهوممی چهارم،  و  اقتصاگیرد.  ویژگی  گرامشی،  مناسبات    -دی  سازی  و  اجتماعی 

دهد. از سوی دیگر، در مورد هم پیوند میتولیدی را با سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ به

ی گردش )مربوط به بازار( و تقسیم کار )فوردیستی( نقاط آغازین  لوکاچ و آدورنو، حوزه

ما، شیءمفهوم شیء نظر  از  این،  بر  نظریوارگی میوارگی هستند. عالوه  ی  ه تواند در 

ی طبقاتی  سازی مارکس و گرامشی از مبارزههژمونی گرامشی ادغام شود، که در مفهوم 

به اندیشه،  اشکال  شکلورای  از  بخشی  ایدئولوژی عنوان  و  هاگیری  فرهنگی  اشکال   ،

 ذهنیات نهفته است.

یابد:  دهد و با این ساختار ادامه میاین مقاله مفهوم هژمونی گوشت را گسترش می  

دهیم که روابط اجتماعی/ اقتصادی در صنعت گوشت خش بعدی، ما نشان میدر دو ب

رابطهرابطه  -داری  سرمایه و  سرمایه  حیوان  ی  سرمایه/  میان    -ی  تناقضی  به  منجر 

طور خاص از سوی  طور کلی و حیوانات بهسو و کارگران مزدی، طبیعت به سرمایه از یک 

می جامعهدیگر  در  کنونی،شود.  بورژوایی  انسانی   بهره  ی  طبقات  و  حیوانات  از  کشی 

ی اجتماعی  دهندهافتد. بنابراین، نیاز به عامل پیونداستثمار شده در یک روند اتفاق می

شود. این عامل  کشانه نمایان میتولید موقتی این روابط  بهرهبرای تضمین حداقل باز

 ی اجتماعی برای صنعت گوشت، هژمونی گوشت است.دهندهپیوند
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یا ب  )فراگیر  انتگرال  دولت  از  گرامشی  برداشت  از  طرحی  مفهوم،  این  درک  رای 

می ارائه  هژمونی  و  مورد حداکثری(  واکاوی   برای  را  گرامشی  مفاهیم  سپس،  دهیم. 

دهیم که چگونه رضایتمندی با ایجاد  گیریم و نشان میی گوشتی به کار میسرمایه

ایدئولوژی و  داخلی  رایج سرمایهوحدت  بهی  های  و  مادی  واسطهگوشتی  امتیازات  ی 

پرستانه سازمان یافته است. در  های گونهگانه، سبک زندگی گوشتخوار و ایدئولوژیسه 

کنیم، اگرچه اظهارات زیر بدون  ی گوشتی آلمان اشاره میاین زمینه، به مورد سرمایه

است. به    تعمیمداری نیز قابلتغییر برای سایر کشورهای اصلی سیستم جهانی سرمایه

های  عنوان اولین نگرش در زمینهبریم بههر حال، مطالب تجربی که ما از آن بهره می

 شده جهت پذیرش موضوع هژمونی گوشت نیاز به تحقیقات جامع دارند. ارائه 

 ی سرمایه: منبع ثابت تضاد طبقاتی رابطه  -  1

سرمایهسرمایهدر کتاب   مارکس  به ، کارل  را  رابطه داری  اجتماعی  عنوان »یک  ی 

ی چیزها. در ( با واسطه 753[، ص  1867]  1996کند )مارکس  میان افراد« معرفی می

ی مستقیم بین افراد  ی اجتماعی اشاره دارد: یک رابطهحقیقت، این فرمول به دو رابطه

ی بازار. رابطه  -ی چیزها است  سطهو دیگری بین همان افراد که با وا  -روابط تولید    -

درک است که تعامل بین این دو مورد در  داری تنها زمانی قابلی تولید سرمایهشیوه 

با هم، آن رابطهنظر گرفته شود.  یا »رابطه  -ی سرمایه  ها  را تشکیل  کار  ی سرمایه« 

 (.  609[، ص 1867] 1996دهند )مارکس می

ری بر سه شرط تاریخی استوار است، اول اینکه داروابط مالکیت و تولید سرمایه 

داران  ی تولیدی نیستند. ابزار تولید در انحصار سرمایهکارگران مزدی مالک هیچ وسیله

رابطه قرار دارد و فرودستان نمی این  باشند.  زندگی مستقلی داشته  ی مالکیت  توانند 

ن است که کارگران اولین منبع تضاد بین سرمایه و کار است. دومین شرط تاریخی ای

کس مقید  ی مستقیم سیاسی به هیچها با سلطهمزدی از نظر سیاسی آزاد باشند. آن 

های بورژوایی برخوردار هستند. با  ها افرادی هستند که از حقوق و آزادی نیستند. آن 

ها مجبورند برای تأمین زندگی خود نیروی کار  این حال، و این شرط سوم است، آن

شود که خرید و فروش  . بنابراین، نیروی کار انسانی به کاالیی تبدیل میخود را بفروشند



 

 

 هژمونی بورژوایی گوشت  570

طور مستقیم به شود. در این راستا، کارگران مزدی ممکن است از نظر سیاسی بهمی

ی ها به طبقهدار خاص وابسته نباشند. با وجود این، از نظر اقتصادی، آنیک سرمایه

 اند. دار وابسته سرمایه

اجتماعی خاص تاریخی تکوین    -رایط، روابط استثماری اقتصادی  بر اساس این ش 

کنند که  ی تولید، کارگران مزدی ارزش اضافی جدیدی ایجاد مییافته است. در حوزه

داران تعلق دارد. کارگران در کاالهایی عینیت یافته است، که مانند ابزار تولید، به سرمایه

چیزی  که چهها خود درمورد اینکنند. آند مینفع و برای سود  سرمایه تولیتحت امر، به

دارد، در کارگاه  یا چگونه تولید کنند دخالتی ندارند. همان طور که مارکس اظهار می

(، نه دموکراسی. این استبداد  362[، ص  1867]  1996»استبداد« وجود دارد )مارکس  

 ی کارگر است.کارگاهی دومین منبع برای تضاد میان سرمایه و طبقه

اقتصادی  خود یک رابطه خودیداری، به ی بازار یا روند گردش سرمایهرابطه     -ی 

ی همان بازیگرانی که بخشی از وسیلهکشانه نیست. این روند در عمل بهاجتماعی بهره

داران و کارگران مزدی. با این حال، در  فرایند تولید هستند بنا نهاده شده است: سرمایه

، اگرچه کاالهایی  شوندفرادی کامالً آزاد و برابر با یکدیگر روبرو میعنوان اها بهبازار، آن 

می خریداری  متقابل  کامالً  شرایط  با  میرا  و  تصمیمکنند  هیچ  گیری فروشند. 

ی تولید و توزیع کاالها و بنابراین در مورد کار اجتماعی وجود ندارد.  دموکراتیکی درباره

می تصمیم  خصوصی  کتولیدکنندگان  نوع  گیرند  چه  برای  کار  نیروی  مقدار  چه  ه 

محصولی صرف شود و روند واقعی کار چگونه عمل کند. بنابراین در بازار تصمیم گرفته 

عنوان شده بهکنند و آیا کار مصرفشود که آیا کاالها خریدار  قادر به پرداخت پیدا میمی

کراتیک سومین وجود روند توزیع دموشود یا خیر. این عدمکار اجتماعی شناخته می

 ی کارگر است.منبع تضاد بین سرمایه و طبقه

انتهای خرید و فروش، صاحبان کاال و خریداران با یکدیگر  در روندهای تقریباً بی 

ی »چیزها«: پول و کاالها،  گوید، با واسطهنه مستقیماً، بلکه همان طور که مارکس می

کاالهای مورد نیاز خود را برای تولید، داران  کنند. از آنجا که سرمایهارتباط برقرار می

فروشند، فرایند تولید،  شده را نیز آنجا میکنند و کاالهای تولیددر بازار خریداری می

 شود. ی بازار انجام میی رابطه اجتماعی استثمار، با واسطه -ی اقتصادی رابطه 
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سیستم   عنوان یکداری به ی سرمایهاین تعامل بین این روابط است که مشخصه  

اقتصادی   نکته  - طبقاتی  است.  تعییناجتماعی  است که ی  این  زمینه  این  در  کننده 

کارگران مزدی کل فرآیند را همانند ورود به آن، بدون هیچ گونه ابزار تولید و از نظر  

داران کنند. در عوض، سرمایهی نیروی کار خود ترک میسیاسی آزاد برای فروش دوباره

کنند و بدین ترتیب ثروت اجتماعی تولید  ، ارزش اضافی انباشت میی تولیدبا هر چرخه

آورند. این چهارمین منبع برای تضاد بین شده توسط کارگران را در انحصار خود در می

 ی کارگر است.سرمایه و طبقه

ی بازار، و  ی سرمایه توسط روابط تولید خاص تاریخی، رابطهطور خالصه، رابطه به 

شود.  ی سرمایه و کار ایجاد و بازتولید شده است تعریف میوسیلهبه  تعامل هر دو، که

دلیل روابط مالکیت نابرابر، روابط غیر دموکراتیک تولید، سازماندهی و توزیع نابرابر  به

ی سرمایه خصلتی آنتاگونیستی دارد. این رابطه ذاتاً کار اجتماعی و محصول آن، رابطه 

کشمکش میان طبقات است. همان طور که مارکس    پایدار نیست بلکه یک منبع دائمی 

سرمایهمی بین  »مبارزه  رابطه گوید،  خود   ایجاد  با  مزدی  کارگر  و  آغاز  دار  سرمایه  ی 

)مارکس  می رابطه553[، ص  1867]  1976شود.«  اگر  بنابراین،  بین  (.  استثماری  ی 

 طبقات قرار است حفظ شود، نوعی سلطه الزم است.  

 حیوان   -ی سرمایه  رابطه  -   2

کنیم که حیوانات  های اخیر در رفتارشناسی حیوانات، ما استدالل میمطابق با بینش

های شناختی، ارتباطی،  چیزهایی نیستند بلکه موجوداتی هستد باهوش و دارای قابلیت

های انسان هستند  ها که گاهی اوقات شبیه به تواناییاجتماعی، انجام کار و سایر توانایی

(. با این  Sachser 2018؛ Brensing 2017؛ Balcombe 2018 )رجوع کنید به

ی اصلی در مبارزات طبقاتی تاریخی ادغام  عنوان یک مسئله ها هنوز بهحال، آزادی آن 

توانند خود را آزاد کنند، از جانب طبقات فرودست  نشده است. در حالی که حیوانات نمی

د. و بدیهی است که حیوانات خود  انعنوان موضوعات رهایی شناخته نشدهمبارز هم به

 اند.  ی حاکم به روابطی بهتر نبودهقادر به واداشتن طبقه
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ویژه  جایگاه  است  موضوع، الزم  این  به  توجه  سرمایهبا  تولید  در  که  به ای  داری 

ی سرمایه ها بخشی از رابطه حیوانات اختصاص داده شده است، توضیح داده شود. آن

گیرند یا کاالهایی را فروشند، دستمزد نمیخود را در بازار نمینیستند، زیرا نیروی کار 

نمی خریداری  بازتولید خود  به برای  و  نیستند  مزدی  کارگر  حیوانات  بنابراین،  کنند. 

عنوان ها از نظر سیاسی به شکل صوری آزاد نیستند. آن همین ترتیب از نظر سیاسی به 

 شوند. یی شناخته نمیهای بورژواافراد یا اشخاصی با حقوق و آزادی

توسط سرمایه   تولید، کار حیوانات مستقیماً  بنابراین  داران تصاحب میدر  شود و 

رایگان است. بنابراین، محصوالت حیوانی صرفاً بخش مادی کاالها، یعنی ذخایر ارزش 

آن)مبادله میای(  تشکیل  را  برای ها  کاری  روز  واقعی  پایان  نه  این،  بر  عالوه  دهند. 

ها تقلیل پیدا  ی آنان از حیوانات صرفاً به نیروی کار آن وجود دارد و نه استفاده   حیوانات

داران است، همان طور که ها در دست سرمایهو زندگی آن  کند. تمام بازتولید، بدنمی

 دهد. ها نشان میها و کشتار صنعتی آنمند بدندستکاری  روشمند و نظام

را  از  کالسیک  درک  با  نمیبطه بنابراین،  سرمایه  در  ی  را  حیوانات  نقش  توان 

شوند و  ی سرمایه کنار گذاشته میداری فهمید. حیوانات در عین حال از رابطه سرمایه

طور کلی و کارگران مزدی شکلی کیفیتاً متفاوت با انسان بهداری بهزمان در سرمایههم

ی اجتماعی خاصی با  طهتوان با رابشوند. به نظر ما این را میطور خاص ادغام میبه

 بخشد، توضیح داد. آن را تداوم می حیوانات که سرمایه

ی  اجتماعی در جامعه  -عنوان یک کل، حیوانات از نظر اقتصادی  همانند طبیعت به 

سرمایه رابطهطبقاتی  طریق  از  فوق داری  رابطه ی  یک  بیان  با  استثمار،  مالکیت،  ی 

(. ما این  534-409، صفحات  Stache 2017  شوند )نگاه کنید بهسرمایه، ادغام می

های حیوانی واقعاً در معرض  نامیم. حتی اگر تمام گونهحیوان می  -ی سرمایه  را رابطه 

سرمایه حیوانات  صاحبان  تمام  و  طبقهسرمایه  نباشند،  سرمایهدار  حیوانات  ی  با  دار 

ید در کارکردهای  ی تولعنوان وسیلهعنوان دارایی خصوصی خود رفتار و از آنان بهبه

استثمار حیوانات توسط سرمایه در فرآیند تولید صورت  کند. فوق مختلف استفاده می

ها و  هایی از آنها یا قسمتکمال، بدن آنوصورت تمامجا، حیوانات بهدر اینگیرد.  می

سرمایه سود  به  و  فرمان  تحت  منافع،  توسط  »آزادانه«  تصاحب محصوالتشان  داران 

سرمایه  -شود  می با  که  زیرا  یا  آزادانه  مولد  کار  نیروی  فقط  حیوانات  روی  گذاری 
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ثابت  سرمایه علوفه    - ی  آن   -مانند  هزبرای  رابطه شود.  ینه میها  اقتصادی  این    - ی 

 داران و حیوانات است. استثمار، اولین منبع آنتاگونیسم میان سرمایهاجتماعی فوق 

داران و حیوانات از نظر اقتصادی و سیاسی مستبدانه است، زیرا رابطه میان سرمایه 

سی یا حمایت  توانند با دومی مطابق میل خود رفتار کنند. هیچ نوع آزادی سیاها میاولی

عنوان مثال  ها وجود ندارد. قوانین حمایت از حیوانات در جوامع غربی، بهواقعی از آن

در آلمان، مقررات جزئی را برای استفاده از حیوانات در نظر گرفته است. اما در عین  

 BMJVاصطالح »علت)های( معقول« )سازند زیرا بهها استبداد را ممکن میحال، آن

برا2019 را  می(  تعیین  حیوانات  از  استفاده  اینی  اشکال  کنند.  تمام  تقریباً  ها 

شود. بنابراین، این  استثمار اقتصادی مانند کشتار برای تولید گوشت را شامل میفوق 

کنند. این استبداد دومین منبع تضاد  قوانین در واقع عدم آزادی حیوانات را تنظیم می

 داران و حیوانات است.میان سرمایه

به  بهوسیله حیوانات  سرمایه  از  خاصی  جناح  و  ی  تصاحب  مستبدانه  شکلی 

را که از حیوانات زنده یا کاالهای    داران شوند. ما آن بخش از سرمایهاستثمار میفوق 

کنند  ی تولید برای تولید کاال و ایجاد ارزش اضافی استفاده میعنوان وسیله حیوانی به 

میسرمایه حیوانی  )نگا ی  به  نامیم  کنید  سرمایهStache 2020ه  حیوانی (.  ی 

سرمایه که  است  گسترده  همچنین اصطالحی  و  لبنیات  و  گوشت  صنایع  در  داران 

 گیرد. ها، البراتوارهای آزمایش حیوانی خصوصی و غیره را دربر میوحشباغ

ی گوشتی  ی حاضر بر صنعت گوشت تمرکز دارد، تنها به سرمایهاز آنجا که مقاله 

سرمایهپردامی کمپانیزد.  تمام  شامل  گوشتی  سرمایهی  با  های  که  است  داری 

استثمار حیوانات جهت تولید گوشت، سود  استثمار کارگران مزدی انسانی و فوق )فوق(

می انباشت  را  پرورشخود  شامل  حداقل  این  صنعتی، کنند.  دامداران  دهندگان، 

فرآوری  و  سرمایهکنندهکشتارگران  است.  بها  گوشتی  اقتصادی ی  نظر  از  شک  دون 

 ی حیوانی است.  پیشروترین و از لحاظ سیاسی تأثیرگذارترین بخش سرمایه

ی سرمایه استثماری و استبدادی آن، آشکار است که رابطهبا توجه به ویژگی فوق  

ی آنتاگونیستی با سرمایه وجود دارد  حیوان نیز آنتاگونیستی است. بنابراین، دو رابطه  -

ها ریشه در همان روند گیرند. آنداری سرچشمه میی تولید سرمایه شیوه که هر دو از  
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اجتماعی به نفع،    -تولید دارند، جایی که کارگران مزدی و حیوانات از نظر اقتصادی  

اراده و به سود طبقه از  استثمار میدار )فوق(ی سرمایهتحت  بنابراین، صحبت  شوند. 

 دانیم. ه با کار مزدی و حیوانات را موجه میی متناقض یا آنتاگونیستی سرمایرابطه 

اجتماعی، که در قلب فرآیند انباشت   -کشی، این تناقض اقتصادی  برای تداوم بهره 

ی گوشتی است، به نوعی حاکمیت سیاسی یا سلطه بر کارگران مزدی و حیوانات سرمایه

زه شود، نیاز کشی از حیوانات چیزی نیست که با آن مبارو همچنین این تصور که بهره

ی سیاسی گرامشی  جاست که سرانجام نظریهدارد، تا تناقض بتواند بازتولید شود. این

 شود.وارد صحنه می

 ی رضایت: دولت فراگیر عالوهاجبار به  -  ۳

اقتصادی استثمار و شکل سیاسی سلطه   -داری شکل اجتماعی  در جوامع سرمایه 

ی  ی مستقیم در کارخانه اجرا شود. طبقه طهاند، حتی اگر سلنسبتاً از یکدیگر جدا شده

طبقه  با  کامالً  اقتصادی  نظر  از  هرحاکم  و  نیست  یکسان  سیاسی  حاکم  در  ی  یک 

شکل صوری از هم  کنند. به عبارت دیگر، اقتصاد و دولت بههای مختلف عمل میحوزه 

 Marxگوید، »توصیف خاص دولت« )جدا هستند. این یعنی همانطور که مارکس می

1975 [1844], p. 78 .) 

بودن دولت از اقتصاد طرفی یا مستقلمعنای بیبا این حال، این توصیف خاص به  

اظهار داشت، »این   سرمایهدرستی در  داری نیست. همان طور که مارکس بهسرمایه

ی مستقیم صاحبان شرایط تولید با تولیدکنندگان مستقیم ]...[ است که  همیشه رابطه 

ی ترین راز، اساس پنهان کل ساختار اجتماعی، و همراه آن، شکل سیاسی رابطه مخفی

کند«  طور خالصه، شکل خاص مربوط به دولت را آشکار می حاکمیت و وابستگی، به

(Marx 1998[1894], p. 778  .) 

ی این بدان معناست که دولت بورژوازی یک شکل سیاسی بنیادی و مبتنی بر رابطه 

سرمایه است. برای اطمینان از بازتولید آن، استفاده از زور در موارد خارجی و داخلی را  

گیرد. این امر اقدامات متقابل خرید و فروش کاال و مالکیت خصوصی در انحصار خود می

تولید تضمین  وسایل  را  خاص  قلمرو  یک  در  حیوانات،  خصوصی  مالکیت  جمله  از   ،
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سرمایهمی دولت  که  حالی  در  بنابراین،  برای کند.  را  رسمی  سیاسی  امتیازهای  داری 

 داری یک دولت طبقاتی است. کند، دولت سرمایهی حاکم اقتصادی فراهم نمیطبقه 

می  اعمال  طبقات  بین  در  قانون  بورحاکمیت  اما شکل  در  شود،  حاکمیت  ژوایی 

کارخانه  از  رابطهخارج  میها  حمایت  عمل  در  را  سرمایه  دستگاهی  دولت  های  کند. 

ضروری سرکوبگر مانند پلیس و ارتش در اختیار دارد. با این حال، تا زمانی که نظم  

به سیاسی  و  بهاقتصادی  که  زمانی  تا  یا  نشود  کشیده  چالش  به  اساسی  شکلی  طور 

ماند. دولت کار خود  زمینه باقی میزیرساخت سرکوبگر در پس فاشیستی تبدیل نشود،

 دهد. را بدون دخالت مستقیم انجام می

پذیر است که انحصار دولت در استفاده  داری تنها به این دلیل امکاناین خویشتن  

ای مردم نسبت به وضعیت موجود استثمار و سبکی از  دهی رضایت تودهاز زور با سامان

آنکه  شود بیکند، تکمیل میپذیر مین در وضعیتی متناقض را امکانزندگی که زیست

شکلی ماهرانه با اقناع و  جایگزین آن شود. با وام گرفتن از عبارات گرامشی، اجبار »به 

(. حاکمیت بورژوازی اجبار  310[، ص  1992]  1971شود« )گرامشی  رضایت ترکیب می

کشی  اقتصادی بهره  - ای شکل اجتماعی  ی رضایت است. اگر تهدید مستقیمی برعالوهبه

دهی رضایت حتی بر استفاده از  و شکل سیاسی حاکمیت وجود نداشته باشد، سامان

 زور برای تأمین اقتصادی و سیاسی بازتولید در مقیاسی تدریجاً فزاینده، غلبه دارد. 

  ی داری شامل استفادهبا توجه به آنچه گفته شد، مفهوم گرامشی از دولت سرمایه 

دهی رضایت است. مفهوم وی از  معنای محدود، و سازمان)بالقوه( از زور، یعنی سلطه به 

این ویژگی دوگانه271[، ص  1992]  1971»دولت فراگیر« )گرامشی   ی حاکمیت  ( 

 گیرد. بورژوازی را در بر می

 هژمونی: از کارخانه به دولت و برعکس   -  4

ن اجبار  و  رضایت  تعامل  شامل  فقط  فراگیر  رابطهدولت  شامل  ی یست. همچنین 

ی  معنای دقیق آن و بقیه ی سیاسی و مدنی، یعنی میان دولت بهدیالکتیکی میان جامعه

ی مدنی« )گرامشی  ی سیاسی + جامعهقول گرامشی: »دولت = جامعهجامعه است. به 

های  توان به دستگاه(. او معتقد است که سازمان رضایت را نمی263[، ص  1992]  1971
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توجه  دولتی نیز باید موردمانند مدارس یا پلیس تقلیل داد. در عوض، نهادهای غیر  دولتی

کند. او  ی مدنی ظهور میقرار گیرند. در واقع، طبق نظر گرامشی، این امر در جامعه

ی سیاسی و مدنی  تعامل موفق بین اجبار و اقناع، جامعه  - کند که هژمونی  استدالل می

 (.285[، ص 1992] 1971ود« )گرامشی ش»در کارخانه متولد می -

فرمول  این  با  میگرامشی  اشاره  شرط  دو  به  حداقل  سازمانبندی  که  دهی  کند 

کند. اول، ضرورت اقناع طبقات فرودست  ی بورژوازی ضروری میرضایت را در جامعه

گیرد و اساساً  ی مدنی نشأت میاجتماعی است که از جامعه  -ناشی از تضاد اقتصادی  

بهمی  متراکمرخانه  در کا نتیجه شود.  رضایت  به سازماندهی  نیاز  روابط بیان دیگر،  ی 

از آن  -اجتماعی   اقتصادی در    -جا که روابط اجتماعی  اقتصادی استثمار است. دوم، 

داری آنتاگونیستی است و هژمونی سعی در تنظیم و تعدیل تناقضات آن دارد،  سرمایه

طبقه دو  بین  نیز  هژمونی  اصلساخت  کامالً  ی  هرگز  هژمونی  است.  مناقشه  مورد  ی 

 شده نیست.مومومهر

وجه هیچاجتماعی دارد، اما مبارزه برای هژمونی به  - گرچه ریشه در روابط اقتصادی   

های  ی اقتصادی نیست. درگیری طبقاتی برای هژمونی نیز در عرصهمحدود به حوزه

می انجام  ایدئولوژیک  و  اینسیاسی  اشود.  در  نیز  معرض  ها  در  خود  خاص  شکال 

  - گیرند و دارای ساختی طبقاتی هستند. با توجه به شرایط متفاوت  کشمکش قرار می

مزیتی ساختاری در    سرمایه  -تر از همه قدرت پول  انباشته و یک دولت طبقاتی  مهم

 ای ناهموار روبروست.ها دارد و با مبارزهاین عرصه

مستقیم  بازیگران  از  هژمونی  برای  اقتصادی  مبارزه  نبرد  بخش  در  طبقاتی  ی 

های استراتژیک  رقیب به دولت  ی مدنی در قالب پروژهی مدنی، از طریق جامعهجامعه

های مختلف مالی، ایدئولوژیک و  ی مبارزات طبقاتی در دستگاهشود. نتیجهمنتقل می

دستگاه سیاستسایر  و  دولتی  موقعیتآن   های  به  توجه  با  است.  متراکم  های  ها 

غیردستگاه نهادهای سیاسی  با  مقایسه  دولتی در  آنهای  تأثیرات دولتی، سیاست  ها 

 گیری هژمونی دارد. کننده و انتخابی استراتژیکی در شکلتقویت 

های استثمار شده  شود؟ چگونه تودهحال، در واقع رضایت چگونه سازماندهی می 

ی حاکم تبدیل شوند؟  بقهگران به طشوند تا سلطهو به حاشیه رانده شده ترغیب می

کند. اول، او خاطرنشان  تحلیل میگرامشی این فرایند را با توجه به دو عنصر اصلی  
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ی مسلط ایجاد شود تا بتوان به  های موجود در طبقهکند که باید وحدت بین جناحمی

یافت.  دست  می  1هژمونی  اساسی  اقدام  دو  اولبا  یافت.  دست  وحدت  این  به  ،  توان 

های خود دست  داران مجبورند از منافع اقتصادی، جناحی  محدود و خودخواهیسرمایه

ها باید چارچوبی برای یک ایدئولوژی و فرهنگ مشترک سیاسی بین  بکشند. دوم، آن

ها در مورد طرح وجه اختالفات یا درگیریهیچخودشان تنظیم کنند. چنین چارچوبی به

 برد. انضمامی آن را از بین نمی

ی طبقات وسیله ی مسلط به دوم  ساخت هژمونی شامل ایجاد تأیید طبقه  فرآیند 

از جناح آمیز این کار،  های مربوط به آن است. برای انجام موفقیت فرودست یا برخی 

صورت دیالکتیکی ترکیب شود. اول، »منافع و تمایالت  الزم است حداقل سه جزء به 

آنگروه بر  هژمونی  که  اعمال میهایی  )گرامشی شود،  ها  است«  گرفته شده  نظر  در 

ی غالب موظف به »نوعی قربانی  (. این بدان معناست که طبقه183[، ص.  1975]  1996

اقتصادی   )گرامشی    -کردن  مبنای 183[، ص.  1975]  1996شرکتی«  عنوان  به   )

قربانی این  حال،  این  »با  است.  نمیسازش  تحت ها  را  موارد ضروری  قرار توانند  تأثیر 

های  (. به عبارت دیگر، حداقل برخی از بخش183[، ص  1975]  1996رامشی  دهند« )گ

تواند برای سود  کنند که از نظر اقتصادی میی کارگر امتیازاتی مادی دریافت میطبقه 

ی  آور باشد. با این وجود، این امتیازات هرگز روابط تولید بورژوازی یا رابطه و انباشت زیان

از زندگی یا زندگی روزمرهی بازار را تحت تأثیر قرار نم را   دهند. دوم، سرمایه سبکی 

ی مردم  شوند و مربوط به تأمین نیازهای تودهحول کاالهایی که در بازار فروخته می

تواند به مصرف  طریقی نمی  هیچی زندگی به  کند. با این حال، شیوه است، طراحی می

هایی برای ساخت فرهنگی و سیاسی  فردی کاالها تقلیل یابد. از جمله موارد دیگر، طرح

ی زندگی  ها. در زیر، شیوهها و هویتها است: ذهنیتپنداره از انسانزندگی و )خود(

دهیم. سرانجام، سوم،  خواری را که برای هژمونی گوشت ضروری است شرح میگوشت 

 
های  طور کلی، بلکه توسط جناحدهی هژمونی نه لزوماً توسط یک طبقه بهدر مابقی مقاله، از تکرار این که سازمان.  1

دار به ی سرمایهکنیم. در واقع، بنیاد و اساس هژمونی بورژوازی توسط کل طبقهشود خودداری می طبقات انجام می 

ترتیب درون سرمایه و کار( در مورد هژمونی درون  های طبقاتی )بهشود. از طرف دیگر، بین جناحگذاشته می  اجرا

 هژمونی بورژوازی نیز مبارزه وجود دارد.
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های خود به  ی غالب در تبدیل ایدهپذیر است که طبقههژمونی تنها در صورتی امکان

های ایدئولوژیکی  ها ، روایتهای غالب جامعه موفق شود. این موضوع به ایدئولوژی ایده

کشی  پرستانه و سایر موارد اشاره دارد که همزمان بهرهو اشکال فکری نژادپرستانه، گونه

ی  فرودست، حیوانات و طبیعت توسط سرمایه را توضیح، توجیه و و سلطه بر طبقه

 کنند.  پنهان می

با در نظر گرفتن این ساختار هژمونی، باید تأکید کرد که، همان طور که در    اگرچه 

بندی ها در صورتوجه انحصار سیاست، فرهنگ یا ایدئولوژیهیچباال ذکر شد، سرمایه به

ها را با توجه به منافع اقتصادی  اجتماعی فعلی را ندارد. بلکه سبک زندگی و ایدئولوژی 

زمان، سبک زندگی و اشکال فکری  کند. در عین حال، همخاص خود ایجاد و ترویج می

ی  های مورد منازعهی مدنی و دولت در عرصهطور مداوم توسط دیگر بازیگران جامعهبه

می  توسعه  و  شده  بازسازی  ایدئولوژی  و  فرهنگ  به سیاست،  مستقیم  پیوند  یابد. 

می کاهش  کارخانه  در  سرمایه  با  )باز(توآنتاگونیسم  خود   و  خودمختار یابد  نسبتاً  لید  

کند.  داری با افزایش فاصله از روند تولید سود رشد میهای سرمایهفرهنگ و ایدئولوژی 

ایدئولوژی  را در  های سرمایه)باز(تولید نسبتاً خودمختار فرهنگ و  داری حتی فضایی 

،  بار دیگرکند. یکداری باز میسرمایهی مدنی برای اشکال غیر و ضدهای جامعهمویرگ

مهر هرگز  نمیوهژمونی  زندگی  به  شود. موم  در  دیگر  بازیگران  تمام  و  سرمایه  عالوه، 

از سرمایهروزمره با بسیاری از سنت ها را با  داری پیوند خورده و آنهای جوامع قبل 

   1کنند. عناصر معاصر فرهنگ روزمره ترکیب می

جایی آزاد  معنای دقیق، مالکیت خصوصی و جابهدرمجموع، در حالی که دولت به 

ی مسلط سعی در ایجاد وحدت داخلی و با  کند، طبقهکاال و پول را با زور تضمین می

از یک سو، و ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی از سوی  استفاده از فداکاری های اقتصادی 

بیناطبقاتی در جامعه اجماع   این فرایندها  دیگر یک  اگر تمام  ی مدنی و دولت دارد. 

میبه پر  استثمارشدگان  و  استثمارگران  بین  شکاف  بخورند،  پیوند  آنهم  گاه،  شود. 

 
های نسبتاً خودمختار توسعه و بازتولید هر حوزه، یعنی سیاست، ایدئولوژی و  در این مقاله، ما در مورد حالت.  1

ها بر روابط اجتماعی ف اقتصادی ی آنها، یا اثرات معطوف به گذشتهر مورد هر یک از سوابق آنفرهنگ بورژوازی، د

 دهیم.داری بیشتر توضیح نمیسرمایه
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میجامعه واحد  سمت  یک  به  سیاسی  و  مدنی  استثمار ی  روابط  از  رضایت  و  رود 

ط به  ی مسلشود، طبقه طور خالصه، هژمونی حاصل میشود. بهداری برقرار میسرمایه

حداقل تا    -تواند ادامه یابد  شود و انباشت سرمایه میکننده تبدیل میی رهبری طبقه 

طور مؤثر و جدی با تحوالت ساختار اقتصادی به چالش کشیده یا تضعیف زمانی که به

های مخالف  ماند و جنبششود. در ضمن، حفظ هژمونی همچنان مورد مناقشه باقی می

ی گذاری طبقهخواهند کرد، که این امر مستلزم سرمایه  برای از بین بردن آن تالش 

 ها و نیروی انسانی است. حاکم در کار، زمان، فناوری

 ی گوشتیوحدت سرمایه  -   5

قبل از اینکه وارد بحث ایجاد هژمونی گوشت شویم، الزم است که جزئیات نقش 

باال    داری و ساخت هژمونی رااقتصادی سرمایه  - حیوانات در روابط اجتماعی   که در 

توجه قرار گیرد تفاوت  ای که در اینجا باید موردمعرفی کردیم یادآوری کنیم. اولین نکته

ی کارگر و حیوانات از نظر عاملیت سیاسی است. در حالی که کارگران مزدی  بین طبقه 

، حیوانات قادر به انجام همین توانند برای منافع خود از نظر سیاسی مبارزه کنندمی

ی  های سیاسی و مخاطبان سرمایهی کافی. بنابراین، طرفحداقل به اندازه  - ستند  کار نی

استثمار حیوانات در صنعت گوشت، خود حیوانات گوشتی برای ایجاد رضایت در فوق 

داری هستند که  ی طبقاتی سرمایههایی از جامعهنیستند. در عوض، مخاطبان، بخش

بهمی را  درتوانند حیوانات  بالقوه  به    طور  متعهد  و  کنند  ادغام  مبارزات سیاسی خود 

هایی برای تعارض میان سرمایه ها شوند. به عبارت دیگر، یافتن تعدیلبهبود وضعیت آن 

به کار  نظریهو  اجتناب معنای  امری  گرامشی  هژمونی  انسان ی  زیرا  است،  های  ناپذیر 

می  فرودست تبدیل  سلطه  و  انباشت  مانع  به  حال،  خود  این  با  و  شوند.  نارضایتی 

شود.  ها مهار میهای موجود در کارخانهاطاعت حیوانات تا حد زیادی توسط فناوریعدم

انسان را به مشکالت بزرگفقط  نیازهای حیوانات  انباشت و سلطه  ها قادر هستند  تر 

های مختلف اجتماعی در طول تاریخ در این راه  تبدیل کنند، همان طور که جنبش

های سیاسی، فرهنگی،  ها، که چالشبطه با مطالبات این جنبشاند. در راتالش کرده

می بازتاب  را  اقتصادی  گاهی  حتی  و  جلب  ایدئولوژیکی  از  جلوگیری  برای  و  دهد، 
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ی گوشتی باید پیشنهادی ارائه دهد که امکان  تر جامعه، سرمایههمدردی اقشار گسترده

شده.  کند اما به روشی تعدیل  کشی از حیوانات و سلطه بر آنان را فراهمبازتولید بهره

 ها بستگی دارد. ها و میزان پیشرفت سیاسی آنی تعدیالت به قدرت جنبشدامنه 

از  نکته  بر حیوانات بخشی  اول، مالکیت خصوصی  ی دوم شامل سه جنبه است. 

طور کلی است. دوم، رضایت نسبت به  داری بر ابزار تولید به مالکیت خصوصی سرمایه 

حیوفوق  فوق استثمار  برای  رضایت  از  بخشی  تنها  گوشت  تولید  برای  استثمار انات 

فوق  سوم،  است.  بینحیوانات  و  ملی  عناصر  از  یکی  تنها  همچنین  المللی  استثمار 

عبارت دیگر:  طور کلی است. بهی کارگر و طبیعت توسط سرمایه بهاستثمار طبقه )فوق(

های  ی طرفدار گوشت با جنبههاتولید گوشت، سبک زندگی پیرامون گوشت و ایدئولوژی

ها جدا  تواند از لحاظ تحلیلی از آن دیگر هژمونی بورژوازی گره خورده است و فقط می

 شود. 

استثمار  ی حاضر بر ایجاد رضایت از فوق عبارت دیگر، در حالی که تمرکز مقالهبه 

ی دهی و موفقیت آن را بدون زمینه توان سازمانداری است، نمیحیوانات در سرمایه 

رابطه گسترده از  رابطه تری  از  طبیعت و رضایت  سازمان  - ی سرمایه  ی سرمایه،  یافته 

طبی و  مزدی  کارگران  به  استثمار  کنید  )نگاه  فهمید  از طرف Stache 2019عت   .)

از آن است،   بورژوازی در کلیت آن، که هژمونی گوشت بخشی  دیگر، حفظ هژمونی 

آید  داری بر سر حیوانات میبدون نوعی اغماض منفعل نسبت به آنچه در تولید سرمایه 

جنگند،  ت میهای اجتماعی که برای اصالحات برای حیوانایا اعطای امتیازاتی به جنبش

 تواند موفق شود. نمی

پیشرفت   چگونگی  مورد  در  نظری،  انتزاعات  و  تعدیالت  این  داشتن  نظر  در  با 

سازمانسرمایه برای  و  شد  اشاره  باال  در  که  روشی  دو  به  گوشتی  هژمونی،  ی  دهی 

تحقیقات بیشتری الزم است. اولین مورد مربوط به ایجاد وحدت داخلی است که مستلزم  

ی اشکال ایدئولوژیک مشترک های اقتصادی جزئی و توسعهشتن خودخواهیکنار گذا

پیشنهاد  عنوان نقطهاست. ما مشاهدات زیر را به ی شروع تجربی برای مطالعات آتی 

 کنیم. می

سرمایه  آلمان،  میدر  سعی  گوشتی  سازمانی  با  گروهکند  در  ذیدهی  نفع  های 

اجازه که  و  سیاسی،  هماهنگی  داخلی،  بحث  و  ی  جامعه  با  را  صدا  یک  با  گفتگو 
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میدستگاه فراهم  دولتی  خودخواهیهای  بر  این  کند،  کند.  غلبه  خود  جزئی  های 

بههای ذیگروه مینفع  منعکس  را  آلمان  )قرمز(  ساختار صنعت گوشت  کنند.  خوبی 

Verband der Fleischwirtschaft  (VdF  )گوشت صنایع  انجمن  سازمان    1، 

نحصارات بزرگ گوشتی است که ذبح گوشت و تولید آن را به پشتیبان و نزدیک به ا

سرمایه سه  دارند.  برجسته عهده  )  دار  گوشت  صنعت  و  Tdnnies  ،Vionدر 

Westfleischهیئت در  نمایندگانی  یک  هر  )مدیره(  دارند  آن  (.  VdF 2020ی 

 Bundesverbandکنندگان گوشت در  داران کوچک گوشتی و عمدتاً فرآوریسرمایه

der deutschen Fleischwaren industrie  (BVDF  صنعت فدرال  انجمن   ،

هایی  مؤسسه   BVDFو    VdFآیند. با این حال، در حالی که  گوشت آلمان( گرد هم می

ها جلسات  ها اتحاد آتی صنعت گوشت است. برای مثال، آنجدا از هم هستند، هدف آن

  VdFو مقاالت مشترکی دارند )به  اند  با هم برگزار کرده  2004ی خود را از سال  ساالنه

ها با هم در سازمان ارتقای صادرات مراجعه کنید(. عالوه بر این، آن  BVDF 2019و  

های  ها و ایدئولوژی کنند. ابزار اصلی برای ایجاد نظرگاهکار می  GmbHگوشت آلمان  

ماهنامه آلمان،  در  برای صنعت گوشت  رسمی   Fleischwirtschaftی  رایج  ارگان 

BVDF  آماده بزرگ  صنایع  به  که  نیز  را  موضوعاتی  همه،  این  با  و  است.  سازی 

شامل رئیس    دهد. هیئت مشورتی آنشوند، پوشش میبندی گوشت مربوط میبسته 

برند،    VdFسابق   )دکتر یواخیم ویگنر،   BVDF(، مدیرعامل سابق  2007-19)پل 

  2013از سال  BVDFی ( و دکتر کالوس یوزف هوگ، عضو هیئت مدیره14-1999

نقطه  مشورتی  هیئت  گروهاست.  میان  در  که  است  شبکه  از  اتصالی  ذیی  نفع  های 

ورده است. این مجله هم به موضوعات گوشتی و مؤسسات علمی وابسته گره خ  یسرمایه

  Fleischwirtschaftپردازد.  های دولتی میمربوط به تولید گوشت و هم به دستگاه

انتشاراتی آن )گروه رسانه ها و  ترین کنفرانس( همچنین مسئول مهمdfvای  و مرکز 

بههای ساالنهکنگره آلمان هستند.  آن ی صنعت گوشت  مثال،  بهعنوان   طور منظمها 

Frisch Forum Fleisch  المللی سبز،  ی بین)انجمن گوشت تازه(، بخشی از هفته

 
برگردان.  1 ترجمهتمام  اینکه  مگر  است  انجام شده  نویسندگان  توسط  انگلیسی  به  آلمانی  از  در های حرفه ها  ای 

 دسترس باشد.
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کنند.  ( را در برلین برگزار میMesse Berlin 2020»داووس  تجارت کشاورزی« )

گفتگو و  و  فضایی را برای بحث dfvای و گروه رسانه Fleischwirtschaftبنابراین،  

 کنند.  وعات فعلی و استراتژیک فراهم میی مواضع در مورد موضکار جمعی درباره

مقایسه و  دیگر  مثالی  برای  اما  فقط  مشابه  ساختار  متحده،  ایاالت  در  کوتاه،  ای 

، انستیتوی گوشت آمریکای شمالی  BVDFو    VdFهای خواهر  متفاوت است. سازمان

(NAMIو انجمن فرآوری )( کنندگان گوشت آمریکاAAMPبه ،)  ویژه اولی، بسیار

دهی  انسجام میان  فعال هستند و در مدیریت افکار عمومی توسط خود و سازمانبیشتر  

 Meat + Poultryتر مجالتی مانند کنند. این شامل موقعیت ضعیف خود فعالیت می

)گوشت + طیور( است که با وجود این به روشی که در باال اشاره شد به وحدت صنایع  

 کند. سازی گوشت کمک میآماده

 های گوشتخوار و ایدئولوژی، سبک زندگی گوشت فداکاری   -  6

بخش دوم در ساخت هژمونی گوشت که در آن نیاز به تحقیقی عمیق و دقیق را 

ی ی گوشتی برای ایجاد رضایت در بین طبقهدهیم، در مورد تالش سرمایهتشخیص می

شده حول گوشت و  های مقتضی، سبک زندگی طراحیفرودست با استفاده از فداکاری

های مرتبط است. در زیر برخی از افکار و مشاهدات اولیه در  ای از ایدئولوژیجموعه م

 مورد این موضوع آمده است.

دموکراتیزه  زمینه  این  در  نکته  )  اولین  فراطبقاتی  ا عمال  cross-classکردن   )

انسان عبارت دیگر،  به  است.  بر حیوانات  هر طبقهحاکمیت  از  به داشتن  ها  ای مجاز 

به حیوانا سرمایهت  در  خصوصی  دارایی  ترتیب،  عنوان  این  به  هستند.  داری 

ا عمال حاکمیت شرکت کنند، بهها میشوندهحکومت  با داشتن توانند در  عنوان مثال 

توانند نوعی سلطه را ا عمال کنند، که در بیشتر موارد ها میحیوانات خانگی. بنابراین، آن

تر وحشیانه است. با  تر و کموضوح بسیار ظریفهها بها یا دامدارینسبت به کشتارگاه

می نظر  به  حیوان،  با  رابطه  در  حال،  و  این  مزدبگیر  کارگران  بین  تفاوتی  که  رسد 

داران وجود ندارد، حتی اگر این دومی از استثمار و سلطه بر حیوانات سود مالی  سرمایه

کنیم که این دموکراتیزه  کنند. ما گمان میها این کار را نمیببرند، در حالی که اولی
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فرا فوق کردن   که  باشد  این  اصلی   دلیل  سلطه  اول  طبقاتی   نگاه  در  حیوانات  استثمار 

 آید و نه یک موضوع طبقاتی.موضوعی مربوط به گونه به نظر می

ویژه در مورد گرایی حیوانات است. حیوانات بهدومین امتیاز مهم، تدوین حقوقی رفاه

طور رسمی توسط قوانین بورژوایی فرایندهای مستقیم اقتصادی، بهزندگی در خارج از  

استثمار حیوانات، ی فوق شوند. با این حال، در حوزهحمایت از حیوانات محافظت می

ها نیز حداقل باید برخی از مقررات را رعایت کنند. قانون حمایت از حیوانات  شرکت

یک موجود دیگر« »باید محافظت    عنوانگوید: »زندگی و رفاه« »حیوان به آلمان می

دهد که  شده وجود دارد، زیرا قانون ادامه میی شناخته شود«. با این حال، یک روزنه

یا آسیب به یک حیوان« می اعمال شود  »درد، رنج  تواند در صورت »علت منطقی« 

(BMJV 2019مهم شامل  این  سایر  (.  و  گوشت  از  حاصل  اقتصادی  منافع  ترین 

نظریهمی  تولیدات حیوانی از دیدگاه  را  بیشتر  به بحث  نیاز  راستا، ما  این  در  ی شود. 

 دانیم. کشی از حیوانات الزم میگرایی حیوانات در توجیه بهره هژمونی در مورد نقش رفاه

امپریالیستی بودن گوشت، حداقل در کالنصرفه بهی سوم، مقرون جنبه   شهرهای 

پایین کاالهای  است. در حقیقت، قیمت از )فوق(های  استثمار کارگران   گوشتی ناشی 

مهاجر، سود باالی سرمایه کند. اما در عین حال،  ی گوشتی را نیز تضمین میعمدتاً 

توانند شریک مصرف گوشت باشند  های فرودست میدهند که تودهها اطمینان میآن 

لیستی  شود و به یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی امپریاکه بیانگر توانگری محسوب می

شهرها بخشی از یک  دهد که مردم کالنتبدیل شده است. مصرف انبوه آن نشان می

 ,Fiddes 1991, pp. 165-175; Rifkin 1992ی مرفه پیشرفته باشند )جامعه

pp. 245-249 سادگی یک نیاز طبیعی نیست و (. با این حال، مصرف انبوه گوشت به

های  نیم که چگونه آن را بخشی از شیوه صورت تاریخی بررسی کمفید خواهد بود که به

ها  دهد بر سر قیمتی گوشتی اجازه میای که به سرمایه گونهاند بهمعاصر زندگی کرده

 زمان سود کسب کند. مصالحه و هم

کدام »تأثیری بر موارد ضروری ندارند« )گرامشی  ها«، که هیچتمام این »فداکاری 

ی پیروزی بر طبقات فرودست برای حفظ  (، مبنای مهمی برا183[، ص 1975] 1996

استثمار حیوانات الزامی است. با توجه به این هر  وضعیت موجود است که برای آن فوق 



 

 

 هژمونی بورژوایی گوشت  584

واقعیت مجموعه   دو  همچنین  و  هستند  احساس  واجد  موجوداتی  حیوانات  از که  ای 

تواند  محیطی و سالمتی مرتبط با صنعت گوشت، دومی نمیتأثیرات اجتماعی، زیست

بدون چنین مصالحه به و  بهراحتی  ایدئولوژیکی،  توجیهات  و  از طریق ها  مثال،  عنوان 

تنهایی  های ذکر شده بهگرایی حیوانات، به حیات خود ادامه دهد. با این حال، جنبه رفاه

از آن باعث هژمونی گوشت نمی پروراندن یک ها، هدف سرمایهشود. فراتر  ی حیوانی 

های ایدئولوژیکی بیشتری است  شت و ترویج روایتخوار حول گو سبک زندگی گوشت

 آورد عادی، توجیه و پنهان سازد. که آنچه را که بر سر حیوانات می

از جهات مختلف گوشت بورژوازی  بدون  سبک زندگی  خوار است. زندگی روزمره 

به  روی گوشت  بر  عالی  شک  غذاهای سطح  از  است.  بنا شده  تغذیه  از  عنوان بخشی 

کباب   تا  می  -رایج  گرفته  بنا  گوشت  حول  عمدتاً  خوردن  و  اگر  آشپزی  حتی  شود، 

خواری و وگن در دنیای غرب محبوبیت بیشتری پیدا کرده باشد. به این  های گیاهرژیم

ی بسیار متنوع آشپزی و غذا خوردن فروش کاالهای حیوانی را ترتیب، فرهنگ روزمره

می تغذیه تضمین  به  انسان  نیازهای  همچنین  اما  متداول    کند.  فرهنگی  تکنیک  و 

 دهد. استثمار حیوانات ارتباط میپز را با شکل جاری فوق وپخت

تبلیغات سرمایه  انواع مختلف  را که  زندگی  دادهاین سبک  اند،  ی گوشتی شکل 

دهند. این شامل تبلیغات مستقیم مربوط به  های جمعی تقویت و گسترش میرسانه

تغذیه مورد  در  اطالعات  »ممحصول،  دستور ی  انتشار  و  »سالم«،  و  و  العملدرن«  ها 

کند. این  ی گوشتی تولید میهایی است که سرمایهپز برای انواع گوشتوهای پختایده

به  با  امر  رژیم غذایی همراه  تفکر گرامشی،  اساس  بر  این دلیل مهم است که  به  ویژه 

تولید لباس و  اجتماعی است که  مسکن،  روابط  مثل، »از جمله عناصر زندگی  در آن 

شود«  ای( نمایان میترین حالت )یعنی تودهشکل کلی به بارزترین و گستردهاجتماعی به

دهی  (. یک مثال خوب برای سازمان 355-354[ ، صفحات  1992]  1971) گرامشی  

وب گوشت،  بر  مبتنی  زندگی  مشتریسبک    fleischexperten.deمدار  سایت 

بازیکنا تمام  است که  اصلی سرمایه)متخصصان گوشت(  آلمان در سال  ن  ی گوشتی 
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کند مانند  میزبانی می  NAMIهای مختلفی که  سایتاند یا وباندازی کردهراه   20191

meatpoultrynutrition.org    یاmymeatup.orgآن دیگر،  موارد  کنار  در  ها  . 

ی بر  دهند و از مزایای رژیم غذایی مبتنهایی برای هر نوع گوشت ارائه میالعمل دستور 

 کنند. گوشت تمجید می

سرمایه فرهنگ  اگرچه  یک  کردن  هماهنگ  برای  طبقاتی  قدرت  از  گوشتی  ی 

تواند آن را کامالً تعیین خوار از موضعی مسلط برخوردار است، اما نمیی گوشت روزمره

انجام   هال  استوارت  مانند  فرهنگی  مطالعات  پژوهشگران  را    مشابه  مشاهدات  کند. 

حال، ما در کنار موارد دیگر مجدداً به تئوری هژمونی گرامشی رجوع   اند. با این داده

عنوان زمان سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ بهکار وی با درک هم  کنیم، زیرا ویژگیمی

ی مبارزه از سوی دیگر مشخص  عنوان یک عرصهی طبقاتی از یک سو، و بهابزار سلطه 

نفشودمی به  را  مشکل  این  دارد  تمایل  هال   .( موضعی  جنگ  مفهوم   war ofع 

positionشود ، هم دیالکتیک  ساختار اجتماعی و عامل آگاه  ( حل کند. آنچه گم می

داری. )برای بحث ی طبقاتی سرمایهاست و هم ضرورت توجیه ایدئولوژیک در جامعه

برتری مورد  به در  کنید  نگاه  هال،  به  نسبت  ایدئولوژی  از  گرامشی  درک  های 

Bernhold 2019،  19 -38صفحات .) 

یابد.  ی گوشتی تجلی میاشکال ایدئولوژیک و فرهنگی در استقالل نسبی از سرمایه 

های تلویزیونی و غیره  ها، شوویژه در صنعت فرهنگی مجالت آشپزی، وبالگاین امر به 

نیستند. با وجود   وابستههای گوشتی  ها مستقیماً به شرکتمشهود است. معموالً، این

ای بازتولید  گونه خواری غالب را بهپز، سبک زندگی گوشتوفرهنگی پخت  ، صنعتاین

کند که بتوانند با سودآوری تولید و بنابراین از لحاظ فرهنگی از روشی برای زندگی  می

 کنند. نفع صنعت گوشت است حمایت که به

ی مرتبط با گوشت، نقش گوشت و مصرف  یکی دیگر از جنبه های زندگی روزمره 

ذهنیتر ساخت هویتآن د و  نیمکره  هاها  در  بهاست.  گوشت  غربی،  مثال ی  عنوان 

عنوان مظهر غذای مردانه در نظر گرفته  تجسم مردانگی، قدرت و سلطه، و مصرف آن به 

 
سال  .  1 پاییز  عنوان  وب،  2020در  با  دیگری  همان جهت  fleisch.de-fokusسایت  با  گوشت(  گیری )تمرکز 

 پردازد.جایگزین آن شد که به همان اهداف می 
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 .Adams 1990; Fiddes 1991, pp. 144-164; Rifkin 1992, ppشود )می

236-244  .) 

مند در  شکلی نظامل مختصر از آنچه باید بهخواهیم دو مثاهم میدر این زمینه، باز 

سال   در  اول:  کنیم.  ارائه  گیرد،  قرار  بحث  و  بررسی  مورد  گوشت  هژمونی  چارچوب 

، کمپین  Edekaفروشان در آلمان،  ی گوشت در میان خردهکننده، سومین تولید 2017

را تحت هشتگ  رسانه برای گوشت کبابی  آتش(  )لردهای    'herrendesfeuers'ای 

ی مسیحی  (. در آن، اسطوره Edeka 2017منتشر کرد. اوج تبلیغات آن یک ویدئو بود )

خدای پدر که به مردم آتش داد تا تاریخ را به راه بیندازند، از منشاء فرضی آن تا مردان 

شود. داستان را پیرمرد سفیدپوستی با کت  کنند، دنبال میامروزی که گوشت کباب می

کند که در طول تاریخ، مردان تنها با تالش  کند. این کلیپ ادعا میو شلوار روایت می

از آتش به اینجا  عنوان نمادی  برای بیشترین کنترل بر آتش توانستند مرد شوند. در 

ها، تسخیر جهان و داشتن قدرتمندترین قوای جنسی استفاده برای پیروزی در جنگ 

رل آتش با اعطای نیروی کباب  شود. با این حال، داستان اصلی این است که کنتمی

بخشی  سازد. بنابراین، فیلم یک هویتکردن و خوردن گوشت به مرد، از او یک مرد می

 از مردانگی  فراتاریخی است که اساساً با گوشت ارتباط دارد. 

شود کمتر سنتی اما  دوم، ذهنیتی که توسط فرهنگ رایج مدرن به مردان ارائه می 

  ، همان !Beefی آشپزی آلمانی ی دو ماهانهعنوان مثال مجلهنه کمتر مردانه است. به

طرز متفاوتی آشپزی )مردان به  'Manner kochen anders'طور که زیرنویس آن  

عنوان یک گروه هدف متمرکز شده است. این  کند، بر روی مردان بهکنند( اشاره میمی

گوشت و مصرف گوشت   طور منظمجوید، زیرا بهمجله به یک مردانگی سنتی توسل می

ی عنوان مثال نشریهکند. بهها برابر میرا با زنان )یا اعضای بدن زنان( و قدرت بر آن

های همبرگر خام را روی جلد خود با عنوان ، دوستون از تکه 2012سال    2ی  شماره

بزرگ«ممه » میBeef 2012)  های  نشان  برای  (  عامیانه  نام  یک  با  یعنی  دهد، 

طور که برای مردان   کند، همانهای برگر را برابر میها و تکهزن، آنهای بزرگ  سینه 

اشاره   این مجله به یک مردانگی مدرن  مطلوب است. در عین حال، در همان زمان، 

پز« وعنوان مثال به این معنا که مخاطب مردانی هستند که خودشان »پختکند، بهمی

 گیرند. ی مردان است در نظر میدهندهانعنوان نوعی هنر که نشکنند و آشپزی را بهمی
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 ( آدامز  زمان کارول جی  نمونه1990از  از  بسیاری  نظریه(  را  مشابه  پردازان  های 

کرده بررسی  نظریهفرهنگی  بر  مبتنی  رویکرد  در  کلیدی  بینش  حال،  این  با  ی اند. 

توان میپز( را نومربوط به گوشت )پخت  های ها و ذهنیتهژمونی ما این است که فرهنگ

کشی و منافع  ها در ارتباط با مناسبات اجتماعی بهرهطور کامل درک کرد، اگر اینبه

ی های فرهنگی دیده نشوند. مجلهی گوشتی، یعنی به عنوان پدیدهمربوط به سرمایه 

Beef!  های گوشتی خاص عمل  ی سرمایهواسطه عنوان ابزار بیبه  ها برای ایجاد ذهنیت

این حنمی با  زمینهکند.  تولید  ی گستردهال، در  اطراف  در  از فرهنگ گوشت که  ای 

تبلیغ    Fleischwirtschaftی  کند، و مستقیماً توسط مجلهگوشت ایجاد شده کار می

منظر گرامشی می از  روابطی  و  فرایندها  بیشتر چنین  تحلیل  مواردی مشابه.  و  شود، 

رابطهمی تا  کند  کمک  ما  به  ارتواند  کلیت  میان  کافی  اجتماعی  ی  مناسبات  گانیک 

داری و منافع سرمایه از یک سو و شرایط فرهنگی خاص از سوی دیگر را درک  سرمایه

عنوان عوامل  ای بهتوانیم هم از به تصویر کشیدن علل اقتصادی ریشهکنیم. بنابراین، می

  مؤثر  بالواسطه در هر جنبه از زندگی اجتماعی و هم از ارزیابی بیش از حد عنصر فردی 

گرامشی   به  کنید  )نگاه  کنیم  جلوگیری  آزاد  انتخاب  اساس  بر  انسانی   2012عمل 

 (.  494[، ص 1975]

کند مصرف  ی گوشتی سعی میها، سرمایهها و ایدهی گفتمانسرانجام، در حوزه 

ی بشری قلمداد کند. این امر به  ی عموم جامعهعنوان چیزی مورد عالقهگوشت را به

ای است توجیه و پنهان کردن روابط استثمارگرانه و ظالمانه  هدف مشروعیت بخشیدن،

های تبلیغاتی  های شرکت، کمپین که تولید گوشت ناگزیر بر آن استوار است. در بیانیه

فوق یا در وب از جمله چیزهای دیگر،  fleischexperten.deالذکر  سایت  ، گوشت، 

برایبه رفاه  سنت،  سالمتی،  غذا،  حاکمیت  در  سهمی  در   عنوان  فردی  آزادی  همه، 

 شود.انتخاب، و لذت بردن ارائه می

مدعی است که »گوشت بیانگر لذت، کیفیت و   fleischexpertenبرای مثال،   

مقاله  در  است.  وبسالمت«  نویسندگان  میسایتای،  استدالل  همچنین  که  ها  کنند 

عالوه،  (. بهFleischexperten 2019aمصرف گوشت »برای سالمتی ما مهم است« )

که گویند  کنند، زیرا میپرستانه استفاده میها از یک عنصر کالسیک توجیهی گونهآن 
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 Fleischexpertenناپذیر از رژیم غذایی بوده است« )»گوشت همیشه بخشی جدایی 

2019b ایدئولوگ اما  باشد،  است درست  ممکن  تاریخی  نظر  از  های گوشت (. گرچه 

می تبدیل  امروز  گوشت  مصرف  توجیه  و  توضیح  به  را  آنبحث  شرایط  کنند.  از  ها 

تغییر تاریخی  و  تغذیهاجتماعی  یک  برای  منطقی چشم یافته  در  پوشی میی  و  کنند 

 دانند.استثمار و کشتار جمعی صنعتی حیوانات را مجاز میعوض فوق 

این  ایدئولوژی در  این  انعکاس  چگونگی  مورد  در  تحقیقات  سیاست  جا،  در  ها 

بهدستگاه یابد.  باید گسترش  دولتی  فدرال های  و کشاورزی  غذا  وزارت  مثال،  عنوان 

ها  ی آن را در نظر بگیرید. چگونه این نهادها ایدئولوژی تابعه( و مقامات  BMELآلمان )

اتخاذ، آنهای سرمایهو گفتمان را  ها  کنند، به آنها را تقویت و توزیع میی گوشتی 

ها از باال  ی طبقاتی بر سر ایدهطرفی اعطا و از این رو، از مبارزهی عمومیت و بیهاله

 کنند؟ حمایت می

کشاورزی  فدرال  )  آژانس  غذا  )  BLEو  تازه  که  یک  2017(  شده،  تأسیس   )

از  مسئول آموزش تغذیه، خوردن گوشت را به  BMELزیرمجموعه از   عنوان بخشی 

(. خود وزارتخانه نیز  BLE 2018, p. 24دهد )»یک سبک زندگی سالم« ترویج می

،  fleischexperten.deبا استفاده از تقریباً همان کلمات مؤسسات صنعت گوشت در  

ای واضح دارد. وزارتخانه در سند تولید محصوالت حیوانی در تاریخ و سنت اشاره  به

مرغ  کند: »تولید شیر، گوشت و تخمی حیوانات دامداری ادعا میراهبردی خود درباره

غیر و  است  روستایی  مناطق  و  آلمان  کشاورزی  به  است« چشمقابلمتعلق  پوشی 

(BMEL 2019, p. 5نمی توضیح  البته،  بر  د(.  مبتنی  که  صنعتی  چرا  که  هد 

»غیرفوق  است،  مزدی  کارگران  استثمار  )فوق(  و  حیوانات  پوشی«  چشمقابلاستثمار 

پرستانه است که به تجسم منافع  های گونهاست. در عوض، این صرفاً بازتولید ایدئولوژی 

کند همان طور که سرمایه منافع  عنوان منافع عمومی کمک میی گوشتی بهسرمایه

بهخو را  جامعهد  عمومی  منافع  میعنوان  تصویر  به  بورژوازی  )ی   Bernholdکشد 

2019, p. 32.) 

بر گوشت، و  خوار، هویترفته، سبک زندگی گوشتهمروی  ها و ذهنیات مبتنی 

ی  اقتصادی را که در قلب سرمایه  - پرستانه، تناقض اجتماعی  های گونهها و گفتمانایده

ا برای  است،  نهفته  تحملگوشتی  روزمره  زندگی  در  میفراد  فوق پذیر  استثمار کند. 
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شکلی  شود بهحیوانات در پس  تمام این اشکال فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی ناپدید می

تواند به  کند. مفهوم هژمونی گوشت میکه آن را به نفع تمام اعضای جامعه وانمود می

سبک  چنین  هویتدرک  زندگی،  فرهنگهای  ایدئها،  و  بدون  ولوژی ها  کند  کمک  ها 

های طبقاتی در کشمکش  ها در عرصهاینکه این واقعیت را فراموش کنیم که تمام آن

تنها با به دست آوردن قدرت اقتصادی، بلکه همچنین با  ی گوشتی نههستند و سرمایه

زمینه  -دستیابی   این  تمام  اجتماعی    -ها  در  مناسبات  از  فراتر  که  اجماع  یک  به 

 دهد. ی خود را سازمان میاست، یکپارچگی سلطه  آنتاگونیستی

 انداز گیری و چشمهژمونی گوشت: نتیجه  -  7

اقتصادی    - استثمار اجتماعی  که چرا فوق ی این مقاله، اینبرای پاسخ به پرسش اولیه

استثمار کارگران مزدی همچنان ادامه دارد، ما مفهوم هژمونی گوشت  حیوانات و )فوق(

را با اشاره به دستگاه اصطالحات آنتونیو گرامشی معرفی کردیم. ما استدالل کردیم که  

مان هژمونی  ی گوشتی توانسته است چنین هژمونی را ایجاد و حفظ کند. ساختسرمایه

ی گوشتی از یک سو و کارگران و حیوانات از سوی دیگر را در تولید تناقض بین سرمایه

بر گوشت تنظیم می این  کاالهای مبتنی  این مقاله، ما منشاء  اول  کند. در دو بخش 

 حیوان قرار دادیم.  - ی سرمایه ی سرمایه و رابطه تناقض را در رابطه

مونی گوشت بورژوازی را توسعه داد: اول، دولت  دو بخش بعدی دو رکن اساسی هژ

کند، بنابراین تولید  از مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، از جمله حیوانات محافظت می

پذیر و مناسبات بازار فروش و خرید این ی سرمایه امکانکاالهای گوشتی را به وسیله 

ایدئولوژیک خود   -   ی گوشتی هم وحدت سیاسیکند. دوم، سرمایهکاالها را تأمین می

استثمار حیوانات در تولید های طبقات فرودست را برای فوق و هم رضایت میان بخش

می سازمان  سبک  گوشت  یک  اقتصادی،  امتیازات  براساس  رضایت  ساخت  این  دهد. 

شود تولید و مصرف گوشت  ها است که باعث میای از ایدهخوار و دستهزندگی گوشت

عمومیبه منفعت  یک  سرمایه  عنوان  اینجا،  در  شود.  ظاهر  جامعه  افراد  تمام  ی برای 

پرستانه های گونههای دولتی که ایدئولوژیی آن دستگاهوسیلهشکلی قاطع بهگوشتی به
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طرفی به منافع سرمایه  ای از عمومیت و بیکنند، حمایت، و هالهرا تقویت و توزیع می 

 شود.اعطا می

مقا  این  در  که  گوشت  هژمونی  یک  مفهوم  و  نظری  تقریب  یک  شده  مطرح  له 

تنها برای پیشرفت بحث نظری در مورد پیشنهاد است. با این حال، ما این مفهوم را نه 

فوق  میتداوم  مفید  گوشت  تولید  برای  حیوانات  میاستثمار  همچنین  تواند  دانیم، 

 ند. گرایانه در پراکسیس فراهم کی سوسیالیسم حیوان ای برای توسعه ابزارهای ارزنده

( از وضعیت انضمامی  concreteتواند به ما کمک کند تا تحلیل انضمامی )اول، می 

عنوان ی صنعت گوشت بهبود دهیم. بهاستثمار امروز حیوانات و توسعهرا با توجه به فوق 

( همکاران  و  گرهارد  وقتی  می2019مثال،  استدالل  شکل(،  که  صنعت کنند  گیری 

های آینده  ت سنتی را در معرض تضعیف در دههجایگزین گوشت گیاهی، صنعت گوش

های گوشتی را توضیح دهند، حتی  توانند موفقیت مداوم کمپانیها نمیدهد، آنقرار می

گیریم که اگر محصوالت وگن بهرچه بیشتری وارد بازار شده باشند. از این نتیجه می

پیک و  اقتصاد گوشت  احتمالی  نوسازی  است  آینده الزم  تحقیقات  ربندی مجدد  برای 

هژمونی گوشت مورد واکاوی قرار گیرد. اینکه این مورد اخیر چقدر ممکن است برای 

می ترویج  را  گیاهی  گوشت  که  عرصه کسانی  در  مبارزه  مجال  سیاسی  کنند،    - های 

رسد که  ایدئولوژیک و فرهنگی را فراهم کند، باید بررسی شود. با این حال، به نظر می

جآن  آنکه  از  بیشتر  سرمایهها  گوشتیایگزین  بنابراین    ی  هستند.  آن  مکمل  باشند، 

بهمی را  گوشت  هژمونی  مفهوم  چگونگی  توان  به  تحلیلی  نگاه  برای  مثمرثمری  طرز 

مندی اقتصادی و  منظور بهرهی گوشتی در گوشت گیاهی بهگذاری خود  سرمایهسرمایه

بخشیدن به تولید گوشت    استفاده از تصویر غذای گیاهی سالم و پایدار برای مشروعیت

داری(. این بدان عنوان بخشی از »سبز کردن« سرمایهحیوانی مورد استفاده قرار داد )به

استراتژی  این  است که  به را می  های سرمایهمعنی  پیشنهاد درهمتوان   آمیزی  عنوان 

سرآغازی متأثر  و کارگر تفسیر کرد:  های طرفدار حیوانات در طبقات متوسط  برای جناح 

گرایان ی مکمل توسط رفاهپرستانههای گونهخوار و ایدئولوژی از سبک زندگی گوشت

 لیبرال حیوانات. 

از هژمونی گوشت، طرف  از فرهنگ و اندیشه مبتنی بر  دوم، تفسیر ما  دار درک 

چند هر دو در استقالل نسبی از اقتصاد اجتماعی استثمار است، هر  -روابط اقتصادی  
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شود که »کشاکش میان دو اصل هژمونیک« )گرامشی کنند. از این نتیجه می میعمل  

کشی را تولید و دیگری آن را تضعیف ها بهره(، که یکی از آن1250[، ص  1975]  2012

نمیمی عرصه کند،  مبارزه در  به  مبارزهتواند محدود  باشد.  گفتمان  و  ی های فرهنگ 

باید انسان و حیوان  برای رهایی  عرصه   طبقاتی  انجام شود، بدون  در  نیز  اقتصادی  ی 

استثمار حیوانات نشینی شود. در حقیقت، غلبه بر فوق های دیگر عقبکه از عرصه این

ایده از  که  است  اندیشه  و  سیاست  فرهنگ،  از  اشکالی  فرهنگی  مستلزم  انقالب  های 

 عنوان یک هدف  درخود فراتر رود.به

که این فرض که یک فرهنگ غیر هژمونیک، توان از گرامشی آموخت  بنابراین می 

بهبه وگن،  رژیم  یک  مثال  بهتنهایی میعنوان  را  تاریخ  دهد،  تواند  تغییر  اساسی  طور 

رو »اگر این ادعا درست  اینتواند به مبنای اقتصادی ساختمان هژمونی اذعان کند. ازنمی

با تغییرات اساسی در  ها  شد و انقالبی تاریخ آشپزخانه میکنندهبود، ماتریس تعیین

انقالبها همزمان میرژیم غذایی توده این  تاریخی برعکس است.  نظر  از  ها و  شدند. 

های« پی درپی را ی تاریخ است که رژیم غذایی را تغییر داده و »سلیقه تکوین پیچیده

(. بر این اساس،  354[، ص  1992]  1971در انتخاب غذا ایجاد کرده است« )گرامشی  

ی عنوان فرهنگ روزمرهدوستانه، بهنتیجه حیوان   بک زندگی وگن، و دراجرای یک س

شود. »گسیختن ارتباط گوشت با  کردن« مردم حاصل نمیی ما، فقط با »وگنجامعه

)مالم   خوب«  ص  2020زندگی  اقتصادی  137،  روابط  در  تحول  ایجاد  مستلزم   )-  

 اجتماعی است.
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عدالتی  معاصر در بیهای مترقی است. چراکه  غذا چارچوبی قدرتمند برای سیاست

ارتباط با مسائل مربوط به غذا، تولید، گردش و در دسترس بودن آن، خود را نشان 

اشکال مختلف محرومیت غذایی، زندگی روزمرهمی را دهد. در سطح جهانی،  ی فقرا 

   1دهد. شکل می

بهره محل  اغلب  غذا  جهانی  تولید  این،  بر  سوءعالوه  و  از  استفادهکشی  شدید  ی 

یا استفاده از   2وی کار همچون استفاده از کار اجباری در ماهیگیری صنعتی است؛نیر

های  فروشیکشی مداوم از کارگران خردهنیروی کار ارزان در برداشت، فرآوری و بهره

ویژه  شود، بهمحیطی میغذا و تولید غذا باعث ایجاد تأثیرات عظیم زیست  3مواد غذایی. 

غ  تولید و توزیع مواد  به کانون سهم  غذا همچنین  ذایی صنعتی در گرمایش جهانی. 

»مصرف  برای  قدرتمندی  بهتوجه  اخالقی«،  آنکنندگان  باالیی  ویژه  درآمد  که  هایی 

منظور اعمال نفوذ  ای درگیر انواع انتخاب مواد غذایی بهطور فزاینده، کسانی که بهدارند

زنجیره  پایداریدر  و  تأمین  ا  های  شده  تبدیل  عالقههستند،  اساس،  این  بر  ی  ست. 

های  های غذایی و فرصتهای سیستممشیگذاران و دانشگاهیان به خط فعاالن، سیاست

، افزایش یافته  های غذایی در دستیابی به اهداف عدالت اجتماعیشده توسط جنبشارائه 

پاسخ شاهد  ما  بودهاست.  راستا  این  در  غذایی  عدالت  متنوع  از جنبشهای  های  ایم: 

 
نفر در سال    821گوید که حدود  سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد می.  1 با محرومیت    2017میلیون 

 اند. نگاه کنید به:  غذایی مزمن روبرو شده 

.nutrition/en/-security-food-of-http://www.fao.org/state   ی درک بهتر  توجهی در زمینهکار قابل

رابطه بین وضعیت درآمد  کم و دسترسی به غذا انجام شده است، از جمله در جهان شمال )کشورهای ثروتمند  

های ی »بیابانی نقشهشناختی مورد استفاده برای تهیههای جمعیتعنوان مثال تکنیکی جهان(؛ بهیافتهتوسعه

 غذایی«. نگاه کنید به: 
 https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/data-feature-mapping-

food-deserts-in-the-us/. 
برای ردیابی استفاده از کار اجباری در صنعت    محیطیزیستبنیاد عدالت  شده توسط  عنوان مثال کارانجامبه.  2

 slaves-seafood-https://web.ejfoundation.org/reports/thailandsماهیگیری تایلند را ببینید: 

های تولیدی در سطح جهان از جمله استفاده از نیروی  اجباری در بسیاری از سیستماستفاده از کار ارزان و کار  .  3

 رسد: نگاه کنید به: شده در برداشت میوه در مزارع استرالیا موضوعی اصلی به نظر میکار مهاجر استثمار 
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/30/australian-slavery-inquiry-told-

fruit-pickers-brainwashed-and-trapped-in-debt. 

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/data-feature-mapping-food-deserts-in-the-us/
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2011/december/data-feature-mapping-food-deserts-in-the-us/
https://web.ejfoundation.org/reports/thailands-seafood-slaves
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/30/australian-slavery-inquiry-told-fruit-pickers-brainwashed-and-trapped-in-debt
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/30/australian-slavery-inquiry-told-fruit-pickers-brainwashed-and-trapped-in-debt
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غذایی را راهبری  ساختار    La Vía Campesinaمانند    1دیکال  تجدید  که 

سیستمدارانه سرمایه مداوم  آنی  پیامدهای  و  غذایی  به  های  را  دهقانان  حقوق  بر  ها 

ی جهانی با هدف دستیابی به اهداف »امنیت  ساالرانههای فنتا پروژه 2کشد؛ چالش می

 3. ی پایدار سازمان ملل متحداهداف توسعهغذایی«، مانند  

راهنمای غذایی نز،  با در نظر داشتن این زمینه، بررسی کتاب اریک هولت ف هیمه

می  خوریمداری: درک اقتصاد سیاسیِ آنچه میبرای سرمایه ارائه  نگاه  دهرا  م. 

ای ی زمینه خواهند تغییر ایجاد کنند: ارائهسمت فعاالنی است که میعملی این کتاب به

دنبال  ، نظری و تجربی برای خوانندگانی که به، در عین حال جامعآسان برای خواندن 

ی ارتباط عمیق  دهندههای غذایی هستند. شاید این نشاندرک تولید و تأمین زنجیره

  اول غذا نز در حال حاضر مدیر اجرایی  های غذایی باشد: هولت هیمهبشنویسنده با جن

(Food Firstبه که  غیرانتفاعی  جنبش  سازمان  یک  است،  حول   (  تحول  دنبال 

 4های غذایی است. سیستم 

با درخواست جدی از خوانندگان برای کشف    داریراهنمای غذایی برای سرمایه

(  13داری« )صی »سیستم غذایی سرمایهابعاد ساختاری غذا، درون مشکل گسترده

های غذایی  داری بر سیستم گیری عمیق تأثیر سرمایهنز شکلشود. هولت هیمهآغاز می

دهد. در حالی  و تأثیر این امر بر شکل تولید، مصرف و توزیع را مورد کنکاش قرار می

سرمایه غذایی  نابرابری که سیستم  ایجاد میداری  عمیقی  کتهای  این  نشان  کند؛  اب 

، ایجاد اتحاد و ایستادگی نیاز  دهد که تغییر از نظر سیاسی دشوار است و به آموزش می

های چپ،  بودن جنبشنز تشخیص صریح و مفیدی از ناکافیدارد. در اینجا، هولت هیمه

دهد: »دانش  داری ارائه میحداقل در شمال جهانی، در درک و پاسخ به بازارهای سرمایه

های اجتماعی در طول قرن نوزدهم داری ف که برای مبارزات جنبش مایهانتقادی از سر

 
1. Food Soverignty 

 /https://viacampesina.org/enنگاه کنید به: . 2

 /https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger.ویژه هدف شماره دو را ببینید: به. 3

 /https://foodfirst.org.، نگاه کنید به: Food Firstار ی بیشتر در مورد کبرای مطالعه. 4

https://viacampesina.org/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
https://foodfirst.org/
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طور عمده از فرهنگ تغییرات اجتماعی ناپدید شد، دقیقاً در  و بیستم حیاتی بود ف به

وقفه به هر جنبه از طبیعت ی کارگر را نابود و بیداری نولیبرال طبقه زمانی که سرمایه

 (. 16«)صکردو جامعه در سیاره نفوذ می

ها از پایه ساخته شوند. این  کند تا جنبشنز کمک میاز این نظر، کتاب هولت هیمه

داری و تأثیرات آن  کتاب در تالش است تا به خواننده در مورد چگونگی درک سرمایه

ها تئوری چپ ندارد. و  کند که لزوماً تبحری در دههرا بیاموزد و مخاطبی را فرض می

مطم نظر  این  از  کتاب  هیمهاین  هولت  است:  موفق  فوق ئناً  متنی  اینجا  در  العاده  نز 

دسترس در اختیار قرار داده است که خوانندگان را با اصطالحات و مفاهیم اصلی  قابل

که ابزارهای تاریخی و تجربی  کند، ضمن اینی مارکسیستی و چپ آشنا میدر نظریه

سازد.  پذیر میامروز را امکانهای غذایی  دهد که درک درستی از سیستمرا نیز ارائه می

دارانه مربوط  ی سرمایههای مبادلهی کشاورزی و سیستمی توسعه فصل اول تاریخچه 

شدن و ارتباطات بین استعمار، بردگی نژادی و جنگ را ارائه  به غذا، توجه به صنعتی

میمی تشویق  را  خوانندگان  دوم  فصل  بهدهد.  غذا  مورد  در  تا  کاال کند  یک  عنوان 

(. در هر  60ی بالقوه« )صعنوان سرمایهمعاش بلکه بهعنوان امرار فقط بهیندیشند، »نهب

از نظریهتوضیحات فوق   دو فصل ارائه العاده روشنی  ی های کارل مارکس وجود دارد: 

( و دانشی عملی نسبت 35-36عنوان یک رابطه )صدرکی از سرمایه به خوانندگان، به

نظریه )ابه  مارکس  ارزش  در  ی  آن  کاربرد  و  الزم(  کار  زمان  و  اضافی  ارزش  رزش، 

 (.  60- 81های غذایی )صسیستم 

تاریخچه  مالکیت،  به  آنفصل سوم  ارتباط  و  مالکیت  مناسبات  آرمانی  با  های  ها 

ساختار    تجدید شدت خواستار  نز بهپردازد. هولت هیمهغذایی می  راهبریهای  جنبش

می خاطرنشان  و  است  بر  مالکیت  تأثیرگذاری  خصوصی،  مالکیت  مناسبات  که  کند 

کند، در حالی که مالکیت عمومی  نفع در مالکیت میگیری را محدود به افراد  ذیتصمیم

کنند. در این فصل،  گیری و کنترل دموکراتیک را ایجاد میتصمیم  یو مشترک زمینه 

به کاهولت هیمه رجوع  با  دربارهنز  اندیشمندان،  میان سایر  پوالنی، در  زدودن  رل  ی 

شود:  ها توسط نیروهای غیرقانونی بازار متذکر میتدریجی مؤسسات عمومی و کمون

شدن  ها( نیست بلکه مربوط به کاالییهای مشترک )کمون »فاجعه مربوط به مالکیت

 (.  92کشی خصوصی و غیرقانونی از منابع آن است« )صطبیعت و بهره
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هیمه  سرمایههولت  کشاورزی  تکامل  بررسی  به  چهارم  فصل  در  ظهور نز  و  دارانه 

جا از نیروهای اقتصادی که موجب کشاورزی فشرده  پردازد. در اینمزارع صنعتی می

اینمی امر نشانهکه چه شوند و  این  بیماری تولید مواد غذایی است که هدف  گونه  ی 

رویکردهای یابای مفید میشود، چکیدهسرمایه می از  را  رئوس مطالبی  یم. همچنین 

سرمایه و  طبیعت  بین  رابطه  مورد  در  تفکر  برای  سبز  سیاسی  بهاقتصاد  ویژه داری، 

سرمایه آن  در  که  فرایندهایی  متابولیک«،  »شکاف  از  مارکس  داری، برداشت 

کند که به های یک طرفه از مواد غذایی را ایجاد میسازی و شهرنشینی جریان صنعتی

بهحلیلت خاک  حاصلخیزی  میرفتن  منجر  صنعتی  کشاورزی  از  بخشی  شود،  عنوان 

هایی با مقیاس کوچکتر  نز از جایگزیندر این زمینه هولت هیمه   1(. 134-129یابیم.)می

می حمایت  صنعتی  کشاورزی  »بومبرای  رویکردهای  توضیح  به  و  شناسی  کند، 

پایداری مزرعه می برای  از یکشاورزی«  ک »اقتصاد اخالقی« که »مناسبات  پردازد و 

اولویت میمتقابل تنظیم )بازار(  بر مناسبات کاالیی  را  دهد، مانند  شده توسط جامعه 

بر ارزش، بازارهای کشاورزان، انجمنتعاونی های کشاورزی تحت حمایت های مبتنی 

نوان ع عنوان یک کاال بلکه بهها غذا نه بهکه در آن  'های غذاییکمون '(، CSAجامعه )

 کند. ، حمایت می( 139شود«)یک کاالی عمومی در نظر گرفته می

گیرد. در اینجا روابط بین طبقه، جنسیت و نژاد در فصل پنجم مورد واکاوی قرار می

نز تقلیل ارزش کار زنان را که توسط روابط مردساالرانه شکل گرفته است هولت هیمه

می نموبرجسته  مورد  در  همچنین  کتاب  این  به  کند.  که  نژادپرستی  مختلف  دهای 

داری نژادی و نیروی کار نژادی  کند: بردهشوند بحث میهای غذایی مربوط میسیستم 

ی تولید غذا، و همچنین ارتباط بین رژیم غذایی، سالمتی و  ی معاصر در زمینهشده

ای نز به آن اتحادی که برتنیده )اینترسکشنال(، هولت هیمه ی درهمنژاد. در این زمینه

های  فقط نگرانیکند: »غذا نهداری مورد نیاز است اشاره میتغییر سیستم غذایی سرمایه

 
 Monthly Review  ،1به جان بالمی فاستر، »مارکس و شکاف در متابولیسم جهانی طبیعت« مراجعه کنید،  1

در:  2013دسامبر    .-universal-rift-https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx

.nature/-metabolism 
 

https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
https://monthlyreview.org/2013/12/01/marx-rift-universal-metabolism-nature/
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گیرد. این بدان  مربوط به طبقه، بلکه موارد مربوط به جنسیت و نژاد را نیز در بر می

تر از منافع خود گسترده'معنی است که غذا فرصتی برای ایجاد اتحاد بر اساس منافعی  

 (. 170) د«کنفراهم می 'ما

 
خرده  کشاورزان  مجمع  عضو  سازمان زنان  عضو  زیمبابوه،  ارگانیک  ،  La Via Campesina مالک 

 .بذرهای خود را در نمایشگاه بذر به نمایش می گذارند

های فعلی پیرامون تغییرات غذایی و اقلیمی را بیان و دو فصل پایانی کتاب بحران 

های پیشنهادی  نز در اینجا طرحکند. هولت هیمههای تحول بنیادی را بررسی میفرصت

ی کشاورزی کند ف یعنی که این اَشکال متمرکز و فشردهبرای »افزایش پایدار« را رد می

کند که این  نشان میرساند ف و خاطری را به حداقل میمحیطاست که تأثیرات زیست 

حل مورد (. در عوض راه182-3پردازد )داری نمیامر به مشکالت توزیعی ذاتی سرمایه

که در حال حاضر  ]است[  نز »مزارع کشاورزی در مقیاس کوچک  حمایت هولت هیمه

از روش باالیی  ک زیست کار میهایی که در هماهنگی با محیطبا استفاده  نند بازدهی 

 (.183کنند« )دارند و توزیع مجدد ثروت در سیستم غذایی را عملی می

هیمه  هولت  برسیم؟  آنجا  به  باید  چطور  به اما  »ما  است:  صریح  مورد  این  در  نز 

و  فقرا  نفع  به  را  مبارز دموکراتیک  غذایی  بتواند یک سیستم  داریم که  نیاز  جنبشی 
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ا و محلی  بهمظلومین در سطح جهانی  و  و  یجاد کند،  نخبه  غذایی  رژیم  مؤثر  شکلی 

رغم دشواری کار، ارزیابی صریحی (. در اینجا علی232نولیبرالی را به عقب بازگرداند« )

ی عمومی وجود  زدایی افراطی از حوزهیاد داشته باشیم که یک سیاست  وجود دارد. به

های غیر دولتی  ازماننفع سهای سیاسی بهداشته است، و همراه با آن نابودی جنبش 

شده توسط دولت و بازار هستند. هولت که اغلب مجبور به کار درون پارامترهای تعیین

ی اصلی، ائتالف تاکتیکی است. یعنی یافتن اهداف  کند که مسئلهنز استدالل میهیمه 

 های متنوع اجتماعی را برای یک هدف مشترک گرد هم آورد: جنبشی که بتواند جنبش

آن هاائتالف استراتژیک  و  ی  افراد  آن  در  که  هستند  هایی 
کنند که یک  ها بر سر یک موضع یا اقداماتی موافقت میسازمان

 La Viaعنوان مثال،  پلتفرم سیاسی پایه را به اشتراک بگذارند. به

Campesina (LVC)  ( زنان  جهانی  مارش  یک  WMWو   )
که   حالی  در  کردند  ایجاد  استراتژیک  راهبری    WMWائتالف 

گرفت،  ای در پلتفرم آزادی زنان در نظر میعنوان مؤلفه غذایی را به
عنوان ها علیه زنان بهدادن به تمام خشونتمتعهد به پایان  LVCو  

از   جنبش  دو  همگرایی  بود.  غذایی  راهبری  برای  الزم  شرط 
جنبش پیامدهای  قدرتمندترین  دارای  جهان  در  اجتماعی  های 

گسترده به سیاسی  است،  غذای ویژای  بیشترین  که  زنان،  برای  ه 
 (. 234آورند )عمل می جهان را به 

ی عمومی  عنوان یک استراتژی اصلی در جهت بازسازی یک حوزه ائتالف در اینجا به

گوید که این نز درست میکنم هولت هیمهشود. و مطمئناً، فکر میسیاسی درک می

های استراتژیک یعنی ایجاد ائتالفی در دسترس چپ است ف بینانهتنها استراتژی واقع

انواع تغییرات ساختاری مورد بر  تا  اهداف مشترک تمرکز دارد  بر  ایجاد که  برای  نیاز 

 خواهیم در آن زندگی کنیم، تأثیر بگذارد. جهانی که می

های مدافع  خواهم تأمل کنم: دقیقاً چگونه جنبشجاست که میبا این حال، این

های غذایی را تصور کرد که توان جنبششوند؟ آیا میگار میحیوانات با این تصویر ساز
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پذیر است؟  ؟ و تحت چه شرایطی این امر امکانکنندبا مدافعان آزادی حیوانات ائتالف 

رسد آزادی حیوانات تا حدی کنم که به نظر میها را به این دلیل مطرح میاین پرسش

جنبش  از  بسیاری  سیاست  گذاشتاز  کنار  غذایی  که های  است  درست  است.  شده  ه 

تر که اغلب های غذایی با حمایت از تولید در مقیاس کوچک حداقل برخی از جنبش

دنبال بهبود رفاه  سازد، بهپذیر میشود رفتار »انسانی«تر با حیوانات را امکان گفته می

ضروری مرتبط با استفاده از  های غیرحیوانات هستند ف یعنی تالش برای کاهش رنج

رادیکالحیوا اما سیاست  برای غذا.  پایاننات  با  استفادهتر مرتبط  به  از دادن  انسان  ی 

رسد؛ چرا  های غذایی سازگار به نظر نمیانسانی با اهداف بسیاری از جنبش حیوانات غیر 

دیدگاه حتی  بهکه  حیوانات  ابقای  غذایی  راهبری  رادیکال  منابع  های  و  کاالها  عنوان 

 ند. کنارزش را مسلم فرض می

سرمایه  برای  غذا  نگرانیراهنمای  بین داری  ارتباط  قطع  این  مورد  در  من  های 

نز کند. هولت هیمهآزادی حیوانات را تقویت می  مشیهای غذا و خطجنبش  مشیخط 

ی ویژه در زمینه ی انسان از حیوانات، بههای اخالقی مربوط به استفادهقطعاً از نگرانی

است.   آگاه  صنعتی  هیمه دامداری  نگرانیهولت  دربارهنز  را  واضحی  تأثیرات های  ی 

رفاه حیوانات مطرح میصنعتی برای  به صفحات  شدن  ویژه  )به  مراجعه    80-81کند 

عنوان مثال، در کتاب » افزایش سرعت بیولوژیکی« مرتبط با تشدید تولید  کنید(. به

کنند، اما عمر  میشود: »گاوها بیش از هر زمان دیگری شیر تولید  گوشت یادآوری می

ها اکنون شوند. مرغداریبسیار کمتری دارند و فقط در عرض چند سال فرسوده می

 1(.79)ص   ها را طی هشت هفته از جوجه تا مرغ گوشتی پرورش دهند«توانند مرغمی

اثرات دامداری صنعتی لزوماً به نگرانی در مورد خشونت   یبارهبا این حال، این نگرانی در

شود. هیچ  عنوان دارایی منتقل نمیها بهمربوط به استفاده از حیوانات یا موقعیت آن

ی رادیکالی در اینجا توصیف نشده است که با کاهش و از بین بردن خشونت علیه  پروژه

مالکیت حیوانات را برهم بزند   ای که وضعیت مفروضحیوانات همراه باشد و هیچ پروژه

 وجود ندارد.
 

 ”The Nation“A Chicken Nugget Theory of Capitalism .همچنین به راج پاتل مراجعه کنید. . 8

7 November 2017.  :در 
https://www.thenation.com/article/a-chicken-nugget-theory-of-capitalism/. 

https://www.thenation.com/article/a-chicken-nugget-theory-of-capitalism/
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بودن در واقع، در این کتاب، زمانی که نگرانی در مورد حیوانات و وضعیت مایملک

ها پیش به ما یادآوری  شود. گری فرنسیون سال هاست درگیر سیاست عجیبی میآن 

ورد کند که اساساً در مکرد که وضعیت دارایی حیوانات »تعارضات کاذب« ایجاد می

ی  جدلی در مورد نحوهوبودن نیست، بلکه بحثرهایی حیوانات از این وضعیت  مایملک

ی فرنسیون بینیم که نظریه از برخی جهات، می  1عنوان مال است.استفاده از حیوانات به 

های راهبری غذایی تأمین حقوق مالکیت  کار گرفته شده است. هدف جنبشدر اینجا به

ی آزادی برای انسان است. با این حال،  عنوان یک پروژه اد غذایی بهو کنترل بر تولید مو

مانند، تقریباً گویی موقعیتی غیر از این غیرقابل  عنوان دارایی باقی میحیوانات همیشه به 

ی توانند به آن امیدوار باشند رابطهتصور است. و بنابراین، بهترین چیزی که حیوانات می

نز در مورد  تر است. مثالی از این را در بحث هولت هیمه »انسانی«تر و  ی مهربانانهمالکانه

تأثیر ماهیگیری صنعتی بر روی جمعیت ماهیان و تأثیر غیرمستقیم آن برای ماهیگیری 

شود که:  در مقیاس کوچک دستی و معیشتی شاهد هستیم. در اینجا به ما گفته می

عداد زیادی از ماهیگیران »مشکل واقعی در کاهش ماهیان، صید بیش از حد توسط ت

های ماهیگیری صنعتی عظیم در جستجوی سود جهانی هستند که  نیست، بلکه کشتی

(.  91کنند« )صرسانند، بیش از حد ماهیگیری میبا تورهایی که به کف دریا آسیب می

به نمونه این  جمعیت تعبیری  مداوم  تخریب  است:  فرنسیون  کاذب«  »تعارض  از  ای 

ی یک منازعه  دهندهاند قطعاً نشانتأثیر قرار دادهری  محلی را تحت ماهیانی که ماهیگی

است. عالیق خود   به حیوانات  نسبت  مالکانه  منافع  بر سر  تعارض  این یک  اما  است، 

 2ها ف مطمئناً در اولویت قرار ندارند.ها ف مربوط به زندگی خود، رفاه و شکوفایی آنماهی

 
1. Gary L. Francione. Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal 

Exploitation. New York: Columbia University Press, 2008, p 63 

 

طور که بحث خواهم کرد، من از موضوعات عمیق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی    در انجام این مشاهدات، و همان .  2

جمله اهمیت غذای حیوانی برای  دهد، از  آگاه هستم که استفاده از حیوانات را در سطح جهانی برای غذا رواج می

رسد در های فرهنگی خاص. با این حال عجیب است که به نظر نمیها در زمینهبندی آنجوامع محلی و اولویت

ها اهمیتی داشته ، دیدن این موضوع از منظر خود ماهی عنوان دارایی »مشترک«های مربوط به صید ماهی به بحث

 باشد.
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عنوان یک نگرانی سیاسی برای چپ در نظر  ها را بهکه آیا ما حیوانات و وضعیت آناین

  کنیم، پیامدهای بسیار دارد. همانگیریم، برای نوع جهانی که ما در راه آن تالش میمی

هیمه هولت  که  میطور  تأکید  مینز  ایجاد  منافع  مالکیت  حقوق  هدف  کندکند،  و   ،

ع مالکیت خصوصی از  های مترقی باید به حداقل رساندن تأثیرات منفی منافسیاست

دموکراتیزه روندهای  همین  آیا  باشد.  دموکراتیک  فرایندهای  مورد  طریق  در  کردن 

توانیم حیوانات را به عنوان دارایی تصور کنیم، کند؟ اگر فقط میحیوانات نیز صدق نمی

محوری خود بینانه دنیایی را در نظر آوریم که فراتر از انسانشکلی واقعتوانیم بهآیا می

دهیم بکاهد؟ آیا  ما باشد و از خشونت شدیدی که حیوانات را در معرض آن قرار می

تر از منافع  یک سیاست غذایی نباید هدف ایجاد مناسبات بر اساس منافعی »گسترده

 خود ما« داشته باشد؟ 

روش دیگری مطرح کنم، و این مربوط به یک خواهم مسئله را بهبا این حال، می

داری و تولید است:  تصاد سیاسی چپ و چگونگی فهم آن از سرمایهشکاف مفهومی در اق

دلیل نقش محوری آن در یعنی مربوط به وضعیت حیوانات به عنوان کارگران. کار به

ی مهمی  داری دارد، مقوله تولید ارزش و اولویتی که کارگر در مقاومت در برابر سرمایه

ن ایده که حیوانات به همان روش ی چپ است. مشهور است که مارکس با ایدر اندیشه

میانسان کار  دستها  بود:  مخالف  به  1844های  نوشتهکنند  تفاوت  مارکس  وضوح 

ی  کند و توانایی کار خالقانهی کار انسان و حیوان را بیان میاساسی مفروض بین نحوه

انسان نسبت می به  را فقط  نظریه   1دهد. آگاهانه  اعظم  این بدون شک بخش  ی چپ 

ی جهان است، حفظ کرده است. در محور را که کار انسان عامل سازندهی انسان ه فرضی

 کند: نز این فرض را تکرار میرسد هولت هیمهواقع، به نظر می

تمام کاالها، از جمله مواد غذایی، محصوالت کار انسانی هستند.  
ساخته عسل  انسانی حتی  کار  توسط  باید  نیز  زنبورها  توسط  شده 

های وحشی هنوز باید جمع شوند؛  پردازش شود. قارچآوری و  جمع 
های های تبخیر استخراج یا تولید شود؛ و ماهینمک باید در حوضچه

سالن حتی  شوند.  صید  باید  خودکار وحشی  کامالً  و  جدید  های 
 

1. See Karl Marx. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. At: 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labour.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/labour.htm
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های شیردوشی و مراقبت  شیردوشی برای تولید و نگهداری دستگاه
به هر ترتیب، کار انسانی ف    از حیوانات به کار انسانی احتیاج دارند.

طور مستقیم یا  جسمی و ذهنی ف در تمام کاالها مشترک است و به
هر  در  را  کار  ارزش  میغیرمستقیم  که  میچیزی  و  فروشیم  خریم 

 (. 61گنجاند)صمی
ای از ارزش است که در تمام فرایندهای تولید در جوامع  مسلماً، کار انسانی مؤلفه

انسانی یک  دهد که کار غیراین حال، پاراگراف فوق نشان می  شود. با انسانی تولید می

نقش اساسی دارد: روشن است گاوها مجبورند شیر تولید کنند، تا با تولید ارزش در 

محوری تصور  ترین انسانی تولید، روند تولید به موفقیت برسد. فقط خودخواهانه زنجیره 

کند. و اکنون گروهی از پژوهشگران میکند که صرفاً کار انسانی این ارزش را تولید می

کنند و این بخش  که تعدادشان رو به افزایش است معتقدند که در واقع حیوانات کار می

ی سبز اخیری وجود  همچنین نظریه  1ارزش شده است.مهمی از روند تولید است که بی

انسانی و    طور حتم ترکیبی از طبیعتدارد که بر این تأکید دارد که تمام تولیدات به

   2نشده است. شده و پرداخت انسانی، کار پرداختغیر

کنند، پیامدهای زیادی در مورد چگونگی  این ایده که حیوانات ارزش آفرینی می

ی ارزش مارکس دارد، چیزی که من و دیگران سعی در کشف آن خوانش ما از نظریه

 
1. See for example Corinne Painter, 2016. “Non-human Animals within 

Contemporary Capitalism: A Marxist Account of Non-human Animal Liberation.” 

Capital and Class 40, no. 2: 1–19; Jason Hribal, 2003. “‘Animals are Part of the 

Working Class’: A Challenge to Labor History.” Labor History. 44(4): 435–453; 

Barbara Noske, 1997. Beyond Boundaries: Humans and Animals. Montreal: Black 

Rose Books; Ted Benton, 1993. Natural Relations: Ecology, Animal Rights and 

Social Justice. London: Verso; Les Beldo, 2017. “Metabolic Labor: Broiler Chickens 

and the Exploitation of Vitality.” Environmental Humanities 9, no. 1: 108–28; Kendra 

Coulter, 2016. Animals, Work, and the Promise of Interspecies Solidarity. New York: 

Palgrave Macmillan; and Alasdair Cochrane, 2016. “Labour Rights for Animals.” in 

Robert Garner and Siobhan O’Sullivan (eds), The Political Turn in Animal Ethics. 

London: Rowman & Littlefield International, 2016. 15-32. 

2. See for example Jason W. Moore 2015. Capitalism in the Web of Life: Ecology and 

the Accumulation of Capital. London: Verso. 
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داری نیست و حداقل یک برداشت این است که فقط انسان نیروی کار سرمایه  1داریم.

سرمایهتوسعه  ای  به همان  نیز  صنعتی  کار داری  درآوردن  انقیاد  به  از  فرایندی  ندازه 

عنوان فرایندی درک داری را بهانسان و حیوان بوده است. در این زمینه، ما باید سرمایه

کنیم که خواهان تسلط بر تمام زندگی، و به همین ترتیب کار تمام موجودات است. در 

اری باشند و با برخی  دترین نیروی کار سرمایهانسانی شاید بزرگحقیقت، حیوانات غیر

روبرو هستند: کنترلفرسااز طاقت و  ترین شرایط  غذایی، حرکت  رژیم  بر  های شدید 

مثل، و خشونتی عظیم که شامل اشکال سیستماتیک رنج و مرگ در مقیاس وسیع  تولید

معنای کار همزمان برای ساختن جهانی است که ترجیح داری بهاست. مقابله با سرمایه

اَشکال مداوم و عمیق استثمار، خشونت و   ن زندگی کنیم؛ جهانی که بهدهیم در آمی

ها برای  دهد. در این زمینه، اگر ائتالفسلطه متکی نیست و شکوفایی جهانی را ارتقا می

به سرمایهپایان پایهدادن  بر  بهرهداری  تداوم  بنا شود، مسئلهی  از حیوانات  ساز  کشی 

 خواهند بود.

 
صورت انتقاد خطاب به هولت  های فوق بهرجاع مستقیم نگرانیمطمئن نیستم که ا

های راهبری غذایی  نز منطقی باشد. از این گذشته، این کتاب موضع نظری جنبشهیمه 
 

1. See Dinesh Wadiwel, “On the Labour of Animals.” Progress in Political Economy. 

28 August 2018. At: http://ppesydney.net/on-the-labour-of-animals/. See also Brian 

Whitener, “Animal Accumulation,” Blindfield: A Journal of Cultural Inquiry. 4 

August 2018. 

http://ppesydney.net/on-the-labour-of-animals/
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ائتالفرا منعکس می و تجسم  اجتماعی کند،  متنوع  نیروهای  با  است که  مادی  های 

از موقعیت فعلی آزادی اما این کتاب نشانی  حیوانات در سیاست    شکل گرفته است. 

در طرح    دارییک راهنمای غذایی برای سرمایهچپ است. تا حدی، عدم موفقیت  

داری، محصول عنوان غذا و کار ف تحت سرمایهانتقادی مشکل نقش مداوم حیوانات ف به

های راهبری غذایی و مبارزات چپ های طرفداری از حیوانات از جنبشانزوای جنبش 

کلیبه رطور  است.  آزادیاهتر  مدافعان  که  باشد  این  باید  درگیر    حل  بیشتر  حیوانات 

های راهبری غذایی شوند و روی ایجاد ائتالف کار کنند ف به هر حال، این یک  جنبش

بلندپروژه هیمهی  هولت  بود.  خواهد  در  مدت  برای نز  غذایی  راهنمای  یک 

های تاکتیکی با  ئتالفدهد. این به اانداز نوسازی چپ را ارائه میچشم  داری سرمایه

انداز باید به گفتگو، مذاکره  های مختلف احتیاج دارد. این چشمطیف وسیعی از جنبش 

 های طرفدار حیوانات گسترش یابد. و ایجاد اتحاد با جنبش

گذارد.  حیوانات برجای می  ها را برای مدافعان آزادیای از چالشاین مسئله مجموعه

تا اتحاد  های غذایی  کتیکی بین مدافعان حیوانات و جنبشتحت چه شرایطی چنین 

چشمامکان که  است  بدیهی  است؟  جنبشپذیر  بین  ائتالف  سیاست   یک  های  انداز  

های مدافع حیوانات با موانع محسوسی روبرو است. رادیکال  راهبری غذایی و جنبش

حیوانات،  طور طبیعی، چنین اتحادی باید با آگاهی از نقش اقتصادی واقعی و مداوم  به

عنوان اقالم دارایی، برای امرار معاش کشاورزان ی ارزش و هم بهکنندهعنوان تولیدهم به

و دامداران کوچک در سطح جهان باشد. حیوانات در سطح جهانی برای بسیاری از مردم 

مادهبه میعنوان  باقی  معیشتی  غذایی  سنتی  و  دیرینهمانند  فرهنگی  در های  ای 

عنوان غذا وجود دارد. مطمئناً، باید بپذیریم که حداقل  از حیوانات به   ی استفادهزمینه 

شکل حمایت  های استعماری و امپریالیستی را بهبرخی از مدافعان آزادی حیوانات پروژه

عنوان مثال مدافعان آزادی حیوانات که بدون در  اند: بهها برای تغییر، تداوم دادهاز آن 

تاریخچه  گرفتن  مانظر  سلب  بهی  بومی  شکار  با  حاکمیت،  و  عمل  لکیت  یک  عنوان 

های سفیدپوست بدون در نظر گرفتن ارتباط طوالنی  کنند؛ یا وگنفرهنگی مخالفت می

های جهانی که از آن نتیجه شده سازی و بازسازی هژمونیک  رژیمبین استعمار، جهانی

غیر افراد  به  باید بخورند.گویند که چهپوست میسفیداست،  باید    چیزی  ما همچنین 
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مبتنی بر مصرف    های وگن در سیاستصادقانه اذعان کنیم که حداقل برخی جنبش

اند که شرایط جهانی تولید را نادیده گرفته و به ساخت و تحکیم سیستم  شریک بوده

سرمایه به غذایی  است.  کرده  کمک  هرداری  طبیعی،  بین طور  ائتالف  سیاست  نوع 

های مدافع حیوانات نیاز به مسیریابی در این عرصه نبشهای راهبری غذایی و ججنبش

های خود را ها و اهداف مشترک دارد. مدافعان حیوانات باید استراتژی و شناسایی پروژه

دار ممکن است نیاز به مصالحه داشته باشند. های معنیتنظیم کنند و برای ایجاد ائتالف

بر سر یک هدف مشترک نیاز دارد. آیا   با وجود این، ایجاد ائتالف به توافق تمام شرکا

جنبشجنبش و  حیوانات  آزادی  آرمانهای  غذایی  راهبری  برای های  مشترک  هایی 

 پذیر است؟ خواهیم بسازیم دارند؟ آیا ائتالف امکانای که میجامعه

 
 پیوند با منبع اصلی: 

Food Sovereignty Without Animal Liberation? 

 

https://animalliberationcurrents.com/food-sovereignty-without-animal-liberation/
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 چکیده 

سایر   و  گوشت  بهتولید  حیوانی،  مستلزم غذاهای  خود،  صنعتی  شکل  در  ویژه 

توجهی از حیوانات، نیروی کار و محیط طبیعی است. با این حال، نگرانی  کشی قابلبهره

رود و چپ اغلب  های چپ و مترقی به حاشیه میدر مورد حیوانات اغلب در سیاست

به را  پروژهوگنیسم   یک  میعنوان  قرار  تمسخر  مورد  لیبرالی  ادعا  ی  بسیاری  دهد. 

گرایانه متمرکز  گرایی، ریاضت، هویت، و اخالق وظیفه کنند که وگنیسم بر مصرفمی

داری غربی  شناسی و ساختارهای اقتصادی سرمایهاست و نسبت به ستمی که  معرفت

اتهامات، این مقاله استدالل می این  پاسخ به  کند که  اعمال کرده حساس نیست. در 

محیطی  تحریم با تعهدات موجود چپ به عدالت اجتماعی و زیست  عنوان یکوگنیسم به

ای همسو هستند همخوانی دارد. گونه استثماری فرا هایی که با اخالق ضدو همچنین آن 

به وگنیسم  از  خاصی  تعریف  مینویسندگان  بیان  را  بایکوت  یک  را عنوان  آن  کنند، 

وسیعبه سیاسی  افق  در  تاکتیک  یک  آزادیعنوان  از  می  تری  قرار  که  کامل  ف  دهند 

دهند  شود ف و توضیح میریزی میالیه برای کنش سیاسی طرحعنوان یک مدل سهبه

های سلطه را ارائه  داری و سایر سیستمکه چرا این امر شکل مؤثری از فرسایش سرمایه

های حیوانی تأثیرات گیرند که امتناع از مصرف فرآورده دهد. نویسندگان نتیجه میمی

های انسانی و غیرانسانی را  صادی و اجتماعی ملموسی دارد، همبستگی بین جمعیتاقت

دهد و افراد و جوامع را نسبت به تأثیرات سیاسی اجتماعی رفتار مصرفی  افزایش می

 کند. ها حساس میآن 

 مقدمه 

 را در نظر بگیرید.  بیکن

شده  بندیخورده، بسته های یخچال سوپرمارکت ف از قبل برشدر قفسه  1بیکن وقتی  

کند تا کاالیی مانند کاالهای دیگر  شود، تمام تالش خود را میو بدون خون ف ظاهر می

 
کنیم  تا  بر ( را ب را برجسته می6، ص2013شده )نایبرت  های معرف واقعیت« تحریف ما »بیکن« و سایر »واژه   1

را خوانندگان ایم زیها را در متن خود گنجانده ها تأکید کنیم، در حالی که همچنان آن و کاالیی آن   لفظ  کارکرد خوش 

تنها واقعیت  نه  -طور عمده در نوشتار  در گفتار و به  -  بیکنها روبرو شوند.  ی روزمره با آنممکن است در محاوره 
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حدود   ساالنه  که  آمریکایی  کنندگان  مصرف  برسد.  نظر  خوک   50به  گوشت  پوند 

(USDA 2020به پدیده(  بازاریابی  دلیل  و  فرهنگی  میبیکن»جنون  ی  خورند  « 

(Mizelle 2015, 281در جامعه ،)ها با حیوانات کنند که ارتباط آنای زندگی می

ها  شود، درنتیجه آن های ارزش پیچیده برقرار میی زنجیرهطور کامل با واسطهتقریباً به

 (.Pachirat 2011, 3توانند »گوشت را بدون قاتالن یا قتل بخورند« )می

اند، یا  ت، هیچ نشانی از لقاح مصنوعی که گاوها تحت آن قرار گرفته در سوپرمارک 

دهنده  اند، از کار در مزارع پرورش ی حاملگی حبس شدهاز صد روزی که در محفظه

های کود خوک یا  زیست ناشی از تاالبتوسط کارگران اغلب مهاجر، از تخریب محیط

ی آن در نابودی سان، از ریشه سهم دامداری صنعتی در تغییرات اقلیمی مربوط به ان

مصادره و  مهاجران  استعماری  و  جابهقومی  تأثیر  از  زمین،  جوامع  ی  بر  مداوم  جایی 

های بزرگ دامداری، از رنج حیوانات در مقیاس گسترده و  روستایی مربوط به شرکت

، تأثیر هویت نژادینشین و تحت دست کارگران حاشیه های صنعتی بهمرگ در کشتارگاه

ها و  ها برای وضع قانون علیه افشاگران جریانات درون دامداریگری شرکتاز البییا  

زندگیقوانین ضداتحادیه ندارد. کل  وجود  کار«  »حق  و  نامهای   سیاسی  اجتماعی،  ی 

 در پشت شکل کاالیی آن محو شده است.  بیکنمحیطی زیست 

از این شرایط ( و  Harvey 1990, 23هنگامی که »به پشت حجاب راه یافتیم« ) 

انبوهی درهم با  از  تولید و تأثیرات آن آگاه شدیم، چگونه باید با کاالیی همراه  تنیده 

سازی و استثمار مقابله کنیم؟ اگر تعهدات سیاسی ما را به مخالفت با  اشکال محروم

های مربوط به حقوق حیوانات ولی  ف از جمله نگرانی  بیکنهریک از فرآیندهای تولید  

سادگی از خوردن آن  کند، آیا نباید بهه آن ف یا تمامی این فرایند هدایت مینه محدود ب

ی نیاز به وگنیسم  طور جدی و صریح دربارهپرهیز کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده است که به

 عنوان پراکسیس چپ صحبت کنیم؟به

می  استدالل  مقاله  بهاین  باید  وگنیسم  که  به کند  در چپ  عنوان شکلی گسترده 

ی حقوق حیوانات، بلکه در پرستانه یا با انگیزهتنها مربوط به سیاست  ضد گونهی نهعمل

 
نامه  شکلی ماهرانه آن را با کاالهای فاقد زندگی کند، بلکه همچنین بهشده را پنهان میی پرورده گوشت خوک مرده 

 آمیزد.مانند ذرت و آهن درمی 
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خواهانه نیز وضع شود. ما توصیف داری و آزادی سرمایهتر ضدهای گستردهمقام سیاست

به را  چپ  از  لوکز  نظم  استیون  مقدس  اصول  که   ... پروژه  یک  و  سنت  »یک  عنوان 

پذیر در  توجیه اما درمانهای غیرقابله ستیز با نابرابریبرد، باجتماعی را زیر سؤال می

ها را کوشد با اقدام سیاسی آنخیزد، و میوضعیت جاری، حقوق، قدرت و شرایط برمی

ی تعهد قوی به عدالت  کنیم، و ادغام فزاینده(، دنبال می611,  2003از بین ببرد« )

، الگویی است از اقدام  سیسپراککنیم. برداشت ما از  محیطی را شامل آن میزیست 

هایی که در خدمت حرکت به سمت افق اخالقی ف سیاسی   هدفمند توسط افراد و گروه

های ممکن است، با  تمام روشجمعی  مطلوب وضع شده است. این امر مستلزم اقدام به

تئوریک می از نظر  آنچه  به  با توجه به یک زمینهتوجه  تاریخی  دانیم و  ی سیاسی ف 

(  1971ی دستیابی به تغییر اجتماعی مادی و ایدئولوژیک )رجوع به گرامشی )خاص، برا

کنیم که مخالفت گسترده در برابر صنایع و فرآیندهای تولید  (. ما استدالل می1992

 1کند. سازی و خشونت علیه حیوانات دارد، به اهداف چپ خدمت میکه ریشه در کاالیی

جانبه یا هدف نهایی سیاسی بلکه  خالقی همهعنوان یک موضع اما وگنیسم را نه به 

 De Certeau (1984)کنیم )رجوع کنید به  عنوان یک تاکتیک تعریف میتر بهساده

شکل انحصاری معطوف به »رفتارهای مصرفی، یعنی  (: نوعی بایکوت که تقریباً به2002

 صورت فردی( بهMcMullen and Halteman 2019رفتارهای جاری در بازارها« )

از نوعی که در طی عرصه اجتماعی  ی گستردهو جمعی است،  از مبارزات عدالت  ای 

 Rothman and Zimmermanشکلی تاریخی پشتیبانی شده است )توسط چپ به 

یافته سازمان(. وگنیسم برای ما، نوعی »جنبش عملی«، یا نوعی اقدام صریح »غیر2019

( است. همان طور که Eckert 2015, 567و فاقد نمایندگی اما با این حال جمعی« )

 
کنیم زیرا بیشتر درگیر معانی  ما عبارت »حیوانات« را بیش از »حیوانات غیرانسان« یا »سایر حیوانات« انتخاب می.  1

به »حیوان«  و  »انسان«  زیستاجتماعی  مفاهیم  آن جای  صرف  »حیوان شناختی  اجتماعی  نظر  از  هستیم.  ها 

برتری انسان )سفیدپوست(، حیوانات هرگز    غیرانسان« زائد و »حیوان انسانی« مفهومی متناقض است، زیرا تحت

های بیولوژیکی تواند حیوان باشد ف به جز مواردی که برخی از انساننمی توانند انسان باشند و هیچ انسانی هرگز نمی

طور خالصه این واقعیت به  Syl Koهای اجتماعی ستمگر هستند.  از نظر مادی و ایدئولوژیکی قربانی سایر انسان

(. بر این اساس، انتخاب  106،    2017هستند« )  حیوان  هاانساناز    برخیکند: »با این جمله مجسم می  اجتماعی را

محورانه در حالی که  بودن( است در مقابل قراردادهای انساندقیق ما از »حیوانات« مقاومتی )حتی در شرایط مشابه

 سازی را در خود دارد.محوری و حیوانهای اجتماعی انسان واقعیت
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پذیر است تا با  ی کافی انعطافاندازهدر زیر نشان خواهیم داد، این تعریف از وگنیسم به

از شرایط مادی و فرهنگی، از جمله زمینه  بینی  های جهانهای بومی و نظامبسیاری 

 سازگار شود.  

سه  مدل  یک  در  را  وگنیسم  ما  مفهومی،  نظر  براز  شامل  الیه  سیاسی  ای کنش 

 ریزی شود: صورت زیر برنامهتواند بهدهیم، که میحیوانات قرار می

آزادی الیه  (1) باالیی،  )ی  کامل  را  Best 2014; Pellow 2014خواهی   )

کند، دیدگاهی که خواستار رهایی  جانبه تعیین میعنوان افق اخالقی ف سیاسی همهبه

مند  شده توسط سایر موجودات حسا عمالستم  وتمام موجودات واجد احساس از ظلم

 است.

میانی عرصهالیه (2) ا عمالی  برای  را  یعنی  ستم مشخص میهای خاصی  کند، 

های قدرت که ریشه در نژاد، جنسیت، هویت جنسی، طبقه، توانایی، سن، مذهب  نظام

گونه،  بندی  و گونه، از میان سایر عوامل دارند. توجه متفاوت و رفتار صرفاً بر اساس طبقه 

گونه )رایدر  یا  )1970پرستی  سینگر  ولف  2009(  1975؛  هورتا  2003؛  (  2010؛ 

 ای برای سرکوب حیوانات است.خاستگاه ویژه

تاکتیکالیه (3) یا  عملیاتی  الگوهای  پایین  میی  مشخص  را  در  هایی  که  کند 

پیوند میان عرصه  های مختلف خدمت به صفوف مقاومت مربوطه قرار دارد، برخی با 

برخی دیگر  لا عما و  برخی جمعی  فردی،  یا مسائل  اهداف  بر  تمرکز  با  برخی  و  ستم 

ها از جمله شامل وظایف »سَلبی« و »اثباتی« مانند تحریم و تحصن،  فردی. این تاکتیک

شدن در اقدام مستقیم گذاری، تغییر استفاده از زبان یا درگیر دادن و فشار قانونرأی 

 است.

ها است.  صوالت حاصل از حیوانات، یکی از این تاکتیکعنوان تحریم محوگنیسم، به

دهیم  عنوان یک بایکوت شرح میدر این مقاله، ما تعریف خاص خود از وگنیسم را به 

های مورد هدف ستمگری قرار  تر آزادی کامل و عرصه(، آن را در افق وسیع1)بخش  
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)قسمت  می می2دهیم  توضیح  و  برا(،  مؤثر  تاکتیک  یک  چرا  که  فرسایش  دهیم  ی 

 (.3داری است )قسمت سرمایه

 عنوان تحریم سیاسی قسمت اول ـ وگنیسم به

سال   بنیان1944در  از  یکی  واتسون،  دونالد  اصطالح  ،  وگن،  انجمن  گذاران 

تا تمایز میان پرهیز از خوردن هرگونه فرآورده ابداع کرد  ی حیوانی با  »وگنیسم« را 

مرغ( را بیان کند. پنج سال  مل لبنیات و تخمخواری شاخواری الکتو ف اوو )گیاهگیاه

طور رسمی »اصلی مبنی بر  بعد، لسلی کراس، بنیانگذار همکار وی، این اصطالح را به

بهرهاین بدون  باید  انسان  )که  کرد  تعریف  کند«  زندگی  حیوانات  از   Crossکشی 

سال  1949 تا  به  1979(.  »وگنیسم«  با  تعریف  درهماین  که   شودآمیخته میشکلی 

جا که امکان دارد و عملی است کوشد ف تا آننشانگر فلسفه و روش زندگی است که می

کشی و ظلم به حیوانات برای غذا، لباس یا هر هدف دیگر را کنار ف تمام اشکال بهره

حیوانی را برای منافع های غیرگزینبگذارد، و به این منظور، توسعه و استفاده از جای 

 (. 6،    2014دهد )انجمن وگن زیست ترویج میحیطانسان، حیوانات و م

فرد از عمل و تعریف دوم شامل  بهتعریف اول متمرکز بر، یک الگوی خاص و منحصر

کشی از حیوانات، که شامل  آن است: یک پرهیز اخالقی و سیاسی از شرکت در بهره 

در استفاده از    عبارت دیگر امتناع از شرکتعنوان غذا و کاالها و بهها بهمصرف آنعدم

وگنیسم هر چیز دیگری که ممکن است باشد، مانند    .طور خالصه، یک تحریمها. بهآن 

بهره در  شرکت  از  امتناع  است:  پراکسیس  نوعی  ذاتاً  زندگی،  سبک  یا  کشی  فلسفه 

عنوان بخشی از اعتقاد سیاسی و استراتژی تغییر سیاسی. این تاکتیکی است که مانند  به

ای هایی از افراد و برای بخش گستردهم برای افراد و هم برای مجموعهها، هسایر تحریم

توجهی برای ایجاد تغییر  از جامعه در دسترس است، از جمله افرادی که ظرفیت قابل

روش سایر  طریق  آناز  حقوق  که  کسانی  همچنین  و  دارند  یا  ها  و  شده  سلب  ها 

تحتجمعیت  هستند  های  ابزارهایی  چنین  فاقد  که   Rothman and)ستمی 

Zimmerman 2019, 5 این تجسم اقدامی است که بخشی از تعهد فرد برای تصور .)

ای، بین طور گستردهجهانی جایگزین است، جایی که روابط بین انسان و حیوان ف و به
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انسان و محیط طبیعی ف ذاتاً مبتنی بر خشونت نیست. به همین ترتیب، این عمل در  

 (. Deckha 2018 ،285جانبه« است )ماری همه استثخدمت »اخالقیات ضد

کنیم:  های عامیانه از وگنیسم متمایز میصراحت این موضع را از برخی برداشت ما به

وظیفه اخالقی  و  لیبرالی  رویکردهای  از  وسیعی  طیف  تعهدات  یعنی  هویت،  که  گرا 

رداشت  کند. این بگرایی را با یکدیگر مخلوط میسیاسی، رفتارهای اخالقی و مصرف

اخیر از وگنیسم شبیه به یک زهد مذهبی است که در آن اخالق با بدن و خود فرد  

پایان میشروع می به  عنوان یک »سنگ محک« برای تعهد  رسد، که اغلب بهشود و 

( و خود  Gruen and Jones 2015  ،155کند )دیگران نسبت به حیوانات عمل می

مراقبت« نولیبرالی  به یک »اخالق  ) گرا میمصرف  را معطوف  و همکاران    Clayکند 

2020 .) 

شود که افراد با این حال ، برای ما وگنیسم منحصراً به یک الگوی عملی اطالق می

گروه به  هاو  بلکه  خود،  رساندن  کمال  به  جهت  در  نه  در  ،  مادی  امری  عنوان 

دهند. این یک  میکشی، انجام  های بهرهکشیدن و امتناع از شرکت در سیستمچالشبه

پردازد، عزم  ی اقتصادی و سیاسی میعمل مادی و نمادین است که به شرایط ظالمانه 

کند. این دیدگاه  عنوان نوعی تبلیغات عملی کار میها تقویت و بهکردن آن   را برای ساقط 

برای تخریب ساختارها و هنجارهای هژمونیک مصرف روزانه  را محلی  ی مواد غذایی 

داند، جایی که فرصتی برای امتناع از مصرف محصوالت حیوانی، هر زمان  )مسلط( می

می ایجاد  باشد  ممکن  که  هرکجا  جزء و  جداگانه،  اقدامات  »در  )بهکند،   Deجزء« 

Certeau (1984) 2002   ،37ی سیاسی که عنوان بخشی از هر پروژه(. این امر، به

ن همبستگی علنی با استثمارشدگان ف  کند، بیادارانه مقاومت میدر برابر غارت سرمایه

ها و حیواناتی است  ها و آن دسته از انساناز جمله حیوانات، کارگران مزارع و کشتارگاه

دامداری گسترش  اثر  در  زیستکه  آن ها،  مهمبوم  است.  شده  تخریب  همه،  ها  از  تر 

حقوق    های خاصتواند با دستورکار هر یک از سازمانوگنیسم براساس برداشت ما می

 ها ندارد.  حیوانات همراه باشد، اما نیازی به پیروی سیاسی یا ایدئولوژیک از آن

های مشترک با سایر اقدامات تحریمی  در حالی که وگنیسم دارای بسیاری از ویژگی

های کوچک با استثمار شدید کارگران و جنبش سیاسی است، مانند تحریم علیه کارگاه
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با نمایش حس جایگزینی که در حساب اخالقی ما    (، BDSتحریم، سلب و امتناع )

دنبال تغییر شرایطی است  کند. یا، به عبارت دیگر، بهشود، خود را متمایز میثبت می

هستند. از این نظر، با آنچه    چیزکند کدام موجودات شخص و کدام یک که تعیین می

 ( بولبی  و  پاناگیا   ، رانسیه  تقسیم 2001ژاک  می(  معقول  است:  نامنبندی  مخالف  د 

عنوان عالیق در یک کسانی بهشود عالیق چهای را که در چارچوب آن تعیین مینقشه 

عنوان پراکسیس  کند. اتخاذ وگنیسم بهی مفروض درنظر گرفته شود، مختل میمجموعه 

صرفاً تالش برای کاهش مستقیم میزان مصرف محصوالت حیوانی نیست )اگرچه این  

ت(، بلکه تعهدی به زندگی با روشی جدید مربوط به حیوانات امر نیز بسیار حیاتی اس

 شوند.  های جدیدی که متعاقباً پدیدار میدهد ف و به روابط و کنشارائه می

اقدامات امتناعی سیاسی مطلق نیست ف مطمئناً، این تمایز بین وگنیسم و   سایر 

 همچونرگران، بیشتر  توجه به رفتار با کاها علیه استثمار کارگران موجب جلبتحریم

دهد:  دادن ریاکاری رخ میشود. اما در این شرایط، مشکل در نشانچیزها تا اشخاص، می

جای با کارگران مطابق استانداردی که با انسان باید رفتار شود برخورد نشده است. به

شود. از نظر شرایط هژمونیک رفتار می  چیزهایی، با آنان همچون  کسیرفتار همچون  

نیامده است، فقط یک ارزش   به وجود  با کاالسازی حیوانات  ریاکاری  اخالقی، چنین 

ای مشخص با  دهد که حیوانات رابطه رحمانه است. وگنیسم تشخیص میخوانی بیهم

به نه  دارند،  کاالها  تولید  بهروند  ساده  استثمارشکلی  کار  گوشت عنوان  بلکه  شده، 

انات یک »ارزش مرگ« وجود دارد که شود؛ در بدن حیومحبوسی که عیناً مصرف می

نمی دامداری  »انسانی«  روش  یا  کار  در  رفرمی  کند  هیچ  پاک  را  آن  تواند 

(Dutkiewicz 2013 .) 

اندیشه زوایای  از  برخی  در  همیشگی  استدالل  رویکرد  بهاین  را  چپ  چالش  ی 

های  ها نه سوژهگیرند زیرا آنهای مترقی قرار میکشد که حیوانات بیرون از سیاستمی

هایی فاقد عاملیت سیاسی هستند. این خط فکری از کارل مارکس گرفته تاریخ، که ابژه

ی »افتخار ی مقالهیی حیوانات استیون رز )نویسندهتا سوسیالیست و آزمایشگر بریتانیا

ها  پرست بودن«( که مفهوم حقوق حیوانات را رد کرد و از سلسله مراتب گونهبابت گونه

( دفاع کرد، تا نویسندگان در نشریات معاصر چپ که 1992در انتشارات سوسیالیست )
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ر را  حیوانات  منافع  و  چپ  سیاست  بین  آشکار  همپوشانی  میهرگونه  کنند  د 

(D’Amato 2009; Grey and Cleffie 2015را شامل می ).شود 

گرا که نگران مسائل حیوانات بودند و  ای طوالنی از افراد چپرغم وجود سابقهعلی

؛  Spira 1985؛  Salt 1892کردند )گرایان را به پیوستن به خود دعوت میسایر چپ

Benton and Red- fearn 1996  ؛Sztybel 1997  ؛Sanbonmatsu 2005  ،)

؛ Monbiot 2018دانستند ) محیطی مطلوب مییا حداقل وگنیسم را از منظر زیست

Vettese 2018علی همچنین  و  بحث(،  طاقترغم  اخالقی  توجیه  های  برای  فرسا 

؛  Singer (1975) 2009جایگاه اخالقی و حق برخورداری حیوانات از رفتار بهتر )

Regan (1983) 2004  ؛Francione (1996) 2007  ؛Dunayer 2001  ؛

Palmer 2010  ؛Gruen 2011  ؛Korsgaard 2018  ،مدافعان منافع حیوانات ، )

« چپ 'همچنان  می  'یتیمان  جنبشباقی  سایر  که  مترقی  هدف  یک  از  و  های  مانند 

اجتناب می آن  از  میپیشرو  دفاع  )کنند،   Donaldson and Kymlickaکنند« 

توان تصور کرد که کسانی که در موضع چپ و نگران تأثیرات عینی می(.  116،  2014

شود، از یک نقد  داری و خشونتی هستند که بر انسان و محیط طبیعی وارد میسرمایه

انقالبی شامل حیوانات استقبال کرده و بر اساس آن عمل کنند. جانسون و جانسون 

تماعی ما« را به رسمیت بشناسد،  کند هر نقدی که »رمزگشایی از روابط اجاستدالل می

توانیم انجام دهیم تا  »شامل هم اتهام و هم یک ضرورت است: ما باید آنچه را که می

یابیم که کمبتوانیم به مجموعه  روابط جدید و بهتری دست  تر سردرگم کننده، و  ی 

نسبت    تنها (. با وجود این چپ ثابت کرده است که نه85،    1992کشانه باشد. )تر بهرهکم

 ی حیوانات نیز مردد است.به پذیرش وگنیسم، بلکه نسبت به مسئله

 آنجال دیویس گفته است:

کنم زمان مناسبی  کنم اما فکر میمن معموالً این واقعیت را که وگن هستم ابراز نمی 

است که در مورد آن صحبت کنم زیرا این بخشی از یک دیدگاه انقالبی است ... مردم  

نج وحشتناکی که این حیوانات صرفاً برای تبدیل شدن به محصوالت در مورد درد و ر

انسان مصرف  مورد  میغذایی  متحمل  نمیها  فکر  میشوند،  فکر  من  و  کنم  کنند. 

ی میزان تبدیل فرم کاالیی به دهندهخوریم نشانتعامل انتقادی با غذایی که میعدم
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ین واقعاً امری انقالبی خواهد کنم که اروش اصلی درک جهان است. و بنابراین فکر می

ی نوعی رپرتوار، یک روش، از تصور روابط، روابط انسانی و روابط غیرانسانی بود: توسعه 

 (2012دهند. )دیویس پشت تمام اشیایی که محیط ما را تشکیل می

این مقاله سعی در اثبات این امر ندارد که )یا چگونه( حیوانات به صورت فردی یا  

با توجه به ادبیات علمی و فلسفی موجود   1زش اخالقی برخوردار هستند؛ یک گونه از ار

کند، این کار غیرضروری به نظر  افزایشی که انحصارگرایی انسانی را ساقط میبهو رو

میلی چپ برای درگیر شدن با مسائل مربوط به حیوانات، نشانگر امتناع  رسد. اما بیمی

گونه با  جدی  برخورد  ریشه از  بهگپرستی  و  مناسبات،  جاری،  نهادهای  در  قول  رفته 

ها صرفاً بر اساس  دیویس، رپرتوارها است. توجه و رفتار متفاوت نسبت به افراد و گروه

گونهطبقه  جامعهبندی  مرکزی  اصل  پایهها،  تقویت  باعث  و  معاصر  پروژهی  های  ای 

اندازهبی به  را  آن  است و چپ  استثمارگرایانه  اجرا ی هر گروه سیاسشمار  ی دیگری 

های  عنوان یک شکل خودسرانه از تبعیض با شباهتکند. گرچه این مفهوم غالباً بهمی

ارائه می نژادپرستی و تبعیض جنسیتی  (، ما در  2009(  1975شود )سینگر )ساده با 

ی »پذیرش اخالقی  عنوان نهادی با مشخصهپرستی را بهعوض برداشت کری ولف از گونه

هایشان« دنبال  مند فقط بر اساس گونه شکلی نظامحیوانات به  'جرم قتل  نه ناشی از  '

(.  7,  2003ی مادی و نهادی« ریشه گرفته است )پرستی در یک »پایهکنیم. گونهمی

ها را ف از منظر مند منافع انسانطور نظامنه صرفاً به مفهوم تبعیضی عقیدتی، بلکه به

پرستی  انگارد. گونهمنافع دیگران برتر می  شناختی آن ف نسبت بهفهم اجتماعی و زیست

ها  کند، بلکه با آندر راستا و به موازات نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و غیره عمل نمی

میاشتراک  همکاری  )و  دارد  گونهعمل  حیوانات کند(.  قبال  در  نژادپرستی  پرستی، 

تم در آن (، بلکه این دو سیسKo 2017و  Koپوست )سفید نیست، همچون افراد غیر

شکلی ناهمگون در بین ترتیبات اجتماعی که تردید و احتمال نزدیکی به مرگ را به

 
ای ی فلسفی حاشیه( یک مسئلهmoral-bioزیستی )  -ها« از نظر اخالقیمسئله و فرض  یک »سلسله مراتب گونه.  1

ی مهم باشد. هدف ما این نیست که حقوق متنوع حیوانات را در مجموع و و غیرمرتبط است، حتی اگر یک مسئله

که مورد م که به منافع تمام حیوانات در اینکنیافتاده شروع میفرض جافهرست کنیم، بلکه از این پیش  همروی 

آسیب و کشته شدن نباشند توجه شود. ما معتقدیم که این فرضیه تعهدی بدیهی برای پرهیز از مصرف محصوالت  

 کند.حیوانی ایجاد می
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حاشیهجمعیت  میهای  تعمیم  میای  تالقی  بایکدیگر  در  دهد،  امر  این  شاید  کنند. 

های صنعتی که کارگران سالمت و بدن خود را در خدمت ی کشتارگاهاندازه  کجا بههیچ

مقیاسی  در  خشونت  می  ا عمال  کار  به  حیوانات  علیه  روشنعظیم  نباشد  برند،  تر 

(Pachirat 2011 ؛Ribas 2015.) 

به خشونت گونه پردازد و تالش  پرستانه میبنابراین، در حالی که وگنیسم عمدتاً 

استدالل میمی پایان دهد، ما  را  بهکنیم که میکند آن  باید  و  استراتژیک  تواند  طور 

عنوان کنند، پذیرفته شود، بههای انسانی دیگر پایداری میتوسط افرادی که در جبهه

 (. Sharp 1973های بسیار دیگر )یک تاکتیک در میان تاکتیک

 قسمت دوم ـ به سوی آزادی 

عنوان تاکتیک فقط مربوط  ی اول مدل ما بیان شد، وگنیسم بهطور که در الیههمان

کند. هدف  ستم کار میاد تحتبه حیوانات نیست، بلکه در جهت رهایی برای تمام افر

ارائه  فضای  در  ارائهما،  مقاله،  این  در  تعیینشده  طرح  یک  آزادسازی ی  برای  کننده 

وگو با  خواهیم در گفتشکلی آگاهانه میها( نیست. ما بهای )شامل تمام گونهگونهبینا

نگاه    شناختی، این چارچوب را سیال و قابل بازنگریهای سیاسی و جهانانواع سیستم 

گیرانه از طریق شکلی آسانکنیم در حالی که »چپ« بهداریم. عالوه بر این، اذعان می

ای از تعهدات اجتماعی و سیاسی در قبال عدالت اجتماعی و محیطی متحد  مجموعه 

شده است، چپ جهانی از نظر نیازهای مادی، منابع و دسترسی به مواد غذایی و سایر  

ب است.  متنوع  بسیار  بهکاالها  وگنیسم  انعطافنابراین  پراکسیس،  پذیری عنوان 

شود. با این  توجهی را در تفسیر و اجرای آنچه »ممکن و عملی« است شامل میقابل

اکثر چپ برای  زندگی میحال،  صنعتی  در کشورهای  که  پرهیز  گرایانی  قطعاً  کنند، 

 کامل از محصوالت حیوانی، اگر نه تقریباً کامل، قابل تحقق است. 

و  ما   غذایی  رژیم  زیرا  دارد  کامل  رهایی  در  اساسی  نقش  وگنیسم  که  معتقدیم 

دهد یعنی  ای مصرف جهانی را شکل میطور فزایندهمحور که بهی غذایی گوشتشالوده

  ((meatificationمحوری کردن«  محیطی  »گوشتروند سیاسی ف اقتصادی ف زیست

(Weis 2013   ،50سرمایه با  اساساً  برتری (  سیستمداری  و  سفید  های  طلب 
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ی آن برای ظلم و ستم درآمیخته است. کشورهای اروپایی دوران مدرن اولیه  تنیدهدرهم

به حیوانات اهلی در سطحی تاریخی ف جهانی وابسته بودند، از جمله نیروی مورد نیاز  

مأموریت ) برای  استعماری  »Thomas 1983, 25های  فرهنگ(.  های  ناتوانی« 

ماندگی در  ای از عقبعنوان نشانه کردن حیوانات به همان میزان بهاروپایی در اهلیغیر

 Thomas 1983, 30; Crosby 2004; Andersonها خوانده شد )ی آنتوسعه 

شناختی را به  سازی از طریق مهاجران، تجدید سازمان بنیادی بوم(. مستعمره2004

احتمال های ف و اغلب بهشده باعث جابجایی فرهنگحیوانات  کاالییهمراه داشت، زیرا 

زیاد   آنانسان  -بسیار  ادغام  و  حیوانات  و  شدند  ها  مشترک  دنیای  یک  در  ها 

(Merchant 1989  ؛Cronon 2003به دامداری  استعمار (.  در  متمرکز  طور 

اً ساختار ظهور  گویند شکل گرفت و اساسسرزمینی اروپایی که به آن ایاالت متحده می

دادن به جهان به  داری آمریکایی را تشکیل داد که هنوز هم سعی در شکلیک سرمایه

( دارد.   Cronon 1992; Rifkin 1992; Netz 2004; Nibertهمان صورت 

2013; Specht 2019  .) 

شروع    بیکنکند. ما با  های جدیدی را استعمار میطور مداوم عرصهاین مدل به 

یافته  ی پنجاه میلیارد مرغ پرورشمرغ را در نظر بگیرید. تعداد فعلی ساالنهکردیم. حاال  

می افزایش  همچنان  جهانی  سطح  در  کشتار  به  برای  مرغ  گوشت  تولید  زیرا  یابد 

 Thorntonترین رشد در بخش کشتار حیوانات در جهان تبدیل شده است )سریع 

»مجموعه 2019 یک  طیور«  (:  جهانی  دامداری  ف  غذایی  سلطه ی  تعداد  تحت  ی 

شرکتانگشت )شماری  اروپا  و  متحده  ایاالت  از  عمدتاً  بزرگ   ,Constanceهای 

Martinez, and Aboites 2010های مرغ ایاالت متحده کارگران خود (. کشتارگاه

دهند  را با دستمزد کم، شرایط خطرناک، ارعاب و آسیب روانی مورد تعرض قرار می

(Wadiwel 2018b  این نژادی(.  سیاسی  اقتصاد  از  مستقیماً  جنوب  شدهمدل  ی 

بری در مزارع جنوب، الگویی را داری و سهمآید. اجارهآمریکای پس از جنگ بیرون می

پوستان را  برای سیستم پیمانکاری فرعی آن فراهم کرده و نیروی کار ارزان زنان و سیاه

(. این  Constance, Martinez, and Aboites 2010, 62تضمین کرده است )

از تهدید به   الگوی گسترده تغییر نکرده است. صنعت مرغ در حال حاضر با استفاده 
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کند و اگر برایش  اخراج، نیروی کار مهاجر را مجبور به انجام کار در شرایط پست می

 (.Grabell 2017کند )تر باشد، از کار اجباری افراد زندانی استفاده میمناسب

معنای  از رژیم »غذای ارزان« یا تولید انبوه غذایی است که هم بهای  این فرایند نمونه

واقعی کلمه ارزان است و هم ریشه در »یک استراتژی، یک عمل، یک خشونت که انواع  

شناسانه ف و تا آنجا که  شناسانه و زمینکند ف انسانی و حیوانی، گیاهکارها را بسیج می

(. این باعث  Patel and Moore 2017, 22ترین غرامت« دارد )ممکن است با کم

محیطی  تنها به حیوانات و کارگران، بلکه به سالمت عمومی و زیستآسیب گسترده نه

های مرتبط با رژیم غذایی و کمک به  محیطی، بیماریشود، از جمله غارت زیستمی

شده  (. عالوه بر این، بسیاری از محصوالت استخراج Gerber 2013تغییرات اقلیمی )

های ناهار مدرسه به کودکان تحمیل شده  حیوانات مانند شیر لبنی از طریق برنامهاز  

ها در برابر الکتوز پوست، که بسیاری از اعضای آنهای رنگیناست، از جمله در جمعیت 

شود  ی دولت و »ستم غذایی« میمقاوم نیستند، و منجر به نتایج بهداشتی منفی از یارانه

(Freeman 2013, 1253-64  .) 

را واژگون نمیوگن این سیستم  پاسخ میشدن  به دو واقعیت  اما  اول،  کند،  دهد: 

داری »ساقط« نخواهد شد؛ دوم، در  بدون تغییر در بازارها و الگوهای مصرف، سرمایه

داری در جریان است، تداوم خشونت و رنج سرمایهی ضدهای گستردهحالی که پروژه

( 2015طور که اریک اُلین رایت )  عاجل دارد. همانفوریت نیاز به تخفیف  گسترده به

اقدامات  داری نه سرمایهشود، موضع ضدمتذکر می از  از یک موضع اخالقی، بلکه  تنها 

توانیم اضافه کنیم، حیوانات( نیز تشکیل  ها )و ما میعملی شامل بهبود وضعیت انسان

سو، دربرداشتن ظاهر ز یکدالیل مختلفی اها بهشده است. با این حال، بسیاری از چپ 

ایم(  گرایانه، )اتهامی که در بخش بعدی به آن پرداخته شناسی نولیبرالی  مصرفهستی

ی فرهنگی ناشی  و از سوی دیگر، این ادعا که آن را از تفکیک میان رژیم غذایی و زمینه

را بهمی پراکسیس ضدسرمایهدانند، کماکان وگنیسم  از  یا درنظرعنوان بخشی    داری 

 گیرند. گرفتن هرگونه خصلت سیاسی برای آن، نادیده می

عادات  که  است  دیگری  استعمارگر  نیروی  بیانگر  وگنیسم  دوم،  انتقاد  براساس 

کند  گیرد. بریز هارپر خاطرنشان میای و غیرغربی را یکسره نادیده میفرهنگی حاشیه
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عدالت، اثربخشی     بودن  برخی از ابتکارات اجتماعی مربوط به  که مختص سفیدپوستان

کند که هنگام پرداختن ها را وادار میها را کمرنگ و آندسترسی و تحلیل عملکرد آن

،    2009طلبانه به خود بگیرند )آمیز و برتریوبویی تبلیغپوست، رنگبه جوامع رنگین

ویژه  (. ما قبول داریم که اشکال خاصی از حقوق حیوانات و حمایت از وگنیسم، به35

شود، ی واحد مستقل از ساختار جامعه درنظر گرفته میعنوان یک مسئله که به   مواردی

می نادیده  را  ناتوانان  علیه  تبعیض  و  جنسیتی  تبعیض  نژادپرستی،  گیرند  اهمیت 

(Bailey 2007; Kim 2015; Ko and Ko 2017; Taylor 2017.)  وگنیسم

چنین پیمایشی    تنیده باشد.های درهمهای این سیستم تواند متوجه پیچیدگیباید و می

درباره گفتگو  هنگام  همیشه  که  همانطور  دارد،  نیاز  ظریفی  و  دقیق  تحلیل  ی  به 

های ف ستم  سیستمی اتفاق  های ف یا شاید بهتر از این، در مورد اکولوژی تنیدگیدرهم

 افتاده است. 

ت، عنوان »چیزی مربوط به سفیدپوستان« یک طنز اساما در نظر گرفتن وگنیسم به

درباره که  سفیدچرا  جهانیی  انگیزهبودن  و  پشت سازی  در  امپریالیستی  ی 

ایم. عالوه  های غذایی در سراسر جهان استدالل کردهمحوری کردن« سیستم »گوشت 

ها در سراسر جهان  کشی مداوم از حیوانات اساساً در پیوند با استثمار انسانبر این، بهره

کشی از کارگران های در معرض خطر، بهرهصرف گونه رویه، ماست، چه از طریق صید بی

اند و غیره. این  ای در جنوب جهانی واقع شدهطور فزایندههای صنعتی که بهدر دامداری

رژیم از  بسیاری  به  توجه  با  غیرطنز  غذایی  پرهیز  های  گوشت  مصرف  از  که  غربی 

یانیسم، تائوئیسم و  های مختلف هندوئیسم، بودیسم، راستافارکنند، از جمله شاخه می

متذکر    Tristram Stuartگیرد. همانطور که مورخ،  ی مضاعفی میجینیسم جنبه 

ی انگلیس  شود، گیاهخواری غربی تا حدی به این دلیل محبوبیت یافت زیرا مواجهه می

ی قدرتمندی به باورهای مذهبی و اجتماعی اروپایی«  با گیاهخواری هند چنین »ضربه 

 (. xx،  2006وارد ساخت )

عنوان پراکسیس، وگنیسم نیازی به ایجاد اصول متافیزیکی انتزاعی یا یک کتاب  به

های محلی را نادیده بگیرد. وگنیسم  راهنمای ثابت برای آزادی حیوانات ندارد که زمینه

آگاهی و  دانش  دل  در  از  که  حیوانات  رهایی  در جهت  مبارزات  از  ناشی  محلی  های 

افتد، بیرون آمده  سازی و سایر اشکال سلطه اتفاق میستعمرهی مبارزه برعلیه مزمینه 
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منتشر می سنتو  برعکس،  میشود.  گوشت  به  را  مرکزیت  که  غذایی  در  های  دهند 

(  Reese 2017شرایط فعلی که کشتار جمعی در چنین مقیاس وسیعی وجود دارد )

کرد.   نگاه  دیگری  منظر  از  باید  را  موضوع  نکردند،  پیدا  رابینسون توسعه  مارگارت 

ی زیست بومیان کانادا در مناطق جنگلی  )منطقه  Mi’cmac(محقق میکماک2014)

رغم  ی این تغییرات، نشان داده است که علی، با بحث دربارهجنوب شرقی این کشور(

های سنتی میکماک به شکار و ماهیگیری متکی هستند، چگونه وگنیسم با  اینکه رژیم 

کند،  و هویت ملی او مطابقت دارد. هرچند که او استدالل می  شناختیگرایی جهانکثرت 

الزم نیست این انتخاب میان زندگی دقیقاً مانند اجداد وی قبل از استعمار یا جذب  

جامعه در  همین  شدن  به  پویاست.  و  زنده  میکماک  فرهنگ  زیرا  باشد،  مهاجران  ی 

پیرامون  ( بر گفت2019)  Kristy Dunnترتیب،   وگنیسم در جوامع وگوی فزاینده 

به بومی«  »وگنیسم  کثرت  به  و  تأکید  نیوزیلند  استعمارزدایی، مائوری  مخزن  عنوان 

ی وگنیسم از کند. گرچه کلمهی جامعه اشاره میقدرت جمعی و سازماندهی و توسعه

کم اهمیت  از  موضوع  این  اما  است،  آمده  بیستمی  قرن  انگلیسی  به یک  نسبت  تری 

ی وگنیسم چپ این است  متعاقب آن برخوردار است. وظیفه پراکسیس  مقدم بر آن و  

کردن  طور حتم به تنوع در عملیهای متنوعی الهام بگیرد. این امر بهکه از چنین سنت 

ی مربوط به آزادی بدون شک باعث بحث  وگنیسم منجر خواهد شد، و ، مانند هر نظریه

ای از  عنوان مجموعه رعی را بههای فجای اینکه گروهشود. ما بهو گفتگوهای سازنده می

شکل درونی اتخاذ  بینیم که بههای تغییرناپذیر تلقی کنیم، وگنیسم را چیزی میسنت 

ی سیاسی ظهور یافته که ریشه در مخالفت با استثمار شده و بدون تحمیل یک پروژه

های محلی خاص و خارج از  داری بر روابط بین گونهحیوانات تحت حاکمیت سرمایه

 ( دارد.extra-marketر )بازا

رو نمونهبهادبیات  سیاهان  وگنیسم   مورد  در  است.  رشد  رویکرد  این  از  کاملی  ی 

نویسندگانی مانند کریستوفر سباستین مک جیترز، بریز هارپر، اف و سیل کو و بسیاری  

عدالت   بر  مبتنی  نژادی،  تعارضات  به  نسبت  آگاه  بین یک وگنیسم  دیگر همبستگی 

اند. این نویسندگان آزادی سیاهان را نشان دادهزات علیه نژادپرستی  ضدغذایی و مبار

نویسد که وگنیسم  دانند. برای مثال، کو میزا میسیاهان و آزادی حیوانات را امری درون 
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طلبی سفید  ی آزادی سیاهان امری داخلی است، زیرا رد سیستم برتری سیاه در پروژه

عالوه، وگنیسم  (. به45,  121,  2017حیوانیت باشد ) باید شامل رد ارزیابی منفی آن از

های تحول کند، بلکه راهپرستی نمینژادی ضدی مبارزهسیاه، صرفاً وگنیسم را ضمیمه 

ی معیارهای فلسفی بدیل و تغییر  ی آزادسازی حیوانات از جمله توسعه در خود پروژه

و سیاست استراتژی  نشان میدر  را  در حگذاری سیاسی  امر شامل  دهد.  این  که  الی 

طور خاص امتناع از اشکال خاصی از مصرف است ف اما این کل  شود ف و بهمصرف می

جست  در  همچنین  بلکه  نیست؛  غیرآن  و  جدید  مناسبات  میان سرمایهوجوی  دارانه 

 ها و بین انسان و حیوانات است.انسان

 عنوان تاکتیکوگنیسم به  - قسمت سوم 

( چهار  2015رایت  سرمایه(  برابر  در  مقاومت«  مشخص  »منطق  را  معاصر  داری 

درهممی درهمکند:  برای  فراخوان  گریز.  و  فرسایش  کردن،  رام  شکستن  شکستن، 

الهامسرمایه یادآوری داری هم مشروع و هم  ما  به  با هوشیاری  رایت  اما  بخش است، 

ه انعکاسی از  اندازهایی کداری، چشمکند که: »برای دگرگون کردن واقعی سرمایهمی

خشم دارند کافی نیستند. در عوض، یک منطق استراتژیک مورد نیاز است تا در واقع  

کنیم که فرسایش و  اهداف خود را محقق کند.« ما موافق هستیم و بیشتر تأکید می

سرمایه تحت  حاضر،  حال  در  باید  استثماری  روابط  دنیای  اصالح  اگر  دهد.  رخ  داری 

امکان باشد،  دیگری  میپذیر  فرسایش  تنها  برای  شد.  متولد  جهان  این  در  تواند 

رهاییسرمایه انواع  »نیرومندترین  باید  ما  فعالیتداری،  اقتصادی  بخش  های 

ها، و کشف  داری وارد کنیم، با حفاظت از جایگاهدارنه را به اکوسیستم سرمایهسرمایهغیر

(. وگنیسم  Wright 2015ها شویم« )ها، باعث پرورش آنهای گسترش زیستگاه آنراه

از طریق تأثیر در بازار با هدف از بین بردن تقاضا برای محصوالت حیوانی و منسوخ 

آمیز ی خشونت ای که در چرخه گونهکردن اشکال تولید آن و با تجسم مجدد روابط چند

از طریق مصرف صورت میسلطه  گیرد ریشه ندارد، به این هدف کمک ای که اساساً 

 کند. می

بهخیلی   وگنیسم  تحریمساده،  زیرا  است  مهم  تحریم  یک  زنجیرهعنوان  بر  ی ها 

(، و بنابراین تأثیرات ملموسی دارند. بسیاری  Friedman 1999گذارد ) تأمین تأثیر می
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یافته است، در    های خاصی سازمانها یا دولتگیری شرکتهای موفق با هدفاز تحریم

مجموعه وگنیسم  که  ع حالی  و  جداگانه  تصمیمات ای  از  هماهنگی  بدون  مدتاً 

شود و از نوع خاصی از  شماری است که هر روز چندین بار انجام میکنندگان بیمصرف

ورزد. هدف آن یک صنعت گسترده و جهانی است که تأثیرات آن محصول امتناع می

این نمونهبی از یک مسئله شمار است.  را نشان میای کالسیک  اقدام جمعی  دهد:  ی 

از وگنیسم در سطح جهانی منتفع خواهند شد، اما فواید یا تأثیرات فوری از    بسیاری

کند وجود دارد. در همین حال، حتی اگر  کسی که در سطح فردی عمل میاقدام هر

های مدافع حقوق حیوانات ای سیاسی وجود داشته باشد و تا حدودی توسط گروهانگیزه

عنوان یک عملکرد پراکنده  ر بیشتر موارد بهدهی شود، وگنیسم دیا سایر نهادها سازمان

به تقریباً  مصرفو  فردی   میکلی  ظاهر  با سختکننده  وگنیسم  اینجا،  در  ترین  شود. 

عدم  مخالفت در مقابل خود روبرو می از یک سو عدم کارآیی آن )یا  شود: منتقدین 

و از سوی دیگر،    کردن به آن را با توجه به ناکارآمدی ظاهری(انگیزه در افراد برای عمل

راه روی  بر  را  آن  ظاهری  مصرفحلتمرکز  و  غیرسیاسی  فردی،  برای های  گرایانه 

 کنند. ی ساختاری تقبیح میمشکالت پیچیده

گرایی فردگرا  عنوان مصرفمورد اخیر، اعتراض ایدئولوژیک ف با انعکاس وگنیسم به

جتماعی«، »سیاسی«  داری را که »شخصی« را از »ا فقط پیکربندی ساختگی سرمایه -

می مجزا  »اخالقی«  حتی  میو  بازنویسی  سرمایهکند،  شکلکند.  معاصر  گیری  داری 

مصرف  شخصیت  یک  ایجاد  طریق  از  را  آزادی  و  میهویت  پاالیش  کند  کننده 

(Baudrillard 1970( وادیول  می2019(.  نه(  دستمزد  که  نظر  نویسد  از  تنها 

ی آزادی از  نیز کارگران انسانی را از طریق وعده  شناختیفیزیولوژیکی بلکه از نظر روان

از ساعت کاری« به طریق مصرف حفظ می  نتیجه زندگی »خارج  تنها کند. در  عنوان 

 DeSouceyشود )دار« پدیدار میهای معنیامکان برای مفاهیم »آزاد« و »انتخاب

ه غذا محل  اند کشناسان غذا نشان دادههاست که انسان(. عالوه بر این، مدت2010

 ( است  فردی  و  تشکیل هویت جمعی  ؛  Buckser 1999؛  Fischler 1988اصلی 

های غذا  مراجعه کنید(. شیوه  Winter 2015ویژه در مورد وگنیسم به  همچنین، به

داری و جاهای دیگر(، وادیول  خوردن شخصی با هویت یکپارچه است )تحت سرمایه
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(2018aبا تیزبینی خاطرنشان می )  این زمینه »کنار گذاشتن محصوالت کند که در

حیوانی شبیه به از دست دادن جهان است.« ما معتقدیم که مخالفت چپ با وگنیسم  

روش  در  تغییرات  سایر  نهادینهو  از  فردی،  مصرف  مجموعه های  این  فرضیات    شدن 

اخالقی و غیرسیاسی محافظت  عنوان جایگاه فردیت غیراقتصادی لیبرالی که از مصرف به

 شود. ند، ناشی میکمی

میمی پیش  را  خرید  سیاست  بیشتر  نولیبرالیسم  که  گفت  پاسخ  در  و  توان  بَرَد 

کند. اما  ها تبلیغ میعنوان مقاومتی برتر از سایر روش»مصرف مبتنی بر وجدان« را به

تاریخچه و  بازارها  از  سطحی  درک  گواه  استدالل  است.  این  اجتماعی  تحوالت  ی 

گیرد تا در برابر حاظ دفاعی مصرف مبتنی بر وجدان را در بر میداری فقط از لسرمایه

های سرکوبگرانه را انتقاد از خود محافظت کند و با این کار اغلب نیاز به حفظ منطق

می فعالیتنشان  تمام  که  غیردهد  مصرفهای  با  بهمرتبط  را  انحراف کننده  عنوان 

می نظر  در  ایدهPellow) 2014(208 ,164 ,گیرد  اجتماعی  شرایط  در  آل . 

عنوان بازی  گرایی بهداری، هرگونه سیاست مصرف برای محافظت از توهم مصرفسرمایه

 شود. اهمیت میسرزمین پریان برای کارگران استثمار شده، کم

عملی و  قبلی  تحریماعتراض  واقعی  نقش  وگنیسم،  به  بر تر  تأثیرگذاری  در  ها 

کشد. اعتراض نسبت به ناکارآمدی وگنیسم چیزی های تأمین را به چالش میزنجیره 

گیرد: خواه یک خریدار امروز یک استیک بخرد یا نه، تأثیر مانند موارد زیر را در نظر می

  فروش و بنابراین تعداد گاوهای های مورد تقاضای خردهای بر تعداد استیک مالحظهقابل

کشتهپرورش عرضه یافته،  میزان  سرانجام  یا  و  تأمینشده  داشت. ی  نخواهد  کننده 

بهبه وگنیسم  دیگر،  میعبارت  کار  از  تاکتیک  یک  را  عنوان  کل  تقاضای  زیرا  افتد، 

شود را چندان   ای که علیه حیوانات وارد میدهد و یا حتی صدمهتأثیر قرار نمیتحت

 (.Budolfson 2018؛  Chignell 2015دهد )ر.ک. تأثیر قرار نمیتحت

 Singer (1975)؛ Norcross 2004های فلسفی به این اعتراض )بیشتر پاسخ

انکار میKagan 2011؛  2009 را  اخالق  به  مربوط  توقعات  آن(  استدالل  کنند.  ها 

ی توان انتظار داشت که تحریم شخصی موجب تغییر در زنجیرهکنند که اگرچه نمیمی

ی فروش ناکافی برای  توانند اطمینان داشته باشند که آستانهها میاما آنتأمین شود،  

کننده، حتی اگر تأثیر مورد انتظارش نامشخص باشد،  فروش وجود دارد. هر مصرفخرده
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کنند  ( استدالل می2016تأثیری محتمل دارد، هرچقدر هم کم باشد. هولی و نوبیس )

ع حیوانی از طریق تحریم، بیشتر از احتمال که حداقل احتمال تأثیرات منفی بر صنای

ها با مصرف محصوالتشان است. و هنگامی که ما به اهمیت  در نظر  تأثیر منفی بر آن

کنیم، مانند جلوگیری از آسیب و مرگ، احتمال  بودن گرفتن منافع حیوانات اذعان می

ای تحریک این شود، زیرا مزایاهمیت و جزئی میمحور، بیی فردکنندهدر نقش مصرف

 Almeida andهای لذت نبردن از یک استیک است ) آستانه بسیار بیشتر از هزینه 

Bernstein 2000; Norcross 2004( عالوه بر این، مک مالن و هالتمن .)2019  ،)

ی محرک  کننده به یک آستانهکنند که نزدیکی مصرفبرخالف بودلفسون، استدالل می

ی سود کم  ی و پیچیده« احتماالً بیشتر است، زیرا حاشیه های تأمین  طوالن در »زنجیره 

کننده بسیار حساس شوند،  شود بازارهای مواد غذایی نسبت به الگوهای مصرفباعث می

 که اکنون بیشتر از همیشه قابل کنترل است. 

گسترش این انتقاد نه آنچه را که وگنیسم قادر به انجام آن نیست، بلکه آنچه را که  

از  ن مشارکت دارد، مورد حمله قرار می همچنان در آ اقتصادی  این یک روایت  دهد. 

نمی وگنیسم  یعنی،  شد:  اشاره  قبالً  که  است  »خلوص«  از  استدالل  را  کسی  تواند 

سرمایه استثمار  در  )مشارکت  وارفیلد  دارد.  باز  می2015داری  استدالل  از (  که  کند 

در مدار گردش سرمایه کجا ختم    بینی کنیم که پول ما توانیم پیشآنجایی که ما نمی

( به همین ترتیب نتیجه 2011کس پاک نیست. پیتر گ لدرلوس)های هیچشود، دستمی

گیرد که »هیچ صنعت گوشت و صنعت سبزیجاتی وجود ندارد، فقط سرمایه وجود  می

یابد.« با این حال، این انتقادها ف که  ی هر چیز دیگری گسترش میدارد که به هزینه

داری وجود ندارد ف شامل هر فعالیت بازار و هر نوع دیگر رف اخالقی در سرمایههیچ مص

کنند. تا قبل از برکنار بودن کامل  طور خاص وگنیسم را محکوم نمیشود، بنابراین بهمی

از  از بازارهای سرمایه الگوهای مصرف رقابتی که برخی  از بین  داری، فرد ناگزیر باید 

کسی که  دیگران است یکی را انتخاب کند. از این رو، برای هر وضوح مضرتر از  ها بهآن 

الظاهر درست همچنان  عنوان امری علیکند، تعهد به وگنیسم بهدر بازارها شرکت می

 زنده است. 
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عمل  اینکه  از  فارغ  که  است  این  فردی  اثربخشی کنش  برابر  در  نهایی  استدالل 

باشد یا خیر، اگر نتواند به تغییر ساختاری ی فردی در بازارها تا حدی مؤثر  جداگانه

بی عمالً  یابد،  )جانستون  دست  سیاسی«  »مصرف  منتقدان  است.  و 2008معنی   )

محیطی از طریق تغییر سبک »شخصی سازی « مسئولیت رسیدگی به مشکالت زیست

کنند که این اقدامات از رویکرد  ( این اتهام را مطرح میManiates 2001زندگی )

کننده بر اقدامات  ی »رای با دالرهای شما« )اشاره به تاثیر نظری انتخاب مصرفنولیبرال

تنها موجب احساس کاذب موفقیت فردی،  کنندگان ف م.( برخوردار است، که نهتولید

بلکه باعث ایجاد حس رضایت از خود و عدم تمایل به اقدام مستقیم برای تغییر سیستم 

)می مقاله(.  Willis and Schor 2012شود  از  چپ تعدادی  به  متمایل  نویسان 

ی  های گستردهاند اینکه کسی گوشت بخورد یا نه، به سیاستتازگی استدالل کردهبه

تنها  ای و تغییر ساختاری نه ها در مقابل تغییرات اقلیمی ربطی ندارد ف بسیج تودهآن 

 ;Heglar 2019ند ) کند، بلکه اساساً با اقدامات فردی همخوانی ندارباال پیدا نمیدست 

Mann and Brockopp 2019; Wallace-Wells 2019 .) 

با این حال، این استدالل هم از لحاظ نظری ناقص است و هم از نظر تجربی اثبات 

های فردی  ها را که شامل کنشای ساختگی از دوگانهنشده است. اول، دوباره مجموعه

مصرف ف  ]شهروند  فاست  سیاسی،  کنش  ف  مصرف  عینیت کننده،  جمعی[  ف  ردی 

گیرد، حتی اگر  سازی مقوالت نولیبرالی قرار میبخشد و بدین ترتیب در دام نهادینهمی

(. با این کار، قلمرو سیاسی را در Willis and Schor, 162ها باشد )مدعی نقد آن

بخشد و طیف محدودی از آنچه را که کنش جمعی را مفهومی فرمالیستی عینیت می

عنوان یک »جنبش عملی«، یک »شکل کند. وگنیسم، بهدنبال می  دهد، تشکیل می

مییافتهسازمان سازمان  را  جمعی«  عمل  در  ی  آن«  اهداف  مستقیم  »بیان  که  دهد 

تر هم سیاسی نیست. عالوه  (، اما کمEckert 2015, 567مصرف روزانه ریشه دارد )

که اقدامات »مصرفی«،  گیرد  بر این، چنین انتقادی این واقعیت اساسی را نادیده می

ها و نفوذ سیاسی و اجتماعی  تأثیر فشارها، انگیزه»فردی« و »خصوصی« عمیقاً تحت

ی انتقاد،  (. دوم ، این شیوه Stolle, Hooghe, and Micheletti 2005قرار دارند )

ها، از  داند. با این حال، تحریمجدایی متقابل عمل فردی و جمعی را امری مفروض می

هزینه تقریباً  ازجمله وگنیسم،  به صفر  دست ی فرصت   بازیگران سیاسی  برای  را  رفته 
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شکل فردی از مصرف محصوالت حیوانی خودداری  توان در حالی که بهرساند. میمی

اقداممی در  میکنید،  باشید.  درگیر  ساختار  بر  متمرکز  جمعی  مشغول های  توان 

های انتخاباتی، یا درگیر اقدام مستقیم  دهی، راهپیمایی، تحقیق، کار در سیاستسازمان

کند مطالعات  بود، در حالی که وگن هستید. حتی آنچه این انتقاد را بیشتر ضعیف می

های خرید جایگزین هستند  ها و هم گزینهتحریم  »مصرف آگاهانه« است ف که هم شامل

( اروپا  از   Forno and؛  Stolle  ،Hooghe  ،and Micheletti 2005ف 

Ceccarini 2006( ایاالت متحده ؛  Willis Margaret and Schor 2012( و 

Endres and Panagopoulos 2017های هدفمندتر   دهد که انتخاب( که نشان می

ای  قوی و مشارکت فعال در سایر اشکال کنش سیاسی رابطه مصرف با تعهدات سیاسی

عبارت دیگر، »مصرف مراجعه کنید(. به   2005مثبت دارد )همچنین به شاو و همکاران  

تا  'کنندهجذب'آگاهانه   است  سیاسی  کنشگری  به  افراد  )'کنندهدفع'ی   »Willis 

Margaret and Schor 2012, 79 از کسانی(. وسوسه که مؤکداً    انگیز است که 

، بپرسید که چرا انتظار دارند مردم، اوالً    حامی اقدامات جمعی هستند تا کنش فردی 

دهی شوند، که تمایلی به تغییر هایی حمایت کنند یا حول موضوعاتی سازماناز سیاست 

اعمال  بر  را  تأثیرات تغییر ساختاری  ندارند و دوم،  رفتار خود در مورد همان مسائل 

طور فعال گوشت  ی آن نیستند بپذیرند. چرا کسی که بهه تغییر فعاالنهفردی که حاضر ب

ها  کند، درگیر اقدام جمعی برای تعطیل کردن دامداریمحصول دامداری را مصرف می

آن به  چیزی  چه  و  میبشود؟  پیشنهاد  بردن  ها  بین  از  یا  کاهش  صورت  در  تا  شود 

 اهش مصرف گوشت را بپذیرند؟ ها، به جای مقاومت در برابر آن، ضرورت کدامداری

ی ماهیت تغییر رفتاری در مقیاس بزرگ  ی خود، به پرسشی دربارهنوبهاین امر، به

می مصرفمنجر  فردی   اقدامات  نهشود.  میکننده  درگیری  تنها  اشکال  سایر  با  تواند 

می هنجارها  تغییر  برانگیختن  باعث  همچنین  باشد؛  داشته  همزیستی  شود.  سیاسی 

طور که بسیاری از محققان نشان مانند. همانمعانی  پشت مصرف، ثابت نمیمنطق و  

تر از حد تصور است« زیرا هنجارهای اند، »شرایط اجتماعی موجود اغلب شکنندهداده

آن اساسی  آن اجتماعی   تأثیر  بنابراین  و  میها،  فردی،  رفتارهای  بر  بهها  طرزی تواند 

(. چنین تغییرات هنجاری در  Sunstein 1996چشمگیر و اغلب سریع تغییر کند )
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کننده مانند  طور خاص منجر به تغییر در رفتارهای مضر مصرفهمه جا وجود دارد و به 

ها با افراد  (. غالباً، آنSunstein 1996؛  Lessig 1995سیگار کشیدن شده است )

ه نظر  دهند که بهای فردی را انجام میشوند که انتخابهای کوچکی شروع میو گروه

 normشدن هنجارها« )رسند، و سپس باعث »سرازیر اثر یا غیرمنطقی به نظر میبی

cascadesمی )( شوندSunstein 1996که تأثیرات گسترده )  ی اجتماعی خواهند

عنوان موجودات اجتماعی، تمایل دارند رفتار خود را با »انتظارات از ها، بهداشت. انسان

مط دیگران«  نگرش  و  ) رفتارها  دهند  اقدام  Nyborg et al. 2016ابقت   ،)

دهند که رفتار مطلوب و همچنین تأیید و عدم تأیید اجتماعی  ای انجام میمشاهدهقابل

کند. اقداماتی که با هدف تغییر را کلید اصلی محرک  این هر دو عمل  افرد دیگر می

توسعه و  شیوههنجارها  انجام میی  جایگزین  از طشود میهای  روشتوانند  های  ریق 

بخش و معرف تغییر باشند و به »چیزی بیش جمعی، الهامدار اما غیرخطی و غیرمعنی

 (. Eckert 2015, 568فردی« تبدیل شوند ) از مجموع کنش

که شوند، احتمال این به زبان ساده، اگر افراد دیگر وگن یا درگیر یک تحریم نمی

که  ه افراد بیشتری وگن شوند، احتمال اینتر است. و هرچشما این کار را انجام دهید کم

هیچ اگر  است.  بیشتر  ببینند،  مطلوب  و  عادی  را  وگنیسم  نشود،  دیگران  وگن  کس 

کشی مربوط به آن  احتمال تغییر ساختاری در صنعت تولید گوشت و تمام اشکال بهره

 بسیار ناچیز خواهد بود؛ اگر همه وگن شوند، این اشکال استثمار محو خواهند شد.

این، تغییر جهت به وگنیسم می محیطی و  تواند به رفع مشکالت زیست عالوه بر 

ای فزاینده  سالمت عمومی ناشی از فراگیری تولید »ارزان« گوشت کمک کند. مجموعه 

می نشان  اخیر،  علمی  تحقیقات  چارچوب  از  در  کشاورزی  حفظ  برای  که  دهد 

از آب و زمهای سیارهمحدودیت )از نظر استفاده  انتشار گازهای گلخانهای  ای(،  ین و 

  Springmannهای غذایی گیاهی ضروری است )رجوع کنید به تغییر به سمت رژیم

های غذایی  (. عالوه بر این، پیشنهاد شده است که تغییر به سمت رژیم2018و همکاران  

نتایج مثبت قابل دارای  از جمله کاهش مرگگیاهی  میر  وتوجهی در سالمت عمومی 

(Kim, Caulfield, and Rebholz 2018  »و خنثی کردن انواع »ستم غذایی ,)

به شد.  ذکر  قبالً  که  است  حیوانی  محصوالت  از  تغییری ناشی  چنین  دیگر،  عبارت 

 پتانسیلی برای مزایای جمعی گسترده را دارد.
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ای در حالی که ما این نگرانی را داریم که »نه واضح است و نه سرراست که جامعه

 Willisمحیطی بکشد« )سمت عدالت اجتماعی یا پایداری زیست ه خود را به بتواند را

Margaret and Schor 2012, 161ایم که وگنیسم تاکتیک مؤثری  (, ما نشان داده

افراد بهاست که گروه بر زنجیره ها و  اعمال فشار  برای  باید  ارزش و طور یکسان  های 

به هنجارها  هماهنتغییر  تالش  از  بخشی  مظهر  عنوان  یک  حداقل  فرسایش  برای  گ 

 داری، اتخاذ کنند. سیستمی  استثمار سرمایه

 گیری نتیجه

کنیم، که در آن تعداد حیواناتی  ما در دنیایی با استثمار تقریباً فراگیر زندگی می

استعماری کشته  ساله در سراسر جهان برای تغذیه براساس یک رژیم غذایی نوکه هر

هشت  می تقریباً  سیستم،  شوند،  این  با  مواجهه  در  است.  انسانی  جمعیت  کل  برابر 

ی ما را پرسش جوئل اولسون، متخصص تحقیقات نژادی انتقادی،  ی اصلی پروژهانگیزه

توانایی بیوگرافی،  به  توجه  »با  داد:  که  شکل  آسیبی  بیشترین  خودم،  تعهدات  و  ها 

)دمی چیست؟«  کنم  وارد  سرمایه  حاکمیت  و  نژادی  نظم  به  همکاران  توانم  و  یش 

پاسخ اصلی نیست، اما2014 ،  (. ما پاسخ کاملی به پرسش او نداریم و وگنیسم قطعاً 

های اساسی آن خواهد  همان طور که استدالل کردیم، پراکسیس وگن یکی از مؤلفه

تر  عنوان تاکتیکی در خدمت اهداف سیاسی گستردهبود. در این مقاله ما وگنیسم را به

ی سیاسی، تعریف کردیم، و توضیح ی مبارزهایم ف در زمینه« نامیدههاف آنچه که »الیه

پروژه درون  کجا  در  که  عدالتدادیم  مبارزات  و  آزادی  مختلف  هماهنگ  های  طلبانه 

داری مؤثر است. برای عنوان ابزاری برای فرسایش سرمایهشود، و نشان دادیم که بهمی

هایی که برای ایجاد جا برای  اکوسیستمشوند،  ساله کشته میمیلیاردها حیوان که هر

شوند، و افرادی که آواره یا مجبور به کار  ای حیوانات ویران میمزارع و محصوالت تغذیه

شوند، این امتناع سیاسی  فعال حداقل کاری است که در مجتمع صنعتی حیوانات می

 توانیم برای نشان دادن همبستگی خود انجام دهیم. ما می
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 چکیده 

گرایی  نظر میان مارکسیسم و جریان انتقادی حیوان ی گذشته، تبادلدر سه دهه

به خوشحال انسانی  مقوله کنندهطور  از  پژوهشگران  است.  یافته  افزایش  های  ای 

داری استفاده مارکسیستی برای تحلیل و نقد استثمار و سرکوب حیوانات در سرمایه

های شکننده استوار ها و قضاوتاغلب بر قیاسکنند. اما کاربرد مفاهیم اصلی  مارکس  می

اثبات نظری مبارزهدقیق بهره  سازیاست. برای مفهوم  از حیوانات و  ی طبقاتی  کشی 

ی حاضر درک صحیح ترمینولوژی را با توجه  ها و حیوانات، مقالهمشترک برای انسان

  مارکسه که  با توضیح این نکت-دهد. نخست،  به چهار موضوع مرتبط به هم ارائه می

به  را  و حیوان  انسان  میان  اجتماعی  رابطه  تاریخی،  ماتریالیستی  تمایز    -- عنوان یک 

می درک  دیالکتیکی  و  نظریه عملی  علیه  رایج  اتهام  ایجاد  کند،  بر  مبنی  مارکس  ی 

ی شود. دوم، بر اساس درک مبتنی بر رابطه از شیوه حیوان رد می  -دوگانگی انسان  

سرمایه اتولید  میداری،  کاالهای  ستدالل  یا  برده  مزدی،  کارگر  حیوانات  که  کنم 

بهاستثمار فوق  بلکه،  نیستند.  بهشده  طبیعت  آنعنوان  کلی،  بهطور  طبقهها  ی دست 

گیرند. این  شکلی استبدادی تحت ستم قرار میشوند و  بهاستثمار میدار فوق سرمایه

سرمایه  رابطه  مایملک خص  -- ی  به  را  حیوانات  در دست  حیوان،  تولید  ابزار  و  وصی 

می تبدیل  قابلسرمایه  پیامدهای  امر  این  نظریه کند.  برای  نیز  کار توجهی  ارزش  ی 

نمی تولید  کاال  و  اضافی  ارزش  یا  ارزش  حیوانات  سوم،  دارد.  آنحیوانی  ها  کنند. 

می تولید  بهمحصوالتی  که  آنکنند  کار  نیروی  بههمراه  سرمایه  ها  به  رایگان  صورت 

انتقال مفهوم بیگانگی به حیوانات به می  اختصاص از  طور یابد. در نهایت، چهارم، من 

کنم. اما بیگانگی حیوانات باید از نوع کار اجتماعی مانند مورد انسان ناشی کلی دفاع می

ی استثمار حیوانات دلیل شکل ویژهشود و باید شامل بیگانگی از بدن و زندگی نیز به

 داری باشد.  در سرمایه

ها، حیوانات و طبیعت ی عادالنه و آزادی که در آن روابط متقابل بین انسانامعهج

آید. باید تحت شرایطی که مستقیماً با آن  با هم آشتی داشته باشد از هیچ پدید نمی

آزاد در  شکل ای ناعادالنه و غیرشویم و به ما داده شده، تکوین یابد و از جامعهمواجه می

من خود  اخیر  بهتاریخی  شود.  جامعهتقل  دیگر،  سرمایهعبارت  نقطهی  ی شروع داری 
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است اجتناب  الزم  بنابراین،  است.  حیوانات  دوستدار  سوسیالیسم   برای  مبارزه  ناپذیر 

ی طبقاتی برای رهایی  عنوان شرایط مبارزهمناسبات استثمار و سلطه بر حیوانات را به

 دازی کنیم.پرحیوانات به بهترین شکل ممکن، تحلیل و نظریه

گرایی  ای بین حیوان ی گذشته، نزدیکی محتاطانهبر این اساس، در طی سه دهه     

انتقادی   غیر  -انسانی   حیوانات  اسفناک  وضعیت  تا    -انسانی  درک  که  مارکسیسم،  و 

داری توجه کنون عمدتاً )نه صرفاً( به مناسبات مختلف استثمار و سلطه تحت سرمایه

عنوان مثال، هنگامی که صحبت از استثمار و ستم بر  است. به داشته است، روی داده  

سرمایه در  حیوانات  میسایر  انسان  داری  پژوهشگران  اصطالحات    - شود،  از  حیوان 

کرده استفاده  مقالهمارکسیستی  در  که  کوچکی  منتخب  )برای  آن  اند  به  حاضر  ی 

اینپرداخته  به  کنید:  ام  مراجعه   ;Benton 1993b; Bujok 2015ها 

Gunderson 2011; Hochschartner 2014; Hribal 2003; Macdonald 

2016; Noske 1997; Painter 2016, 2017; Perlo 2002; Peterson 

2013; Torres 2007ی کافی اساسی نشده  (. با این حال، این بحث هنوز به اندازه

ن یک مبنای  برانگیز اصلی هنوز باید حل شوند تا بتوااست و برخی از موضوعات بحث

 1گرایانه ایجاد کرد. حیوان  -ی طبقاتی سوسیالیستی نظری پایدار برای مبارزه

حیوان نزد مارکس و بر این اساس،    -عنوان مثال، نزاع در مورد تمایز انسان  به     

نظریه و  تاریخی  ماتریالیسم  سازگاری  و  سودمندی  مورد  دربارهدر  او  انتقادی  ی  ی 

 Bentonتحلیل استثمار و ستم بر حیوانات وجود دارد )برای مثال،  داری برای  سرمایه

1993a, 1993b; Mutherich 2004; Rosen & Wirth 2013 پژوهشگران .)

اند: آیا  داری بحث کردهانسانی در سرمایهدر مورد تفسیر علمی دقیق ادغام حیوانات غیر

شده یا چیزهای دیگر؟ نگاه  استثمارها کارگران مزدی هستند، بردگان، کاالهای فوق آن 

به    ,Derrida 2009; Ducey 2017; Hribal 2003, 2007, 2010)کنید 

2012; Macdonald 2016; Murray 2011; Painter 2016, 2017; Perlo 

 
مقاله1 در  بحث  من  جنبه.  چهار  به  را  حاضر  حیوانی  بحث  میی  محدود  مارکسیستی  نظرم  گرایی  به  که  کنم 

مناقشه بوده است. بدیهی است که موضوعات دیگری نیز وجود دارد که موضوعات اصلی هستند و تا کنون مورد

ی اجتماعی انتقادی استثمار و آزادی حیوانات یا  عنوان مثال، نقش اخالق در نظریهها اشاره کرد، بهتوان به آنمی

 گرا.شگران حیوانوارگی( مارکس توسط پژوهدرک و کاربرد مفهوم فتیشیسم )بُت
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2002; Torres 2007).   هایی پیرامون این پرسش که آیا حیوانات عالوه بر این، بحث

می تولید  اضافی  ارزش  و  ارزش  )بهکاال،  مثال،  کنند  ؛  Ferrari 2017عنوان 

Hochschartner 2014  ؛Macdonald 2016  ؛Murray 2011  ؛Perlo 

این2002 و  آن(  آیا  انسانکه  مانند  شدهها  بیگانه  )بهها  کنید  اند  نگاه  ویژه 

Gunderson 2011; Mutherich 2004; Noske 1997 .درگرفته است ) 

ی سایر حیوانات و شکل استثمار حیوانات اندازه که درباره  ها به هماناین بحث     

سرمایه دربارهدر  است،  ویژگیداری  پ ی  و  برای  تانسیلها  کالسیک  مارکسیسم  های 

ی ی حیوانات نیز صادق است، برای به راه انداختن مبارزهی مسئلهپردازی دربارهنظریه 

سوسیالیستی   عرصهحیوان  -طبقاتی  در  شکلگرایانه  و  نظری  به های  بخشیدن 

ن  های )کماکان اندک( پژوهشگراطور کلی، تالشپراکسیس انقالبی  طرفدار حیوانات. به

به مارکسیسم  بارورسازی  نظریه برای  آزادی  عنوان  و  استثمار  انتقادی   اجتماعی  ی 

رسد برخی از  حیوانات، گامی مهم رو به جلو است. با این حال، خوب یا بد، به نظر می

عنوان مثال، در مورد ، بههایی که در پی این تالش صورت گرفته است ها و قضاوتقیاس

دهم، ضعیف  زدی و حیوانات، همان طور که در زیر نشان میشباهت استثمار کارگران م

توان از مبانی نظری غنی مارکس برای  اساس باشند. هنوز موارد زیادی است که میو بی

کشی از حیوانات و بررسی موضوعات و مشکالت گفته  ی اجتماعی انتقادی بهرهنظریه 

 شده آموخت.

از تندترین موضوعات در بحث مارکسیسم و  برخیی این مقاله، بنابراین، در بقیه

از اتهامات علیه    انسانی مورد بحث قرار گرفته است. من با ارزیابی مختصر حیوانات غیر

زیرا اگر این   1کنم. پرست بودن شروع میمحور و گونهی مارکس مبنی بر انساننظریه 

 
تر  شکلی که گویی از نظر اخالقی مهمعنوان »رفتار با اعضای یک گونه بهی بریتانیکا، بهپرستی، در دانشنامه. گونه1

(  تعریف Duignan 2013ها هستند« و همچنین »اعتقاد بر این که این عمل موجه است« )از اعضای دیگر گونه

انسانی های جانوری غیرکردن گونهدانم که با منتسبیدئولوژی بورژوایی میپرستی را اشده است. درعوض من گونه

های آن در روابط اجتماعی کند. ریشهتر، استثمار حیوانات را توصیف، توجیه و پنهان میموجوداتی با ارزش کم  به

معنای  زندگی فرهنگی )بهداری قرار دارد. عالوه بر این، این واژه شکلی ایدئولوژیک از سبک  آنتاگونیستی سرمایه

 کند.ی بورژوایی را مشخص میگرامشی( در جامعه
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گذاری  رویکردی دیگر پایهی اجتماعی  انتقادی را بر امر درست بود، الزم بود که نظریه 

طور  داری بهکنیم. در فصل بعد، درک مبتنی بر مناسبات اجتماعی مارکس از سرمایه

ی مارکس، که  شود تا مباحث زیر را در مورد سه موضوع اساسی نظریه خالصه بیان می

ی اجتماعی استثمار و آزادی حیوانات نیز از اهمیت اساسی برخوردار است برای نظریه 

از رابطه   آماده در   1استثمار ی فوق عنوان رابطه حیوان به   -ی سرمایه  کند. اول، درکی 

شده بسط استثمار عنوان کارگران مزدی، بردگان و کاالهای فوق مقابل تصور حیوانات به

رایگان برای های مصرفی را بهدهم که چرا حیوانات ارزش یافته است. دوم، نشان می

کنند. در نهایت، با  ا ارزش، ارزش اضافی یا کاال تولید نمیکنند و چرسرمایه تولید می

سازی باربارا نوسکه از بیگانگی حیوانات و انتقاد رایان گاندرسون از  پرداختن به مفهوم 

 کنم.داری ارائه میآن، مفهومی دوباره از بیگانگی حیوانات در سرمایه

اینکه چگونبا این تحلیل ه ماتریالیسم تاریخی  ها، در پی آن هستم که نسبت به 

می سیاسی  اقتصاد  بر  او  نقد  و  توسعه مارکس  به  نظریهتواند  انتقادی  ی  اجتماعی   ی 

استثمار و آزادی حیوانات کمک کند در درک نظری خود شفافیت ایجاد کنم. عالوه بر  

تواند به ما کمک کند  کند که درک صحیح از واژگان میی حاضر استدالل میاین، مقاله

ی طبقاتی برای آزادی انسان و حیوانات از لحاظ نظری، و بر این اساس مبارزه  تا برای

اقتصادی تجهیز شویم. بر این اساس، در پایان هر فصل فرعی،   -در پراکسیس سیاسی 

آن میبه به  ادامه  در  مربوطه که  ارتباط موضوعات  به  موضوع شکلی کوتاه  با  پردازم، 

 ی حیوانات، اشاره خواهم کرد. ی طبقاتی پرولتری برای آزادمبارزه

 
ترین موجودات ها مرکز یا مهممحوری دیدگاهی )فلسفی( است »که انسانی بریتانیکا، انسانبر اساس دانشنامه     

پرستی  نه(. از نظر مفهومی، من این تعریف را به شکلی مشابه در مورد گوBoslaugh 2016جهان هستند« )

 کنم.تعدیل می

فوق1 اصطالح  وهله.  در  بهاستثمار  اول  استفاده میی  اینجا  در  مارکسیستی  تحلیلی  یک معنای  از  باید  که  شود 

ی عنوان یک رابطهاصطالح اساساً اخالقی یا سیاسی متمایز شود. با این حال، واضح است که نشان دادن یک رابطه به

کشی  جا، فوق استثمار به این معناست که بهره و مفاهیم اخالقی و سیاسی است. در اینها  استثماری دارای داللتفوق

رود. برای توضیح بیشتر، به  از حیوانات توسط سرمایه از متوسط استثمار کارگران مزدی توسط سرمایه فراتر می

 ی حاضر مراجعه کنید.حیوان در مقاله -ی سرمایه بخش رابطه
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 حیوان  -حیوان و تمایز دیالکتیکی مارکس از انسان    - انگاری انسان دوگانه

عنوان مبنای تحلیلی  ی مارکس بهبرخی نویسندگان در مورد ارزش استفاده از نظریه

انسان  برای نظریه  روابط  ابراز می  -پردازی  کنند )برای مثال  حیوان تردیدهای جدی 

Benton 1993a, 1993b; Mutherich 2004; Rosen & Wirth 2013  .)

کنند که ماتریالیسم تاریخی مارکس و اقتصاد سیاسی انتقادی او ذاتاً  ها استدالل میآن 

ها مارکس را متهم  حیوان است که باید رد شود. در نتیجه، آن  - واجد دوگانگی انسان  

دیرینه  سنت  موضع  در  ایستادن  دوگانهبه  تفکر  گونهانگای  و  غربی  و  ری  پرست 

  -ی مارکس، هم در مطالعات انسان  کنند. این اعتراض علیه نظریهمحور بودن میانسان

حیوان و هم در بین طرفداران آزادی حیوانات کامالً متداول است. بنابراین، ضروری 

دانم که قبل از پرداختن به برخی دیگر از موضوعات داغ مورد بحث بین مارکسیسم می

 گرایی انسانی انتقادی، به آن بپردازم. وان و حی

حیوان نزد مارکس توسط    -انگاری انسان  ترین مورد، اتهام ادعایی دوگانهشاخص

 & Burkettی اول« )شناسی بریتانیایی و »اکوسوسیالیست مرحله استاد ارشد جامعه

Foster 2016: vii( است بنتون  به کارهای1933a: 23ff( تد  اساساً  او    (. فرض 

کند  اشاره می  1۸44های اقتصادی و فلسفی  نوشتهدستویژه  ی مارکس، بهاولیه 

(MECW 3:299-348  ،بنتون   های پاریسنوشته دست حال،  این  با  ادامه(.  در 

(1993a: 35  متقاعد شده است که مارکس در طول زندگی خود، رویکرد خود را )

(  continuismگرایی )تداوم  انگاری به یک حیوان از دوگانه  - نسبت به تمایز انسان  

ویژه پس از انتشار کتاب چارلز داروین گرایانه تغییر داد، بهتقلیلگرایانه اما غیرطبیعت 

 .1859در  های منشأ گونهدرباره 

( مقاله1993aبنتون  در  خود،  (  معروف  انساننظر  ی  مورد  در  و مارکس  ها 

دهی  ، معتقد است که »مفاهیم اصلی سازمانگراییحیوانات: اومانیسم یا طبیعت

وجود نوعی و بیگانگی«،  »بر اساس تضاد بنیادی بین    -   هانوشتهدستمارکس در  

یافته است.« )ص   انسان و حیوان توسعه  بنتون )2طبیعت    .)1993aنزد  ( می گوید 

(. 32شوند« )ص ی زندگی معین ثابت توصیف میمارکس سایر حیوانات »با یک شیوه

ای آزاد، خودآگاه و از نظر اجتماعی هماهنگ  گونهها در جهان خارج بهدر مقابل، انسان»
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های نوشتهدست ی تفسیر بنتون از  (. در ادامه1993a: 32کنند« )بنتون  عمل می

میپاریس ]گفته  انسان،  که  است  معتقد  مارکس  که[  بهشود  بیگانگی  ها  دلیل 

اند. بدین ترتیب، بنتون  ضعیت حیوانات تنزل یافته دارانه از وجود نوعی خود به وسرمایه

(1993aفرض می )شکلی تاریخی  کند که مارکس از »تضاد مطلق و عام، نه موقت و به

ی زندگی  ریزی انتقاد اخالقی خود از شیوه یافته میان انسان و حیوان برای پایهبرتری 

به سرمایه م داری«  استفاده  خصوصی  مالکیت  کار  سازمان  )ص  یعنوان  (.  25fکند 

( بنتون  می1993a:32سرانجام،  استدالل  انسان  (  رهایی  از  مارکس  درک  که  کند 

ها از این  ها است. آننفع انسانی دائماً فزاینده بر طبیعت بهپیشرفت بر مبنای سلطه

بازیابی   را  را محقق و تمایز کامل بین خود و سایر حیوانات  طریق وجود نوعی خود 

گیرد  ( نتیجه می1993aشناس انگلیسی )بنتون  (. جامعه1993a: 26کنند )بنتون  می

محور« بلکه »یک خودشیفتگی تنها »انسانی مارکس در مورد رهایی نهکه دیدگاه اولیه

(. از این نظر، »تالش مارکس )...( برای  32العاده« است )ص  ی خارق پرستانهکامل گونه

امل میان انسان و حیوان بسیار منطبق با  ی شرحی از ماهیت انسان از نظر تضاد ک ارائه 

  1(.1993a:32ی مدرن غربی است« )بنتون جریان اصلی فلسفه

سرمایه: اند که مارکس حتی در اثر اصلی خود  نویسندگان دیگری بر این عقیده

از دوگانهMECW 35-37)  نقد اقتصاد سیاسی حیوان استفاده    -انگاری انسان  ( 

حیوان در آلمان، آیانا روزن   -ی انسان آغازشدهر مطالعات تازهعنوان مثال، دکند. بهمی

ی این نویسندگان، در  گفته( این اتهام را مطرح کردند. به.21f :2013و سون ویرث )

،  سرمایهگرفته تا    های پاریسنوشتهدستی او مانند  های اولیهآثار مارکس از نوشته

 دارد.حیوان نزد او تداوم   -انگاری انسان دوگانه

از بنتون است. در نه  Wirthو    Rosenاستدالل   تنها با هم مشابه بلکه متفاوت 

خود  مقاله  Tier-Okonomien? Uber die Rolle der Kategorieی 

‘Arbeit’ in den Grenzziehungspraxen des Mensch-Tier-

 
 مراجعه کنید. Stache 2018تر فرض او، به جانبهحث بنتون و رد همه. برای جزئیات بیشتر ب1
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 Dualismus  (Rosen & Wirth 2013)  1می اظهار  نویسندگان  که  ،  کنند 

ی مفهوم کار را با بنای یک مرز مشخص و تاریخاً  طور چشمگیری مسئلهمارکس »به

رغم  که مارکس علیها از این(. آن21کند« )ص  حیوان مرتبط می  - مستحکم انسان  

عنوان بخشی از تاریخ طبیعت،   حیوان و فرض تاریخ بشر به  -اعتقاد به پیوستگی انسان  

کند ابراز یان انسان و سایر حیوانات ترسیم میشناختی مطور قاطع یک خط هستیبه

اشاره    سرمایهعنوان اثبات ادعای خود، به بخشی در جلد اول  ها بهکنند. آنتأسف می

شکلی با مُهر انحصاراً انسانی«  ( »کار را بهMECW 35کنند که در آن مارکس )می

)می  فرضپیش )MECW 35: 188گیرد  ویرث  و  روزن  این،  بر  عالوه   .)2013  )

دهند  عنوان »ابزار کار« مورد انتقاد قرار میدلیل در نظر گرفتن حیوانات بهمارکس را به

ی تحول تدریجی هستند که طی چندین  ها »نتیجه شان، آن(. در شکل کنونی22)ص  

بهنسل و  انسان،  نظارت  یافت« )ص  وسیله ، تحت  ادامه  او  کار  به  188ی  استناد  با   .)

ادامه می، آنهای پاریس نوشتهدست  آنجا  تا  را  استدالل خود  دهند که مارکس  ها 

انسان نسبت می به  را فقط  آگاهانه  تولید  ایجاد یک  توانایی  باعث  نتیجه  دهد که در 

جامعهدوگانه از  میانگاری  طبیعت  و  انسانی  »ویژگیی  او  دیدگاه،  این  در  های  شود. 

(.  Rosen & Wirth 2013: 23دهد )خدایی« را به موضوع کار انسانی نسبت می

گیرد که »فقط ]انسان[  ها نتیجه میفرد انسانبهسرانجام، مارکس ظاهراً از کار منحصر 

(. روزن و ویرث به این نتیجه 23قادر است با اقدامات خود به خلق تاریخ بپردازد« )ص

 رسند که کار حیوانی از طریق مفهوم کار مارکس کنار گذاشته شده و بنابراین ارزش می

ای گونهدهند مفهوم کار بهها پیشنهاد میرو، آناین شود. ازآن کاهش یافته و نامرئی می

 انسانی شود.  تغییر یابد که شامل کار حیوانات غیر

با این حال، هر دو استدالل بنتون، روزن و ویرث بر اساس تفسیری اشتباه از آثار  

عملی میان   - تاریخی و اجتماعی  - ها تمایز دیالکتیکی، ماتریالیستی مارکس است. آن

های اولیه و متأخر مارکس بر اساس آن نوشته شده است،  انسان و حیوان را که نوشته 

 
های  حیوان. تمام ترجمه  -انگاری انسان های ترسیم مرز دوگانه ی »کار« در شیوه ی مقولهحیوانی؟ درباره -اقتصاد. 1

 ی حاضر توسط نویسنده انجام شده است.انگلیسی از متون آلمانی در مقاله
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نویسنده  طکنند. در ادامه، بهدرک نمی ور مختصر این تمایز را برای رد ادعاهای سه 

 دهم.  توضیح می

ها، از طریق عمل  مارکس معتقد است که تمام موجودات طبیعی، از جمله انسان

بقیه با  را  خود  متابولیسم  کار،  یعنی  بازتولید  اجتماعی،  را  خود  و  حفظ  طبیعت  ی 

یعت محصوالتی برای رفع نیازهای  ها و تمام حیوانات دیگر با تغییر طبکنند. انسانمی

می تهیه  )خود  مارکس  در  MECW 24کنند.  مورد آدولف یادداشت(  هایی در 

ها »مانند هر حیوانی با خوردن، آشامیدن و غیره، نه با  دهد که انسانتوضیح می  واگنر 

به رفتار فعال،  با  بلکه  رابطه،  از چیزهای جهان ]یافتن خود[ در یک  کارگیری برخی 

 (.538کنند.« )ص ا عمل و در نتیجه برآوردن نیازهای خود شروع میخارج ب

تنها طبیعت خارجی بلکه خود  ها و حیوانات با بازتولید فرایندهای کار خود نهانسان

های بیولوژیکی و اجتماعی خود از یک سو عبارت دیگر: ظرفیتدهند، بهرا نیز تغییر می

ای خود را از سوی دیگر. در  گونهوابط بیناو روابط اجتماعی خاص مربوط به گونه و ر

( فرایندهای کار انسان و حیوانات در  coevolutionتکاملی ) طول تاریخ، تکامل و هم

طبیعی فرایندهای کار    -کنار سایر تحوالت طبیعی منجر به اشکال مختلف اجتماعی  

س و انگلس  طبیعی شده است. بنابراین، مارک  - ها و روابط اجتماعی  خاص گونه، ظرفیت

(MECW 5 در )گویند، می ایدئولوژی آلمانی 

توان با هوشیاری، مذهب یا هر چیز دیگری که دوست دارید از حیوانات  انسان را می
ها خود به محض شروع به تولید وسایل زندگی خود، شروع به تمایز  متمایز کرد. آن

ها با  گی دارد. انسانها بستکنند، گامی که به سازمان فیزیکی آنخود از حیوانات می
کنند. )ص  مستقیم زندگی مادی خود را تولید میطور غیر تولید وسایل زندگی خود به

31) 
ی طبیعت بنابراین، مارکس و انگلس دلیل تکامل متمایز بین انسان و حیوان و بقیه 

اجتماعی، و تکوین بیشتر آن در   پراکسیسهای  اجتماعی، یعنی  را دقیقاً در کار گونه

 یابند. ل زمان میطو

هستی      یا  مفهومی  تمایز  یک  دوگانهاین  و  شناختی  مارکس  طرف  از  انگارانه 

با توجه   ها  بین اشکال کار اجتماعی خاص مربوط به گونه انگلس نیست. در عوض، آن
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طبیعی )ازجمله   و ها در پراکسیس جاری در طول تاریخ انسانی  به تحوالت متعدد آن

،  سرمایهو همچنین در    های پاریس نوشتهدست شوند. در  می  حیوانی( تفاوت قائل 

مفروض  سپهر  یک  در  را  خود  چنانکه  واقعی  تمایز  تاریخی   فرایند  این  بر  مارکس 

کند. در این راستا، او حداقل  سازد اذعان میطبیعی در زمان و فضا آشکار می  -اجتماعی  

غیرقابل واقعیت  میچهار  برجسته  را  حیانکار  اول،  غیرکند.  »فعالیت  وانات  انسانی 

 :MECW 35( یا »اشکال غریزی کار« خود را دارند )MECW 3: 276زندگی« )

های مختلف زندگی نوعی وابسته به شرایط کنند و دارای فعالیتها کار می(. آن187

های نوعی )که در مورد انسان همان وجود نوعی  تاریخی و اجتماعی  و براساس ویژگی

اند و خواهند ساخت.  براین، دوم، حیوانات همیشه تاریخ خود را ساخته است( هستند. بنا

ها بخشی از طبیعت و تاریخ طبیعی هستند، از جمله تاریخ حیوانات، به هر  سوم، انسان

گونه اجتماعی خاص  تاریخ  که  آن شکلی  بدان  ی  این  بگیرد.  خود  به  است  ممکن  ها 

طور کلی و تاریخ  و تاریخ طبیعی به  معناست که، چهارم،  تکامل تاریخ بشر از یک سو

به یکدیگر صورت حیوانات  به  متقابل  وابستگی  در  دیگر همیشه  از سوی  طور خاص 

 گیرد. می

رابطه مارکس  انسان  بنابراین،  به   -ی  را  مفهومحیوان  دیالکتیکی  سازی شکلی 

وانات ها با سایر حیطبیعی فراتاریخی  وجود دارد که انسان  - کند. وحدتی اجتماعی  می

عنوان موجودات »طبیعی، جسمانی، دارای احساس، ها بهدر آن مشترک هستند. انسان

تجربه »با  موجوداتی  و  عینی«  حیوانات  »مانند  هستند  محدود«  و  مشروط  درد،  ی 

یافته( با  ها به طبیعت و متابولیسم  )منطقاً سازمان(. آنMECW 3: 336گیاهان« )

ها و روابط  ها ظرفیت، در چارچوب این وحدت، انسانطبیعت وابسته هستند. با این حال 

ها از طریق اند. آنطبیعی خاصی را با یکدیگر و با طبیعت گسترش داده  -اجتماعی  

ها و اشکال  ی ظرفیتدر کنار توسعه   -ی خود  اشکال متغیر کار اجتماعی خاص گونه

ها  تی کیفی میان انساناند. این فرایند منجر به تفاووجودی سایر حیوانات تکامل یافته

ی انسانی شده است. بنابراین تفاوت میان و سایر حیوانات و مسیر نسبتاً مستقل توسعه 

طبیعی از پراکسیس تاریخی درون    -های دیگر، تفاوتی اجتماعی  ها و تمام گونهانسان

اجتماعی   زمان    - یک وحدت  وحدت در طول  تفاوت در  این  است.  طبیعی مشترک 
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ا یافته  یافت.  تکامل  توسعه خواهد  بیشتری  تکامل مشترک  روند  آینده در  در  و  ست 

ها و حیوانات  تاریخی، مطلق و عام میان انسانبنابراین، در تفکر مارکس هیچ تقابل فرا

 انسانی وجود ندارد، بلکه تمایزی دیالکتیکی و از نظر علمی موجه است. غیر

حیوان است که    -اعی انسان  این تمایز ماتریالیستی تاریخی مبتنی بر عمل اجتم

داری برای ی شکل خاص تاریخی سرمایهمارکس بر اساس آن ارائه و نقد خود را درباره

کند. با  دهی کار اجتماعی و موضوعات مربوط به بیگانگی و وجود نوعی بنا میسازمان

هد خواشود زیرا میتوجه به این مسائل، مارکس میان کار انسان و حیوان تمایز قائل می

 ی مرتبط با هم اشاره کند. حداقل به سه جنبه 

شیوه  که  دهد  نشان  دارد  قصد  او  سرمایهاول،  تولید  طبیعی ی  امر  یک  داری 

ی داری ساخته است. یعنی، سرمایه  انسانیی مناسبات  ناپذیر نیست بلکه نتیجه تغییر 

ر و ظلم به  انسان است. مناسبات اجتماعی  تاریخاً معین  مربوطه که ذاتی  آن استثما

است ساختهانسان و طبیعت  بلکه  ها، حیوانات  نیست  یا حیوانات   دستبهی طبیعت 

ها  دار که متشکل از انسانی سرمایهها تحت رهبری طبقهها ایجاد شده است. آنانسان

شوند. برای اشاره به این امر، ضروری است که از کار حیوانات هستند اجرا و حفظ می

انجام    سرمایه ی علمی داشته باشیم. این کاری است که مارکس در  انسانی انتزاع غیر

عنوان  دهند، او کار انسان را به( نشان می2013دهد. همان طور که روزن و ویرث )می

)ص   واقعی«  نمی26»کار  تصور  حیوانات  کار  با  تقابل  در  روابط  (  او  عوض،  در  کند. 

دهند و شامل حیوانات داری را شکل میاجتماعی تاریخی واقعی را که در اصل سرمایه

عبارت دیگر، کنارگذاشتن کار حیوانات از کار مولد که در  . بهکندشود، تحلیل مینمی

عدم  سرمایه شده،  روابط منعکس  راه  از  ویژه  مجدد  ادغام  با  )همراه  است  شمولی 

سرمایه فوق  پراکسیس  توسط  که  ببینید(   را  زیر  میاستثمار،  انجام  نه  داری  شود، 

)وسیله به مارکس  او. همان طور که  مفاهیم  یا  مارکس  زمینهMECW 6ی  ی ( در 

ی واقعیت« کنندهکند، »بدگمانی در حقایق است و نه در کلمات بیاندیگری اشاره می

 (. 125)ص 

ی مناسبات  دارانهدوم، هدف مارکس توصیف و نقد این شکل تاریخاً معین سرمایه

از   را  انسان  که  است  ذاتی  ویژگی خاص  یک  این  است.  طبیعت  و  یکدیگر  با  انسانی 
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از جامعه )سایر انسانمحصوالت خود از ویژگی نوعی  انسانی  ، روند تولید خود،  ها( و 

می بیگانه  نوعی،  وجود  یعنی  سرمایهخود،  روابط  این  تحلیل  و  توصیف  دارانه کند. 

دهد. در عوض،  کند یا انسان را به وضعیت حیوانات تقلیل نمیارزش نمیحیوانات را کم

دارانه به این واقعیت منجر ماعی سرمایهکند که مناسبات اجتمارکس خاطرنشان می

هایی که در آن با حیوانات غیرانسانی  عنوان یک گونه از تواناییها بهشود که انسانمی

ها و  ها فقط آن دسته از فعالیتداری، انسانشوند. در سرمایهمشترک نیستند جدا می

ی وسیلهرند. بقیه بههایی را که با حیوانات دیگر مشترک هستند در اختیار داقابلیت

ی شوند و در خدمت طبقه داری ادغام شده یا جذب میساختارهای اجتماعی سرمایه

ی کار در  دارانه گیرند. عالوه بر این، تصویر مارکس از شکل سرمایهدار قرار میسرمایه

عیار است. برای مثال،  دهد که مارکس یک ماتریالیست تاریخی تمامنشان می  سرمایه

شود و  اشتن کار مراقبتی و تولیدمثل که بیشتر توسط زنان )انسانی( انجام میکنارگذ

گیرد، شاهدی از کمبود مفهومی دارانه صورت میخارج از مناسبات اجتماعی سرمایه

داری  محور او از سرمایهانسانپرستانه و غیرگونهمارکس نیست، بلکه اثباتی از درک ضد

س فقط روابط  انسانی خاص )و نه همه( و بر این اساس  کند که مارکاست. زیرا ثابت می

داند. بنابراین، کار انسان  دارانه میشکل خاصی از کار انسانی، یعنی کار مولد را سرمایه

معنای دقیق کلمه و در تقابل با کار حیوانات نیست که مارکس در سرمایه به تصویر به

انجام میمی استثناهایی که مارکس  او نیست، ددهد بهکشد.  لیل ترجیحات مفهومی 

شود.  داری بر آن بنا میدلیل شکل خاص تاریخی کار اجتماعی است که سرمایهبلکه به

بنابراین، الزم نیست که مفهوم کار )اجتماعی( مارکس تغییر یا گسترش یابد. در عوض  

سرمایه اجتماعی  روابط  آن  در  که  است  رسیده  فرا  آن  کار  دارانهزمان  که  واقعی  ی 

 دهد، انقالبی ایجاد شود.اجتماعی را به کار مولد  کارگران مزدی تقلیل می

ی تولید  ی شیوه دارانه سوم، هدف مارکس از آشکار ساختن ویژگی انسانی و سرمایه

فرد انسان است. انگلس  به های منحصرمنظور ترسیم برخی از پتانسیلکنونی همچنین به 

(MECW 25: 329f. با توجه به ظرفیت )  ها، به اشکال و  اجتماعی آن   -های طبیعی

توانند طبیعت را تغییر دهند، اشاره  قلمروهای مختلفی که انسان و سایر حیوانات می

ها صرفاً قادر به نابودی زمین نیستند.  دانیم انسانکند. با این کار، همان طور که میمی

میآن  همچنین  سرمایهها  بر  بهداری  توانند  را  اجتماعی  کار  و  کنند  ای  گونهغلبه 
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ها را با یکدیگر، با حیوانات و طبیعت آشتی دهد.  دهی مجدد کنند که انسانسازمان

به بهاین  و  آن  است که تحت  مناسباتی  بردن تمام  بین  از  امکان  آن  وسیلهمعنای  ی 

تلقی میعنوان وسیله حیوانات به  تولید  تارشوند، همانی  یخ  جوامع طور که در طول 

ها ممکن است  طبقاتی چنین بوده است. حیوانات خود قادر به انجام این کار نیستند. آن 

آن اما  کنند.  امتناع  خود  ستمگران  و  استثمارگران  با  همکاری  توانایی  از  فاقد  ها 

دهی جمعی و ایجاد انقالبی آگاهانه در شکل غالب کار اجتماعی هستند. در این  سازمان

فکر نمیتوجزمینه قابل تفاوت هستیه است که مارکس اصالً  شناختی میان  کرد که 

انسان و حیوان باید با ایجاد شکلی کمونیستی از کار اجتماعی، همان طور که بنتون 

(1993a: 26می مطرح  انسان(  عوض،  در  شود.  احیا  میکند،  تمام  ها  توانند 

ین خود را برای اولین بار  طبیعی خود را محقق ساخته و بنابرا  -های اجتماعی پتانسیل

 عنوان حیوانات انسانی بشناسند.در تاریخ به

انگاری و نه در آثار اخیر خود از دوگانه  های اولیهطور خالصه، مارکس نه در نوشتهبه

حیوان استفاده نکرده است. مفاهیم او در مورد کار، بیگانگی یا وجود نوعی    -انسان  

انسانگونه یا  آن محورانه  پرستانه  عمل  نیست.  بر  مبتنی  و  تاریخی  ماتریالیستی  ها 

های مختلف اذعان  ی گونهوسیلهاجتماعی هستند. او به اشکال مختلف  کار اجتماعی به

اند. با  کند، که در طول زمان در مسیرهای مختلف  توسعه، تکاملی مشترک یافتهمی

انسان میان  دیالکتیکی  تمایز  و حیوانات، میتحلیل  انسان  توان همها    -زمان وحدت 

سازی کرد.  صورت ارتباطی تغییرناپذیر با یکدیگر مفهوم ها را بهحیوان و تفاوت کیفی آن

مفهوم با  سرمایهمارکس  اجتماعی  کار  انسانسازی  ویژگی  به  ی ساخته دارانه، 

سازمان  سرمایه در  انقالبی  ایجاد  امکان  و  انسانی(  کار  معین  تاریخاً  )شکل  داری 

کند. او این کار را برای کنار گذاشتن سایر اشکال ی کار اجتماعی اشاره میه دارانسرمایه

داری سازد که در سرمایهدهد. در عوض، مارکس روشن میکار انسان یا حیوان انجام نمی

چیزی نیست. کنار گذاشتن شود و چهعنوان کار مولد تلقی میچه نوع کاری در واقع به

داری  ی روابط اجتماعی سرمایهانسانی نتیجهر حیوانات غیرسایر کارهای انسانی و نیز کا

 است نه درک مارکس از کار. 
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نتیجه  دو  را میحداقل  مهم  دیدگاهی  این  از  نظریهتوان  که  آنجا  از  گرفت.  ی  ها 

توان آن را محور، بنابراین میپرستانه است و نه انساناجتماعی انتقادی مارکس نه گونه

داری در کشی از حیوانات در سرمایهری برای تحلیل و نقد بهرهعنوان یک مبنای نظبه

آزادی بنابراین،  بگیریم.  خاص  نظر  شرایط  درک  برای  را  ابزارهایی  حیوانات  خواهان 

مبارزه سوسیالیستی  تاریخی  طبقاتی  عرصهحیوان   -ی  تا  دارند  اختیار  در  ی گرایانه 

نند. آزادی حیوانات به پرسشی  تر کفعالیت خود را گسترش داده و درک خود را وسیع

 شود.دهی مناسبات اجتماعی کار تبدیل میدر مورد چگونگی سازمان

 داری ی اجتماعی از سرمایهدرک مبتنی بر رابطه

ی تولید از شیوه   ی اجتماعیمبتنی بر رابطهاختصار ارتباط درک  در این زمینه، به 

بهرهسرمایه نقد  و  تحلیل  برای  را  حیواداری  از  مفهوم کشی  داد.  خواهم  توضیح  نات 

رابطه سرمایه بر  مبتنی  نظریهداری  به  صرفاً  اجتماعی  شیوهی  تولید  پردازی  ی 

های  دهد بر مشکالت محوری در گفتمان کند، بلکه امکان میداری کمک نمی سرمایه

سرمایهحیوان   -مارکسیستی   سیستماتیک،  منظر  از  شویم.  فائق  نیز  داری گرایانه 

دی سیاسی است که بر اساس روابط اجتماعی عملی تاریخاً معینی بنا  سیستمی اقتصا

شکل دیالکتیکی مرتبط وجود دارد که مستقل از ی اجتماعی و بهشده است. دو رابطه

هستهویژگی خود،  جغرافیایی  و  اجتماعی  تاریخی،  شیوههای  اصلی  تولید  ی  ی 

   1تولید. ی بازار و روابط دهند: رابطه داری را تشکیل میسرمایه

حوزه میدر  را  کار  نیروی  ازجمله  کاالهایی  درگیر  عوامل  گردش،  و  ی  فروشند 

سازمانمی بازار  طریق  از  آن  و هم محصوالت  اجتماعی  کار  هم  توزیع خرند.  و  دهی 

تصمیممی برای  اجتماعی  دموکراتیک  فرایند  هیچ  تولید  شوند.  آنچه  مورد  در  گیری 

ی خود مشخص جود ندارد. کاالها با ویژگی دوگانهکسانی وشود، چگونه و برای چهمی

آنمی بهشوند:  کاال  هستند.  )مبادله(  ارزش  و  مصرفی  ارزش  دارای  ارزش ها  عنوان 

کند، درست مانند هر محصول در هر شکل  مصرفی، شیئی است که نیازها را برآورده می

 
داری و ارتباط متقابل  ی تولید سرمایهی اصلی شیوه ر اصلی مارکس، سرمایه، این دو رابطه. معماری سه جلد اث1

ی فرآیند تولید سرمایه، جلد دوم مربوط به روند گردش سرمایه و جلد سوم  کند. جلد اول درباره ها را منعکس میآن 

 (.Wolf 2013هاست )رجوع کنید به مربوط به روابط متقابل دیالکتیکی آن
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آید. همان  ود میی بازار و از طریق آن به وج از جامعه. برعکس، ارزش کاال در رابطه 

می فروش  و  خرید  را  کاالها  بازار  عوامل  که  ارزش طور  وجود  با  مصرفی  کنند،  های 

با آن پرسش که چهارز روبرو میعنوان همها بهمتفاوت،  این  با  مارکس  چیزی شوند. 

به را  مبادله میعنوان همکاالها  قابل  آن ارز  است که  تحلیل کرده  ویژگی  کند،  ها در 

داری، این ویژگی مشترک با  در سرمایه 1محصول کار بودن مشترک هستند. فراتاریخی  

می تبدیل  محصوالت  اجتماعی  شکل  به  محصوالت  فروش  و  بنابراین،  خرید  شود. 

شوند. در بازار، ارزش یک کاال همیشه کنند و به کاال تبدیل میمحصوالت ارزش پیدا می

ها با زمان کار اجتماعاً الزم برای تولید  آن شود. ارزش  در ارتباط با سایر کاالها تعیین می

ای است که اولین شکل  شود. ارزش کمّی یک کاال ارزش مبادلهگیری میها اندازهآن 

 ارزش است )پول و سرمایه سایر موارد هستند(.

شود که  ارزی عام برای تمام کاالها ظاهر میهای متعدد، همفروشواز میان خرید

م ارزش است: پول. در حالی که خریداران کاالهایی را برای  خود یک کاال و شکل دو

فروشند تا پول بیشتری از آنچه در  ها را میکنند، فروشندگان آنمصرف خریداری می

مارکس   که  طور  همان  حال   این  با  بگیرند.  پس  بودند  کرده  خرج  آن  برای  ابتدا 

(MECW 35: 176نشان می به (  ارزش  افزایش منظم  فروشدهد،  ندگان در  دست 

پذیر نیست. بنابراین برای پی بردن به این که ارزش اضافی از کجا  ی گردش امکانحوزه 

 آورد.  آید، به روابط تولید روی میمی

دارانی که صاحب وسایل تولید هستند و کارگران مزدی  ی تولید، سرمایهدر حوزه

ندارند، گرد هم می نیروی کار خود  داران و هم  ایهآیند. هم سرمکه هیچ چیزی جز 

از نظر سیاسی آزاد هستند. هیچ سلطه ی سیاسی مستقیمی از  کارگران مزدی رسماً 

عنوان مثال، فئودالیسم وجود ندارد. با این حال، پرولتاریا  یک طرف بر دیگری مانند به

داران در بازار بفروشد تا کاالهای الزم برای  مجبور است نیروی کار خود را به سرمایه

 
ها محصول کار انسان  گوید که ویژگی مشترک کاالها این است که آن( بالفاصله میMECW 35: 48. مارکس )1

داری از اهمیت ی حاضر، این جنبه را که برای تحلیل موقعیت حیوانات در سرمایههستند. در این نقطه از مقاله

ی مفهوم مبتنی بر  گیرد و اینجا تمرکز بر ارائهمی  گذارم، زیرا بعداً مورد بحث قرارای برخوردار است، کنار میویژه 

 توسط مارکس است. رابطه
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توانند  داران میدست آورد. پس از فروش، سرمایهنیروی کار خود و خود را به  بازتولید

 ی تولید را در اختیار بگیرند. مصرف نیروی کار در حوزه

ای برخوردار است زیرا نیروی کار کارگران مزدی تنها کاالیی  این امر از اهمیت ویژه

می که  وقتی  است  کند.  ایجاد  جدیدی  ارزش  مصرف  طی  در  مزدی تواند  کارگران 

داران برای نیروی کار )بیان  تنها ارزشی را که سرمایهکنند، نهکاالهای جدیدی تولید می

کنند، بلکه چیزی را تولید اند بازتولید میشده در دستمزد( و وسایل تولید خرج کرده

یابد. برای نامد که به سرمایه تخصیص میکنند که مارکس آن را ارزش اضافی میمی

داران باید کاالها  یابد، سرمایهزش اضافی که در کاالهای تولید شده عینیت میدرک ار

از طریق    گذاریرا در بازار بفروشند. بنابراین، فرآیند ایجاد مازاد با پول سرمایه شده 

می انجام  اضافی  ارزش  ارزش تولید  را  فرایند  این  کل  مارکس  یابی  شود. 

(valorisationارزش یا سرمایه می ) ای که وسایل تولید را داران، طبقه د. سرمایهنام

 کنند. در اختیار دارند، این روند انباشت سرمایه را دنبال می

میبه نه  را  سرمایه  انباشت  روند  خالصه،  حوزهطور  به  روابط  توان  )با  تولید  ی 

ی گردش )جایی که  مراتبی و استثماری بین سرمایه و کار در آن( و نه به حوزهسلسله 

عنوان آن رسماً در ارتباطی برابر با یکدیگر هستند( تقلیل داد. بدون روابط بازار به   عوامل

ی محصول اجتماعی، هیچ ارزش ی اصلی کار اجتماعی و توزیع کنندهدهندهسازمان

داری، نیروی کار ای وجود ندارد. بدون مناسبات تولید سرمایه)مبادله(، پول یا سرمایه

عنوان شکل غالب تولید( و ایجاد ارزش صورت تولید کاالیی )به  شود،به کاال تبدیل نمی

هم    و گیرد. برای گردش و انباشت سرمایه، هم تولید کاالهای دارای ارزش اضافی  نمی

عنوان یک کلیت ضروری  داری به تحقق این ارزش در بازار برای فرایند تولید سرمایه

 است. 

طور  داران و کارگران صرفاً بهکه سرمایه های اصلی این امر این است  یکی از داللت

عنوان  رسمی عامالن مساوی در بازار نیستند بلکه همچنین با یکدیگر در ارتباطی به

شده  قرار دارند. بنابراین، رابطه بین سرمایه و کار، هم شامل  کننده و استثماراستثمار 

آفرینی  تیکی روابط، نقشی بازار و هم روابط تولید است. اما در این تعامل دیالکرابطه 

 حیوانات چگونه است؟
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 - ی سرمایه  استثمار شده: رابطهنه کارگران مزدی، نه بردگان یا کاالهای فوق

 حیوان

تر است. کدام. اما بدیهی است که پاسخ صحیح پیچیدهپاسخ کوتاه این است: هیچ

رابطه  بر  مبتنی  از سرمایهو درک  اجتماعی  وداری میی  سازی مفهوم  تواند در درک 

شکل در  حیوانات  ادغام  سرمایهچگونگی  اجتماعی  نحوهبندی  بهرهداری،  از ی  کشی 

بهره میآن  آن  از  که  و کسانی  تاها،  کند.  انتقادی  کنون، در گفتمانبرند کمک  های 

حل بر اساس گرایانه، چندین رویکرد برای این تالش وجود داشته که میان سه راه حیوان 

  1( نوسان دارند. typical-ideal)ی آرمانی نمونه 

شود که حیوانات کارگران مزدی و در واقع اولین اردوگاه گرد این نظریه جمع می

(. همان طور  Hribal 2003: 435, 2012: 2ی کارگر هستند« )»بخشی از طبقه 

 کند، وضوح استدالل می( به2012) Jason Hribalی آن ی برجسته که نماینده

داری ایفا کردند. ]...[ دوم، نقش  ی سرمایهشی ضروری در توسعه اول، حیوانات نق
آن  مزارع، کارخانهضروری  حیوانات در  بود.  کارگران  نقش  شهرها کار کردند.  ها  و  ها 

سوم، از طریق فرآیندهای انقالبات    .ی انسان، جهان مدرن را ساختندها، به اندازهآن 
کمون  یادشده  نابودی  و  جمعی  حصارکشی  عصر  کار  ]در  با  و  استاچ[  کریستین  ها؛ 

     2( .2fی کارگر شدند. )ص ضروری خود، حیوانات بخشی از طبقه 

 
می1 مختلف  مفاهیم  کردن  مغشوش  با  حیوانات  طرفدار  نویسندگان  اکثر  حقیقت،  در  که  .  دهند  نشان  خواهند 

ضوع وجود دارد. حیوانات در عین حال کارگر مزدی، برده و/ یا کاال هستند. بنابراین، مواضع ترکیبی در مورد این مو

(، متقاعد شده است که حیوانات در روابط 145,  137:  2015شناس آلمانی )عنوان مثال، مالنی بوژوک، جامعهبه

شود. حتی جیسون  دارانه مشخص میدارانه و پیشاسرمایههای سرمایهداری قرار دارند که با ویژگیکار  شبیه برده 

ی کارگر اما همچنین  عنوان بخشی از طبقهاین مشاهده، حیوانات را بهگیری نظری از ( بدون نتیجه2003هریبال )

(. دیدگاه کامالً متفاوتی در مورد این موضوع، مربوط به جان  436کند )ص  عنوان »کار بدون دستمزد« توصیف می به

ن یک عنواها بهکشی از حیوانات را چیزی میان انسان( بهره 2015  :52)  Sanbonmatsuسانبونماتسو است.  

کنم،  که من این مواضع را رد میسازی می کند. دلیل اینها مفهومای خاص خود آن عنوان طبقهطبقه و حیوانات به

 شود.در بحث باال نیز مشخص می

 Hribalرسد روشن نیست.  طور که در نگاه اول به نظر میآن   Hribalی  .( فرضیه306f:  2002. مشابه کار پرلو )2

ای که با صاحبان خود دارند،  ( در این مورد صریح است و حیوانات را با توجه به رابطه3:  2012,  106,  102:  2007)

Hribal  (2012  )ی خود،  کند. اما در بازبینی بحث در مورد فرضیهی کارگر تعریف میعنوان بخشی از طبقهبه
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کشی قرار دارند  عنوان بردگانی که مورد بهرهگروه دوم از پژوهشگران حیوانات را به

می آنارزیابی  زیرا  میکنند،  انجام  را  برده  کار  )ها   ;.Ducey 2017: 1fدهند 

Macdonald 2016: 29; Murray 2011: 95ff., 103;  Painter 2016: 

(، برای مثال،  2009(. فیلسوف فرانسوی ژاک دریدا )239 ,236 ,233 :2017 ,332

 (.12شده« هستند )ص  کار بردهانسانی »ابزار  نویسد که حیوانات غیرمی

ساک آنارشیست«  »سوسیال  از  عمدتاً  سوم  تورس رویکرد  باب  متحده  ایاالت  ن 

شود که معتقد است حیوانات نه کارگر مزدی هستند و نه برده.  ( ناشی می3:  2007)

 نویسد، ( می2007در عوض، تورس )

های  طور سنتی نقشی تاریخی در توسعه و حفظ سرمایهدر حالی که حیوانات به
داری داری مطلق و کمی شبیه بردهبردهاند که اندکی شبیه  صنعتی و کشاورزی ایفا کرده

بهتر است  به جای تکیه بر تخصیص نقش طبقه نامگذاری  مزدی است،  ی کارگر یا 
سازی نقش حیوانات در سرمایه توضیح ی چگونگی مفهومداری، کمی دربارهی بردهساده

برده مانند  دقیقاً  نه  حیوانات  مدهیم.  کارگران  مانند  دقیقاً  نه  و  انسانی  زدبگیر،  های 
سرمایه در  را  متفاوتی  میموقعیت  اشغال  آنداری  زندهکنند:  کاالهای  ی  ها 

 (39استثمارشده هستند. )ص فوق 
نظریه این  تمام  رابطهدر حقیقت،  از  عنصر خاص  استثمار حیوانات در  ها یک  ی 

 سازی آن کافی نیستند. کند. با این حال، برای مفهومداری را روشن میسرمایه

ی کنند، واضح است که رابطهکه بسیاری از این نویسندگان اشاره می  همان طور

از همه، حیوانات میان سرمایه و حیوانات و بین سرمایه و کار یکسان نیست. مهم تر 

کنند. عالوه بر این،  ها مزدی دریافت نمیفروشند. آننیروی کار خود را در بازار نمی

نیستآن  افرادی »آزاد«  از نظر سیاسی  عنوان موجوداتی در ند. متقابالً، حیوانات بهها 

سرمایه کامل  بهاختیار  حیوانات  که  واقعیت  این  هستند.  روزهایی  داران  معمول  طور 

 
کند که »کار بدون حقوق  ار میتدوین شد، تکر  2003ی اصلی در سال  موضع خود را که برای اولین بار در مقاله

ی اصلی خود، او هیچ  ، تأکید کریستین استاچ(. مانند مقاله24حیوانات پایه و اساس کار انسان بوده است« )ص  

ها کارگران  ی کارگر آن عنوان بخشی از طبقهبیند که با توجه به تعریف حیوانات بهمشکلی را در این واقعیت نمی

را در اینجا برای تشریح جزئیات درک از نقش و جایگاه   Hribalی اصلی  ن حال، من ایده بدون دستمزد هستند. با ای

 کنم.داری مطرح می حیوانات در سرمایه
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میطوالنی کار  انسانی  مزدی  کارگران  از  بدتر  شرایطی  در  و  از  تر  برخی  تنها  کنند، 

هستند، به این معنی  ها همچنین ابزار کار  پیامدهای این امر هستند. از نظر سرمایه، آن

 شود.  ها کار انجام میکنند و روی آنکه کار می

ی کارگر فاقد چارچوب تحلیلی اجتماعی  عنوان طبقه توصیف هریبال از حیوانات به 

کند. تعریف او بر اساس  ی کارگر را تعریف میاقتصادی است که بر اساس آن طبقه   -

کارگران است. در واقع، همان طور آمیز تاریخی میان حیوانات و  های خشونتشباهت

کند، حیوانات در طول تاریخ خود کار  ( استدالل می2003  :437-444)  Hribalکه  

های مختلف  اند و به شیوه داران انجام دادهها کارهای ضروری را برای سرمایهاند، آنکرده

د. اما این  ها کارگر هستناند. در این مفهوم کلی، آنداری کمک کردهبه تولید سرمایه

کند. تخصیص این ویژگی به  ی کارگر نمیها را بخشی از طبقه تنهایی آنها بهویژگی

بهآن  داری است که در  معنای کنار گذاشتن محتوای معنای کار مزدی در سرمایهها 

ی مستقیم  بخش باال تعریف شده است: از نظر سیاسی آزاد بودن )نبودن تحت سلطه

نظر اقتصادی )نداشتن مالکیت وسایل تولید و فروش نیروی   سیاسی( و آزاد بودن از

به خود  اجتماعی  کار  تعین  از  گذشته  کاال(.  یک  طبقه   - عنوان  کارگر،  اقتصادی  ی 

معنای عاملیت سیاسی نیز بخشی از پرولتاریا نیستند. همان طور که جیسون  حیوانات به

کشی از خود را دارند. ه در بهرهها توانایی ایجاد وقف( نشان داده است، آن2010هریبال )

داری ی تولید سرمایهدهی جمعی نیستند تا آگاهانه در برابر شیوهاما قادر به سازمان

ی  مقاومت کرده و آن را به زیر بکشند. بنابراین، در یک کالم، حیوانات بخشی از طبقه 

 کارگر نیستند. 

یوانات وجه مشترکی دارند  ها و حعنوان برده«، بردهی »حیوانات به در مورد نظریه 

شوند. مارکس  عنوان ابزار تولید اختصاص داده میکه از نظر سیاسی آزاد نیستند و به

(MECW 28  در )نویسد: »در رابطه با سرواژ، او ]برده؛ استاچ[ خود  ، میگروندریسه

جداییبه عنصر  یک  میعنوان  ظاهر  )زمین(  غیرمنقول  دارایی  از  از  ناپذیر  او  شود. 

 دهد که، (. او در ادامه توضیح می392متعلقات خاک است، درست مانند احشام« )ص 

عنوان داری و سرواژ ]...[ بخشی از جامعه از سوی بخشی دیگر بهی بردهدر رابطه 
شود. برده ]...[ در کنار سایر موجودات شرایط غیرزنده و طبیعی  بازتولید خود تلقی می
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ی خاک جای  عنوان ضمیمه تولید، بهی  شرایط غیرزندهعنوان  طبیعی مانند احشام به
 ( 413گیرد. )ص می

نمیبرده را  خود  کار  نیروی  حیوانات  و  دستمزدی ها  هیچ  آن  ازای  در  فروشند، 

نمی )دریافت  مارکس  در  MECW 9کنند.  »برده  می  کار مزدی و سرمایه(  گوید 

و خدمات خود را به دهقان  فروخت، همان طور که گا دار نمینیروی کار خود را به برده

دار گوید: »برده( بدون ابهام میMECW 35، او )سرمایه(. در  203فروشد«، )ص  نمی

(. عالوه بر این،  272خرد« )ص  خرد، کارگر خود را میطور که اسب خود را میهمان

ی بورژوایی این اصطالح.  گرایانهحتی در مفهوم تقلیل -حیوانات و بردگان آزاد نیستند  

داند که به صاحب  های انسانی و حیوانات را مایملک خصوصی میرو مارکس بردهاینز ا

عنوان بخشی اقتصادی، هر دو به  - ها را بفروشد. از نظر اجتماعی  دهد آنها اجازه میآن 

بهره برداشت دریدا )کشی قرار میاز طبیعت مورد  شبیه  این کامالً  از 2009گیرند.   )

 ( است.  12)ص  «شده»ابزار کار برده

داری و وضعیتی که  ها در سرمایهداری انسانهای بسیار بین بردهبا این حال، تفاوت

ی انسانی از حیوانات در آن هستند وجود دارد. اول، طبقات تحت ستم و استثمار شده

اقتصادی، سیاسی    - داری از لحاظ اجتماعی  اند که بردهنظر تاریخی به شرایطی نائل آمده

داری روابط از پیشاسرمایه  ی طبقاتی  انسانی غالب نیست. آنلوژیکی دیگر رابطهو ایدئو

سرمایه شدهبه  تبدیل  بردهداری  از  پیشروی  جمله  از  مزدی  اند  کار  به  سرواژ  داری/ 

دهی کار اجتماعی طوری انجام شده  عنوان شکل اصلی کار اجتماعی. بنابراین، سازمانبه

انسان باست که  را حداقل  پرولتاریا در سرمایههها  بر میعنوان  اساساً،  داری در  گیرد. 

ی سرمایه ادغام کرد. اما،  عنوان کارگران مزدی در رابطههای انسانی را بهتوان بردهمی

شوند یا خیر بستگی به تغییر روابط قدرت  ها به کارگران مزدی تبدیل میکه آیا بردهاین

مبار برآمد  به  یعنی  دارد،  اجتماعی  میان طبقات  و    - زات طبقاتی  اقتصادی، سیاسی 

 ایدئولوژیکی در جایی که کار  بردگی انسانی همچنان وجود دارد. 

عنوان کارگران توانند بهطور کلی نمیطور خاص و طبیعت به در مقابل، حیوانات به

سرمایه اجتماعی  روابط  در  مبارزهمزدی  اگر  حتی  شوند،  ادغام  به  داری  طبقاتی  ی 

توانند  نمی  -اتفاق خود  بهدر اکثریت قریب  -ها گسترش یابد. سایر حیوانات  انسان غیر
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داران بفروشند، سر کار بروند و کاال تولید کنند، مزد دریافت  نیروی کار خود را به سرمایه

هایی  کنند و آن را برای خرید کاال برای رفع نیازهای خود بفروشند. شاید، حتی راه

رای پرولتاریزه کردن برخی از حیوانات با حمایت انسان وجود هایی بی مدلبرای توسعه 

داشته باشد. با این حال، انجام چنین کاری با تمام حیوانات غیرممکن است. چگونه  

توانید یک زنبور عسل یا میلیون ها گاو را تبدیل به پرولتاریا کنید؟ خالصه کنم:  می

وانات ناسازگار است، حتی اگر رفاه  داری با پرولتاریزاسیون حی روابط اجتماعی سرمایه

 ی طبقاتی از پایین لحاظ شود.  عنوان هدف مبارزهها بهآن 

ی عالوه بر این، ارزیابی عاملیت سیاسی ستمدیدگان و استثمارشدگان در مبارزه

دهی  طبقاتی ضروری است. همان طور که در باال گفته شد، حیوانات قادر به سازمان

برابر استثمار و سلطه بر خود توسط سرمایه یا طبقات حاکم    مقاومت جمعی آگاهانه در

بردهپیشاسرمایه با  بر حیوانات  استثمار و سلطه  نتیجه،  نیستند. در  انسانی  داری  های 

متفاوت است، کسانی که همچون کارگران خانگی، جنسی یا زندان مورد بدرفتاری قرار 

) می و حتی کشته میILO 2017: 33, 39, 42گیرند  به(،  مثال در  شوند،  عنوان 

صورت  انسانی فقط به(. در مقابل، حیوانات غیرDow 2019صنعت  ماهیگیری تایلند )

شوند تا در سطحی  ها پرورش داده میکنند. در بیشتر موارد، آن روزی کار نمیشبانه

دلیل این  صنعتی کشته و با فرآوری بعدی به کاالهای حیوانی تبدیل شوند. بنابراین، به

داری کشی از حیوانات در جوامع سرمایه ها، بردگی مفهوم درستی برای درک بهرهفاوتت

 نیست.

زنده کاالهای  از  تورس  باب  برداشت  امر  فوق این  بهی  را  شده  عنوان  استثمار 

گذارد. در واقع، دالیل خوبی وجود  کنندگی باقی میاصطالحی بالقوه با قدرت تبیین

ای مناسب برای درک استثمار و سلطه بر حیوانات در هدارد که معتقد باشیم این واژ

ها از اولین روز شوند. اول، آن استثمار میداری است. حیوانات به دو معنا فوق سرمایه

کنند یا بر روی  شکلی که یا کار میشوند بهداران تصاحب میتولدشان توسط سرمایه

شان فرا رسد  فی، تا روزی که مرگشکا عنوان مثال، در زندهشود، بهها کار انجام میآن 

دست سالخ کشته شوند. دوم، وضعیت موجود حیوانات با توجه به روابط اجتماعی  یا به

نفع    گونه کاهشی در سود بهدهد که هیچداران این تضمین را میبورژوایی به سرمایه
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یز برای کنند و محصوالت حیوانی نصورت رایگان کار میها بهحیوانات وجود ندارد. آن

دار از این واقعیت که حیوانات بخشی ی سرمایهداران رایگان است. بنابراین، طبقه سرمایه

رسد  نظر می  برد. عالوه بر این، بهی سرمایه نیستند و هیچ عایدی ندارند بهره میاز رابطه 

از آنرویکرد تورس درست است زیرا خود حیوانات یا بخش ها حتی در اجزای هایی 

جایی که حیوانات  شوند. از آنمختلف، از کت خز گرفته تا استیک، فرآوری می  کاالهای

داری است، به  استثمار شده هستند و از آنجا که کاال واحد اصلی سرمایهموجودات فوق 

 استثمار شده نامید.  ی فوق توان حیوانات را کاالهای زندهرسد که مینظر می

عنای دقیق کلمه یک کاال نیستند. در بیشتر مانسانی بهبا این حال، حیوانات غیر

ها، اجزای ارزش مصرفی ها یا محصوالت حاصل از کار آن هایی از آنها، بخشموارد، آن 

کند، همان طور که کاالها هستند. آنچه حیوان یا محصول حیوانی را به کاال تبدیل می

ا آن  روی  بر  تمام کاالها گفته شد، مصرف کار مزدی  برای  باال  آن،  در  پرورش  ست: 

دوشیدن آن، انجام آزمایش بر آن، کشتن آن، پردازش قطعات آن و غیره. عالوه بر این،  

ای را که حیوانات سازی حیوانات دقیق نیست زیرا رابطهاولویت شکل کاال برای مفهوم

سازد. در تحلیل  کند، مبهم میها را بخشی از ارزش مصرفی یک کاال میو اجزای آن

دارانه از حیوانات،   کشی سرمایهداری، برای فهمیدن شکل بهرهدر سرمایه  نقش حیوانات

داران را در نظر گرفت، که به دومی این امکان  ی واقعی بین حیوانات و سرمایهباید رابطه

کند.  عنوان بخشی از کاال تلقی کنند. تورس این را درک نمیدهد تا اولی را بهرا می

 ایت کامل ندارد. بنابراین، نظر تورس نیز کف

استثمار ی فوق اگر سایر حیوانات نه کارگر مزدی هستند و نه برده و نه کاالهای زنده

در   مارکس  را معرفی میآن  سرمایه شده، پس چه هستند؟ همان طور که  کند،  ها 

معنای دقیق اجتماعی/ به   -عنوان بخشی از طبیعت  ای  به حیوانات با سرمایه در رابطه 

ی طبیعت زنده و غیرزنده  شوند، اگرچه حیوانات با بقیهوارد می  -صطالح  اقتصادی این ا

رنج، عالقه ادراک  به ظرفیت  امر  این  دارند.  آنتفاوت  مربوط  ی  غیره  و  زندگی  به  ها 

رابطهمی بنابراین،  سرمایهشود.  بین  حیوانات  ی  و  حیوان  رابطه  -داران  سرمایه/    -ی 

 با طبیعت است. داری سرمایهی طبقه بخشی از رابطه 

رابطه یک  این  اقتصادی،  نظر  فوق از  استثمار کارگران ی  با  مقایسه  استثماری در 

عنوان تصرف ها از حیوانات بهکشی آنهای انسانی است. بهرهمزدی انسانی و حتی برده
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از جمله کشتن نظام اجتماعی و طبیعی حیوانات،  ها، هیچ  مند آنو مدیریت زندگی 

ندارد.   ویژگیمحدودیتی  آنسرمایه  نسبی  خودمختاری  حیوانات،  ذاتی  ها،  های 

ها جدا  مثل خاص خودشان را از آنها و اشکال تولیدپیامدهای تولید و گردش برای آن

(. عالوه بر این، حیوانات نیروی کار خود  Stache 2017: 533کند )نگاه کنید به  می

کنند. دست کشیدن از  فت نمیگونه پاداشی برای کار خود دریا فروشند و هیچرا نمی

معنای پایان  که به  -استثمار حیوانات یا فقط پاداش دادن به حیوانات به هر طریقی  

ضروری در سود ایجاد شده برای  معنای کاهش غیربه  - استثمار با دادن دستمزد نیست  

 عنوان کوشند تا به هر قیمتی از آن جلوگیری کنند. بهداران میسرمایه است. سرمایه

ی سرمایه و در  حیوان با رابطه   -ی سرمایه  طبیعت، رابطه  -ی سرمایه  بخشی از رابطه 

 شود. داری در کلیت خود ادغام مینتیجه، در فرآیند تولید سرمایه

استثمار حیوانات همان است که در رابطه میان اقتصادی از فوق   -هدف اجتماعی  

کسب سود حداکثر تا حد ممکن.    - طور کلی  بهبینیم یا  های انسانی میسرمایه و برده

ایجاد سود ضروری است حتی اگر حیوانات خود سود تولید نکنند )به فصل بعد مراجعه  

ارزش مصرفی کاالها که متضمن سود هستند، مشارکت  کنید(. آن تولید  ها فقط در 

اما برای سرمایهمی برای ایجاد سود ضروری هستند. هی حیوانی، آنکنند.  مچون ها 

داران »هدایای رایگان« هستند ها برای سرمایهطور کلی، حیوانات و کار آن طبیعت به 

(MECW 37: 733.) 

رابطه سیاسی،  نظر  سرمایه  از  رابطه  -ی  یک  بیان  حیوان  به  است.  استبدادی  ی 

به بر  مبنی  جهان  سطح  در  دادگاه  نادر  بسیار  تصمیمات  شناختن رسمیت حقوقی، 

)محدود خاص  رده  حیوانات  پستانداران  نیستند!(  به  دامداری  حیوانات  که  باالتر  ی 

کنند.  عنوان اشخاص تحت شرایط خاص، استثنائاتی هستند که این قاعده را تأیید میبه

همان طور که در باال گفته شد، حیوانات از نظر سیاسی حتی در معنای فرمالیستی  

آن  نیستند.  آزاد  بهبورژوایی  از طرف سرمایه  نمیعنواها  آزاد شناخته  افراد  و ن  شوند 

داران  کنند. سرمایهها ستم میمستقیم بر آن تقریباً با تمام انواع خشونت آشکار و غیر

کنند. از یک سو، همان دلخواه تصاحب کنند و چنین نیز میتوانند حیوانات را به می

به این  شد،  گفته  که  سازمانطور  در  حیوانات  ناتوانی  مقاومت دلیل  و  آگاهانه    دهی 
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مجموعه به یک  سرکوب  عنوان  از  خاص  شکل  این  دیگر،  سوی  از  است.  مشترک  ی 

پایین بهپذیر است زیرا مبارزه امکان از  های استثمار شده و ی انسان وسیلهی طبقاتی 

گیرد. غیر از بخش ارگانیک که در  طور قاطع در بر نمیستم هنوز حیوانات را بهتحت

دار حاکم منافعی عینی در برابر ی سرمایهشت است، طبقهی جدید انباواقع یک حوزه

دارد   حیوانات  نفع  به  اساسی  تعدیل  فوق   -هرگونه  کنونی  روابط  در  استثمار حتی 

 شود. ها میحیوانات، زیرا بدون شک این امر منجر به کاهش سود آن

  انسانی حل پیشنهادی من مربوط به تعارض در مورد نقش حیوانات غیرمعنای راه

گرایانه حداقل دارای دو جنبه است. از یک سو،  داری برای سوسیالیسم حیوان در سرمایه

سرمایه در  حیوانات  استثمار  از  مارکسیستی  آشکار  تحلیل  را  آن  خاص  شکل  داری 

شود، یعنی تفاوت و ارتباط درونی  ی سرمایه )نه انسان( دنبال میوسیلهکند که بهمی

رابطه با  اجتماعی سرمایه  سرمایه.   - ی کار  آن  روابط  از  ادغام  حذف حیوانات  داری و 

آن سرمایهمجدد  تولید  فرایند  در  بهها  بهداری  کل  یک  فوق عنوان  بر منظور  استثمار 

دهد  شود. از سوی دیگر، استدالل من نشان میاساس روابط مالکیت بورژوایی انجام می

کشی  محوری برای مبارزه با بهرهی  استثمار، نقطه حیوان  در فوق   - ی سرمایه  که  رابطه

 شود. از حیوانات است که بدون تغییر در روابط مالکیت حل نمی

 ی ارزش کار حیوانات؟ تولید کاال، ایجاد ارزش و ارزش اضافینظریه

رابطه سرمایه  ویژگی  مفهوم  - ی  برای  متعددی  نظری  پیامدهای  سازی حیوان 

موارد با مواضع مشترک پژوهشگران انتقادی داری دارد. برخی از این  حیوانات در سرمایه

ی حیوان در تضاد است. در ادامه، من به سه مورد از این تناقضات که به نظریه  -انسان  

 شوند و به هم مرتبط هستند خواهم پرداخت.ارزش کار مارکس مربوط می

ر مورداستثما  تولید کاالداری برای  اولین استدالل این است که حیوانات در سرمایه

( معتقد است که حیوانات »کاال تولید  2007و ظلم قرار می گیرند. برای مثال، تورس )

(. نزد تورس، تنها دو  19مرغ، چرم، پشم و موارد دیگر(« )ص  کنند )مانند شیر، تخممی

داری طی کنند، یعنی »کار برای تولید  توانند در سرمایهراه وجود دارد که حیوانات می

شدن«   کاال  یا  )66:  2007)تورس  کاال  موری  ترتیب،  همین  به  استدالل 2011(.   )

 (. 97کنند )ص ی کاال« عمل میعنوان کاالهای تولید کنندهکند که حیوانات »بهمی
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انسان   انتقادی  پژوهشگران  حیوانات   - دوم،  که  هستند  فرض  این  بر  حیوان 

(. همان  28:  2016کنند )مکدونالد  ی ارزش« عمل میعنوان »تولید کنندهانسانی بهغیر

اند«  ای برای تولید ارزش تبدیل شدههای سادهها »به ماشینگوید، آنطور که تورس می

(، »کار سایر حیوانات« » ارزش خود« را به 2012قول جیسون هریبال )(. به39)ص  

 (. 22کند )ص کاالها تزریق می

اضافی نیز ایجاد  تنها ارزش بلکه ارزش  سوم، فرض بر این است که سایر حیوانات نه

( معتقد است که ارزش اضافی »از هر دو گرفته 2012کنند. برای مثال هریبال )می

( معتقد است که 2014)  Hochschartnerها و حیوانات.  (، انسان12شود« )ص  می

برای   که  تولید کاالهایی  برای  زمان الزم  از  بیش  کارگران مزدی  و هم  هم حیوانات 

آن نیابازتولید  مورد  میها  کار  است  سرمایهز  که  را  اضافی  ارزش  آن  تا  داران  کنند 

( اساساً  307:  2002( و پرلو )98:  2011توانند در اختیار بگیرند ایجاد کنند. موری )می

افزاید: »توانایی استخراج ارزش اضافی ( می2017با این استدالل موافق هستند. ف راری )

 (. 198برد« )ص ها را تحلیل میل زندگی آنانسانی، ککشی از حیوانات غیراز راه بهره

استدالل می این مواضع، من  برای بودن در شرطکنم که پیشبرخالف  های الزم 

دسترسی بر وسایل تولید. دوم، فرد    آفرین وجود دارد: اول، عدممقام کارگر مزدی  ارزش

منظور بازتولید ر بهداران بفروشد و کاالهایی را در بازاباید نیروی کار خود را به سرمایه

عنوان بخشی خود و نیروی کارش بخرد. تنها تحت این شرایط  مبتنی بر مناسبات، کار به

 MECWی ارزش یا »کار مولد« )از کار اجتماعاً الزم و بنابراین، کار مزدی  تولیدکننده

 شود.داری شناخته می( در سرمایه510 :35

طور ها بهداری متفاوت است. آنولید سرمایهی حیوانات با سرمایه در فرآیند ترابطه 

می کار  سرمایه  برای  اگرچه  و  هستند  تولید  ابزار  فاقد  آن خصوصی  ازای  در  کنند 

عنوان ها در تولید بهکنند. همان طور که در باال گفته شد، آندستمزدی دریافت نمی

شوند. عالوه  استثمار میشکل خصوصی متعلق به سرمایه است، فوق ابزار تولیدی که به 

ها نه نیروی کار خود را وجه عاملی در مناسبات بازار نیستند. آنهیچها بهبر این، آن

دهی  ی بازار سازمانوسیله خرند. بنابراین، کار حیوانات نه بهفروشند و نه کاالیی میمی

این  شود.  داری شناخته میعنوان بخشی از کار اجتماعاً الزم در سرمایهشود و نه بهمی
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ی کامل از  روزی و با استفادهصورت شبانه بدان معناست که، هرچند حیوانات اغلب به

کنند. تنها نیروی کاری که  ای تولید نمیکنند، ارزش یا ارزش مبادلهبدن خود کار می

شود،  دهی میداران در بازار خریداری و بنابراین، توسط بازار سازمانی سرمایهوسیله به

 لق ارزش است.نیروی کار  خا

ها نیست زیرا نیروی انسانی نیز وجود ای مربوط به گونهی اول مسئلهاین در وهله

از طریق خرید توسط سرمایه به دارد که  شود و عنوان کار مزدی  شناخته نمیداران 

مثل  عنوان مثال، هنگامی که تولیدکارگران انسانی هستند که کارگر مزدی نیستند. به

مراقب کارهای  میو  انجام  زنان  توسط  )اغلب(  که  گنجانده  ت  سرمایه  مدار  در  شوند 

شوند، مشمول دستمزد نشده و  دار انجام نمیشوند، یعنی وقتی برای منافع سرمایهنمی

شده  گیرند. همین امر در مورد نیروی کار صرفداری قرار نمیدر روابط تولید سرمایه

حدود   برده   40توسط  هنوزمیلیون  که  انسانی  )سازمان    ی  دارند  وجود  جهان  در 

که آیا کسی کارگر مزدی است یا خیر  ( صادق است. اینILO 2017: 5المللی کار  بین

این ایجاد مییا  ارزش  کار  بر عمل  که  واقعی مبتنی  به مناسبات  یا خیر بستگی  کند 

 ی انسان.نه تعلق به گونه - اجتماعی دارد 

برده که  نیست  معنا  بدان  اقتصادی  ها،  این  لحاظ  از  طبیعت  یا  حیوانات    - زنان، 

ها از  گذاشتن آنداران از کنارگیرند یا اینکه سرمایهکشی قرار نمیاجتماعی مورد بهره

برند. بلکه منظور استثماری بهره نمیی سرمایه و ادغام مجدد از راه روابط فوق رابطه 

 است. ها با کارگران مزدی متفاوت کشی از آناین است که بهره

غیر  حیوانات  نمیاگر  انجام  مزدی  کار  نمیانسانی  ایجاد  ارزش  و  کنند،  دهند 

تنها دارای ارزش توانند کاال تولید کنند. کاالها، همان طور که در باال تشریح شد، نهنمی

مصرقی بلکه دارای ارزش یا ارزش مبادله نیز هستند. بنابراین حیوانات، مانند طبیعت،  

می تولید  ارزش محصوالتی  که  بهکنند  هستند.  مصرفی  طبیعت،  های  مثال،  عنوان 

مرغ و موارد دیگری  های فسیلی تولید کرده است. حیوانات گوشت، شیر، تخمسوخت 

داران بدن و زندگی آنان و همچنین محصوالت حاصل از کارشان کنند. سرمایهتولید می

می تصاحب  »رایگان«  ) را  حیواMECW 35: 599کنند  محصوالت  در  (.  فقط  نی 

شوند که  ای هستند و بنابراین، به کاال تبدیل میشرایطی دارای ارزش یا ارزش مبادله

 ها نیروی کار مصرف کنند. کارگران مزدی نیز برای تولید آن
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کنند، حتی اگر در کنار  این بدان معناست که حیوانات قطعاً ارزش اضافی ایجاد نمی

کار کنند و حتی تا زمانی که زنده هستند مورد  کارگران مزدی و بخشاً در شرایطی بدتر  

داری ها در جوامع سرمایهها یا خوککشی قرار گیرند، که در مورد اکثر گاوها، مرغبهره

 صادق است. 

حیوان مطرح   -ای که توسط پژوهشگران منتقد انسان  طور خالصه، هر سه فرضیه به

کار و در نتیجه روابط بنیادین ی ارزش  شده است بر اساس سوءبرداشت یکسانی از نظریه 

نمیسرمایه تئوری  نظر  از  است.  به داری  را  نظر  توان حیوانات  عنوان کارگر مزدی در 

صورت رایگان کنند یا خدمات را به کنند، محصوالت تولید میگرفت. حیوانات کار می

ها کاال  شوند. با این حال، آناستثمار میدار فوق ی سرمایهدهند و توسط طبقه ارائه می

توان نتیجه گرفت که این کنند. میکنند، ارزش یا ارزش اضافی ایجاد نمیتولید نمی

 توان به حیوانات منتقل کرد.  ی ارزش کار را نمیی نظریهمفاهیم  مارکس درباره

طور کلی، حداقل داللت بر دو  با این حال، نقش خاص حیوانات همچون طبیعت به 

، برای بررسی استثمار حیوانات، باید به کارگران مزدی   بینش استراتژیک دارد. نخست

کنند،  ها کسانی هستند که ارزش اضافی تولید میداران حیوانی پرداخت، زیرا آن سرمایه

ی حیوانی. از سوی دیگر، بدون طرح بها قائل شدن برای  یعنی اکسیر حیات سرمایه

که   فوری  اقدامات  حیوانی،  کار  نیروی  یا  حیوانات  سود  زندگی  کاهش  به  منجر 

تواند ابزارهای موفقی در مقابله  شود، میداران حیوانی به نام آزادی حیوانات میسرمایه

 با صنایع حیوانی باشد. 

 بیگانگی حیوان  - بیگانگی انسان 

می اینجا،  گونهتا  ضد  ویژگی  مورد  در  نظریهپرستانهتوان  ادغام  ی  مارکس،  ی 

ی ها با سرمایه و نقش حیوانات در نظریهتباط آن داری از طریق ارحیوانات در سرمایه

ارزش کار، شفافیت ایجاد کرد. در این قسمت آخر، آخرین مفهوم مارکسی در رابطه با  

 گیرد: بیگانگی. حیوانات مورد بررسی قرار می

پایان دهه باربارا نوسکه )، انسان1980ی  در  ( در چاپ اول  1997شناس هلندی 

خود   معروف  اکتاب  انسانفراتر  مرزها:  حیواناتز  و  زمان   ها  آن  در  مفهوم  
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( را مطرح کرد. از زمان  18زدایی« )ص  آوانگاردیستی  »بیگانگی حیوانات« یا »حیوان 

 1ای پیدا کرده است. حیوان توزیع گسترده  -انتشار، کار وی بین پژوهشگران انسان 

آنجا که می )تا  اولیه 12-21:  1997دانم  نوسکه  بود که مفهوم  اولین کسی  ی ( 

ی[ حیوانات منتقل به ]حوزه های پاریسنوشته دستی بیگانگی را از مارکس درباره

استدالل می او  ابتدا در مورد کارگران کرد.  کند که حیوانات، همان طور که مارکس 

فعا از  خود،  از محصول  کرد،  مطرح  بیگانه  مزدی  خود  نوعی  وجود  از  و  تولیدی  لیت 

داری است. او بیگانگی را اند، که شامل بیگانگی از طبیعت و از یکدیگر در سرمایهشده

آور، یکنواخت و داری و شرایط کار ماللدهی تیلوریستی فرایند کار سرمایهبا سازمان

 (. 14، 12: 1997کند )نوسکه انسانی مرتبط میغیر

از  نظریه  وی  انسان  ی  انتقادی  پژوهشگران  تمام  قرار   -سوی  تأیید  مورد  حیوان 

( دو بحث 2011نگرفت. اقلیتی اعتراضاتی را مطرح کردند. از جمله، رایان گاندرسون )

ی مارکس در مورد بیگانگی  دارد که »نظریهدهد. نخست، او اظهار میمهم را ارائه می

اد و کامل کردن زندگی اجتماعی  انسانیت ایج  "ماهیت"کند که انسان چنین فرض می

داری این فرصت را مختل و تحریف از طریق کار آزاد، متفکرانه و خالق است، اما سرمایه

باور است که ویژگی نوعی  266کرده است« )ص   این  بر  گاندرسون  بیان دیگر،  به   .)

 دهد که: ( ادامه می2011انسان، وجود نوعی او، شرط بیگانگی است. گاندرسون )

سازی اولیه و ای منسجم در مورد بیگانگی حیوانات ]...[ مطمئناً باید به اهلیه نظری
ی مورد نظر را در مقایسه با  شده بازگردد ورفتارهای طبیعی گونهکاریانتخاب دست

 (266گری انسانی در نظر بگیرد. )ص رفتارهای آن در شرایط دخالت
گیرد ( نتیجه می2011گاندرسون )شود،  از آنجا که این کار توسط نوسکه انجام نمی

توجه به قلمرو حیوانات توان »بدون مشکالت نظری و عملی قابلکه این مفهوم را نمی 

 (.266غیرانسانی منتقل کرد« )ص 

 
 Cochrane (2010: 106f.), Gunderson (2011: 265f.), Hribalی چند مورد،  . برای مشاهده 1

(2012: 21), Painter (2016: 333f.), Perlo (2002: 307), Peterson (2013: 164ff.), 

Petrus (2015: 39f.), Torres (2007: 39ff.). 
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توجه ها در تفاسیر نوسکه و گاندرسون ارزش آن را دارند که موردبرخی از جنبه 

موافق نیستم. در هر دو مورد، به نظر ها  های آنقرار گیرند. اما من با مبانی استدالل

 زند. های مارکس دور میرسد که مشکالت حول درک و توضیح بیگانگی در نوشته می

از نظر مارکس، شکل خاص تاریخی کار اجتماعی دلیل بیگانگی است. مناسبات  

شود، زیرا کارگران تولید  داری باعث بیگانگی کارگران مزدی میتولید و توزیع سرمایه

کنند اما  ها فرایند کار را اجرا میها نیست. آنکنند اما محصول دیگر متعلق به آنمی

داران این کار را  گیرند، سرمایهچیز یا چگونه تولید شود تصمیم نمیکه چهدر مورد این

آنمی این،  بر  عالوه  مزدی کنند.  کارگران  ندارند.  محصول  توزیع  در  نقشی  هیچ  ها 

ببه )بخشاً  گروهی  گروههصورت  میصورت  تولید  بزرگ(  سرمایههای  و  داران کنند 

ای انسانی یا اجتماعی  عنوان مجموعه کنند. اما هر دو فرایند بهمحصوالت را توزیع می

ها  ی انسانی خاص آنطبیعی گونه  - های اجتماعی  از تولیدکنندگان با توجه به ظرفیت

ها با طبیعت از بین  شدن، ارتباط آن  شود. سرانجام، با پرولتاریا )وجود نوعی( انجام نمی

دهی تیلوریستی و خود فرآیند  رود. در مقابل، نوسکه بیگانگی را عمدتاً به سازمانمی

تولید سرمایهکار نسبت می فرایند  از  یعنی شکل خاصی  نظر دهد،  بدون در  و  داری 

عوامل مؤثر برای    عنوان یکی ازانسانی کار بهگرفتن توزیع. عالوه بر این، او بر شرایط غیر

می تاکید  بیگانه  بهکار  البته،  آمادهکند.  خطوط  کارگران  مثال،  در  عنوان  سازی 

کنند. با این حال، درک مارکس  ترین شیوه تجربه میها، بیگانگی را با وحشیانهکشتارگاه

داری است. برای مثال از بیگانگی برای کارگران مزدی فراخور تمام اشکال تولید سرمایه 

، هرچند اندعنوان کارگران مزدی از نظر مارکس بیگانه شدهترین طراحان به خالق   حتی

ممکن است همچون مهاجری با دستمزد کم که در کشتارگاهی تحت فرمان مستقیم  

 کند، رنج نبرند.  کننده را در تمام طول روز تکرار میسرپرست خود عملیات خسته 

بیگانگی و وجود  از سوی دیگر، تمایلی در گاندرسون وجود د ارتباط میان  تا  ارد 

آمیز  نشان دهد. مسلماً مارکس بیگانگی کارگران را برای نشان دادن نوعی انسانی را غلو

اجتماعی  پتانسیل به  -های  انسان  که  خاصی  نشان طبیعی  خود  از  گونه  یک  عنوان 

میمی تحلیل  میدهد،  مربوط  مشکل  این  به  بیگانگی  مفهوم  بنابراین  که   شودکند. 

را محقق سازند. با    خودهای  ها بتوانند پتانسیلداری مانع از آن است که انسانسرمایه
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پتانسیل نباید به محدودیت  لزوماً  بیگانگی  این، مفهوم  یابد.  وجود  تقلیل  انسانی  های 

داری نیستند. سرمایهی پساها در واقع قادر به ساختن یک جامعهها و مرغگاوها، خوک

ها نباشد،  دانیم، اگر استثمار و سلطه بر آنتمام آنچه که ما تاکنون می  اما، بر اساس 

به ظرفیت می توجه  با  اجتماعی/ طبیعی خود  توانند  متعدد  احساسات  و   -ها، عالیق 

ها وابسته به وجود  های نوعی آنزندگی کنند. ویژگی  - های نوعی خاص خودشان  ویژگی

اگ و  ببینید(،  را  )باال  است  انسان  آننوعی  به  میر  داده  اجازه  محقق ها  را  آن  شد، 

ها از محقق ساختن خود محروم  داری، هم حیوانات و هم انسانکردند. اما در سرمایهمی

شرطی توان محتوای انتقادی اصطالح بیگانگی را گسترش داد، بههستند. بنابراین، می

جا  وجود این، در این  که بیگانگی  وجود نوعی  خاص انسانی مورد مناقشه قرار نگیرد. با 

خواسته نیست. تعامالت  ها خودالزم به ذکر است که بیگانگی حیوانات مانند مورد انسان

ها مخدوش شده  دارانه بین انساندلیل مناسبات سرمایهها با طبیعت و با یکدیگر بهآن 

 است.

او   تر پذیرفتنی است.به نظر من، مخالفت دوم گاندرسون نسبت به مورد اول او کم

می ویژگیدرست  که  شکلگوید  در  حیوانات  نوعی  از  بندیهای  قبل  اجتماعی  های 

ها  داری نیز تحریف، تباه و نفی شده است. همین امر در مورد وجود نوعی انسانسرمایه

سازی بیگانگی حیوانات  ای در برابر مفهومکنندهنیز صادق است. اما این استدالل قانع

سرمایه امدر  نیست.  جامعهداری  درون  در  بیگانگی  صورت  روزه،  مدرن  بورژوایی  ی 

ی قانون اقتصادی حرکت آن است. بنابراین، از دیدگاه ماتریالیستی  گیرد و نتیجهمی

متقاعد روش  بهتاریخی،  بیگانگی  تاریخی  تحلیل شکل خاص  موضوعی کننده،  عنوان 

 دارانه است. سرمایه

دلیل و چگونگی بیگانگی حیوانات در  ی  طور خالصه، در حالی که نوسکه دربارهبه

توان بر اساس ماتریالیسم تاریخی و تمایز  کند، میشکلی کامل بحث نمیداری به سرمایه

انسان و  حیوانات  میان  ویژگیدیالکتیکی  در  تفاوت  به  توجه  با  آنها  نوعی  ها،  های 

نوسکه که نقد  سازی  گرایی  مفهوممالحظات گاندرسون را رد کرد. برای مقابله با تقلیل

مفهوم  به  بازگشت  کرد،  آشکار  را  آن  اولیه من  مفید  سازی  را  بیگانگی  از  مارکس  ی 

دلیل  دانم. همان طور که در باال استدالل کردم، بیگانگی کارگران مزدی انسانی بهمی
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سرمایه توزیع  و  تولید  بهمناسبات  سرمایه  تولید  فرایندهای  در  یک کل،   داری  عنوان 

 . شودپدیدار می

سرمایه شکل  من،  نظر  نیز دارانه به  حیوانات  بیگانگی  به  منجر  اجتماعی  کار  ی 

استثماری میان سرمایه و حیوانات است که ی استبدادی فوق شود، زیرا شامل رابطهمی

توانند محصوالت حاصل از کار خود در باال توضیح داده شد. در این رابطه، حیوانات نمی

توانند مطابق با  ها نمیها را در اختیار داشته باشند. آنآن   و فرایندهای تولید یا توزیع

رابطه های نوعی خود عمل کنند و نمیویژگی یا یکدیگر  توانند  با طبیعت  را  ی خود 

پذیر و معتبر  شکل دهند. تا این مرحله، انتقال مفهوم از کارگر مزدی به حیوانات امکان

 است.

در نوسکه  نخست،  حال،  این  جنب  با  توصیف هواقع  را  حیوانات  بیگانگی  از  هایی 

نمیمی که  مفهومکند  مارکسیستی  کالسیک  اصطالح  با  برخالف  توان  کرد.  سازی 

ی  دهندهکارگران مزدی، حیوانات حتی بدن و زندگی خود را در اختیار ندارند. این نشان

سان  حیوان است و فراتر از آن چیزی است که مارکس برای ان  -ی سرمایه  ویژگی رابطه

ترسیم کرده است. بنابراین، مفهوم بیگانگی حیوانات باید این دو شکل بیگانگی افزوده  

 های موجود قرار دهد.  بندیها را تحت دستهجای آنکه آنرا نیز شامل شود، به

ی محوری بحث حاضر در مورد بیگانگی حیوانات که فراتر از توضیح مفهومی  جنبه 

بیگانگی حیوانات است، تقویت ضرورت براندازی تمام نظر شده و تصدیق  عمیق و تجدید

شده    حیوان موجوداتی تحقیر، برده، واگذاشته و زبون  و روابطی است که در آن انسان  

سرمایه شکل  در  آن  اساس  و  دارد  وجود  حیوانات  بیگانگی  اگر  کار  دارانه هستند.  ی 

دلیل دیگری است که حیوان  باید  اجتماعی است،  انسانی  با هماهنگی جنبش  گرایی 

 تری عمل کند.سوسیالیستی وسیع 

 گیری نتیجه

ی اصلی  انجامد: نه نظریه ی حاضر به نتایج نظری زیر میتحلیل موجود در مقاله

ها ماتریالیستی  محور نیست. برعکس، آن پرستانه یا انسانمارکس و نه مفهوم کار او گونه

دیالکتیکی و مبتنی بر مناسبات از    پرستانه هستند. بر اساس درک گونهتاریخی و ضد  -
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ی تولید حیوان در شیوه   -ی خاص تاریخی  سرمایه  دلیل رابطهداری، حیوانات بهسرمایه

استثمار است  ی استبدادی فوق گیرند. این یک رابطهداری مورد استثمار قرار میسرمایه

نات نه کارگر مزدی شوند. بنابراین، حیواداری ادغام میکه توسط آن حیوانات در سرمایه

زنده کاالهای  یا  و  برده  نه  و  فوق هستند  آنی  با  شده.  بهاستثمار  مایملک ها  عنوان 

داران واگذار و همچون ابزار تولید به رایگان به سرمایهخصوصی که  از طرف طبیعت به

استثمار شده، کار  عنوان موجودات فوق شود. حیوانات به شوند، رفتار میکار گرفته می

ها ارزش،  کنند. اما آنسود سرمایه محصوالت تولید می  صورت رایگان به کنند و بهمی

کنند. سرانجام، حیوانات مشابه کارگران مزدی انسانی  کاال یا ارزش اضافی تولید نمی

ها در چهار شکل از بیگانگی  توصیف شده توسط مارکس مشترک  شوند. آنبیگانه می

ها و سایر حیوانات باید در  ها میان انسانهای نوعی آنهستند، اگرچه تفاوت در ویژگی

دلیل شکل خاص تاریخی که در آن مبتنی بر  نظر گرفته شود. عالوه بر این، حیوانات به

شیوه در  سرمایهمناسبات  تولید  ادغام شدهی  بیگانه  داری  خود  زندگی  و  بدن  از  اند، 

 هستند.

یافته این  اساس  مبر  متقابل  نظری  نزدیکی  حیوانها،  و  انسانی  ارکسیسم  گرایی 

تواند ژرفای دار میی سرمایه ی طبقاتی مشترک علیه طبقه انتقادی و همچنین مبارزه 

ی بازیگر و سودجوی اصلی استثمار  دهندهحیوان نشان   - ی سرمایه  بیشتری بیابد. رابطه

است.   گرایانهی سوسیالیستی حیوان حیوانی  امروز و در نتیجه طرف مقابل در مبارزه

کار    -حیوان و سرمایه    -ی سرمایه  تحلیل بیگانگی انسان و حیوان از یک سو و رابطه 

شکلی متفاوت، اما  خواهان حیوانات بهدهد که کارگران و آزادیاز سوی دیگر نشان می

گیرند.  کشی قرار میعنوان یک کلیت، مورد بهرهداری بهدر یک فرآیند تولید سرمایه

اید در کنار هم بجنگند. تعیین موقعیت حیوانات با توجه به تولید ارزش، ها ب بنابراین، آن

نکاتی را در مورد چگونگی ایجاد مشکل  بالفاصله برای تداوم زندگی صنایع حیوانی، و  

ارائه می نام حیوانات،  به  رابطه ایجاد کاهش در سود    - ی سرمایه  دهد. به هر جهت، 

دارانه ژیک ایجاد انقالبی در کار اجتماعی سرمایهحیوان و بیگانگی حیوانات، هدف استرات

تنها  نه  - سازد. به معنای واقعی کلمه، دنیایی برای پیروزی وجود دارد  را برجسته می

 ها. برای انسان 
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 توضیح مترجم 

به   پاریس  از  کمون  و  متفاوت  مورد اشکال  گوناگونی  زوایای 

مبارزات  تاریخ  در  آن  جایگاه  و  نقش  مطمئناً  است.  بوده  توجه 

کارگران و فرودستان موضوعی است که چنین گوناگونی در ارزیابی  

 سازد. و واکاوی آن را موجه می

حیوانات«  »موضوع  با  پاریس  کمون  ارتباط  تاکنون  شاید  اما 

قابلچیز شناخته  و  به نظر  شده  اولی، عملی  طرحی  باشد.  نیامده 

تاریخ طبقهانقالبی،  موقعیت  عینی  بیان  و  ساز،  کارگر  ی 

روشنفکر،   اقلیتی  با  ارتباط  در  »چیزی  دومی  و  فرودستان،... 

اهمیت نازکانی که تاب تحمل دیدن خون ندارند، موضوعی بیدل

 در مقایسه با مسائل واقعی اجتماعی« است.

ی کوتاه  نتیجه شد. مقالهیاما نیازی نیست درگیر مجادالت ب 

عدالت دیدگاه  تنگاتنگی  واضح  بیان  انسانزیر  برای  و  طلبانه  ها، 

که چگونه یک انقالبی  نگرش انسانی به موضوع حیوانات است. این

می پلی  کمون،  مبارز  شکلو  و  حیوانات  رنج  میان  گیری  سازد 

انساندیدگاه برابریهای  و  رادوستانه  جهانی  و چگونه  به   طلبانه، 

کشد که در آن هیچ موجود انسانی و حیوانی در معرض  تصویر می

گیری  عدالتی و ستم واقع نشود. تصور این موضوع که این موضع بی

بینی و حقانیت او در  سال پیش است اهمیت روشن  150مربوط به  

 سازد. ترسیم افق پیش  رو را دوچندان می

*** 

یر و کارگر پاریس ف که مقامات  ی فق، طبقه1871مارس    18سال پیش، در    150

تحقیر  لحنی  با  فرانسه  راآمیز  رسمی  می  آنان  فرومایه«  شورش »جمعیت  ف  نامیدند 

عوض شهروندان شهر را مسلح کردند.    کردند. آنان گارد ملی موجود را خلع سالح و در

د،  ها پرچم سرخ را بر فراز شهر برافراشتند، پاریس را کمون اعالم کردنمارس آن  28در  
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هزار نفری پاریس را با  200یک دولت در سطح شهر انتخاب کردند و گارد ملی جدید  

دهی دموکراتیک تشکیل دادند. آنان مجازات اعدام و خدمت اجباری نظام را سازمان

های مشابه مردم در سراسر فرانسه غیرقانونی اعالم کردند و برای کمک به استقرار دولت 

 فرستادند. نمایندگانی به شهرهای دیگر 

ی تاریخی، که گرچه قادر به تحکیم دستاوردهای  سابقهاین شورشی بود با ویژگی بی

بها از خود به جای گذاشت. کمون پاریس  العاده گرانانقالبی خود نشد، اما میراثی فوق 

طبقه به جنبش  تاریخ  در  نمونه  اولین  الهامعنوان  قدرت،  برای کسب  کارگر  بخش  ی 

 سیالیستی قرن بیستم بود.های بزرگ سوانقالب

  - های باالتر  ی کارگر بدون هیچ شهردار یا مقامی کمون در حاکمیت طبقهتجربه 

انتخابی   اعضای  به  - جز  نیز  امروز  و  زمان  آن  چشمدر  چگونگی  عنوان  از  اندازی 

سازماندهی جهانی متفاوت شناخته شد. 1  جنبش کارگران پاریس در سال  1871  این  

ی اجتماعی متمایز با منافع متفاوت و مخالف  اد که کارگران یک طبقه آگاهی را نشان د

دهند. کارل مارکس و فریدریش انگلس  ی سرمایه دار حاکم را تشکیل میبا منافع طبقه

به  کمون  جنبشاز  و  کردند  استقبال  کارگری  کنترل  در  نوآوری  آخرین  های  عنوان 
 طبقه ی کارگر از آن زمان کمون پاریس را بهعنوان یک نمونه دنبال میکنند. 2

بحران اجتماعی که کمون پاریس را به وجود آورد، از جنگ میان فرانسه و پروس 

پروا به ارتش فرانسه دستور شکلی بی، امپراتور ناپلئون سوم به1870رشد کرد. در اوت  

امپراتور به  هزار سرباز فرانسوی را ارتش 100همراه  حمله داد. در دوم سپتامبر، خود 

زبونانه تسلیم  کرد.  اسیر  به  بیسمارک  آلمان  امپراتوری  نظامی  تهاجم  فرصت  وی  ی 

 رهبری پروس به فرانسه را ممکن کرد.

 
توانستند رأی دهند  ی میراث انقالبی کمون، کنار گذاشتن زنان از رهبری منتخب آن بود. زنان نمیضعف عمده   1

، یا تبدیل  عملیهای حیاتی زنان در رهبری یا مقام خود را حفظ کنند. با این حال، این موضوع مانع از ایفای نقش

 ترین رهبر کمون نشد.لوئیز میشل به نمادین 

ها اقلیت  ه گذشته، رهبری کمون پاریس غالباً با مارکسیسم در ارتباط است، اما در واقع مارکسیستبا نگاهی ب  2

آگوست بالنکی، پیر ژوزف -یی  متمایزی در آن بودند. میان رهبران کمون، ازجمله لوئیز میشل، بیشتر ستایشگران لو

 پرودون و میخائیل باکونین بودند تا طرفداران کارل مارکس.
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و    یرتیمقاومت فرانسه در ائتالفی حول »دولت دفاع ملی« موقت به ریاست آدولف  

ی  ارادهشده شکل گرفت، اما آنان اعتبارخواه لیبرال امپراتور  بیدیگر مخالفان جمهوری 

مقاومت در برابر هجوم آلمان را نداشتند. کمون پاریس برخاست، قبل از هر چیز، برای 

 در مقابل ارتش اشغالگر بیسمارک. -و با گسترش به تمام فرانسه   -دفاع از پاریس 

ها پاریس را محاصره کردند اما نتوانستند شهر را تسلیم خود کنند. هنگامی  آلمانی

یر  ی مبارزه برای استقالل ملی آشکار کرد، تیود را برای ادامه که کمون پاریس قصد خ

به فرانسه  ارتش  شدند.  همدست  کمون  شکست  برای  بیسمارک  با و  درگیری  دلیل 

عنوان زندانی در اختیار شده را به ها که تعداد زیادی از نیروهای فرانسوی  تسلیمآلمانی

یر  سربازان فرانسوی زندانی را به تیداشتند، بسیار ضعیف شده بود. بنابراین بیسمارک 

 ها را برای حمله به پاریس اعزام کرد. تحویل داد که بالفاصله آن

آلمانی برابر حمالت  در  ماه  از دو  بیش  پاریس  و طبقهکمون  فرانسه ها  حاکم  ی 

مقاومت کرد. اگرچه زنان و مردان کارگر پاریس با شجاعت، وقار و افتخار دین خود را  

دست نیروهای فرانسوی تحت فرماندهی سیاسی و نظامی فرومایگانی  اما بهادا کردند،  

 عام شدند. یر و ژنرال مارکی گالیفه قتلمانند آدولف تی

آن پاریسی دشمنان  وقتی  حتی  عقب  ها  داشتند،  تن  به  فرانسوی  یونیفرم  ها 

وارد پاریس    1871مه    21یر دفاع خارجی شهر را شکست و در  ننشستند. ارتش تی

به  . گارد ملی و غیرنظامیان پاریسی، چه مرد و چه زن، با شهامت جنگیدند، ناحیه شد

و   خانهناحیه،  به  ناگزیر شدند  خانه  و  نظامی شدند  برتر  قدرت  مغلوب  سرانجام  اما   ،

ی خود را زمین بگذارند. طبق قوانین متداول جنگ در اروپای پس از روشنگری،  اسلحه 

شده سالح  خلع  مبارزان  با  می  باید  انسانی  تیبرخورد  عوض،  در  اما  یر  شد، 

او قتلخواه« و متحدان سلطنت»جمهوری  ای توزانه عام متعصبانه و کینهطلب  راست 

هزار مرد و زن 30دفاع پاریس به راه انداختند. طی روزهای بعدی حدود علیه مردم بی

 ای کشتار شدند. رحمانه طرز بیو کودک در سراسر شهر به

ی مراقبت،  ترین رهبران کمون بود. وی از اعضای کمیته یکی از برجستهلوئیز میشل  

ی خود مطالب زیادی  ی تجربهمبارز سرسخت باریکادها، سخنگوی قیام بود و درباره

، که در طی چندین دوره زندان پس از شکست  ی سرخباکرهنوشت. خاطرات وی،  
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سیاسی او دارد. این عنوان  هایکمون نوشته شده است، نگاهی عمیق به زندگی و ایده

عنوان مادر قیام که همزمان ارجاعی مذهبی و سیاسی رادیکال دارد، لوئیز میشل را به

دهد. و  های رادیکال نشان میتر سیاستطور کلیبهسوسیالیسم و پاریس، آنارشیسم و 

عالم او  معنای ادرعین حال، این نام که ستایشگران و همکارانش به او داده بودند، به

 عنوان یک قهرمان و حتی قدیس قیام بود. به

نوجوانی وی با آگاهی از حیوانات  دهد که شخصیت  نشان می  در آغاز این گزیده  

دهد که چطور گیرد. میشل به ما نشان میشده و در معرض بدرفتاری شکل میشکنجه 

ها برانگیخته است، و  آنکردن درد و رنج  این مسئله اشتیاق او را برای نجات و متوقف

تر مردم جهان، در این مورد روستاییان فرانسه همچنین به او کمک کرده تا رنج بزرگ

کند که چگونه مخالفت او با مجازات اعدام  طور مشخص، میشل یادآوری میرا ببیند. به

  با دیدن سر بریدن یک غاز متولد شده است. و در حالی که او افرادی را که به حیوانات

ای را که همین افراد در معرض  رحمانهی برخورد بیخواند، نحوهکنند حقیر میظلم می

 داند. ی آنان با موجودات دیگر میرحمانهآن هستند منشاء و دلیل بدرفتاری بی

های صنعتی  از زمان لوئیز میشل، ستم بر حیوانات در سبعیت موجود در دامداری

ده است. فراتر از بدرفتاری با حیوانات برای کشتار  ها به مقیاس عظیمی رسیو کشتارگاه

بهبه صرفاً  یا  غذا،  اهمیت منظور  پایان  دلیل  خواستار  همچنین  میشل  آنان،  به  ندادن 

بهآزمایش بر روی حیوانات  غیرضروری و غیرانسانی  این خشونت های  ها  نام علم شد. 

های  ست که میشل در نوشته تأثیر همان الزامات سودآوری ا امروز نیز ادامه دارد و تحت 

ای نزدیک خود مطرح کرد. در حالی که وی امیدوار و حتی مطمئن بود که در آینده

ها  دانیم که اقدامات علمی و پیشرفتغذا برای همه در دسترس خواهد بود، و اگرچه می

این امکان را فراهم کرده است، اما سیستم اقتصادی و سیاسی این احتمال را ساقط  

ت. از بسیاری جهات، بینش وی در جهانی دور از آن برابری و عدالتی که برای  کرده اس

 آن مبارزه کرده هنوز معتبر است.

سازد، میشل این فراخوان به پذیر میسرانجام، فراتر از فراوانی  غذایی که علم امکان

رد  علمی برای خدمت به بشریت را با فراخوان به جهانی که در آن هنر به همان گونه مو

جنگد، جهانی است که  کند. جهانی که او برای آن میگیرد، مرتبط میاستفاده قرار می
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برای او »امتیاز دانش    1که خفه شود.نبوغ و استعداد در آن »رشد خواهد کرد«، نه این

از امتیاز ثروت بدتر است« و دسترسی به هنر »بخشی از حقوق بشر است«. به این  

از زندگی لوئیز میشل،  مناسبت، صد و پنجاهمین س الگرد تاسیس کمون پاریس، ما 

مبارزی برای دنیایی که در آن غذا، هنر و علم برای همه و به نفع همه است، تجلیل 

 کنیم. می

 ی سرخ : خلق یک انقالبی« از خاطرات لوئیز میشل، باکره4بخشی از »فصل 

شد. بادی که از  طور میباید این  2ام. بیش از هر چیز دیگری من جذب انقالب شده

ویرانه متولد شدم میمیان  آن  تربیت کردهای که در  مرا  اند،  وزید، سالخوردگانی که 

های  (، تکهHaute-Marneهای اوته مارنه )خلوت و آزادی دوران کودکی من، افسانه

نگین،  ها گوش مرا برای شنیدن هر نوای آهشده از اینجا و آنجا ف تمام آندانش  جمع

   3روح مرا به هر روشنایی، قلب مرا به عشق و نفرت گشود.

آمیخته  واحد درهم  واحد، یک عشق  رؤیای  واحد، یک  آهنگ  همه چیز در یک 

 است: انقالب.

هایی  آورم، منشأ شورش من علیه قدرتمندان وحشتم از شکنجه تا آنجا که به یاد می

می اعمال  حیوانات  بر  که  میبود  آرزو  میکردم  شد.  حیوانات  انتقام  کاش  توانستند 

زد گاز بگیرد، و اسبی که  رحمانه او را میتوانست مردی را که بیبگیرند، آن سگ می

داد رها شود. اما  توانست از مردی که عذابش میشد میزیر تازیانه خونش جاری می

 شوند. صدا همیشه تسلیم سرنوشت خود میحیوانات  بی
 

)علم   Science for the Peopleشناس تکاملی و عضو  سال بعد، دکتر استیون جی گولد، زیست  100  تقریباً  1

دهم تا تا به  نوعی، کمتر به وزن و پیچیدگی مغز انیشتین اهمیت مینظری مشابه کرد: »من بهبرای مردم(، اظهار
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اوت مارنه   مزارع سرسبز زیر سایهHaute-Marneدر  بیدها در  ، جویبارها و  ی 

از قورباغه می های زیبا  ها را در شبتوانید صدای آنشوند. شما میطول تابستان پر 

 شکل یک گروه کُر کامل.  بشنوید، گاهی اوقات به

به دو قسمت تقسیم میدهقانان قورباغه را  کنند، در حالی که قسمت جلویی  ها 

زیرآن  در  آهسته  می  ها  بهآفتاب  بیرون میخزند، چشمانشان  وحشتناکی  و  طرز  زند 

لرزد. حیوانات بیچاره که نه قادر  پاهای جلویی هنگام تالش برای فرار به زیر زمین می

کنند خود را زیر خاک و لجن پنهان کنند.  ماندن و نه مرگ هستند، سعی میبه زنده

 درخشد.ا از مالمت میهدر زیر نور شدید آفتاب، چشمان لطیف و بزرگ آن

دار  شوند: دهقانان برای جلوگیری از حرکت غازها، پاهای پردهو غازهایی که چاق می

میآن  میخ  زمین  به  را  اسبها  یا  آنکنند.  مردان،  که  نر  هایی  گاوهای  شاخ  با  را  ها 

میمی تسلیم  همیشه  حیوانات  حیوانات درند.  به  نسبت  انسان  یک  هرچه  و  شوند 

 شود. د، او در برابر افرادی که بر او سلطه دارد، خرد و خفیف میتر باشوحشی

دهند. در بهار  دهقانان حیوانات و پرندگان کوچکی را برای بازی به فرزندان خود می

ای را ببینید که منقارشان توانید پرندگان کوچک بیچارههای دهقانان میدر ورودی کلبه

ها را بی گناه پر از خار کنند.  کنند تا آنز میساله باهای دو یا سهسمت خارپشت را به 

ها برای  دارند تا شاهد تقالی آن های تازه بال درآورده را با یک پا نگه میها جوجهآن 

هایی  ها را مانند واگنها یا بچه گربهسگهای کوچک بدون پر باشند، یا تولهپرواز با بال

گیرد، پدر  قتی حیوان کودک را گاز میک شند. وها و در امتداد جویبارها میروی سنگ 

 کند. او را زیر کفش خود له می

را که داشت ویران  آنها »قبر«  را نجات دادم.  زیادی  بودم حیوانات  وقتی کودک 

میشد پر کرده بودند، اما فرقی نمیکرد که یکی دیگر را به باغ  وحش اضافه کنم. 1  در 

ی بلبل یا سره به دست آورم، اما بعدها  کردم تا النهستد میوهای دیگر دادابتدا با بچه

چه کنم. کودکان نسبت به آن ها فهمیدند که من از موجودات کوچکی نگهداری میبچه 

دهند.تر ظالم هستند. مردم تنها به خود زحمت درک آن را نمیکنند کممردم فکر می  

 
ای که در آن گوید که در آن بزرگ شده بود: »خرابهای میویرانهای است که میشل به منزل نیمهقبر استعاره   1

 متولد شدم.« 
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ام که  اند: دیدههایی هستند که بیش از حد پیر شدهها و گربها سگهعالوه بر این

اند. اگر زنی که حیوانات  های خرچنگ خاردار پرتاب کردهصورت زنده در حفره ها را بهآن 

افتاد، من دستم را برای کشیدن او دراز  کرد، خودش در حفره میرا به داخل پرتاب می

 کردم. نمی

افتد. رنج و مرارت،  کسی در مورد آن فکر کند اتفاق می  کهها بدون اینتمام این

شکلی که  گیرد به همان  ها گریبانشان را میشکند. سرنوشت  آنوالدین را درهم می

ی زمین مردم از دستگاهی  گیرد. در سراسر کرهها گریبان یک حیوان را میفرزند آن

 کنند. یف را منکوب میجا قدرتمندان افراد ضعکه گرفتار آن هستند شکایت و همه 

تواند ناشی از برخی تأثیرات تصادفی باشد. وقتی خیلی  تفکر غالب بر کل زندگی می

دانم که خیلی کوچک بودم،  کوچک بودم، غازی را که سرش بریده شده بود دیدم. می

یادم می عبور کنیم. زیرا  از سالن  تا  بود  نانت دست مرا گرفته  به  1آید  راه غاز  سختی 

و در محل گردن او زخمی کبود و خونین بود. غاز سفیدی بود که پرهایش  رفت  می

ای رفت در حالی که سرش در گوشه آغشته به خون شده بود، و همچون مستی راه می

 با چشمان بسته روی زمین افتاده بود.  

همراه داشت. یک نتیجه این بود که پس  سر پیامدهای زیادی بهی غاز بیمشاهده

یا ده سالگی از دیدن گوشت بیزار بودم و من برای غلبه بر این حالت به    از آن تا هشت 

استداللاراده  غاز بیی قوی و  تأثیر  نیاز داشتم.  مادربزرگم  سر در همدردی من  های 

نسبت به حیوانات و همچنین در بیزاری من نسبت به مجازات اعدام نهفته است. چند  

جاور قاتلی با گیوتین اعدام شد و در زمان  سر، در روستای مسال بعد از دیدن غاز بی

مرگ او، حس وحشتی که برای عذاب و اندوه مرد احساس کردم با یادآوری عذاب غاز  

 درهم آمیخت. 

و ستم که در    هایی از رنجسر بر من گذاشته بود، با داستانتأثیری که دیدن غاز بی

(écrègnesشنیدم، زنده ماند. در طول شب )النی اوت مارنه، زنان  های زمستانی طو

 
ان باهوشی که هرگز محله را ترک  عنوان »دو زن جونانت یکی از دو دوست صمیمی کودکی میشل بود که از او به   1

از بردن نام خانوادگی آن نکرده بودند« نام می ها را  کند، »افرادی که دیرزمانی است آن ها پرهیز می برد. او عمداً 

 ها را از غافلگیری ناگوار متهم شدن به ارتباط با انقالبیون بازدارد.«ام، تا آنندیده 
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خانه در  روستا  آن هر  برای  که  خاصی  به  ی  معروف  بود  شده  داده  اختصاص  ها 

 écrègnesکردند. در جلسات خود، که  دیدار میécrègnes  ها  شد، آننیز نامیده می

کردند مانند شبحی  های قدیمی را تعریف میبافتند و داستان کردند و میریسی مینخ

چه در  رقصید، و از آنکسی که با ردای آتشین خود در مزارع می  های آتش،در شعله

 گذشت... های مردم مختلف میخانه

ام،  گری که بارها و بارها احساس کردههایم در اکرژنس  روستا به احساس شورش شب

کنند، اما همیشه نان ندارند. زنی به من  کارند و برداشت میافزود. دهقانان دانه را می

گویند که صاحبان انحصار ها به سالی میونه در یک سال بد ف چیزی که آن گفت که چگ

کشانند ف نه او، نه شوهرش و نه چهار فرزندشان قادر نبودند هر  کشور را به قحطی می

آن بخورند.  غذا  لباسروز  جز  که  ها  نداشتند  دیگری  چیز  داشتند،  تن  بر  که  هایی 

ها قرض بیشتری ندادند، حتی اندکی جو  آن  بفروشند. بازرگانانی که غالت داشتند، به

ها  ها ندادند و بر این عقیده بودند که دو نفر از فرزندان آنی کمی نان به آنبرای تهیه 

 به دلیل گرسنگی مردند. 

 توانند هر روز نان بخورند.« او به من گفت: » باید این را بپذیرید.« »همه نمی

می با شوهرش  قرض  دادن  که  را  مردی  صدبهره  خواست  که  دری  زمانی  در  صد 

فرزندانش در شرف مرگ بودند رد کرده بود بکشد، اما مانعش شد. دو کودکی که موفق  

خواست او را بکشد مشغول کار زنده بمانند سرانجام برای مردی که شوهر زن می شدند

ر »باید  ی آن زن افراد فقیگفتهداد، اما بهها میسختی دستمزدی به آنشدند. رباخوار به 

 توانند مانع آن شوند.« تسلیم چیزی شوند که نمی

وقتی او آن داستان را به من گفت آرام بود. من از عصبانیت چشمانم را خون گرفته 

خواست انجام دهد. حق با  گذاشتی شوهرت آنچه را میبود، و به او گفتم: »تو باید می

 او بود.«  

میرند. او تصویر آن  از گرسنگی میتوانستم تصور کنم که کوچولوهای بیچاره  می

توانستم آن را احساس کنم. من  بار ساخته بود که خودم میبدبختی را چنان مصیبت

می مندرسش  پیراهن  با  را  کفششوهر  که  چوبیدیدم  برهنههای  پای  را اش  اش 

زده با  های یخسایید، برای التماس به رباخوار شرور رفته بود و با ناراحتی از جادهمی

داد، در حالی  هایش را تکان میگشت. او را دیدم که با تهدید مشتمیدست خالی باز
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اش روی یک مشت کاه خوابیده بودند. دیدم همسرش مانع  های کوچک مردهکه بچه

مانده را دیدم که  های خودش و دیگران را بگیرد. من دو کودک زندهشد تا او انتقام بچه

 ها. روند: بزدلسپس برای کار نزد آن مرد می شوند، وبا این خاطره بزرگ می

پریدم  آمده بود، می  écrègnesمن فکر کردم که اگر آن رباخوار در آن لحظه به  

توانند تا گلویش را گاز بگیرم، و این را به او گفتم. من از اینکه او باور داشت همه نمی

 هر روز غذا بخورند خشمگین شدم. چنین حماقتی مرا متحیر کرد.  

این نباید  »تو  گفت:  گریهزن  باعث  این  کوچولو،  کنی،  صحبت  خداوند  گونه  ی 

 شود.«می

سمت چاقو بلند کنند؟ آن زن  اید که گوسفندان گلوی خود را بهآیا تاکنون دیده

 ذهن یک میش را داشت... 

در ضمن، زمین خانوادگی آنقدر درآمد کمی داشت که نه ما و نه عمویم که نیمی  

های  ک شت کرد، موفق به تأمین مخارج زندگی خود نشدیم. احساس کردم سالاز آن را  

توانستند به دیگران کمک  زیادی به همین شکل در پی خواهد آمد. مردم همیشه نمی

خواستند چیزی برای خوردن داشته باشند چیزی غیر از  کنند و اگر همه همیشه می

 ها قائل بودم. کمی برای آنصدقه ضروری بود. در مورد ثروتمندان، من احترام 

فهمم. من پریشانی دهقان را  من واقعیت کامل کارهای سنگین روی زمین را می

شود که همانند یک نامادری خشن است. در وقفه روی زمینی خم میفهم. او بیمی

های اربابش است و آسایش او حتی کمتر از آنچه ماندهازای کارش تمام عایدی او، پس

کند،  توانیم تصورش کنیم. کار سنگین هم مردان و هم گاوها را روی شیارها خم میمی

های فرسوده نگاه  ی گدایی را برای انسانکشتارگاه را برای حیوانات  فرسوده و کیسه

 دارد. می

ترین موضوع زندگی من است. در تاریخ قطور و مصور اهمیتزمین. این کلمه کم

ی من از هر دو طرف یاد گرفته بودند آن را چگونه بخوانند. هروم بود که تمام خانواد

مادربزرگم با اشاره به حروف با سوزن بزرگ بافندگی خود، خواندن از روی آن را به من  

ام، شورش های ارضی روم باستان را درک  یاد داده بود. من که در روستا بزرگ شده
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ها همان اندازه  ختم. مرگ یونانیهای آن کتاب ریهای زیادی را بر صفحه کردم و اشک

 های دار روسیه.پریشانم کرد که بعداً چوبه

کننده  چقدر گئورگیس و اشعار شبانی ویرژیل در مورد خوشبختی در مزارع گمراه

توصیفات طبیعت درست است، اما توصیف خوشبختی کارگران در مزارع دروغ    1هستند.

از خیره افرادی که بهتر  زیبا و تازه چیزی ی مزارع و چمنهاشدن به گلاست.  های 

کنند در آنجا به بازی مشغولند.  ها مراقبت میشناسند و معتقدند کودکانی که از دام نمی

ی درختان خواهند وقت ظهر روی چمن لم داده و اندکی بخوابند. سایهکودکانی که می

تر از ان خسته کنند ف دهقزار، محصوالت زردی که در باد مانند امواج حرکت میبیشه 

قبوالند،  ها را زیبا ببیند. کارش سنگین، روزش طوالنی، اما به خودش میآن است که آن 

شکسته است. انسان مانند یک حیوان اش درهمقبوالند، زیرا اراده همیشه به خودش می

کند  کشی میمرده و بدون فکر برای کسی که از او بهرهکند. او نیمهبیش از حد کار می

ها فقط برای افرادی که  شود. آنکند. هیچ دهقانی با کار در زمین ثروتمند نمییکار م 

 کنند. در حال حاضر بیش از حد پول دارند درآمد کسب می

دهد  بسیاری از مردان با کلماتی که همان چیزی را که زن در به من گفت بازتاب می

دهد.« این همان  را آزار میاند: »تو نباید این حرف را بزنی، کوچولو. خدا  به من گفته

چیز روی زمین حق دارند،  گفتم همه نسبت به همهها میچیزی است که وقتی به آن

 گفتند. به من می

صدا برد ف شاید بیشتر برای یک حیوان بیهمدردی من برای هر چیزی که رنج می

شتری های اجتماعی حتی تداوم بیتا انسان ف نتیجه داد، و شورش من علیه نابرابری

یافت. این جریان در طول نبردها و در طی کشتارها رشد کرده و به رشد خود ادامه  

غم و اندوه من و بر زندگی من تسلط دارد. هیچ راهی وجود بر داده است. این احساس 

 نداشت که بتوانم جلوی پرتاب زندگی خود را به انقالب بگیرم. 

مردم. مطمئناً درست است وقتی  ام که بیشتر نگران حیواناتم تا  اغلب متهم شده

ها باید حیوانی را از بین ببرند که ابراز شفقت به او جز با تهدید دیگران ممکن  انسان

 
1 Georgics  وEcloguesرد زندگی روستایی توسط ویرژیل شاعر رومی.: شعرهایی درمو 
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اندوه می غم و  از  را در دست دارید که مینباشد، آکنده  خواهد  شوم. شما موجودی 

 زندگی کند. 

ا، مردان های در سراشیبی تاکستانیک بار، در نزدیکی محل زندگی من، در تپه

هایش را در خواست بچه کشان میگرگ بیچاره را محاصره کرده بودند که زوزهیک ماده

های خود پنهان کند. من برای نجات او التماس کردم، اما طبیعی بود که این امر پنجه 

 مستجاب نشد. 

به که  را  برای شفقتی  اکنون  کردم،  درخواست  گرگ  برای  کودک  یک  عنوان 

رفتانسان که  گرگهایی  از  بدتر  خواست. اری  نخواهم  دارند  انسان  تبار  به  نسبت  ها 

رغم هر تأسفی که قلب را فشرده سازد، موجودات مضر باید از بین بروند. در مرگ  علی

تزارهای روسیه، که برده نمایندگی میکسانی مانند  را  کنند،  داری و مرگ یک ملت 

ی خطرناک از جاده وجود  تله  اکنون هیچ احساسی بیش از آنچه در مورد برداشتن یک

توان چنین افرادی را از میان برداشت. اگر فرصتی  دارد ندارم. بدون سرزنش وجدان می

داشت، همان خواهم  احساسی  چنین  همیشه  من  بیاید،  داشتم، پیش  دیروز  که  طور 

 طور که فردا خواهم داشت.همان

 
 در زمان کمون.   Neuillyدر    Perronnetباریکاد  
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باریکاد   برای    Neuillyدر  Perronnetمتهم شدم که وقتی در  در زمان کمون 

ی در معرض خطر اقدام کردم، نگرانی من نسبت به حیوانات بیش  کمک به یک گربه

ی خود را ترک نکردم.  من این کار را کردم، بله، اما وظیفه  1ها بوده. از مشکالت انسان 

های توپ قرار داشت و کز کرده بود که در معرض گلوله  ایحیوان بدبخت در گوشه

بیش  وزد. رفتم تا او را پیدا کنم، و یک دقیقه طول نکشید. کممانند یک انسان ضجه می

 او را در امنیت قرار دادم و بعداً هم کسی او را برداشت. 

  ی دیگری اخیراً اتفاق افتاد. تعدادی موش در سلول من در کلرمونت ظاهر حادثه

های پشمی داشتم که مادر و دوستانم برایم فرستاده  ای از پوشششده بودند. من توده

از آن با این  ها برای پوشاندن تمام سوراخبودند و بالفاصله  های موش استفاده کردم. 

ی ضعیفی  های موقتی من، صدای نالهحال، در طول شب، از پشت یکی از آن درپوش 

که قلب آدم باید از سنگ باشد تا سوراخ مسدود شده را    ای آنقدر واضحرا شنیدم، ناله

 باز نکند. بنابراین این کار را کردم، و حیوان بیرون آمد.  

خرد بود یا نابغه. از آن لحظه  ی دنیای خود یا بیموش در چگونگی قضاوت درباره

که برای   برد. او حرکاتی راهای نان را میبعد او جسورانه روی تخت من باال آمد و تکهبه

عنوان انباری  گرفت و از زیر بالش من بهدادم به شوخی میترغیبش به رفتن انجام می

 و حتی بدتر استفاده کرد.  

وقتی مرا بردند او در سلول من نبود، بنابراین نتوانستم او را در جیبم بگذارم. من  

دانم چه بر  یهای مجاور خواستم که از او مراقبت کنند، اما نماز همسایگانم در سلول

 سر این حیوان بیچاره آمد. 

این  منطق  دارای  موجودات   که  وقتی  باشم،  غمگین  حیوانات  به  نسبت  باید  چرا 

ای چیز با هم در ارتباط هستند، از پرندهاندازه شوربخت هستند؟ پاسخ این است که همه

 شود.میهایشان در اثر جنگ ویران  هایی که آشیانهشود تا انساناش له میکه جوجه 

از گرسنگی در سوراخ خود می بهاین حیوان  انسان  از خانهمیرد؛ آن  اش  علت دوری 

 
این یکی خیابان    1 را کاهش دهند.  تا سرعت پیشرفت دشمنان  ایجاد کردند  زیادی  باریکادهای  مدافعان کمون 

Perronet  را درNeuilly-sur-Seene پاریس مسدود کرده است. 17ی در منطقه 



 

 
 

 اریک والنبرگ   فکلیف کانر     687

انسان است. احساس می او مانند مغز  انسان است، مغز  میرد. قلب حیوان مانند قلب 

 رود. گریزی از آن نیست.فهمد. گرما و جرقه همیشه باال میکند و میمی

یوان هم به نوازش و هم به خشونت حساس حتی در جایی مانند آزمایشگاه، یک ح

احساس خشونت می اوقات  بیشتر  حیوان  است.  یک  که  است  جالب  افراد  برای  کند. 

برای مطالعه  را  از قبل شناخته شدهضعیف  اند شکنجه کنند، در ی سازوکارهایی که 

اد ی بهتری برای این شناخت ندارد، زیرا دردی که ایجحالی که رنج و عذاب  تازه نتیجه 

شود. وقتی یک طرف او سوراخ شود باعث عملکرد غیرطبیعی اعضای بدن حیوان میمی

برمیمی را  آن  علیشود، کسی  اوقات،  تا در طرف دیگر حفر کند. گاهی  رغم  گرداند 

بیوقید باعث  که  میبندهایی  او  که  شودحرکتی  را  ظریفی  گوشت  دردمند  حیوان    ،

آموزد هد. سپس یک تَشَر یا ضربه به او میدکند حرکت میشخصی روی آن کار می

شنیده است.  حیوانات  پادشاه  انسان  گویا،  که  و  واضح  نمایش  یک  طی  در  که  ام 

پروفسوری چاقوی کالبدشکافی را داخل بدن حیوان زنده گیر داده بود، همانطور که  

ارد. حیوان  برد، زیرا قادر نبود چاقو را در دستش نگاه دباید او را در یک بالشتک فرو می

قبالً قربانی شده بود، بنابراین درد اضافی تفاوت چندانی نداشت. در آلفورت، مردم حدود  

ای نداشت، جز اینکه  شصت عمل روی یک اسب انجام دادند، عملیاتی که هیچ فایده

 برد. لرزید، رنج میشده میهای کندههای خونین خود با نعلحیوان در حالی که روی سم

شود باید پایان یابد. این  نام علم انجام میای که بهفایدههای بیعمال رنجتمام این ا 

های کوچکی است که در آغاز شیمی مدرن، گلویشان را به همان بیهودگی خون بچه 

Gilles de Retz    دوری بریدند. ژیل  دیگر  دیوانگان  دل    1و  از  نه  دانش،  سرانجام، 

 آید. . شگران، که از ذات عناصر آن پدید میرحمی آزمایکیمیای کیمیاگران و نه از بی

زمان  شگفتی دهد.  رخ  باید  تغییر  و  آمد  خواهد  وجود  به  علم  از  جدیدی  های 

دهد تا احساسات جدید  دارد و اجازه میهای قدیم به فوران وامیها را در قارهآتشفشان 

کافی و  زودی نه قساوت و نه استثمار وجود خواهد داشت و علم غذای  رشد کنند. به

 مغذی را در اختیار تمام بشریت قرار خواهد داد. 

 
1  a.k.a. Gilles de Rais  پرستی اگر فرانسوی قرن پانزدهم، به جرم شیطانآبی اصلی«، کیمیهمچنین، »ریش

 و قتل کودکان محاکمه و محکوم شد.
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جای گوشت بینم که علم به همگان غذای کافی بدهد. بهمن رؤیای زمانی را می

ایم، شاید علم به ما ترکیبات شیمیایی حاوی ای که ما به خوردن آن عادت کردهگندیده

نیم، بدهد. اولین  کآهن و مواد مغذی بیشتری از خون و گوشتی که اکنون جذب می

خوریم به ذائقه خوش نیاید، اما انگلی  ی غذایی که اکنون میلقمه ممکن است به اندازه

شده در اثر  تری برای مردمان ضعیف تر و خالصهای قوی یا فاسد نخواهد بود، و بدن

 های قحطی یا افراط اجدادشان خواهد ساخت.نسل

دنیای آینده، باید هنر نیز وجود داشته با وجود فراوانی مواد غذایی مغذی در آن  

های هماهنگ،  ی پیش  رو، هنر برای همگان خواهد بود. قدرت رنگباشد. در آن دوره

ها متعلق به کل نژاد بشر خواهند بود. نبوغ و استعداد  سازی ف آنابهت مرمر مجسمه 

بهتوسعه خواهد یافت، نه این ده است.  ی کافی آسیب رساناندازهکه خفه شود. جهل 

امتیاز ناشی از دانش از امتیاز ثروت بدتر است. هنرها بخشی از حقوق بشر هستند و  

 همه به آن احتیاج دارند.

توانند مارسیز )سرود ملی  خود نمیخودی نه موسیقی، نه سنگ مرمر و نه رنگ به

اعالم کنند. چه را  را خواهد خواند؟ چه  فرانسه( دنیای جدید  آواز مارسیز هنر  کسی 

های موسیقی، از بدن مرمرین، از بوم که  کسی از عطش دانش، از سرخوشی هارمونی

یابد، خواهد گفت؟ هنر، مانند علم و آزادی، نباید کمتر از غذا در  مانند زندگی تپش می

 دسترس باشد. 

همه باید مشعلی بردارند تا عصر آینده در پرتو نور گام بردارد. هنر برای همه! علم  

 برای همه! برای همه! نان
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 چکیده 

شناسان به وجود  های جالبی برای باستانهای ونوس همواره چالشتفسیر پیکرک

اند، بهتر از را بررسی کرده  اتاریخیی پیشآورد. پژوهشگرانی که این نمادهای زنانهمی

ها و  اند که بازتابی از ارزش ها به نتایجی دست پیدا کردهی این پیکرکمردمان سازنده

اجتماعی آرمان می-های  تلقی  مدرن  جابهفرهنگی  با  من  استدالل  به  جایی  شود. 

پیکرکویژگی این  بر  خود  دلخواه  تصاحبهای  و  استعمارگران  مانند  به  ما  گران ها، 

ها، نقاط ضعف و  ی ونوسشناسی دربارهکنیم. با مرور ادبیات باستانشته عمل میگذ

ها  آوریم. این درسقوت رویکردهای فعلی در تحلیل بازنمایی جنسیت را به دست می

شناسی تحلیل جنسیت و روابط جنسیتی به های باستانسرآغازی برای ساخت روش

بازتابگونه بیشتری  دقت  با  که  است  عمل  این  دهندهای  که  باشد  کهنی  مردم   ی 

 اند. ها را ساختهپیکرک

 ها:کلیدواژه

پیکرکپارینه زبرین،  باستانسنگی  جنسیت،  ونوس،  فمینیستی،  های  شناسی 

 جنبش ایزدبانوان 

 مقدمه 

های  ( قبل ادامه یافت، پیکرک10000-50000سنگی زبرین که از )در دوران پارینه 

ها از زمان کشف نخستین شدند، ساخته شدند. ونوسریختی که »ونوس« نامیده میزن 

مذهبی«  اند، به طوری که باعث پیدایش جنبشی »شبه برانگیز بودهها همواره بحث نمونه 

 اند. در محافل فمینیستی مدرن شده

اند که ها در زمین و دنیایی پدیدار شدند که پژوهشگران تالش کردهاین پیکرک

اجتماعی خود تحلیل کنند و بدین ترتیب -رجع فرهنگی های مآنها را براساس چارچوب 

سنگی  گردآور پارینه-نشینان شکارچی  مهاجرها را تصاحب کرده و درنتیجه مانند  آن 

کنند. با این حال، به باور من بسیاری از نظریات ها را آفریدند عمل میکه این پیکرک

تمثالگرایانه در مورد ونوستقلیل براساس  پارینهها،  و های  از جنسیت  زبرین  سنگی 

های  ها از دیدگاهروابط جنسیتی پدیدار شده است. در این مقاله من برای تحلیل پیکرک
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های  ی پیکرکهای اساسی دربارهبرم. من فرضیات و دشواری انسان شناسی بهره می

ها را بررسی خواهم ها و مفهوم آن ونوس و برخی از تفسیرهای پیشنهادی از پیکرک

سنگی  ها که نماد مردمان پارینهمورد ایرادهای اصلی در درک کنونی ما از ونوس  کرد. در

روابط زبرین  جنسیت،  نمادهای  درک  جایگزین  راهبردهای  و  کرد  خواهم  بحث  اند 

های  سازهجنسیتی و پویایی اجتماعی در جوامع پیشاتاریخی را از طریق تحلیل دست

 ها پیشنهاد خواهم کرد. آن 

 های ونوسپیکرک

ادوارد پیتیت و سالومون ریناچ در جنوب ]به ترتیب[م.  1890ی  نخستین بار در دهه

های کوچکی کشف کردند که فرم زنانه را با ترسیم  غربی فرانسه و شمال ایتالیا پیکرک

ی ها مورد توجه جامعهکنند و این پیکرکهای جنسی اولیه و ثانویه تجسم میویژگی

( گرفتند.  قرار  زمان  پیکرکMcDermott 1996آن  این  نمونه (  نخستین  های  ها 

ای که تا به امروز یافت  ترین نمونهاند. کهنهنری است که به صورت انسان خلق شده

 هزار سال است35شده پیکرک یافت شده از غار هوهله فلز آلمان با قدمت بیش از  

.(Curry 2012)   رین به  سنگی زبها صدها پیکرک از دوران پارینهاز زمان کشف آن

ها به وضوح ها وجود دارد که بسیاری از آن ای از آن دست آمده است. طیف گسترده

ها مرد، برخی بدون جنسیت واضح و همچنین حیوانات انسان ریخت  زن، برخی از آن

شوند، در سراسر اوراسیا از جنوب های زنانه که »ونوس« نامیده میهستند. این پیکرک

 (1ند. )شکل افرانسه تا سیبری پراکنده

میلی    150ها کوتاه قامت هستند و در حالت ایستاده به طور متوسط  این پیکرک

به اکثراً  دارند،  ارتفاع  میاندازهمتر  داشته  نگه  دست  در  که  هستند  شوند  ای 

(McDermott 1996).سازنده مواد  جنس  سنگ.  سنگ،  قبیل  از  آنان  های  ی 

دنج(، دندان اسب و گ ل پخته شده است  آتشفشانی، استخوان، عاج، شبق، هماتیت )شا

(Beck 2000مدت .)ترین ونوس این فرضیه مطرح بود که  ها پیش از کشف قدیمی

از مواد فاسدشدنی ساخته می )آنها  فرم پیکرکRussell 1998شدند  ها متفاوت  (. 
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ت  ها مسبک )استیلیزه( و انتزاعی، برخی واقع گرایانه و همراه با جزئیااست، برخی از آن 

 (.  Beck 2000و برخی دیگر خشن و ناتمام هستند. )

 
شده   جادیاروپا. )نقشه توسط نگارنده ا ی شده در سراسر قاره افتیونوس  ی هاکرکیپ -1شکل 

 است(.

ها به طور کلی بدون  دهد. این ونوسها را نشان میشکل دو سه مدل از پیکرک

(.  Nelson 1990اغراق آمیز هستند ) چهره، نامتناسب، گوشتالو و دارای اندام جنسی  

 Riceها وجود دارد )برخی از پژوهشگران نیز معتقدند تنوع زیادی در میان این پیکرک

1981.) 
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براسمپوی   -2شکل ونوس  راست:  به  چپ  سمت  ونوس  از  و  موراوانی  ونوس   ،

ها از نظر سبک، میزان جزئیات و به تصویر کشیدن فرم  یلیسویچی هستند. این ونوس 

زنانه بسیار متفاوت اند. این تنوع به طور سنتی در توصیف ونوس پذیرفته نشده است  

(Hitchcock 2013, 2014 .) 

 / Jean-‐ Gilles Berizziونوس براسمپوی توسط  ها:  فقط از نمای جلونگاره

Public Domain/   عکاس؛ از  اجازه  کسب  توسط    با  موراوانی   Donونوس 

Hitchcock    درdonsmaps.com/   عکاس؛ از  اجازه  کسب  یلیسویچی   با  ونوس 

 با کسب اجازه از عکاس. /donsmaps.comتوسط دون هیچکاک در 

گردآور بودند.  -ها را آفریدند، شکارچی سنگی زبرین که این پیکرکمردمان پارینه

پیش از آغاز کشاورزی و نشان دوران گذار  10000-50000سنگی زبرین حدود پارینه

هایی از  های تازه است. نمونهفتارشناسی مدرن انسان و پدیداری بسیاری از فنّاوریاز ر

های شکار، استفاده  ی ابرازهای سنگی و تیغهها شامل پیچیدگی  فزایندهاین دگرگونی

روی   بر  و حکاکی  نقاشی  فیگور،  به صورت  نقوش  پدیداری  بدن،  تزئینات  از  معمول 

)دیواره غارهاست.  آب  Bar-Yosef 2002: 365-366ی  تغییرات  با  همزمان   )
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دگرگونی با یک دورهوهوایی،  یخبندان  آخرین  آمد.  وجود  به  رفتاری  نوسانی  های  ی 

توان  ها را میمیان گرم و مرطوب، سپس سرد و خشک پدیدار شد. آفرینندگی این ونوس

 (.Bar-Yosef 2002کردند. )پاسخ به جهانی دانست که در آن زندگی می

 هاردمحورانه )مردَمدارانه( و فمینیستی و ویژه داشتتفاسیر م 

عنوان  مردمحوری )مردمَداری(، باوری است که مردان و باورهای مردساالرانه را به 

کنند. و در بسیاری از مرکز دیدگاه انسانی جهان که تاریخ و فرهنگ را با آن تفسیر می

مردمحوران تفاسیر  است.  بوده  رایج  زمین  مغرب  پیکرکپژوهشگران  از  ونوس  ه  های 

پارینه هنر  شکل  این  از  شناختی  باستان  فهم  تحلیلسرآغاز  بود.  زبرین  های  سنگی 

ها با درک عینی از بازنمایی زنان، تا حد زیادی بر مردان به مردمحورانه از این پیکرک 

آفریننده پیکرکعنوان  میی  تأکید  بازتاب  ها  حقیقت،  در  مردمحوری  رویکرد  کند. 

تعصب  -فرهنگیهای  ارزش  پدیدار شدند. یک  آن  و طی  بود  ویکتوریا  عهد  اجتماعی 

می رد  را  تفاسیر  سایر  که  بود  بهباوری  تفاسیر  این  بلکه  کرد.  نیامده،  وجود  به  عمد 

های  های مردمحورانه از پیکرکای کهن دارند اما اثرات آن مخرب بوده و تحلیلریشه 

 (.Nelson 1990ونوس همچنان رایج است. )

ها با تعاریفی  ی ونوسنادیده گرفتن امکان عاملیت زن، و تالش برای درک پیچیدهبا  

ها را کمرنگ های ممکن برای کشف این پیکرکبسیار ساده، این چارچوب تحلیلی پاسخ

ی مسلط بر پژوهندگان غربی،  های مردمحورانه کند. در تالش برای مقابله با گرایشمی

م. پدیدار  1970-1960ی  دوم فمینیستی که در دههپژوهندگان فمینیست، که در موج  

ها را در مورد جنسیت و روابط جنسیتی به شدند تالش کردند تا رویکردهای دانشگاه

چالش بکشند. تعابیر داده شده به ونوس در این زمان مورد موشکافی قرار گرفت و این  

اند تا »مفهوم  کرده امر باعث شد تعاریفی نو به وجود آید. تعدادی از پژوهشگران تالش

باستان در  را  دوباره«ی جنسیت  آنپردازی  دهند،  انجام  معنای جنسیت شناسی  چه 

ی  کند و این، در زمرهاست چگونگی فرهنگ مادی مردم روابط اجتماعی را منعکس می

الهه گان مدرن به وجود   از همین جنبش فمینیستی جنبش  تعاریف جنسیت است. 

بازپس گیری سیاسی و فکری از زنانه بودن زن است که از آمد. جنبش ایزدبانوان یک  

(.  Rountree 2001: 6های وابسته به مردان عاری است. )ها، تعاریف و ارزشدیدگاه
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اند  م. مرتبط1960- 1970های  های جنبش ایزدبانوان دهههای الهه با برنامهفمینیست 

بخشی  سنگی زبرین، الوهیتینهی مادر اروپایی پاری الهه های ونوس را نمایندهو پیکرک

(. بخش اعظم این جنبش  Russell 1998کنند )به جنسیت و باروری زنانه تجسم می

کننده منعکس  بیشتر،  نوشتارهای  وجود  با  است،  شده  پردازی  باورهای  اسطوره  ی 

باستان شواهد  تا  است  کوششمردمی  این  از  برخی  شدن شناسی.  تلفیق  برای  ها 

ی پژوهش ضعیف مبتنی بر  ها انجام شده ا ست و نتیجهانشگاههای مدرن و داسطوره 

شناسان شناسی است که باعث آزردگی باستانهای باستانگلچین کردن از میان داده

تالش میفمینیست می هنوز  که  حوزهشود  در  سلطه کنند  تحت  سنتی  مردان  ی  ی 

 (.Rountree 2001فعالیت کنند  )

 هاونوستحلیل اهداف و کارکرد در  

های ونوس متنوع بوده است، تفسیرهای نویسنده،  گونه که عملکرد پیکرکهمان

برای تعمق و جست وجو در تحلیل های  معنا و عملکرد آنها حتی متنوع تر هستند. 

های اختیارات مرد و در یک پژوهش  مختلف، من بحث را با خالقیت، از جمله فرضیه

(. و با به  McDermott 1996کنم )زنان آغاز میتازه با عنوان خودنمایی )بازنمایی(  

های  کارگیری برخی از موضوعات اصلی با ادبیات علمی معانی و عملکردهای پیکرک

را بررسی می پیکرککنم. به طور سنتی تصور میونوس  به وسیله شد  ی های ونوس 

اند. این  دهمردان و در انقیاد مردان به عنوان نماد اروتیسم، زیبایی و باروری پدید آم

شناسی و تاریخ هنر مورد حمایت قرار گرفته شده است. دیدگاه مردمحورانه در باستان

کند: تصور هنرمند، که  به عنوان مثال، برنگر به نقل از نلسون این پرسش را مطرح می

توانیم بفهمیم که او چگونه و دید؟ ما هرگز نمیایده آل زمان او بود، چگونه او را می

باید نسخهچه شکلی   بنابراین  او  بود،  را که همسفر  از وی داشت، بسازیم.    ]مرد[ای 

نمی  (1990:16) باقی  این جستار جای هیچ شکی  در  از »مرد«  استفاده  گذارد که 

شیوه به  نیز  نلسون  است.  »مرد«  و مختص جنسیت  نیست  لرو  عمومی  از  مشابه  ای 

پیکرک است: نخستین  نقل کرده  نمایندگان مرگورهان  او یا دست  –د  ها  کم همسر 

می  (1990:16)اند.  بوده ثابت  دیگر  ساخت  بار  برای  مردمحورانه  تفسیر  که  کند 
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از مجسمه پیکرک به ها میها در نظر گرفته شده  است. درک مردمحورانه  انگارد که 

 جای اختیار بر خودشان و تصویرشان، با زنان رفتار شده است. 

، مک کویید و مک   این حال  تفکر مردمَدارانه صادر با  این  برای  درموت چالشی 

های ونوس  هایی انجام شده است که اذعان دارد پیکرکاند و از آن زمان پژوهشکرده

پارینه زن  خالق  توسط  خود،  بازنمایی  مک  نوعی  و  کویید  مک  است.  فوقانی  سنگی 

می استدالل  تندیسکدرموت  این  که  مشاهدهکنند  جای  به  بهها  زنان  ن  عنوای 

آنها   از طریق خودآزمایی در دسترس  تنها  و  زنان  توسط خود  »تماشاگران منفعل«، 

هایی که وقتی از جلو، عقب و کنارها مشاهده  (. مثالً، نسبت 1996ایجاد شده است )

شوند  فرد درآیند ، وقتی از باال به پایین مشاهده میشوند به صورت سبکی منحصربهمی

پارینهشوند.  کامالً متفاوت ظاهر می سنگی زبرین، آینه در دسترس نبود و  در دوران 

 توانست به خودش نگاه کند. که یک زن بداند چه شکلی است، فقط میبرای این 

انداز توسط عکاسی مدرن، نشان داده است که نمای زنی که از بازآفرینی این چشم

پایین مشاهده    ای است که از یک ونوس بهکند، مانند منظرهبدن خود به پایین نگاه می

دهد که کنند این دیدگاه توضیح میشود. مک درموت و مک کویید استدالل میمی

تر هستند؛ چرا به نظر  ی مشخص و سرهای کوچکها فاقد چهرهچرا بسیاری از ونوس

باستانمی گورهان«  لروی  »آندره  توسط  آنچه  از  جایی  تا  پاها  فرانسوی رسد  شناس 

  (McDermott 1996,228)شوند. د، ناپدید میشو»ترکیب لوزی« نامیده می

گرچه ممکن است هرگز شواهد قطعی برای اثبات این تفسیر یا دالیل دیگری که  

ها را ایجاد کرده است، نداشته باشیم، اما این تغییر ساده در دیدگاه ما از  این تندیسک

تفاسیر را    های ونوس که توسط مردان یا زنان ایجاد شده است، طیف وسیعی ازپیکرک

 اند.  کند که قبالً در دسترس نبودند، یا بررسی نشدهباز می

ها این است که آنها را نماد باروری، میل  یک موضوع مشترک برای تفاسیر ونوس

جایی که آنها برای اولین بار کشف  کنند. این ایده از آنجنسی و زیبایی توصیف می

علم ادبیات  در  هم  هنوز  و  است  شده  تکرار  میشد،  قرار  استفاده  مورد  نیز  گیرد.  ی 

(Nelson 1990).  نماینده ادبیات،  اثر است. برنگر  این  ی مردانگی در آفرینش این 

ها عبارت بودند از: »نیاز وسواسی مردانه برای زنان که کند که این پیکرکاستدالل می

»به شدت    و اغلب به عنوان  (Russell 1998:262)فرزندان زیادی را به دنیا بیاورند.«  
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از آنها یاد می ها توسط آگوستا مطرح  شود. تئوری دیگری برای این پیکرکآبستن« 

شده است. هرچند در پشت این تئوری شد: از آنها برای مشکالت زایمان استفاده می

سنگی  منطقی ارائه نشد و نیز متصور بودند که آنها بیانگر استانداردهای زیبایی پارینه

ها، جیمز مالرت  ی ونوست جنسی هستند. هنگام بحث دربارهزبرین و تجلی تمایال

های مردانه و میل به آن ارتباط دارد اذعان داشت که اروتیسم در هنر ناگزیر با انگیزه

(Russell 1998:263)ها باید حاکی از . سلتمن بر این باور است که »این پیکرک

 Russell)لوب آنها چیست«.  سازند و خوش،یند و مطاین باشد که مردان چه چیزی می

مردمحورانه   (1998:263 بسیار  تفاسیر  این  هم  مردانه  باز  نمایندگی  آنها  در  که  اند 

 کند. پذیرفته شده و به اهداف آن خدمت می

کشید.   چالش  به  باید  دالیلی  به  را  اساسی  مفروضات  برخی  که  معتقدم    - 1من 

اند،.  ها را خلق کردهین پیکرکدهد که غیرقابل توجیه است که مردان اشواهد نشان می

اند و فقط  ها توسط مردان خلق شدههیچ راهی وجود ندارد که بتوان اثبات کرد ونوس

هایی  گیرند. به عنوان مثال شیوهتوسط مردان موشکافی و مورد شبهه و تحقیق قرار می

  -2  تواند به ادراک ما رنگ ببخشد.   شود میکه برای دریافت علم به کار گرفته می

های را یافتند که به باورشان عریانی آنها  سپس باستان شنان دوره ویکتوریایی، تندیس

طور که این دیدگاه اخیراً بسیار افزایش یافته داللت بر کارکرد جنسی آنها دارد، همان

ی غربی به آن نگاه کرده  سنگی زبرین به دید جامعهاست؛ اما بعید است که مردم پارینه

بدین   ارزشباشند.  و  استانداردها  ما  مردمان  ترتیب  دیرین  به  را  خود  فرهنگی  های 

جمع -احتماالً نادرست است که باروری را هدف جوامع شکارورز  - 3کنیم.  تحمیل می

آورنده خوراک قلمداد کنیم. بیشتر محتمل است که آنها به کنترل تناوب بارداری به 

محدودیت جعلت  جابه  به  نیاز  توسط  شده  اعمال  معیشتیهای  تدابیر  و  شان ایی 

گروهاند؛ همانداشته  توسط  که  مدرن شکارچیگونه  قابل  -های  خوراک  آورنده  جمع 

مان  های جامعهاین راه دیگری است که ما در آن ارزش   (Rice 1981)مالحظه است.  

پیکرک سازندگان  به  میرا  تحمیل  ونوس  فضای  های  که  است  چیزی  این  و  کنیم 

یکی دیگر از موضوعات رایج    -4  (Conkey 1997)مراقبت کند.  دانشگاهی باید از آن  

ی آنها انعکاس  های ونوس در عملکرد مذهبی یا مادرتبارانه ی علمی پیکرکدر مطالعه
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های جوامع مادرتبار  یافته است. این خط فکری به شدت با جنبش ایزدبانوان، اسطوره 

می ستایش  را  اروپایی  بارور  ایزدمادران  عجیکه  است.  کنند،  شده   Rountree)ن 

دارد.  (2001 وجود  این جستار  و  فکری  خط  این  در خصوص  بسیاری  -1مشکالت 

سنگی زبرین وجود ندارد، واهدی برای وجود یا عدم وجود جوامع مادرتبار در پارینه ش

اروپایی در  -هایی است. همچنین مدارکی از تک خدایی پاناین ادعا ذاتاً دارای کاستی

زبریپارینه ندارد  سنگی  در حقیقت مفهوم متداول تک    .(Russell 1998)ن وجود 

تازه یادآور سنت  بسیار  یهودی تکخدایی  تنها یک خداست،  -خدایی  مسیحی، خدا، 

شناسی  است. تعدادی از پژوهشگران در تالش برای جدا کردن اسطوره شناسی و باستان

در نتیجه    (Rountree 2001)اند.   اند که نتایج تحقیقات ضعیف عمل کردهاز هم بوده

پیکرک »ربودن«  اتهام  با  ادبیات  باستاناین  مطالعه  از  غیر  اهداف  برای  شناسی  ها 

شد.   مطرح  همیلتون  توسط  اگر    (Rountree 2001:8)دانشگاهی  که  شده  گفته 

های متنوع  بهتر است او را یکی از پانتئون   – واقعاً اگر یک الهه را نشان دهد    –ها  ونوس

عنوان یک  های ونوس را بهزن نه مرد بدانیم. تفاسیر دیگری که پیکرکبدون جنس نه  

کند که  طور که اوکو پیشنهاد شده او ادعا میگیرد، همانعملکرد مذهبی در نظر می

ونوسها به عنوان کاهنه یا شروعی برای تعویذهای محافظ یک مکان مسکونی بوده است.  
(Russell 1998:266-267). 

کنند،  ها را تحلیل و پیشنهاد میهای کاربردی تر ونوسد که وجهافراد دیگری هستن

این سومین موضوع مشترکی است که در این مقاله به آن پرداخته ام. پاتریشیا رایس  

  (1981)ها نمایانگر زنان در طول عمر هستند.  کند که ونوس این فرضیه را مطرح می

ه سنی متفاوت اختصاص داد و ترکیب از طریق این مطالعه، رایس این آمار را به سه گرو

شکارچی مدرن  مردمان  با  را  ارقام  نمایش  -این  میان  رایس  کرد.  مقایسه  گردآورنده 

این  ونوس به  او  باعث شد  پیدا کرد، که  ارتباطی قوی  ترکیب شکارچیان مدرن  و  ها 

سال صرفاً  نه  است  عمر«  »طول  بازنمایی  این  که  برسد  آبراموا نتیجه  باروری.  های 

که  دهد، با اشاره به اینهاد دیگری در رابطه با آنچه به تصویر کشیده شده ارائه میپیشن

ای از اجداد های سادهسنگی چهره نگاریهای پارینههای ونوس و سایر پیکرکپیکرک

کاربردی موارد  سایر  بودند.  شان  ونوس واقعی  برای  که  است:  ای  برده شده  کار  به  ها 
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های  زی برای کودکان، نماینده جادوگران، یا تندیسعروسک یا عروسک خیمه شب با

 (Russell 1998:266-267)ها. ساخته شده برای دور نگه داشتن غریبه

 درک فعلی و پتانسیل آینده 

پیکرک با مرور چارچوب  برای تحلیل  استفاده  های ونوس و تفسیرهای های مورد 

ای برای درک روزافزون ما  ژهتوان گفت که جایگاه ویراحتی میموجود، باور دارم که به

های معمایی بیش از یک قرن است که  ها در آینده وجود دارد. این شخصیتاز پیکرک

دهند که به باور من بیشتر نشانگر  اند و تفسیرهایی ارائه میتصورات را در دست گرفته

جامعهارزش  اعتقادات  و  آرمانها  و  ما  ونوس ی  است.  آینده  برای  ما  آرزوهای  و    ها 

آینه  از طریق آن میهمچون  از جنسیت و  ای عمل کرده است که  توانیم درک خود 

که  ی مستدل در مورد اینروابط جنسیتی را درک کنیم ، ولیکن نیز به عنوان یک نمونه

کند. عالوه  هایشان احتیاط کنند، عمل میشناسان باید از تعصب در تحلیل چرا باستان 

کندکه  شناسی را نمایان مینیاز به ساختارهای باستانهای ونوس  بر این، تحلیل پیکرک

جوامع پیشاتاریخی  و پویایی اجتماعی آنها را تأیید و رویکردهای مختلف جنسیت را  

شناسی روابط جنسیتی و به تصویر  های باستانکند. هنگام انجام پژوهشتصدیق می

ای را داشته باشیم شتهکشیدن جنسیت، ما باید محتاطانه گام برداریم یا خطر ایجاد گذ

 ی امروز باشد. که به طرز مشکوکی مانند جامعه

ی  امر بسیار مهمی است که که دانشمندان هنگام پژوهش و نتیجه گیری درباره

مردم پیشاتاریخی بسیار مراقب باشند. نگاه یک پژوهشگر کامالً خالی از تعصب نیست،  

باستان فرهنگ  یک  بقایای  با  برخورد  هنگام  دربارهشناما  صحبت  امکان  که  ی  اسی 

باستان ندارد،  را  نقشخودش  بازتولید  از  تا  باشند  مراقب  باید  های جنسیتی  شناسان 

آرمان خود،  سیاسی  فرهنگ  سازمان  یا  )    -ها  کنند  جلوگیری   Conkeyاجتماعی 

های خود به فرهنگ مادی آنها، مانند استعمارگران قصد  (. ما با پیوست ارزش 1997

را که متعلق به ما است بیشتر جلوه کند و توجیه بیشتری برای جهان بینی  داریم آنچه  

های گذشته، که به  خود ارائه دهیم. همچنین باید محتاط باشیم تا اشتباهات تحلیل

بینی مردمحورانه به خود رنگ گرفته است را تا حدی به فمینیسم ی یک جهانواسطه 
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د را از جهان پیشاتاریخی ایجاد کنیم.  منتقل نکنیم که در نهایت مفهوم ایده آل خو

(Rountree 2001).    ،بدون داشتن شواهد کافی، نتیجه گیری نامناسب خواهد بود

این از  اجتناب شود. من  صرف نظر  از آن  باید  بنابراین   ، باشد  که »طرف« کدام یک 

می ادعا  بههمچنین  است  ممکن  گذشته  مردم  که  فکر اندازهکنم  به  مدرن  افراد  ی 

جنسیت جنسی از  )باینری(  جفتی  تفسیر  که  است  بعید  و   ، باشند  نبوده  ت 

پارینهکنندهمنعکس مردم  باشد.  ی  زبرین  تأکید    .(Clark 2003)سنگی  همچنین، 

شناسی مسئوالنه در مورد تجسم جنسیت و روابط جنسیتی شامل  کنم که باستانمی

الش کشیدن  ( ، و به چConkey 1997پرداختن به تعصبات فرهنگی شخص است )

های جفتی  ی اشیا، مانند دیدگاهی مشاهدهبرخی از سوءتفکرات رایج ما در مورد نحوه

اجتماعی روابط  پویای  وجوه  عنوان  به  اشیا  تصدیق  و  جنسیت،  مورد   Orton) در 

ونوس(2010 که  دهیم  تشخیص  که  است  مهم  از .  زنان  از  تصویر  یک  تنها  ها 

ای که ما در مورد مردان و زنانی که ونوس را فقط سنگی زبرین هستند. هر نتیجه پارینه

ی اند، بگیریم، طبیعت پیچیده و ظریف جامعهها ایجاد و استفاده کردهبر اساس پیکرک

اگر می ایم.  داده  تقلیل  آنها  مادی  فرهنگ  از  جنبه  یک  به  را  پویایی  بشری  خواهیم 

گی فوقانی وجود دارد،  سنی پارینهآورندههای شکارچی و جمعجنسیتی را که در گروه

بتوانیم   تا  داشته  اختیار  در  موجود  منابع  از  را  متنوعی  اطالعات  باید  کنیم،  درک 

 (Gibbs 1998) های مفصلی در مورد نقش جنسیت انجام دهیم. گیری نتیجه 

 نتیجه گیری 

اند.  ی علمی بودههای ونوس از زمان کشف، منبع جذابیت بی پایان جامعهپیکرک

سنگی گردآور در سراسر اوراسیا در دوران پارینه-روان شکارورزها توسط کوچاین پیکرک

ها صورت اند، از نظر ظاهر متنوع و تفسیرهای زیادی را راجع به آنزبرین ساخته شده

تحت    1970و    1960های  های مردمحورانه از دههتحلیل گرفته است. تأکید اولیه بر  

شناسی و اسطوره شناسی با  شناسان فمینیست آغاز شده و دانش باستانبررسی باستان

ابژه عنوان  به  ونوس  تحلیل  شد.  ادغام  مدرن  ایزدبانوان  جنبش  جنسی،  پیدایش  ی 

تا  است  متمرکز  اجتماعی  سازمان  نشان  مذهبی،  اشیای  زیبایی،  به    باروری،  خدمت 

ها،  بسیاری از اهداف عملی دیگر. برای اطمینان از به حداقل رساندن تعصب در تحلیل 
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کنم  ترین موشکافی قرار گیرند. من ادعا میهر دو باور قدیمی و جدید باید مورد دقیق

ی جنسیت، و در نتیجه تفسیرهایی که روابط جنسیتی و که تحلیل اشیای بازنماینده

را اجتماعی  می  پویایی  گونهفرض  به  نظریه کنند،  از  که  است  تقلیلای  گرایانه  های 

ها تا آنجا که ممکن است  کنند، از اهمیت باالیی برخوردار است. نظریه جلوگیری می

های گوناگون نمادهای جنسیتی استوار باشند، یا تصویری که ما از  باید براساس جنبه 

پیشاتاریخی می تصور غلطی  مردم  احتماالً  یادگیری درک جنسیت و  گیریم  با  است. 

توانیم از مردم و فرهنگ مادی  های مختلف نمایش آن در تاریخ پیشاتاریخی، میشیوه 

 که از آن زمان حاصل شده است، قدردانی بیشتری کنیم. 
 
Dr. Robin Smith served as faculty sponsor for the submission of this article 

to PURE Insights. 
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 مقدمه

زن پرآوازه ی حاضر، متشکل از چهار بخش، مروری است کوتاه بر زندگی چند  نوشته 

های مختلف،  اروپا )و امریکا(، با دیدگاهی  هقرن گذشت  یخواهانههای ترقیدر جنبش

در   اسطوره  یا  الگو  به  که  سیاسی،  فیلسوف  یک  و  آنارشیست  یک  سوسیالیست،  دو 

یابی به درکی بیشتر اند. هدف بررسی، دستی اندیشه و کنش سیاسی تبدیل شدهعرصه 

تجربه جانبههمهو   از  دربسترتاریخیتر  آنان،  زندگی   و اجتماعی-ی  افکار  که  است  ای 

های آنان در  ها و تصمیمات سیاسی، و انتخابها، داوریها و گسستها، اتحاداندیشه

نوشته  تفاوت  بخشید.  شکل  را  وعشق  کتابدوستی  انبوه  با  حاضر  و  ی  مقاالت  و  ها 

بر آن های برجسته نوشته شدی این چهرههایی که دربارهپژوهش ه، روشنی افکندن 

ها در روابط خصوصی و ها است که به عواطف، امیال و رفتارهای آنجنبه از زندگی  آن

 پردازد.  عاطفی می

ها به چند دلیل تا حدود زیادی  توان ادعا کرد که این جنبه از زندگی اسطورهمی

فرهنگی   تابوهای  وجود  دلیل  اولین  است.  مانده  سایه  در  فارسی  سیاسی  ادبیات  در 

ایران )مانند سایر فرهنگ های خاورمیانه( است که کندوکاو در  آغشته به مذهب در 

ی سیاسی، ادبی و اجتماعی  و پرآوازه در عرصهخصوص زنان  روشنفکر  زندگی مشاهیر، به

نمی مجاز  اصوالً  و  را  مترقی  زنان  اخالقی  و  سیاسی  حریم  از  حفاظت  دوم،  شمارد. 

برند.  ای میها انبساط خاطر ویژهمال کردن آنسوسیالیست است، که دشمنان از لجن

اخالقی  اسطوره ها و گزینشها، واکنششاید هم بررسی کنش اساساً  های فردی و  ها 

ی حاضر از  شود. اما مطالعهها پنداشته میارتباط با دستاوردهای فکری وسیاسی آنبی

ها،  های شخصیتی و عاطفی، خلقیات و تمایالت، ترسکند که ویژگیاین باور آغاز می

های خاص زنان و مردانی که مورد احترام و تحسین ها، وعالقهها، شادیها، رنجدالوری

توان پیوسته را نمیهمخشی از موجودیت دیالکتیکی آنها است. این کلیت  بهما هستند، ب

های ذهنی جای داد، تا  با برچسب   خواهدلهای  به اجزاء مجزا تقسیم کرد، و در قالب

  هرجزئی از آن را بر حسب ضرورت به جمعی معین ارائه داد.

شنایی با نظریات  پرسشی بوده که پس از آوجوی پاسخ به  تالش  بررسی حاضر جست

دهم که  )و احتمال می  امداشته پیوسته در ذهن    پرآوازهو مبارزات این زنان نیرومند و  

هم که  این  مثالً  نباشم(.  و  نبوده  تنها  تمایل  این  در در  مردان  با  زنان  این  ترازی 
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های آنان در  ها و واکنشک، چگونه در کنش ئولوژیایدهی و تعهد انقالبی و  ورزاندیشه

و برخورد   --ی روزمره، و در تعامل آنان با همفکران، همکاران و رفقای مردشان  زندگ

آنان   به  می  -- مردان  رنج انعکاس  است؟  شادییافته  و  آیا  ها  بوده؟  چه  آنان  های 

ی عمل  اجتماعی و  ها و تمایالت فردی، عاطفی و اساساً زنانگی  آنان درعرصهخواسته 

تجربه به  آسیاسی  برای  متفاوتی  حساسیت ی  دارای  زنان  آیا  انجامیده؟  و  نان  ها 

، یا تنها  اندبودهها( در این نمونه  حداقلپذیری عاطفی بیشتری به نسبت مردان )آسیب 

راحت  خود  احساسات  دادن  نشان  یا  اب راز  ارائهاندبودهتر  در  روشن ؟  تصویر  از  ی  تری 

قعیت مهم دیگری نیز باشد.  تواند یادآور وای زندگی این زنان در تمامیت خود، میتجربه 

این که کسانی که قدم در راه مبارزه برای تحول سیاسی و فرهنگی جوامع خود گذاشته  

های برجسته  گذارند، از مسائل روانی و عاطفی  انسانی بری نبوده و نیستند؛ چهره یا می

ی آنها  سیاس-های اجتماعی اند و افکار و کنش، از بافت فراانسانی ساخته نشدهپرآوازهو  

های  شان و نیز روابط و ارزش از شرایط و متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  زمانه

 حاکم در خانواده تأثیر پذیرفته است.  

امید این است که مطلب برای چند گروه ازخوانندگان جالب باشد؛ هم کسانی که  

ی آنان  یا مطالبی را درباره  پرآوازهمنحصراً آثار تئوریک و سیاسی و فلسفی این زنان  

؛ هم نسل جوانی که شاید تنها با نام این زنان مشهورآشنا هستند؛ هم کسانی  اندخوانده

کنند  بینند، یا انکار میی زنان نمیتکرارشونده ی  ه که نقش تفاوت جنسیتی را درتجرب

نسبت  دهند؛ و نیز دیگرانی که  یا به تصادف، ویژگی شخصیتی یا بخت فردی نسبت می

مزمن و گسترده، حساسیت ویژه دارند. واقعیت این است که    1به »نابینایی جنسیتی«

این بیماری فرهنگی و اجتماعی حتی در میان بسیاری از کسانی که در راه  بنای ایجاد  

از بی کنند، وجود  عدالتی، استثمار و ستم انسان بر انسان تالش میجهانی نو، عاری 

همکاری و دوستی با فعاالن و مبارزان  و مشاهدات سالیان دراز داشته و دارد. تجربیات

ی تناقض  رفتاری آنان، یعنی  ی چپ و غیر آن، و مشاهدهسیاسی و اجتماعی از خانواده

توجهی  ی عمومی و سیاسی، و بیها و مبارزات در عرصه فعالیت  توجه و تمرکزپیگیرانه بر

یا بها ندادن به نیازهای عاطفی واحساسی  های زندگی، و انکار  عامدانه به سایر عرصه

 
1 Gender blindness 
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های فردی  اولویتتردید، تغییر ی من در انجام این بررسی بوده است. بیانسانی، انگیزه

های احساسی و زندگی خصوصی، عشقی و جنسی، در  و رنگ باختن توجه به پدیده

نتظار نیست.  ها، خارج از اتر شدن  رویاروییگیری  مبارزات سیاسی و خصمانهشرایط اوج 

لجوجانه و  مصرانه  انکار  اما  بهنکته  احساسی،  و  انسانی  نیازهای  جزئی ی  عنوان 

ازموجودیت انسانی است. سرکوب و تبدیل این بینش به یک ارزش سیاسی و مبارزاتی،  

 تأثیر باشد.  های سیاسی افراد بیتواند در رفتارها، تصمیمات و انتخابمنطقاً نمی

دهد که حضور و مبارزه  ی تاریخ نشان میر زن  برجسته زندگی خصوصی این چها

ی عمومی و سیاسی مستلزم انکار یا مقاومت در برابر عشق، مالطفت، ترحم و  در عرصه 

خصوص برای کسانی که در راه ساختن دنیایی  زیبایی نیست. توجه به این حقیقت به

تی بیشتر اهمیت دارد. با  کنند حتر و سازگارتر با نیازهای بشری تالش میبهتر، انسانی

ی اهمیت عامل   دربارهفراتاریخی و فرازمانی،  این حال، نیت این بررسی تعمیم تئوریک   

توجه به سایرعوامل و شرایط، نیست. تجارب افراد پیوسته ی زنان، بیتجربه جنسیت در  

در زمینه و شرایط خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در آن زندگی کرده و  

تفاوت   ی مورد بررسی، و دراما در زندگی  چهار زن برجسته گیرد.  کنند، شکل مییم

شان، نوعی روند تکرارشونده وجود دارد که در  احساس و رفتار آنان با مردان زندگی

 دهنده است.مورد اهمیت عامل جنسیت در این تجارب توجه 
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 النور مارکس: 

 »سوسیالیستی غیور و پر شور«

در   1ترین دختر  کارل مارکس و بارونس جنی وستفالن ششمین فرزند و جوان  النور

ی  ی خانوادهی برفی در آپارتمان دو اتاقهدر یک روز سرد و گرفته  1855ی  ژانویه   16

ی اضافهمارکس در لندن به دنیا آمد. در این فضای تنگ، شش تن اعضای خانواده، به

ز تولد اولین دختر خانواده )که او را نیز جنی  هلن دموت زن جوانی که مادر جنی پس ا

از آلمان  نام گذاری کرده بودند، و »جنی چن« خطاب می او  کردند(، برای کمک به 

ی  کنندهکردند. هلن در حقیقت دوست و همدم خانواده و ادارهزندگی می  ، فرستاده بود

ان به دنیا آمد و در  زندگی آنان بود. النور تنها فرزند مارکس و جنی بود که در انگلست

کودکی به کام مرگ نرفت، در همان کشور پرورش یافت، به کار مشغول شد، در جنبش  

اش رقم خورد. تولد  کارگری و سوسیالیستی فعال بود و درهمین کشور پایان زندگی

النور اما در شرایطی که خانواده با فقر و بیماری دست به گریبان بود، یک دختر و یک  

ی محبوب سالهر بیماری ناشی از فقر و سوءتغذیه از دست داده، و پسر هشتپسر را براث 

خصوص که نوزاد خانواده نیز بیمار و درحال مرگ بود، جای شادی چندانی نداشت. به

یک   بود  پسر  اگر  »باز  نوشت  انگلس  به  النور  تولد  خبر  اعالم  در  مارکس  بود.  دختر 

زودی خودش را در  کرد، بهو دائماً گریه می  اما النور که در ابتدا ضعیف بود  2چیزی.« 

ی سنی داشتند اش، جنی و لورا که با او بیش از ده سال فاصلهدل پدر و مادر و خواهران 

شدند، ملقب  اصطالح جا کرد و مثل دیگر افراد خانواده که به نام دیگری نامیده میبه

 شد.   3به »تَسی«

ی مارکس در  اش فقر و گرسنگی و تحقیری را که خانوادهی خواهران النور به اندازه 

های مالی   رغم کمکتبعید در انگلستان با آن مواجه بود، تجربه نکرد؛ فقر  شدیدی که به

 
1 Jenny Westphalen 

 :Yvonne Kapp,Eleanor Marx, Volume One and Two, New York؛ مجموعه آثار، ص. 2،502

Pantheon Books, 1972, p. 21 and Mary Gabriel, Love and Capital: Karl and Jenny 

Marx and the Birth of a Revolution, New York, Boston and London, 2011, p. 242. 
3 Tussy 
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گیر  خانواده بود، ها و هرآنچه که امکان داشت، مدام دامنانگلس، و گرو گذاشتن لباس

ی اتاق  شان روزها در تابوتی محقر، در گوشه چک کودکان مردهتا جایی که جسد  کو

ی مختصری دو سال پس از تولد النور، مارکس به کمک ارثیه   1ماند. منتظر تدفین می

هایش را بپردازد و اموال  اش به او رسید توانست بدهیکه پس از مرگ عموی اشرافی

ش، و پولی که به او رسید امکان خانواده را از رهن در آورد. درگذشت مادر  جنی، همسر

ی بهتری، که به قول جنی در مقایسه با مکان قبلی قصری بود،  داد که خانواده به خانه

خوشی  مارکس بود که در آن زمان اش در کودکی دلزبانیمکان کند. النور و خوش نقل

ک  هایش به پاراز مرگ زودهنگام پسرش سخت افسرده بود. »مارکس او را روی شانه

با این حال، آن طور که مورخان مختلف    2گذاشت.«اش گل میبُرد و وسط موهایمی

کنند، النور از همان نوجوانی تحت فشارهای روانی مختلفی قرار داشت که،  طرح می

 انگیز و ناخشنودش را رقم زد. طور که اشاره خواهد شد، زندگی غمهمان

تغییر جهان، از طریق تبیین عملکرد   هدف زندگی مارکس مبارزه در راه انقالب برای

ی نوین طبقه ی بیسرمایه، و خلق زیربنای تئوریک برای مبارزه در جهت بنای جامعه 

ها،  ی افراد خانواده شده بود. بسیاری از بیانیه زندگی همهی  هکنندبود. این هدف تعیین

اتاق نوشته میبرنامه ین حال پر از شد، که در ع ها و مقاالت مارکس پشت تنها میز 

اسبابوپ رتخ رت  بچه های خیاطی،  فنجانبازی  و  لبها،  که  های  بود. در حالی  پریده 

ی خانه در جریان بود، خواندن و  رفتند و مسائل روزمرهها از سر و کولش باال میبچه 

ریزی و  ی محقر مارکس در عین حال محل مالقات، برنامهنوشتن ادامه داشت. خانه

انقالمشاوره سایر  ی  و  فرانسه  بعداً  و  آلمان  از  که  بود  رادیکالی  پناهندگان  و  بیون 

های کودکی النور همراه  کشورهای اروپایی به لندن فرار کرده بودند. به این ترتیب سال

بود  آن جمله  از  مارکس؛  آثار  تألیف  و  زندگی  رویدادهای  بارزترین  از  بسیاری  با  بود 

بین  انجمن  کارگرانتشکیل  شورای  بین)  3المللی  در  او  مهم  سخنرانی  و  اول(،  الملل 

ی شناسند. )این دستنوشته عنوان »ارزش، بها و سود« میهای بعد بهالملل، که نسلبین

به صورت کتابی منتشر شد که النور   ،ای از ادوارد ا ولینگ، شوهر النوراقتصادی با مقدمه
 

1 Mary Gabriel, p. 7. 

2 Tsuzuki, p. 11 

3International Working Men’s Association  
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ریمه، قیام در هند، و جلد  ی جنگ کآن را ویرایش کرده بود.( مقاالت مارکس درباره

 زمان با همین دوران  زندگی النور نوشته شده است.  اول کاپیتال نیز هم

ی مارکس در راه تحقق آرمان او رنج بسیار بردند. همسرش جنی تردید خانوادهبی

ی اشرافی تعلق داشت، برکنار از اندوه  مرگ  چهار فرزندش براثر فقر  که به یک خانواده

بیو گرسنگی،   از  وحشت  و  روانی  فشارهای  عقبتحت  و  کرایهپولی  خانه،  افتادن  ی 

و   معمولی  زندگی  یک  از  محروم  دخترش  که سه  این  از  متأثر  و  بود؛  بیمار  پیوسته 

اثاثیه و  اسباب  با  و  محقر،  بسیار  مسکنی  در  بهآبرومندانه،  شکسته،  میی  بردند.  سر 

های خانوادگی که مارکس  به جنجال  های نخستین اقامت در لندن گاههای سالدشواری 

ای به انگلس  انجامید. مارکس در نامهکرد میها به انگلس شکایت میوبیگاه از آنگاه

نویسد، »در خانه همیشه نوعی حالت محاصره برقرار است: شب پشت شب مواجه با می

رود.  کارم جلو نمی  به تبع آن  کند وسیل اشک هستم که مرا عصبی و خشمگین می

کند  ها روی دوش او است«، و اضافه میی گرفتاری برای زنم متأسفم. حق با اوست، همه

به بیکه  آدم  طبعاً  که  کسی  خونسردیحوصله عنوان  گاهی  است  دست ای  از  را  اش 

ی انگلس »با ذکاوت نقادانه، هوشیاری گفتهبا این حال جنی، زنی بود که، به  1دهد. می

انرژی بسیار.. به نبوغ    2های عاقالنه و جسورانه«،. و توصیه سیاسی، شور و  و با ایمان 

های  تنها با شکیبایی این همه سختی را پذیرا بود، بلکه کمکمارکس و اهداف  انقالب، نه

 کرد. های مارکس ارائه میعملی بسیاری در رونویسی نوشته 

تر خصوص دو دختر بزرگشان، بهبا این همه، جنی و مارکس به آموزش فرزندان 

رفتند و درس های زبان فرانسه و ایتالیایی میتوجه خاصی داشتند. دخترها به کالس

کرد، برای آنها  رو و شوخی بود. با دخترها بازی میگرفتند. مارکس پدر  خوشپیانو می

بازی میکتاب می آنها شطرنج  با  و  بچهخواند  با هومر، سروانتس،  کرد.  از کودکی  ها 

این آخری برای خانواده اهمیت انجیل را داشت و مارکس هر شب  که آثار    --وشکسپیر  

جا مانده،  ای که از کودکی النور به آشنا شدند. در نامه  --خواند  برای سه دخترش می 

 
1 Gabrie, p. 213. 
 (.Mary Gabriel, pp. 490-91(سخنان انگلس در مراسم تدفین جنی مارکس، 2 دسامبر 1881 2
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بَرم و پاپا خیلی دلخور نوشته است »شطرنج من خیلی خوب شده تقریبا همیشه می

 شود.«  می

انواده، به کمک میراث مختصری که با بهتر شدن امکانات خ  1860از اواسط سال  

ی کمونیستی گذاران  اتحادیهاز مادر مارکس و نیز از »ویلهلم وولف«، دوست او و از پایه

را به پایان رساند و انرژی بیشتری  سرمایهرسید، مارکس توانست کار  نوشتن جلد اول 

نها و تأمین  تر شدن دخترها، سر و وضع آالملل کند. در ضمن با بزرگصرف امور بین 

ای  قبول زندگی برای آنها مورد توجه بیشتر او و جنی قرار گرفت. او در نامهسطح قابل

دهد بتوانند وارد پیوندها  ای است که به آنها امکان میبه انگلس نوشت این »تنها وسیله

1شان را تأمین کند« و روابطی شوند که آینده
 

 پرورش در فضای انقالبی 

ی فعاالن سوسیالیست و ی مارکس و مباحثه و مجادلهالنور در فضای انقالبی خانه

پیانو   داشت؛  تسلط  زبان  سه  به  یافت.  پرورش  دوران  آن  سیاسی  جنبش  رهبران 

کرد؛  نواخت؛ از همان کودکی با دوستان پدرش، از همه بیشتر با انگلس، مکاتبه میمی

ستم داشت؛ گاریبالدی را که در سفر کوتاهی به انگلیس  به ملل تحت  ی پرشوریعالقه

اش نظر او را راجع به جنگ کرد و در نامه به داییالنور را مجذوب کرده بود، ستایش می

می جویا  آمریکا  در  »م ری  داخلی  انگلس،  غیررسمی  همسر  با  خانوادگی  ارتباط  شد. 

ی ارتباط انگلس با مراکز پرولتری در منچستر نیز بود( و ایرلندی )که واسطه   2برنز « 

وآمد تندروهای  ی انگلس را به محل رفتپس از مرگ او خواهرش »لیزی«، که خانه

ایرلندی تبدیل کرده بود، النور را به جنبش ایرلند عالقمند کرد. وقایع انقالبی اروپا، از  

مشاهد آن  و  پاریس،  کمون  وحشیهجمله  علیه  ی  ورسای  کنترل   تحت  ارتش   گری  

کموناردها، که النور در پاریس همراه خواهرش لورا، همسر پل الفارگ، شاهد آن بود،  

 آگاهی و احساسات پرشور سیاسی او را تشدید کرد.  

 
کتاب   1 در  نقل  انگلس،  به   ,Chushichi Tsuzuki, The Life of Eleanor Marx 1855-1898نامه 

Oxford: Clarendon Press, 1967, pp. 18-19. 

2 Mary Burns 
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ی مارکس  الملل که تمام خانواده، محل آخرین کنفرانس بین1872سفر به الهه در  

جا  ، نیز احتماالً مُهر خود را بر اندیشه و مواضع سیاسی آتی النور بهاو را همراهی کردند

ی کنفرانس، در ضرورت تشکیل حزب پرولتری متمایز از تمام احزاب گذاشت: قطعنامه

بین از  باکونین  اخراج  کارگری،  بین غیر  شورای  تغییرمحل  به  تصمیم  از  الملل،  الملل 

ای  آمیز در پارهکه امکان  گذار مسالمت  لندن به نیویورک، و سخنرانی مشهور مارکس

همگی به اصول راهنمای انترناسیونال   1کشورها ازجمله انگلستان و آمریکا را مطرح کرد، 

گیری  نظرات النور هم تأثیرگذار  های بعدی تبدیل شد و در شکلسوسیالیست در دهه 

ای داشت و در مقالهبود. در فعالیت سیاسی بعدی النور، انترناسیونالیسم اهمیت حیاتی  

الملل از لندن به نیویورک را با این استدالل  دلیل تصمیم )مارکس( به انتقال شورای بین 

نداشت، را  الزم  کارآیی  شورا  که  کرد  پناهنده  2توجیه  دائما کموناردهای  فرانسوی  ی 

های انگلیس نیز نگرش متفاوتی با مارکس داشته و  درگیری داشتند، و رهبران اتحادیه

 کردند. کی پس از دیگری شورا را ترک میی

اش به پاریس، آلمان و منچستر،  هایهای آغاز نوجوانی، پدر را در سفرالنور در سال

عنوان منشی های آخر زندگی  مارکس، بهکرد و در سالمحل زندگی انگلس، همراهی می

داد.  نظر می  یهسرمای  ی چند و چون ترجمه کرد و در مواردی، ازجمله دربارهاو عمل می

سال بعد به انگلیسی انتشار   15به روسی و فرانسه ترجمه شد، اما تا    1872)کتاب در  

مانده از کمون وآمد پناهندگان باقیی مارکس محل رفتها خانهنیافت.( در این سال

آوری  بود که آه در بساط نداشتند و مارکس و انگلس آنچه در توان داشتند برای جمع

دادند. النور در این زمینه به لیبکنخت نوشت، »کاش کمی از  انجام می  کمک به آنها 

هایی که اتهام دزدیدن آن را به آنها زدند در اختیار داشتند.« جنی چن و النور میلیون 

  3با دو تن از پناهندگان کمون، شارل النگه و الیویه لیساگاره ارتباط عاطفی برقرار کردند 

که دانشجوی پزشکی، فعال سوسیالیست  هوادار پرودون و زودی جنی چن و النگه و به

ویراستار یکی از نشریات رسمی کمون بود، نامزد شدند. البته ترجیح  مادرشان این بود  

 
1 Tsuzuki, p. 29. 

2 Tsuzuki نامهی النور به لیبکنخت در , p.  31 

3 Charles Longuet and Olivier Lissagaray 
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تر در  ها همسری انگلیسی یا آلمانی، و نه فرانسوی داشته باشند تا دخترها کمکه آن

اضطراب  نگرانیمعرض  امری که خودش  های یک »همسر سیاسی« قرار  ها و  گیرند؛ 

 خوبی با آن آشنا بود.  به

 النور و لیساگاره

خصوص مارکس،  دلدادگی و نامزدی النور و لیساگاره با مخالفت جدی پدر و مادر، به

همراه بود که هیچ وقت نامزدی آن دو را نپذیرفت. لیساگاره ژورنالیست انقالبی فرانسوی 

آلمان   و  فرانسه  جنگ  دوران  در  باسک،  غرب به اهل  جنوب  در  دفاع  کمیسر  عنوان 

زودی به آرمان کمون پیوسته و به عضویت گارد ملی درآمده  منصوب شده بود، و به

کرد. او در تبعید لندن تحت نفوذ مارکس  را منتشر می  تریبون خلقی  بود، و روزنامه

 گونه از هر نوع، مخالف بود.  قرار گرفت، اما با اعتقاد  مذهب

ی زمانه  گیرانه که مارکس پدری سنتی و دارای اخالقیات  سختباید گفت با آن  

ها داشت.  خود نبود اما توجه خاصی به خواستگاران دخترانش و شرایط اقتصادی آن

ی مارکس زندگی  اش با لورا در خانهای به ُپل الفارگ که در دوران نامزدیمثالً در نامه

ود: »به نظر من عشق واقعی با خودداری کرد، از رفتار زیاد صمیمی او انتقاد کرده بمی

هنگام.« او  نشده و خودمانی شدن نابهو فروتنی همراه است، نه با شور و حرارت کنترل 

ات با لورا من خواهان توضیح شدن رابطهاضافه کرده بود، »عالوه بر آن، پیش از نهایی

اقتصادی تو هستم... میروشن درباره ام را وقف  دگیی زندانی که من همهی شرایط 

ی انقالبی کردم. پشیمان نیستم... اما تا جایی که در توانم باشد مانع از ازدواجی  مبارزه

نابود   را  مادرش  زندگی  باشد که  برای دخترم خواهم شد که مستلزم همان مصائبی 

ی دخترم همچون  عنوان یک فرد  رئالیست طبعاً انتظار نداری که من با آیندهکرد... تو به

در حقیقت، رفتار بعدی الفارگ ثابت کرد که این    1آلیست برخورد کنم.« رد  ایدهیک ف

ی  مورد نبود. الفارگ که سرانجام حرفهاش بیی آینده دختران نگرانی مارکس درباره

پزشکی را کنار گذاشت، به نوعی عکاسی ابداعی روی آورد، مرتب از انگلس تقاضای  

اش چندان واجد ارزش نبود. النگه، شوهر دیگر  کرد و به نظر مارکس، نظرات پول می

 
1 Fritz J. Raddatz, 1978, Karl Marx: A Political Biography, Little Brown and Co. pp. 

126-127 
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دخترش جنی چن نیز مردی عصبی و بداخالق از آب درآمد که جنی چن را مجبور  

مزاج، به کار تدریس  ی کوچک و شوهر سوداییرغم حمالت آسم، داشتن بچهکرد علی

پرودونیست می را  او  نیز که  از مواضع سیاسی النگه  مارکس  و  ادامه دهد.  از دانست 

عنوان مارکسیست های گوناگون را بهها و تحلیلکه او و رفقایش مخلوطی از بحث این

ی  دادند برآشفته بود. در نفی این برخورد بود که هنگام کمک در نوشتن برنامه ارائه می

های النگه و دیگر رهبران حزب، نوشت »یک حزب کارگر فرانسه، در مقابل تندروی

  1مارکسیست نیستم.«  چیز قطعی است، این که من

مورد نبود. لیساگاره البته ی النور و لیساگاره نیز چندان بینگرانی مارکس از رابطه

العاده، و با توان  رهبری، اما فردگرا، نامنظم  مزاج، با شجاعت فوق مردی پرشور، آتشین 

اعتمادی مارکس  بیهایی که برای النور جذاب بود، سبب  ستیز بود. اما ویژگیو اتوریته 

وآمد  به لیساگاره بود. بعالوه سن  لیساگاره دوبرابر النور بود، و مارکس دل خوشی از رفت

سختی با پل الفارگ  اش به لندن به اش نداشت. لیساگاره در ابتدای مهاجرتاو به خانه

درگیر شده بود و همین مسئله سبب شده بود الفارگ و همسرش لورا نیز به لیساگاره  

دلر سخت  که  بود  النور  اعتراض  مورد  آنان  رفتار  ندهند.  نشان  خوش  ی بسته وی 

دید. مارکس در چند نامه به  لیساگاره بود، و برخورد پدرش به او را نیز »ناعادالنه« می

نگرانی اثبات  انگلس  جز  چیزی  »من  بود:  کرده  ابراز  دو  آن  پیوند  احتمال  از  را  اش 

اش خواهم، تا ثابت شود که خودش از شهرت از او نمی،  پردازی ادعاهایش و نه عبارت

   2بهتر است و بتوان به او اعتماد کرد.«

ی این شرایط اوضاع را برای النور ناخوشایند کرده بود. در سفری که در  مجموعه 

همراه پدر به برایتون رفته بود، تصمیم گرفت روی پای خودش بایستد، در   1873بهار 

تد به  و  ماند  شهر  بهاین  آن  از  پس  کمی  و  پرداخت  خصوصی  به  ریس  معلم  عنوان 

ی دخترانه درآمد. تصمیم النور مورد پشتیبانی جدی مادرش بود،  استخدام یک مدرسه 

هرچند خبر سفر لیساگاره به برایتون برای دیدن النور، مارکس و جنی را شدیداً برآشفته  

 
1 Mary Gabriel, p. 500. به نقل از مجموعه آثار مارکس از انگلس  
2Chushichi Tsuzuki, p. 33   نامه ی مارکس به انگلس، 23 مه 1873، نقل از 
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ن، و بیماری خود  النور سبب ی او از جنی چکرد. خبر بیماری مارکس، تولد اولین نوه

 اش به لندن در پایان سال تحصیلی شد.  بازگشت

النور، )کتابی نزدیک به یک هزار   ینامهترین زندگیی جامعایوون کاپ نویسنده

نویسد، نباید سفر النور به برایتون را شورش او علیه نپذیرفتن  صفحه، در دو جلد( می

ی النور به مارکس اشاره  نواده تلقی کرد. او به نامهاش از سوی پدر و مادر و خاانتخاب

التماس از مارکس تقاضا کرد اجازه دهد که کند که در بازگشت از برایتون تقریباً بهمی

وبیگاه لیساگاره را ببیند. او نوشت ندیدن لیساگاره خیلی دشوار است و از مارکس  گاه

جازه این مالقات را خواهد داد و از خواست اگر نه فوراً، حداقل بگوید در چه تاریخی ا

 1پدر خواست عصبانی نشود و او را برای این تقاضای خودخواهانه ببخشد.

مسئله  ی این شرایط بر اوضاع و احوال روانی  النور، که از نوجوانی هم بیمجموعه 

منفی می تأثیرات  افسردهنبود،  و  »غمگین«  بر  مختلف  مورخان  بودن  گذاشت.  خاطر 

ی او  ساله بود، درباره  19، زمانی که النور  1874اند. خود مارکس در  شاره داشته النور ا

بهمی و  شدیداً  »او  که  در نویسد  هیستری...«  با  همراه  است...  مریض  خطرناکی  طور 

ای به انگلس نوشت که النور در یک وضعیت  »فرسودگی عصبی  مارکس در نامه 1881

تواند بخوابد.« یک سال بعد باز از فشارهای عصبی  قرار دارد، نه اشتهایی دارد و نه می

اما شدت گرفتن این وضعیت  عصبی دالیل مشخصی داشت.   2کند. النور ابراز نگرانی می

النور از آغاز گرایش شدیدی به استقالل داشت، اما انتظارات خانواده از او فراوان بود، و 

ن استقالل و وظایف فرزندی  کند، او تناقض شدیدی بیطور که سوزوکی طرح میهمان

می رابطه   3کرد. احساس  حفظ  در  خانواده  عاشقانهممانعت   بر  ی  نیز  لیساگاره،  با  اش 

 مسائل روانی النور تأثیر بسیار منفی داشت. 

ی مارکس به در این میان شرایط سیاسی و خانوادگی در حال تغییر بود. خانواده 

راد خانواده زندگی مستقل خود را تشکیل  تری نقل مکان کرده و بعضی افی کوچک خانه

شدت سابق نبود. در سپتامبر وآمدهای دائمی مهاجران کمون نیز به داده بودند. رفت

باره نوشت، »تمام مهاجرین اغلب بر سر مسائل شخصی، و بیشتر انگلس در این 1874
 

1 Kapp, Volume One, p. 154. 
2 Seigel, pp. 282-3 
3 Tsusuki, 66-67. 
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آنها راحت شد از شر  تقریباً  ما  با یکدیگرند و  پول در حال مشاجره    1ایم.« هبه خاطر 

تابید، با تمام  که مارکس دیدار و نامزدی النور و لیساگاره را بر نمیگفتنی است با آن

، به زبان آلمانی بود، و آن را  تاریخ کموننیرو خواهان ترجمه و انتشار کتاب لیساگاره،  

کرد. مارکس حتی در مورد انتخاب  عنوان روایت یک شاهد عینی کمون ستایش میبه

، 1878ی آلمانی کتاب با نظارت او در  نی نیز دخالت کرد، و متن ترجمه مترجم آلما

درباره حتی  مارکس  یافت.  انتشار  فرانسوی،  اصلی  متن  انتشار  از  بعد  سال  ی  یک 

 التألیف لیساگاره و سود حاصل از نشر کتاب به او، نیز مداخله کرد.  حق 

 سوسیالیستی غیور و پرشور

سال این  در  جوانی  النور  زن  گنجینه ها  از  او  بود.  ساله  چند  و  ایدهبیست  ها،  ی 

ی جنبش سوسیالیستی ی مارکس، که گهوارهاحساسات و آرمان سوسیالیستی در خانه

های اروپایی بود، بهره برده  ترین رهبران سوسیالیست کشور ی مهماروپا و محل مشاوره

او چشمان  بعضی  توصیف  بود.  باز شده  جهان  روی  به  خانه  این  در  و اش  دوستان  ز 

گشاید.  ای به سوی شناخت بیشتر النور میی مارکس از النور دریچهآشنایان خانواده

کند، »النور با آن که زیبا نبود اما برق  عالوه همانطور که یکی از دوستانش اشاره میبه

داد... موجودی اش او را زیبا جلوه میچشمان، رنگ و روی او و جعد موهای پرپشت

ای عالی  العاده، ذهنی منطقی، با برخوردی زیرکانه، و حافظهاستعداد فوق خودرأی، با  

بود... ویژگی او ستایش کردن باحرارت، یا تحقیرکردن سخت، دوست داشتن باشوق، یا  

توصیف ادوارد برنشتاین از  2نفرت ورزیدن باتعصب بود. راه میانه برای او معنا نداشت.«

چنین بود: »زنی در عنفوان جوانی با چشمان و   1880النور در دیدارش از لندن در  

العاده خوش طنین... سرزنده، که با احساس و  موی سیاه، مانند پدرش، و صدایی فوق 

 
1 Kapp,Volume One, p.181 

 .p. 205 ,همان 2
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خود النور در توصیف خود با   1کرد.«های مربوط به حزب شرکت میهیجان در بحث

2تأسف نوشته، من بدبختانه فقط دماغ پدرم را به ارث بردم... نه نبوغ  او را.
 

های  گرفت؛ برای خانواده عنوان منشی مارکس مورد مراجعه قرار میالنور اغلب به 

سوسیالیست که براساس قانون ضدسوسیالیستی در آلمان تحت تعقیب بودند پول جمع 

اندازه به پدر و  اش به نامزدها عالقهر این سالکرد. دمی اما به همان  پابرجا بود،  اش 

خوبی آشنا بود و  بند بود. با جنبش سوسیالیستی در کشورهای مختلف بهآرمان او پای

شناخت. به قول برنشتاین »سوسیالیستی غیور« ها را شخصاً میبسیاری از رهبران آن 

 ستی کرده بود. بود و خود را وقف جنبش سوسیالی

ی مارکس کاهش یافته بود.  های دائمی پرشور سیاسی در خانهدر این زمان بحث

اش را ترک کند، و دورنمای ناروشن  ندرت اتاق مطالعهبیماری او که سبب شده بود به

وسوی جدیدی هدایت کرد. او به اتاق  ی روابط النور با لیساگاره، النور را به سمت آینده

رفت تا هم به پدر کمک کند و هم با مزدی مختصر در ی بریتانیا میی موزهمطالعه

زبانپروژه پژوهشگر   یک  تحقیقی  عالقهی  کند.  کار  شد،  شناس  بیشتر  تئاتر  به  اش 

جمله جرج برنارد شا، و ادوارد ا و لینگ. همچنین در این  دوستان جدیدی یافت، از آن

لندن درحمایت از یک کاندیدای زن   دوران با درگیر شدن در انتخابات انجمن مدارس

می آنفعالیت  »با  او  نظر  به  که  طبقهکرد  از  بانویی  همهکه  از  اما  بود  متوسط  ی ی 

کتاب  ی  ه تر بود«. در همین زمان بود که دست به کار  ترجمکاندیداهای مرد شایسته

 انتشار نیافت.  1886هر چند که کتاب تا سال  3لیساگاره به انگلیسی شد، تاریخ کمون 

های اوُو نی، تقریباً  جز گرایشها در انگلستان جنبش سوسیالیستی، بهدر آن سال

ای به برنشتاین نوشته بود: باره در نامهوجود نداشت یا بسیار ضعیف بود. انگلس در این

انگلیس سال»جنبش طبقه  محدود اعتصاب  ی  ههای سال نومیدانه دور  دایری کارگر 

خاطر مصلحت یا ابزار  تبلیغ،  تر چرخیده، نه بهبرای دستمزد بیشتر و ساعات کار کم

عنوان یک اصل و های کارگری فعالیت سیاسی را بهعنوان هدف غایی. اتحادیهبلکه به

 
   Chushichi Tsuzuki, p. 54به نقل ازکتاب برنشتاین، »سالهای تبعید من« 1
 در نامه به کائوتسکی، 28 دسامبر 1896 ,همان 2
3 Olivier Lissagaray, History of the Paris Commune of 1871, Translated from French 

by Elenor Marx, New Park Publications.  
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از شرکت کارگران به عمومی  قانون کنار گذاشته و مانع  عنوان یک طبقه در فعالیت  

کند، »چه پنهان، که در حال حاضر جنبش کارگری واقعی، به  او اضافه میاند.«  شده

آن اینمعنی  در  دارد  وجود  اروپا  در  نیست.« چه  موجود  که    1جا  انگلس  بدبینی  این 

مارکس نیز در آن شریک بود، بیانگر اختالف بینشی آن دو، با رهبران جنبش کارگری 

نبش کارگری بود که آن را مغایر یکی  بورژوازی در جانگلیس، برسر نقش رهبری خرده

»انترناسیونال« می کلیدی  اصول  آزادی از  که  بودند  معتقد  انگلس  و  مارکس  دیدند. 

شود. این بینش با نظر »هنری  ی کارگر تنها به دست خود کارگران تأمین میطبقه 

ی  وآمد خانوادگترین رهبران جنبش که با مارکس رفتیکی از مهم  2هایندمان«مایرز  

هایندمان خود را در رقابت با انگلس  رفت، در تضاد بود.  داشت و اغلب به دیدار او می

میمی حسادت  او  به  نسبت  و  استدالل  دید  اصل  ورزید.  این  که  بود  این  هایندمان 

ی کارگر تنها به دست خود کارگر میسر است از این نظر انترناسیونال که آزادی طبقه 

ها به سوسیالیسم دست بیابیم. اما بر  م بدون سوسیالیست توانیدرست است که ما نمی

برده نمی بود که یک  باور  بردهاین  پیشگامی، رهبری،  تواند توسط خود  آزاد شود.  ها 

دهی توسط کسانی میسر است که در موقعیت متفاوتی از کارگران آموزش، و سازمان

3اند. دهو از ابتدای زندگی برای این امر مهم تربیت ش پرورش یافته
  

اختالف دموکراتیک این  فدراسیون  حزب  تأیید  از  مارکس  که  شد  سبب  نظر 

سوسیال فراطبقاتی   )فدراسیون  از هایندمان  عناصری  از  متشکل  بعدی(،  دموکرات 

ایجاد شد، خودداری کند. با این    1881ها که در  ی متوسط رادیکال و چارتیستطبقه 

الیسم و جنبش کارگری در انگلیس ایفا  حال، فدراسیون نقش مهمی در احیای سوسی

هایندمان  ی مباحث مورد اختالف با  وگوها دربارهی پدر در گفتکرد و النور که در خانه

گذاران فدراسیون مشارکت داشت، پس از درگذشت مارکس، به فدراسیون  و سایر بنیان

کمیته عضویت  به  اولینگ  و  او  سوسیالپیوست.  فدراسیون  مرکزی  نیز   دموکراتی 

 انتخاب شدند. 

 
1 Kapp, pp. 207-209 

2 Henry Mayers Hyndman 

3 Yvonne Kapp,vol.One, p. 209 
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 از دست دادنِ عزیزان

ها بر النور تأثیر مستقیمی داشت: درگذشت  های مهم دیگری در این سالرویداد

اش، انگلس با او  بود؛ زنی که در بستر مرگ 1878همدم زندگی  انگلس، لیزی برنز، در 

ره به کشورش ها در فرانسه و بازگشت لیساگاازدواج کرد؛ اعالم عفو عمومی برای کمونارد

در  1880در مارکس،  جنی  النور،  مادر  ودر گذشت  آخر     1881؛  سال  دو سه  در  که 

بیماری رنج می از  بود، حتی  زندگی  بیماری ریوی در عذاب  از  برد. مارکس که خود 

نتوانست در مراسم تدفین همسرش که به سادگی  تمام و تنها با حضور انگلس و جمعی  

د، شرکت کند. انگلس از سوی مارکس در مراسم حضور از نزدیکان خانواده برگزار ش

درباره و  که یافت،  داشته  وجود  زنی  هرگز  »اگر  گفت،  مارکس  وستفالن  جنی  ی 

 اش شاد کردن دیگران بوده، آن زن جنی بود.«ترین شادی زندگیبزرگ

درباره بعدها  بهالنور  را  یکدیگر  مادر  و  او  که  نوشت  مادرش  دوست  ی  شدت 

اممی سایهداشتند،  اندازها  به  مادرش  و  داشت  وجود  آنها  بین  را  ای  او  پدرش  ی 

های من این است که مادرم با این فکر زندگی را  ترین غصه شناخت. »...یکی از تلخنمی

اش را هم نزد که من بهترین و  ام و هرگز حدسرحم بودهترک کرد که من خشن و بی

و اضافه کرد    1نکردن او و پدرم کردم.«ام را فدای ناراحت  های زندگیترین سالشیرین 

اش احساس کرد که باید به دخترش اعتماد کند، طبیعت  که »پدرم هم در اواخر زندگی

بیش از همه به   "جنی چن"گفت »ما دو نفر عین هم بود. به همین دلیل بود که او می

 خود  من است.« "تَسی "من شبیه است، اما 

های خانوادگی  النور طبع حساسی داشت و فشارهای روحی ناشی از تقابل مسئولیت 

و نیاز به استقالل فردی او را حتی در نوجوانی چندین بار به بستر بیماری  جدی انداخت. 

اغلب به اصرار مارکس مجبور بود برای کمک به خواهرش جنی چن به فرانسه برود.  

از پسر بزرگ او در لندن نگهداری فرزندان خواهرش را بسیار دوست دا شت و اغلب 

ای نیز با مخالفت خانواده  ی بسیار النور به تئاتر و آموزش جدی حرفهکرد. عالقهمی

وجه حاضر  هیچروبرو بود. تنها در اواخر زندگی بود که مارکس به انگلس نوشت، »به 

رمرد کند.« و اجازه  نیستم که این بچه فکر کند باید خود را قربانی پرستاری از یک پی
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های خانوادگی و  طور جدی دنبال نماید. اما تراژدیاش را بهی هنریداد که النور عالقه

پرستاری از مارکس، با کمک هلن دموت، استقاللی را که النور آرزو داشت از او دریغ 

 کرد.  می

  دو سال پس از درگذشت  مادر، خواهر بزرگ النور، جنی چن نیز پس از یک دوره 

اش ی دوم برُنشیتبیماری، که شدت آن تا روزهای آخر از مارکس که خود از حمله

برد، پنهان نگاه داشته شد، درگذشت. النور خبر  مرگ  دختر بزرگ را، که برای رنج می

وجور کردن  مارکس مانند »حکم مرگ خودش بود«، به او داد، و با اصرار پدر برای جمع

عا بالفاصله  در  فرزندان خواهرش  بعد،  ماه  تنها دو  پاریس شد.  ، 1883مارس    14زم 

هایش  اش به اتاق مطالعه رفت، روی صندلی راحتی نشست، چشم مارکس از اتاق خواب 

گفته  به  و  بست  زندگی  روی  به  »بزرگرا  انگلس،  نیمه ی  مغز  از  ترین  قرن  دوم  ی 

ان سیاسی سپاری مارکس گفت، او دشمناندیشیدن بازایستاد.« انگلس در مراسم خاک

ها کارگر  انقالبی در سراسر بسیاری داشت اما حتی یک دشمن شخصی نداشت و میلیون

جهان عزادار  در گذشت او شدند، و »بشریت با از دست دادن این ذهن پربار فقیرتر 

  شد.«

شد قانوناً به النور واگذار شد. پوند می  250ی مارکس که جمعاً  چند ماه بعد، ارثیه

میت داشت میراث فکری مارکس و انتشار آثار ناتمام او بود، که مارکس،  چه اهاما آن

ها ساخته بود. این امر ابتدا  دار  به انجام رساندن  آنی النور، او و انگلس را عهدهگفته به

او با  تر، لورا الفارگ، و نامهمورد تردید، حسادت وخشم خواهر بزرگ  نگاری اعتراضی 

های آخر زندگی مارکس،  های سنگین النور درسال مسئولیت انگلس شد. اما با توجه به

ی ی او برای انتشار آثار منتشر نشدهتر، پس از مدتی وظیفهدر غیبت دو خواهر بزرگ 

های مارکس  وجور کردن انبوه یادداشت مارکس تثبیت شد. النور با تمام نیرو به جمع 

،  سرمایهربوط به جلد دوم  ی منوشته صفحه دست   500پرداخت، و از آن جمله یافتن   

 بود که فعالیت برای انتشار آن را به خواهرش اطالع داد. 

 النور و ادوارد اِوِلینگ 
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ی او ی خانهی انگلس منتقل شده و ادارهبا درگذشت مارکس، هلن دموت به خانه

دار شده بود؛ انگلس به نوعی سرپرستی النور را به عهده گرفت؛ و استقاللی که را عهده

یافتنی شد. او به خواهرش نوشت که با آن که  نور آرزوی آن را داشت برای او دستال

نیت انگلس تردید نداشته و اطمینان دارد که همیشه از جانب او تأمین خواهد  در حُسن

شد، اما بیش از هر وقت دیگری به استقالل مالی نیاز دارد. در حقیقت النور تنها عضو 

یل نبود متکی به سخاوت انگلس باقی بماند. شاید یکی از  ی مارکس بود که ماخانواده

جنبه برجسته  استقاللترین  برای  های  او  آمادگی  مارکس،  از  پس  النور  طلبی 

ی  ی او با ادوارد ا ولینگ بود. رابطه ی بارز آن برقراری رابطه پذیری بود که نمونهریسک 

سال پس از درگذشت مارکس    آغاز شده بود، اما یک   1882النور و اولینگ از حدود سال  

 بود که علنی شد. 

روزنامه ا ولینگ  جامعهادوارد  معاون  نشریه نگار،  ویراستار  و  سکوالر،  ملی  ی  ی 

عالقه  پروگرسی  ماهانه تئاتر  به  النور  مانند  و  چندین  بود  مستعار  نام  با  و  بود  مند 

علوم طبیعی  اش در  نمایشنامه نیز نوشت. او پنجمین پسر یک کشیش بود که تحصیالت

او را به یک داروینیست  ُپرشور و خداناباور  رادیکال تبدیل کرده بود. در زمان آشنایی با  

کرد. در بیمارستان لندن بار ازدواج کرده بود و از همسرش جدا زندگی میالنور، یک 

ی علوم طبیعی داشت. اولینگ روشنفکری هایی در زمینهداد و کالسدرس آناتومی می

بخشی به زندگی، و مبارزه برای آموزش همگانی،  د عمیق به نقش هنر در شادیبا اعتقا

النور که  رایگان، اجباری و سکوالر بود، و در هر دو عرصه فعال و شناخته شده بود. 

برای   و  شد  اولینگ  جذب  یکدیگرند،  همزاد  خداناباوری  و  سوسیالیسم  بود  معتقد 

می  پروگرسی  نشریه  بهمقاله  اولینگ  جامعه نوشت.  مدیران  از  یکی  ملی  عنوان  ی 

ارائه  برای  پرداخت سکوالرها، مرتباً  از  بود که گاه  بود و معروف  ی سخنرانی در سفر 

شانهحساب صورت  میهایش  می  1کند. خالی  قرض  پول  هم  آن  و  این  پس  از  و  کرد 

مالینمی منابع  از  سوءاستفاده  به  متهم  را  او  نیز  اولینگ  پیشین  معشوق  بعدها    داد. 

  انجمن کرد.

 
1 Tsuzuki, p. 82. 
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ی لیبکنخت، »شهرت بد گفته اما شهرت بد  ا ولینگ ظاهراً بر النور تأثیر نداشت. به

شد.« النور  همدردی  حس  شدن  برانگیخته  سبب  حتی  درگذشت   1اولینگ  از  پس 

خانه شد، و خبرش را به خواهرش لورا، انگلس و هلن دموت مارکس النور با اولینگ هم

ای به لورا نوشت که اگر »تَسی« پیش از این اقدام با او مشورت اطالع داد. انگلس در نامه

  اجتناب این اقدام را برای دانست نتایج محتمل و غیر قابلی خود می کرده بود، او وظیفه

اضافه می انگلس  اندازهاو شرح دهد.  به  آنها  امیدوار است  این حال  با  ای که  کند که 

اند، باقی بمانند، و همان بهتر که موضوع پیش از آن که دیگران بتوانند اکنون خوشحال 

ای نیز اش چند کلمهکاری سوءاستفاده کنند، علنی شد. انگلس در نامهاز این مخفی

همچنین مبلغ پنجاه پوند، که النور در نامه به    2لینگ اضافه کرد. ی نقاط مثبت اودرباره

هایی که النور در نامه  3را »مبلغ خیلی زیادی« خواند، به آنان هدیه داد. خواهرش آن 

تا حدود زیادی حالت تدافعی دارد، که این دوران به خواهرش و دوستان اش نوشته 

گرانی النور از داوری دیگران درمورد وارد  بیانگر شهرت نه چندان مثبت اولینگ، و نیز ن

شد. در  هل محسوب میأشدن او به رابطه با مردی بود که هنوز از نظر قانونی مردی مت

همین مقطع است که اولینگ، تحت تأثیر النور خود را پیرو مارکس اعالم کرد، و در  

مارکس برگزار ی سوسیالیسم و کارل  هایی دربارهسلسله سخنرانی  1884حدود سال  

ی جلد  مسئول ترجمه   4ی انگلس، همراه با ساموئل مور، زودی به توصیه عالوه بهکرد. به

 به انگلیسی شد.  سرمایه اول

ا ولینگ، تفاوت شخصیتی و اخالقی آن دو، از آن جمله تمایل   با  از اوایل زندگی 

یاد بیاوریم که  ید بهداد. با اولینگ به خودنمایی وجلب توجه زنان دیگر، النور را رنج می

توجه و مراقبت از دیگران، انتظار دیگران از او، و احساس  موردنیاز بودن، بخش مهمی  

ی النور از دوران نوجوانی بود. عادت  النور به پرستاری و دلسوزی  تقریباً مادرانه،  از تجربه 

 
 .p. 99 ,همان 1

2 Kapp, Second Volume, pp17-18 

3 Ronald Florence. Marx’s Daughters: Eleanor Marx, Rosa Luxemburg, Angelic 

Balabanoff, New York: The Dial Press, 1975, Letter # 60. 
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کس، شخصیت  شد. اما برع گاه بیمار بود، میوبیطبعاً شامل حال اولینگ نیز، که گاه

ازخود به مورد  توجه بودن، و سوءاستفاده-اولینگ سرشار  از محوری، میل  عاطفی  ی 

می را  اولینگ  اشکاالت  النور  نزدیک  دوستان   بود.  و دیگران  دلبسته  النور  اما  دیدند 

اش که رسماً ازدواج کرده باشد نام فامی ل اولینگ را به نامآنی او بود. او بیسرسپرده 

گرفت. اما این همه  ه بود و جانب اولینگ را در برابر مخالفان سیاسی او میاضافه کرد

ی قدرت گزاری و قدرشناسی در اولینگ، به ایجاد رابطهبه جای برانگیختن حس سپاس

ای مخرب تبدیل کرد. های اول را به رابطه نیروبخش  سالی  هبین آن دو انجامیده و رابط

ی مخفیانه با دیگر زنان، النور را فریب  برقراری رابطه   اولینگ هم از نظر عاطفی و هم با 

جاست  داد. نکته اینکرد و مورد سوءاستفاده قرار میداد، با خونسردی او را تحقیر میمی

خبر ی قدرت بیهای شخصیتی و اخالقی اولینگ، و وجود این رابطهکه النور از نادرستی 

نویسد: »...بعد از مرگ پدر و  می  1و شراینر اش الی ترین دوستای به نزدیکنبود. درنامه

ام.« و سپس  بهره بودهعشق خالص، بری از خودخواهی، بی  – مادرم، من از عشق واقعی  

کند که ادوارد خیلی سر  حال به یک مهمانی شام رفته، چون چند تا خانم  اضافه می

م که هر زن و مرد  ای داریجا خواهند بود... عالوه بر چیزهای دیگر ما مشکالت مالیآن 

برد... اما درحالی که من در اوج نومیدی هستم او عین معمولی را از نگرانی به گور می

خیالش نیست. باید به افرادی با ماهیتی شبیه  ادوارد غبطه خورد که ظرف یک ساعت  

احساس  گناه. من به  اندوه یا بیسپارند... مثل یک بچه، بیهمه چیز را به فراموشی می

احساسی  مطلق او، مگر مواردی که دردسری کنم، اما پیوسته از بیمسئله عادت نمی  این

ی برنارد شا که در این ایام مرتب به خانه  2کنم.« برای خودش داشته باشد، حیرت می

ی جدایی آن دو اشاره کرده بود.  اش به شایعهوآمد داشت، در دفتر یادداشتها رفتآن 

راستای آن  النور، در  از  اما  نباید یک کلمه  بود، که »هیچ کس  چه به دوستی نوشته 

ی آگاهی از شخصیت  واقعی اولینگ را پشت سر مسائل او بداند«، ظاهراً شوک اولیه

داد. اولینگ به همان سرحالی  گذاشته، و به زندگی و کار مشترک با ا ولینگ ادامه می

تی را به خاطر »گرفتاری  ی حضور در شورای اتحاد سوسیالیس پیشین بود، گاه وظیفه

 
1 Olive Schreiner 

2 Kapp, Second Volume, pp. 27-28. 
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اولینگ،   1886جالب آن که در سال    1کرد.پول در آوردن«، خیلی ساده »فراموش« می

 2ی زن« منتشر کرد. ای تحت عنوان »مسئله با همکاری  النور کتابچه 

النور هر آن  این است که  اعتمادبه نکته  برای داشتن   را که  بود، در  چه  نفس الزم 

کوشید جای  های سیاسی بود و میدوران شدیداً درگیر فعالیتاختیار داشت. در این  

پای خود را در فرایند  رشد  سوسیالیسم در انگلستان محکم کند. عالوه بر فعالیت در  

می دعوت  سخنرانی  برای  مرتباً  حزبی،  میتشکیالت  مقاله  گذران شد؛  برای  نوشت؛ 

ی آن به انگلیسی توسط مه و ترج  سرمایهکرد، برای تکمیل چاپ دوم  زندگی ترجمه می

را بهقولاولینگ، مسئولیت چک کردن نقل از ها  را  بوواری  مادام  عهده داشت؛ کتاب 

ی خود انتشار لیساگاره را با مقدمه  کمون پاریسکتاب  ی  هفرانسه ترجمه کرد، و ترجم

ی مقاله  18جمله چاپ  داد. او وقت زیادی صرف آماده کردن و چاپ آثار مارکس، از آن

با عنوان »انقالب و ضد   1896نیویورک کرد که در  دیلی تریبیون  ی  ارکس در نشریهم

انقالب در آلمان« منتشر شد. )النور خبر نداشت که مقاالت را در زمانی که مارکس  

هنوز به زبان انگلیسی تسلط کامل نداشت، و درگیر مطالعات اقتصادی خود بود، انگلس  

 میراث علمی و فکری مارکس همراه با انگلس، برای عنوان وصی نوشته بود.( ضمناً به

های ارزش اضافی( در فشار بود و در این مورد حتی )نظریه  سرمایهانتشار جلد چهارم  

گرفت، نوعی درگیری پیدا  با انگلس، که به تصور او به حد کافی این امر را جدی نمی

او به کائوتسکی که  یاران   کرد، که با شکیبایی انگلس مسئله حل شد.  از  تنها کسی 

می که  بود  روی مارکس  کار  کرد  خواهش  و  نوشت  نامه  بخواند،  را  او  خط  توانست 

قدر در این کار تعلل کرده بود که  ها را از سر بگیرد، غافل از آن که او آن نوشته دست

انگلس از او خواسته بود متن را پس بفرستد. النور در تدارک نوشتن بیوگرافی مارکس  

ها یا کپی مکاتبات مارکس و انگلس را که به ب ب ل و تالش زیادی کرد تا نامه  نیز بود و

 برنشتاین واگذار شده بود، به دست آورد.  

 
1 Tsuzuki, p. 127. 

2 Edward Aveling, The Woman Question. With Eleanor Marx Aveling. London: 

Swan Sonnenschein & Co., 1886. 
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به  جهانالنور  جوان،  زنی  کارل عنوان  فرزند  البته  )و  زبان  چند  به  مسلط  وطن، 

شده بود و  های مختلف سوسیالیستی شخصیتی شناخته مارکس(، در میان  فراکسیون 

کنگرهد آنر  اعضای  که  کارگری،  اخراجهای  دنبال  به  دستمزدها  کاهش  و  ها،  ها 

ها به دبیری و عضویت رادیکالیزه شده بودند، موقعیت خاصی یافته بود. در همین سال

ی کارگران گاز، که خودش سازمان داده بود، نیز  ی زنان اتحادیهی اجرایی شعبه کمیته 

اولینگ    1886انتخاب شد. در   و لیبکنخت، که از طرف حزب کارگر سوسیالیست  با 

شهر سخنرانی   35آمریکا برای سخنرانی دعوت شده بودند، به امریکا سفر کرد. آن دو در  

های کارگری، ازجمله در شیکاگو، علیه محاکمه و حکم اعدام هشت  کرده و در میتینگ

ار روزانه که به  اندازی در اعتصاب کارگری برای هشت ساعت کآنارشیست به اتهام بمب

بی تعداد  شدن  زخمی  و  آنان  از  تن  یک  شدن  کشته  و  پلیس  از خشونت  شماری 

محل اعتراضات، مشهور شد سخن   1ی هی مارکت«، اعتصابگران انجامید و به »قضیه 

گفتند. گفتنی است که اختالف نظر اولینگ با رهبران حزب کارگر سوسیالیست آمریکا 

ی او  های کارگری( و توصیه ای کارگری مرکزی )شوالیه ه ی همکاری با اتحادیهدرباره

ی ولخرجی و زندگی  ی بیشتر بر بسیج عناصر آمریکایی، و اتهامات حزب دربارهبه تکیه

های لندن،  تجملی سخنرانان به حساب کارگران در این سفر، و نشر این اخبار در روزنامه

ای این اتهامات  با نوشتن نامهبه شهرت نه چندان خوب اولینگ بیشتر لطمه زد. انگلس  

اعتبار کردن آن دو در محافل سوسیالیستی انگلستان خواند و نوشت را ابزاری برای بی

نگاری  داد از مقام پروفسوری در دانشگاه به روزنامهاگر دکتر اولینگ به پول اهمیت می

او را از بچگی آورد. او اتهامات علیه »دختر مارکس« را »که  با درآمد غیرثابت، روی نمی

 شدت محکوم کرد.شناخته و حاضرنیست که به او توهینی شود« بهمی

خارجی و  ناسیونالیست  فراکسیون  میان  استراتژیک  و  تئوریک  ستیز  اختالفات 

رهبری   به  دموکراتیک،  آن فدراسیون  برای  که  مارکسیست،  فراکسیون  و  هایندمان 

ناگسستنی پیوند  انترناسیونالیسم  با  با حمایت    سوسیالیسم  اولینگ،  النور و  داشت، و 

نمایندگی می را  آن  بهانگلس،  به درگیریکردند،  فدراسیون سرعت  های جدی درون  

عدم به  با حمالت شخصی  را  یکدیگر  بود. دو طرف  منافع طبقهانجامیده  به  ی توجه 

 
1 Haymarket Affair 
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النور بهکارگر متهم می   شدت درگیر این اختالفات بود. سرانجام در دسامبرساختند. 

کمیته 1884 در  انشعاب  و  ،  کمیته  از  اولینگ  و  النور  خروج  و  فدراسیون  مرکزی  ی 

باره به خواهرش لورا نوشت ناپذیر شد. او در اینی سوسیالیستی« چارهتشکیل »اتحادیه 

کند و قول داده »حاال که فدراسیون را از  که انگلس از مواضع او و اولینگ حمایت می

ما کمک خواهد کرد، عالوه بر آن بسیاری از کسانی که کنار   ایم به عناصر ناپاک زدوده

ها را هم جذب  اند نیز به ما ملحق خواهند شد، و با حمایت انگلس، آلمانگود ایستاده

ی گفتنی است که کمی بعد النور و اولینگ و انگلس از حمایت اتحادیه  1خواهیم کرد.«

ا در  روباتام  شیال  کشیدند.  دست  نیز  میینسوسیالیستی  فقط  باره  این  نویسد 

خودانعطاف بر  مبتنی  باندبازی  یک  نبود.  انگلس  و  اولینگ  النور،  سوی  از  - ناپذیری 

کند، »النور در مکتب پدری بزرگ شده بود که با شکست  بینی بود. و اضافه میبرحق 

بیمبارزه را  اول  انترناسیونال  نظرش،  با  مخالفت  و  فراکسیونی  پشتیبانی  ی  به  توجه 

گوید، »روشی که مارکس و انگلس  جا کرد. روباتام می]در هلند[ تعطیل و جابه  محلی

متداول کردند این بود که وقتی تصمیمی برمبنای یک بینش خاص اتخاذ شد، باید به  

2دیگران تحمیل شود.« 
  

و درگیری فعالیت  این مسائل  درگیر  النور که شدیداً  بر  را  زیادی  روحی  فشار  ها 

جمله بود کرد. از آن های کارگری بود، وارد میتشکیالتی و تالش برای بسیج اتحادیه

های  ، که به علت شکاف بین گروه1889تدارک مراسم صدمین سالگرد فتح باستیل در  

انگلس و  -های کارگری فرانسه و فراکسیون مارکس ها ) اتحادیهالمللی سوسیالیست بین

یک  در  اتحادیهلیبکنخت  و  بینسو،  »ممکنهای  و  حمایت  المللی  تحت  گرایان« 

بیانی با  و سرانجام  بود،  روبرو شده  با مشکل  و  ی  ههایندمان، در سوی دیگر(  انگلس 

ی موردنظر رسید. همچنین با حمایت فعال النور همراهی و امضای برنشتاین، به نتیجه 

ده بود(، در  ی پاریس تصویب شبود که نخستین تظاهرات اول ماه مه )که در کنگره

 
  ,Kapp-182، ص. 183. 1

بر  مقدمه.  2 روباتم    , Marx’s Daughters: Eleanor Marx, Rosa Ronald Florenceکتابی 

Luxemburg, Angelic Balabanoff, New York: The Dial Press, 1975, p. xxiv 
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هزار نفر در   300تا    250با حضور پل الفارگ و اولینگ و با شرکت     1890چهارم مه  

 تر در میدان کنکورد پاریس برگزار شد.هایدپارک لندن و تعدادی کمی کم

، النور پشتیبان مهمی را از دست داد. اما برای 1895اوت    5با درگذشت انگلس در  

ی انگلس او، لورا و کودکان   پیدا کرد، زیرا مطابق وصیتنامهاولین بار از لحاظ مالی امنیت  

ی انگلس خانه خریدند و النور در  جنی چن وارث اموال او شدند. هر دو خواهر با ارثیه

جوویش  "ای که در خیابان  باره به خواهرش نوشت » همچون یک یهودی از خانهاین

دانست. زمانی  خود را یهودی می  )النور همیشه  1کنم.«ام احساس غرور میخریده  "واک

ی جرولد  گفتهام«. بهبه یکی از رهبران کارگری انگلستان گفته بود، »من یک زن یهودی

خواند، نوعی  می  2ای نزدیکان مارکس، پدرش را »مور« سیگل، این که النور نظیر پاره

مذهبی  ی »هویتی« و نه  واضح است که این تأکید جنبه   3یادآوری  اصل و نسب بود. 

ترین لحظات من زمانی است یر گفته بود که »خوش داشت. النور به دوستش ماکس بی

و  نویسنده  چند  هستم.«  یهودی  کارگر  دوستان   میان  در  لندن  غربی  جنوب  در  که 

از دوستان بسیار نزدیک النور بودند. زمانی    4نویس یهودی، ازجمله ایمی ل وی،نمایشنامه

ر سخت افسرده شد، و کتاب او را که داستان زندگی یهودیان  که ل وی خودکشی کرد، النو

 5در انگلستان بود، به آلمانی ترجمه کرد. 

نگرانی از  چیزی  اما  همه  فشاراین  و  عاطفی  رابطهای  به  مربوط  روانی  ی ههای 

عالوه در آخرین روزهای زندگی انگلس از حقیقتی کاست. بهاش با اولینگ نمیمخرب 

لح از  که  شد  فردریک آگاه  واقعی  پدر  که  این  بود؛  ناگوار  بسیار  برایش  عاطفی  اظ 

خاطر وفاداری به مارکس و مخفی  فرزند هلن دموت، مارکس بود، و انگلس به  6)ف ر دی(، 

ها مسئولیت آن را به عهده گرفته  ی او با هلن دموت، در تمام این سالداشتن  رابطهنگاه

 
1 Jewish Walk, نگاه کنید به, Marx’s Daughters…p. 101 

2 Moor در انگلیسی , Mohr  در آلمانی 
3 Jerrold Seigel, Marx’s Fate, the Shape of a Life, Pennsylvania: The Pennsylvania 

University Press, 1978, p. 79. 
4 Amy Levy 

5 Seigel, pp.285-6 

6 Freddy Demuth 
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ر، وصی انگلس، النور به دیدار انگلس که در بود. با آشکار شدن این راز توسط سام مو

بستر مرگ بود شتافت تا حقیقت را از زبان او بشنود. انگلس که دیگر قادر به سخن 

انگلس  قول  به  که  النور  کرد.  تأیید  را  واقعیت  کاغذی  تکه  بر  نوشتن  با  نبود  گفتن 

حقیقت شوکه شد»می شنیدن  از  بسازد«  بت  یک  پدرش  از  آن  1خواست  از  پس  اما 

 ای با ف ر دی برقرار کرد.  ی بسیار صمیمانه رابطه 

جا مانده، ما با زنی  هایی که از او بهنکته این است که به داوری نزدیکان النور و نامه

اما نامطمئن از خود و نومید در زندگی  پرتوان، پرشور و فداکار در عرصه ی عمومی، 

ی جدید و  ایم. با انتقال به خانههشدن، مواجخصوصی، و با نیاز مبرم به دوست داشته

النور اغلب تنها میهای شبانهی معاشرتادامه  اولینگ،  ماند. شاید به همین خاطر ی 

داری از کبوتر، اش بود. همچنین برای نگهی دوستاناش مرتباً پذیرای سخاوتمندانهخانه

داری  ه داشت و در نگهها عالقگرفت. النور که از نوجوانی به بچهاز همسر لورا مشورت می

احساس می بیشتر  را  بچه  به داشتن  نیاز  بود،  در  از کودکان خواهرانش شریک  کرد. 

ها مثل  تواند برای بچهجا میی جدید نوشته بود »اینی خانهای به کائوتسکی دربارهنامه

درنامه و  باشد.«  خانه بهشت  در  کریسمس  نخستین  در  که  خواهرش ای  به  ی جدید 

می بچهنوشته،  وجود  »بدون  غمگوید  ایام   این  فکر  ها،  گاهی  است.  مزخرفی  و  انگیز 

که کوچولوها را داشته و از دست داده باشی یا  دانم کدام بدتر است، اینکنم نمیمی

باشی.« نداشته  را  تجربه  این  پدرم همیشه می  2هرگز  بود  گفت من  به دوستی گفته 

طرز که حس زنانگی مرا آزاد کرد و من به  بیشتر مثل پسرها هستم. این »ادوارد« بود

غیر قابل مقاومتی جذب او شدم. اما مرور  دوران کوتاه  زندگی  مشترک  النور با ا ولینگ 

اش،  دهد، چگونه »زنانگی«، عشق و احساس  تعهد او نسبت به شریک  زندگینشان می

ری از زن ان نیرومند،  مورد سوءاستفاده و تحقیر قرار گرفت. آیا این بهایی است که بسیا

  ؟اندبودهخاطر نیازهای عاطفی خود ناچار به پرداخت آن فرهیخته و مبارز  سیاسی، به

عنوان چیان، بهالمللی معدنی بینوقتی النور در هشتمین کنگره   1897در ماه ژوئن  

با   احوال  ثبت  دفتر  یک  در  مخفیانه  اولینگ  ادوارد  بود،  فعالیت  مشغول   مترجم 

 
1 Florence. p. 64 
2 Kapp, Second Volume, pp.641-42 
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از بیساله   22ی  هنرپیشه  النور، که  ازدواج کرد. نومیدی  گاه  وفایی گاه و بیای رسماً 

طلبی در  ج خود رسید. با این حال اولینگ هنوز با فرصتاطالع نبود، به اواولینگ بی

میخانه زندگی  النور  با  مشترک  روابطی  ظاهر  در  و  حفظ  کرد  کامالً  را  النور  با  اش 

دموکرات رفت، و به عضویت کرد. در ماه اوت همراه با النور به کنفدراسیون سوسیال می

چه در خانه برداشتن  هر آن  ی اجرایی انتخاب شد. کمی پس از آن، اولینگ باکمیته 

ی النور را ترک کرد. در  قیمتی بود، و با گذاشتن  یادداشتی با آدرس جدید خود، خانه

هدر دادن پولی که از انگلس به النور رسیده بود هم از نظر عاطفی،  حقیقت اولینگ با به

ور دست به هم از نظر مالی، النور را فریب داده و در شرایط سختی قرار داده بود. الن

ای به او نوشت که اش ف ر دی، که تنها محرم رازش بود، شد، و در نامهدامن نابرادری

رفتار اولینگ »بیماری اخالقی« است. اولینگ یک ماه بعد به میل خود برای مدتی به 

 ی مشترک بازگشت.  خانه

هاشدگی  ی بازمانده از النور به ف ر دی حکایت از نومیدی شدید و احساس رچند نامه

او دارد. پس ازآن که اولینگ برای بار دوم خانه را ترک کرد، به ف ر دی نوشت، »امروز 

توان چهارده تردید ]بیان[ ضعف است اما نمیی دیگری به ادوارد نوشتم. بیصبح نامه

ترین احساس کنم هر کسی با کمسال زندگی را پاک کرد، گویی وجود نداشته. فکر می

کنی  دهد. فکر میای پاسخ میهربانی و قدرشناسی، به چنین نامهشرف، چه رسد به م

دهد که روز بعد  ترسم که پاسخ منفی باشد.« بعد ادامه میاو جواب بدهد؟ تقریباً می

فدراسیون سوسیال جلسه  نمیی  رفت چون  نخواهد  او  که  این  و  است  داند  دموکرات 

واهد که به آن جلسه برود و اگر  خغیبت اولینگ را چگونه توضیح بدهد و از ف ر دی می

ی گردد یا نه. دو روز بعد در نامهجاست از او بپرسد که آیا به خانه بر میاولینگ آن 

دهد که اولینگ پس از فرستادن یادداشتی، به خانه  دیگری به ف ر دی به او اطالع می

نگفته، حیرت  برگشته، و از این که النور مشغول کار بوده و با آغوش باز به او خوشامد  

کند که به ا ولینگ کرده و هیچ توضیح یا عذرخواهی ارائه نداده است. النور تأکید می

کند به دیدار  گفته که رفتار او را هرگز فراموش نخواهد کرد. سپس از ف ر دی خواهش می

اولینگ گفتگو کند. در نامه او با  ف ر دی، که بیانگر   آنها برود تا در حضور  به  ی بعدی 

تنهایی و دلسقو از  اعماق نومیدی و تسلیم است،  النور در  بیشتر  شکستگی خود ط  
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تا »آخرین دهشاهی« و  می با وضعیت  وحشتناک ورشکستگی کامل  نویسد واین که 

1نویسد که سخت نیازمند مشورت با اوست. آبرویی« کامل روبرو است، و می»بی
  

توان قضاوت  کنترل احساسات، تفکر منطقی ورفته است؟ آیا کامالً بر النور چه می 

ها به خواهرش، هایی که در همین ماهگیری را از دست داده بود؟ با توجه به نامهو تصمیم

توان گفت که تنها در ارتباط به کائوتسکی، و به لیبکنخت که در زندان بود، نوشته می

ها که  ی سایر مسئلهش دربارههای دیگرتواند مثبت باشد. زیرا نامهبا ا ولینگ، پاسخ می

نفس اوست.  داری و اعتمادبهدرست در همان روزها نوشته شده، بیانگر  نهایت خویشتن

زندگی نوشتن  مشغول  که  برنشتاین  به  مینامهمثالً  بود  انگلس  انتشار  ی  که  نویسد 

 ی او و خواهرش باشد. های مارکس باید با اجازهنامه

 پایانِ تلخ

بیما که  فرصتریا ولینگ  بود،  گذاشته  وخامت  به  رو  خانهاش  به  النور طلبانه  ی 

هایش  ها، مراقبت از او را برعهده گرفت. در نامهی رنجشرغم همهبازگشت. النور هم به

سوزاند. بعضی از نزدیکان   به دوستان حتی بر الغر شدن  بیش از حد  اولینگ دل می

اش به م در رابطه با بیماری او و احتیاجی مشترک را هالنور، بازگشت اولینگ به خانه 

سوءاستفاده هم  و  میپرستاری،  النور  از  مالی  نوعی حقی  با  حتی  که  سّکوت دیدند 

هایی که  ی پدری مارکس با ف ر دی همراه بود. شاید نامهگرفتن برای افشا نکردن  رابطه

ای در ماه  کند. در نامهالنور در دو ماه آخر زندگی به ف ر دی نوشته این برداشت را تأیید  

تنها  داند چگونه دست، از شرایط وحشتناک خود نوشت و این که نمی1898ی  فوریه 

نامه پاسخ دهد. در  از جانب طلبکارها  به به تقاضای مداوم پول  پاسخ  ی دیگری، در 

ی او و روبرو شدن با اولینگ، که از ف ر دی هم مبالغی پول  امتناع ف ر دی از آمدن به خانه 

کنم مسائل را کامالً  دانم که تو نگران من هستی، اما فکر نمیگرفته بود، نوشت »می

نادرست  فهمم.« سپس ادامه میدرک کنی. خودم هم تازه دارم می دهد که کارهای 

کاری مثل ف ر دی قادر به درک  ی بیماری اخالقی است که افراد  درست]اولینگ[ نتیجه 

توافق ف ر دی با این ضعف و سازشکاری  النور در از عدم  وضوح حکایتآن نیستند. نامه به

 
1 Kapp, Second volume, pp.680-83 
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کند که بدهی  اولینگ به ف ر دی را فراموش نکرده  رابطه با اولینگ دارد. در نامه اشاره می

می تأکید  این  بر  کرد.  خواهد  بازپرداخت  را  آن  یعنی  و  کردن«  »درک  که  کند 

نیاز به »بخشیدن« ندارد، و  هایش به او آموخته که »درک کند« اما  »بخشیدن« و رنج 

تواند »دوست بدارد...« النور شدیداً نگران عمل جراحی آتی ا ولینگ بود و پس  تنها می

ای به  ترین عالقهتوجه به این که ف ر دی کوچکاز عمل هم که او را به خانه آورد، بی

تاد. در  فرسدانستن  حال ا ولینگ ندارد، مرتب گزارش پیشرفت بهبودی او را برایش می

ی مردن  نویسد و این که آمادهاش میاش و نومیدیپایانی دیگری از درد و رنج بینامه

1کند »تا وقتی او به من نیاز دارد متعهد به ماندن هستم.«است، اما تأکید می
  

می   1898مارس    31در   را  خود  تراژیک   تصمیم  سرانجام  کَپ النور  ایوون  گیرد. 

فرستد، و  ا با یادداشتی با امضای دکتر ا ولینگ به داروخانه مینویسد، او خدمتکار رمی

ای مورخان، ا ولینگ را در تصمیم النور  دهد. )پارهسفارش ترکیبی از مواد سمی را می

زندگی به  دادن  پایان  میبه  شریک  خانه    2دانند.( اش  در  که  زمانی  مواد،  دریافت  با 

می اتاقش  به  کوتاهتنهاست  یادداشت  دو  میمی  رود،  را  سم  و  دو  نویسد  این  خورد. 

یادداشت، اولی خطاب به اولینگ بود با این مضمون که آخرین سخن او همان است که  

سال  این  طول  اندوهدر  طوالنی   به  های  یادداشتی  دومی  و  »عشق«،  کرده،  تکرار  زا 

شایسته خواهرزاده تا  بکوشد  بود  نوشته  آن  در  که  بود  جنی  پسر  پدربزرگش  اش،  ی 

3شد. با
 

النور حقوق مربوط به آثار مارکس را که متعلق به او بود به فرزندان جنی و باقی  

فدراسیون  از  اولینگ  النور،  درگذشت  از  پس  بود.  کرده  واگذار  اولینگ  به  را  اموالش 

 دموکرات استعفا کرد و نزد همسرش بازگشت. سوسیال 

از کسانی که به النور بسیاری  از درگذشت  او بیزاریپس  اولینگ خاطر  از  شان را 

می دربارهپنهان  که  کردند،  این  و  دیگر  زنی  با  مجددش  ازدواج  اولینگ،  نقش  ی 

خانهبازگشت به  سوء اش  خاطر  به  النور  بوده،  استفادهی  النور  از  مالی  و  عاطفی  ی 

 
 pp. 688-92 همان 1
2 Seigel, p. 283. 

 .p. 697، همان 3



 

 
 

 هایده مغیثی 731

حتی خواستار به دادگاه کشیدن اولینگ بود، پا کردند. برنشتاین  سروصدای زیادی به

 ای دیگر ازجمله لیبکنخت این خواست را عاقالنه ندانستند.  اما پاره

مراسم درگذشت النور چند روز بعد با شرکت جمعیت بزرگی از فعالین سوسیالیست  

اش سالیان سال در دفتر فدراسیون  های کارگری برگزار شد، و خاکستر بدنو اتحادیه

کمونیست  ل سوسیا حزب  آن  از  پس  و  بریتانیا  سوسیالیست  حزب  سپس  دموکرات، 

در کنار پدر و مادرش و هلن دموت در   1956شد، و سر انجام در داری میبریتانیا، نگه

 هایگیت در لندن به خاک سپرده شد.  گورستان 

هایش، پس از مرگ النور زیاد دوام  کاریها و فریبطلبیی فرصت ا ولینگ با همه

نیاورد و بیماری کلیه او را از پای درآورد. او چهار ماه بعد از النور، در ماه اوت  همان  

ی دید مادی و تکامل داروینی، و نقش  رغم سهم مهم او در اشاعهسال درگذشت. به

یک از رهبران ای بریتانیا ایفا کرده بود، هیچمهمی که در جنبش سوسیالیستی و اتحادیه

یالیستی بریتانیا در مراسم یادبود مرگش شرکت نکردند. دلیل  جنبش کارگری و سوس

ی جنبش سوسیالیستی آن روشن بود؛ رفتاری که او با النور مارکس، این زن برجسته 

 بریتانیا کرده بود، قابل بخشش نبود.  

النور، پذیرش شکست بود. ی  ه شاید این داوری درست باشد که مرگ  خودخواست

وجه دستاوردهای مهم  هیچاین شکست در زندگی خصوصی بهاما مسئله این جاست که  

عرصه  در  نهاو  زندگی،  مختلف  جنبش های  در  النور  مبارزات  و  فعالیت  نظر  از  تنها 

های نگارشی و نظری را مورد تردید  ای بریتانیا، که در عرصه سوسیالیستی و اتحادیه 

ی مسکن« »مسئله   1887در  دهد؛ تیزبینی  او به حدی بود که انگلس زمانی که  قرار نمی

می بازنشر  به  را  کارگران،  مسکن  مورد  در  پرودونیستی  دیدگاه   با  مقابله  در  کرد، 

کند، که  النور در سفرش به امریکا، که در باال به آن اشاره شد، عطف میی  همشاهد 

بدهیچه  وامگونه  به  مربوط  اسیر  های  را  امریکا  کارگران  مسکن،  سنگین   های 

است. داراسرمایه کرده  فعالیت  1ن  به  اشاره  با  تامپسون،  پی.  در ای.  النور  های 

، و درجنبش رادیکال سوسیالیستی، از 1890تا    1880های  گرایی نوین در سالاتحادیه

 
1 F. Engels, The Housing Question, in K. Marx and F. Engels, Selected Works, Vol. 

2, Progress Publishers, 1977, p. 317. 
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الملل برخوردار بود با  عالقه و احترامی که النور در جنبش سوسیالیستی بریتانیا و بین

اش این بود که النور ی پایان زندگیاز نحوه تر  این سخن یاد کرده که »تراژدی بزرگ

شمارش حساب او ندانست چقدر مورد احترام همه در جنبش بود و این که دوستان بی

  1دانستند.«را از اولینگ جدا می

درک این مسئله که زنی چنین ُپرتوان و برجسته، در زندگی خصوصی در رابطه با  

زندگی بوهمراه  ضعیف  و  شکننده  چنین  بهاش،  و  همه د،  و  رغم  نادرستی  ی 

والدین  کاریفریب آیا  است.  پیچیده  بسیار  نداشت  را  او  از  جدایی  توان  معشوق  های 

های  نامهویژه پدرش را در چگونگی  پرورش دادن او باید مقصر دانست. مرور زندگیبه

النور و مارکس نشان از نوعی انتظار فرهنگی از دخترکوچک خانواده برای خدمت به  

بزرگخ خواسته واهران  از  اطاعت  و  مادر  پدرو  و  توصیه تر  و  آیا  ها  دارد.  پدر  های 

زیست باید محکوم کرد که تجرد و زندگی  ای را که در آن میماندگی  فرهنگی  زمانهعقب

دانست؛ آیا  بدون وجود مردی در هیئت معشوق یا شوهر را نوعی شکست در زندگی می

این آسیب زنانی  باید  روانی  پذیری در  را به ضعف  شخصیتی و شکنندگی  النور  نظیر 

ورزی و گرایش بیشتر ی تفاوت جنسیت در عشق را نشانهفردی نسبت داد، یا باید آن

 زنان به خطرکردن درعشق و شکیبایی بیشتر زنانه نسبت داد.  

  

 
1 E. P. Thompson,   نقل شده در کتابMarx’s Daughters P. xxxii  
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 رزا لوکزامبورگ

 آلمان«   ی مغزها  نی»ازبهتر

هانا آرنت،    قول برانگیزترین، و بهترین و بحثمسحورکنندهرزا لوکزامبورگ شاید از  

اندام، یهودی   های سیاسی قرن بیستم اروپا باشد. زنی کوچک ترین چهرهشدهدرککم

اش ی انقالبیای داشت، نه در پروژهکنندهلهستانی، با پای معیوب که نه زیبایی خیره

داد و نه در سیاست رسمی کشور  خواست رسید، نه دولتی تشکیل  به موفقیتی که می

اش آلمان، نقشی عمده یافت. او زن جوانی بود سرشار از انرژی و پیگیری سیاسی،  دوم

ناپذیر، با قلم و زبانی تندوتیز،  با ذهنی پیچیده، صداقت انقالبی، وفادار به آرمان، سازش

کزامبورگ اهمیت  نویسان  لو ای از زندگینامهمانند سیاسی و اخالقی. پارهو شجاعت  بی

رغم   اند، و این که بهاش ذکر کردهاو در تاریخ سیاسی مارکسیسم را در استقالل  فکری

همه ایدهجانبهتعهد   اعتبار  مارکسیسم،  به  دکترین  اش  به  و  رفت  آن  از  فراتر  هایش 

انقالبی سوسیالیستی تنها تحقق  قوانین ماتریالیسم   اخالقی تبدیل شد. او در فعالیت 

از همین رو بود که با آن   1دید. دید، بلکه آزادی و پیشرفت بشر را میکتیک را نمیدیال

های عمیقاً حامی  انقالب  که او و کارل لیبکنخت )و یوگیهس( شاید تنها مارکسیست

ی ی نخستین »نشانه دموکرات آلمان بودند، با مشاهدهاکتبر روسیه در حزب سوسیال 

در سرکوب مخالفان، اعالم کرد که »آزادی سیاسی شوم« سیاست دولت نوپای شوروی  

  های مخالف دولت نشود، اصالً آزادی نیست.«اگر شامل گروه

اعتباری در جنبش  از چنان  آلمان  به  از ورودش  تنها چند ماه پس  لوکزامبورگ 

های مهم حزب  دموکراسی آلمان برخوردار شد که ویراستاری یکی از روزنامهسوسیال  

ترین ترین و معتبراو گذاردند. از اعتماد به نفسی برخوردار بود که برجسته ی عهدهرا به 

ها را،  های تئوریک و سیاسی به چالش کشد و آنرهبران سوسیالیست اروپا را در عرصه 

سرشناس با  او  تئوریک  جدل  و  بحث  وادارد.  پاسخ  به  اکراه،  با  ترین  هرچند 

نمونه مارکسیست آن  از  بیستم  قرن  بهای  ایدهاند؛  و  برنشتاین  ادوارد  با  مثال  ی  رای 

و   اولتراسانترالیست  حزب  و  لنین  با  سوسیالیسم؛  به  گذار  در  او  رفرمیستی  

 
1 J.P. Nettl, Rosa Luxemburg, New York: Schocken Books, 1969, P. 7.  
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ی استراتژی اعتصاب عمومی،  درباره  و اگوست ب ب ل  کارل کائوتسکیای او؛ با  »سربازخانه« 

سوسیال درحزب  )اول(  جهانی  جنگ  طرفدار  نمایندگان   با  در    و  )س.د.(  دموکرات 

در   مارکسیست  1913رایشتاگ.  اولین  از  طرحنیز  که  بود  سرمایه  هایی  ی  انباشت 

 به نقد کشید.   1انباشت سرمایهمارکس را در کتابش تحت عنوان 

رزا معرفی  در  مدرسه   کائوتسکی،  در  تدریس  »از برای  یکی  را  او  ی حزب س.د. 

لنین سه سال پس از قتل لوکزامبورگ با استفاده از    2های آلمان« خواند. بهترین مغز

تواند در سطح مرغ پرواز کند، اما مرغ هرگز قادر  یک تمثیل روسی، که عقاب گاه می

رغم  اشتباهاتش«، به عقاب    نیست که در ارتفاع عقاب به پرواز درآید، لوکزامبورگ را »به 

آثار   مجموعه  و  بیوگرافی  انتشار  در  آلمان  د.  س.  حزب  که  این  از  و  نمود،  تشبیه 

تروتسکی لوکزامبورگ را »زنی   3لوکزامبورگ کوتاهی کرده، آن حزب را سرزنش کرد. 

ای نجیب، چشمانی زیبا که هوش از آن اندام، شکننده، بیمارگونه، اما با چهرهکوچک 

کرد« توصیف کرده وید و انسان را با جسارت، اندیشه و کاراکتر خود مجذوب میترامی

به  4بود. جنبشلوکزامبورگ  رادیکال  رهبران  پرشورترین  از  یکی  های  عنوان 

  - ای لهستانیدموکراسی آلمان و لهستان، از نظر بورژوازی مرتجع آلمان، غریبهسوسیال 

شد.  خطری برای مالکیت مقدس، قلمداد می  یهودی، تشنه به خون، به دور از زنانگی و 

( ، و سرانجام قتل  1918-1915این خصومت  عمیق، زندانی کردنش در دوران جنگ )

و شبه به   1919ژانویه    15اش در  فجیع اجیر   اوباش   را  دست  »فرای کورپ«  نظامیان 

 دهد.  توضیح می

 

  

 
1 Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, 1913, 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulation-capital/ 
2 Harry Harmer, Rosa Luxemburg, London: Haus Publishing, 2008, p. 75. 

3 Nettl, p. xxxi 

4 Harmer, Rosa Luxemburg, p. 72, 157 .در لئو تروتسکی، زندگانی من، ص  
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 شورشگری از نوجوانی

میالدی )همزمان    1871ی یهودی در پنجم مارس  خانوادهترین فرزند یک  رزا جوان 

با کمون پاریس( در شهر کوچکی در لهستان به دنیا آمد. نقل قولی از لوکزامبورگ که  

خوبی های او نقل شده، بهها بعد از سلول زندان نوشته و در بسیاری از بیوگرافیسال

نویسد  از خردسالی است. او می  قرار، بلندپرواز، شورشی و جستجوگر  اوبیانگر سرشت بی

چه  دختربچه که  وقتی  پنجره گونه  از  نبوده  بیش  خورشید ای  آمدن  باال  به  خانه  ی 

با خود فکر میمی و  واقعی« جایی در دوردست،  نگریسته  »زندگی  زندگی،  کرده که 

 ای دویده که هنوز در پشت  ها جریان دارد... و او از همان زمان به دنبال زندگیورای بام

  1کند. ها خود را از او پنهان میبام

رزا که در خردسالی به علت یک بیماری و اشتباه پزشک تا آخر عمر دچار لنگی پا  

خواهی آشنا های آزادی شد، در دوران دبیرستان در ورشو، پایتخت لهستان با اندیشه

را از    رحمی پلیس تزاری در سرکوب اعتصابات کارگری  صنایع نوپای لهستانشد و بی

ی دبیرستان به نخستین حزب مارکسیستی لهستان،  نزدیک تجربه کرد. پس از خاتمه

 »پرولتاریا« پیوست.  

ناچار به فرار به زوریخ شد. در سویس، لوکزامبورگ با رهبران   1889دو سال بعد در  

لوب ک،   کارل  آلمان،  و  سوسیالیست  ببل  اگوست  لیبکنخت،  ویلهلم  کائوتسکی،  کارل 

که از تیررس قانون ضد سوسیالیستی آلمان فرار کرده و در تبعید    2نشتاین،ادوارد بر

میبه پرآوازهسر  مارکسیست   انقالبیون  نیز  و  گئورگی بردند،  جمله  آن  از  روس،  ی 

 آشنا شد.   3پلخانف، و را زاسولیچ و پاو ل اکسلراد

 

 
1Elzbieta Ettinger,(Edited and Translated), Comrade and Lover: Rosa Luxemburg’s 

Letters to Leo Jogiches, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1981, P .xxii 
2 Karl Lubeck, Karl Kautsky , Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Eduard Bernstein, 

Georgii Plekhanov, Vera Zasulich, Pavel Axelrod 
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 رزا و لئو یوگیهِس

همکاری سیاسی  ماندنی لوکزامبورگ ی عاطفی و  در تبعید سوییس بود که رابطه

ی لیتوانیایی، آغاز شد. یوگیهس نیز مانند رزا جوان بیست و چند ساله  1با لئو یوگیه س، 

هم و  دانشجو،  و  سیاسی  پایهمهاجری  در  او  دموکراسی رزم  »سوسیال  حزب  گذاری 

 پادشاهی لهستان« بود.

  1891ی لوکزامبورگ از  تأثیرات مثبت و منفی این رابطه در زندگی سیاسی و شخص

ی برخورد آن دو نحوه، و 1919در ی چند ماه از یکدیگر تا کشته شدن هردو به فاصله

ای است شان، دریچهی تاریخی و انقالبی زمانهبا مسائل سیاسی و خصوصی در زمینه 

ای، و یک  عنوان یک تئوریسین سوسیالیست و انقالبی حرفهبر شخصیت لوکزامبورگ به

نی با  باورها و دلبستگیزن  انسانیازها،  این دو )که ما  اش. گفتهای  وگوهای مکتوب 

های  های لوکزامبورگ به یوگیهس به آن دسترسی داریم، زیرا نامهعمدتاً از طریق جواب

نشان نمانده(،  باقی  رزا  به  پیچیدگیدهندهیوگیهس  و ی  بشری،  طبیعت  های 

ی عشقی،  شدن فعالیت انقالبی و رابطه   ناپذیری است که درهم تنیده های چارهدشواری 

پذیری   آورد، و نیز شاید اهمیت عامل جنسیت در تفاوت انتظارات، نیازها، آسیبپدید می

 دهد.  های دو طرف رابطه را نشان میعاطفی و واکنش

ات ینجر، مترجم و ویراستار گزیده نامها لزب یتا  از  یوگیهس،  ای  به  لوکزامبورگ  های 

دهد خودش ها که تنها جایی است که لوکزامبورگ به خود اجازه مینامه  نویسد این می

هم  دهد که آرمان سوسیالیسم که لوکزامبورگ و یوگیهس را بهخوبی نشان میباشد، به

ی تمام و کمال را محقق داد، نتوانست آرزوی لوکزامبورگ به داشتن یک رابطه پیوند می

کردند و  خواستند از یکدیگر دریغ میی بشریت میای را که براسازد، زیرا هر دو آزادی 

به هیچ چیزی  آنها  از  نمیکدام  مدارا  و  سازش  دربارهنام  داوری  این  ی شناختند. 

لوکزامبورگ شاید تنها تا حدودی در رابطه با یوگیهس واقعیت داشته باشد. چون درست 

ی و انسانی در دو  است که لوکزامبورگ و یوگیهس از نظر رفتار اجتماعی و روابط عاطف 

 
1 Leo Jogiches 
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نامه اما  داشتند،  قرار  مخالف  آینه سوی  حال  عین  در  لوکزامبورگ  از  های  است  ای 

ادامه تالش و  حفظ  برای  پایان  تا  آغاز  از  او  نفس   های  به  اعتماد   تقویت  و  رابطه  ی 

هایی که گاه با اظهار عشق و ابراز دلتنگی و اشتیاق، گاه با  ی یوگیهس. تالششکننده

ها و  آلی از زندگی مشترک آینده، و گاه با ستایش نظرات و ایدهصویری ایدهی تارائه 

های یوگیهس همراه بود. به عبارت دیگر در دورانی که اعتبار و شهرت سیاسی و کمک

حزبی لوکزامبورگ در جنبش سوسیال دموکراسی آلمان منظماً رو به افزایش بود، و  

اش برای حفظ رابطه با داشت، ص رف تالشعنوان یک زن نیز مورد توجه قرار  حتی به

ازجمله امساک در ابراز عالقه،  آمیز  او،  رغم  رفتار دلسردکننده و حتی توهینیوگیهس، به

های  شدت خواهان آن بود، و گاه حتی پس فرستادن هدیهخودداری از ازدواج که رزا به 

بوهمگی    1رزا،  لوکزامبورگ  جانب  از  سازش  و حتی  مدارا  از  مدام نشان  البته  رزا،  د. 

کرد و انتظار  توجه و  اش سرزنش میبعدی و خشکخاطر رفتار  سرد، یکیوگیهس را به

در مورد یوگیهس  ای به لوییز کائوتسکی،  ی متقابل را از او داشت. او زمانی در نامهعاطفه

 نوشت که »او دوست داشتن بلد نیست«. 

های نابودی را در همان آغاز جوانه   ای که به گفته ات ینجر ازی رابطه مشکل عمده

کرد، بخشی به شخصیت  متفاوت آن دو، و بخش دیگر به تفاوت قدرت   خود حمل می

بود.   مربوط  انسانی  و  سیاسی  ارتباط  ایجاد  در  دو  آن  انرژی  و  تئوریک  و  فکری 

لوکزامبورگ سرشار از عشق به زندگی، حس زنانگی، تحسین زیبایی و پذیرای وابستگی  

ی  کنندهای دوران خود بود؛ یعنی نفیبود. یوگیهس اما درست نماد انقالبی حرفه  انسانی

ی چه ممکن بود توجه را از مبارزهی کارگر و هر آنهر نوع دلبستگی جز به آرمان طبقه

انقالبی منفک کند. او توان  نشان دادن احساسات و دادن و گرفتن  محبت را نداشت، و  

داد. او وابستگی به خانواده و درگیری عاطفی  تی نشان میدر حفظ استقالل خود سرسخ 

دانست و هیچ تعلق خاطری جز به انقالب برای او وقت انقالبی میرا مانع فعالیت تمام

 مجاز نبود.

ی برخورد  یوگیهس در جنبش سوسیالیستی ریشه داشت، و حتی به نوعی  این نحوه

ها بوده )و  برای بسیاری از مارکسیست چون و چرا  شامل  خود  مارکس هم، که الگوی بی

 
1 Ettinger, p. 57 
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اش  رغم آن که مارکس خانوادهنویسد، بهطور که ماری گابرییل میشد. همانهست(، می

می عزیز  میرا  ترجیح  اما  گرفتاری داشت  از  دور  را  خود  روزمره  داد  با    --های  که 

ی همه  قرار دهد. او آماده –ها همراه بود های زیادی برای همسرش جنی و بچه مشقت

تر بود.  ای عادالنهنوع فداکاری شخصی در راه پیشبرد  هدف نهایی، یعنی خلق جامعه

شد. گابرییل اضافه  ی خصوصی همراه میاما نبرد علیه ستم اجتماعی، با ستم در عرصه

وقف هنرش میمی را منحصراً  بود که خود  او درست مثل هنرمندی  که  و  کند  کند 

او وفق  اده ازخانو با شرایط  را  را درک کنند و خود  او  اهمیت کار  انتظار دارد که  اش 

  سرمایه ی مارکس به انگلس زمانی که از سفری در رابطه با چاپ جلد اول  نامه  1دهند. 

کند. مارکس در این نامه ازعذاب زندگی  خانوادگی،  بازگشته بود، این داوری را تأیید می

آزارو  درگیری  آن میهای خانگی،  از  مانع   دائمی، که  و اذیت  از دردسر  آزاد  شود که 

 2کند. مسئولیت به کارش برسد، شکوه می

درباره میات ینجر  یوگیهس  با  لوکزامبورگ  بینش  تفاوت  نهی  »]رزا[  تنها نویسد، 

کشی خالف طبیعت  جست، بلکه ریاضترستگاری را در سرکوب غرایز طبیعی خود نمی

دانست، برای دید. خوشبختی فردی که یوگیهس آن را گناه مییاو بود و آن را مخرب م

این تفاوت   3ی طبیعی مبارزه برای خوشبختی و تکامل همگان بود«. لوکزامبورگ ادامه

سبب جذابیت لوکزامبورگ، اعتماد به نفس و استقالل رأی و شهامت سیاسی و رشد  

ان )لهستان و روسیه( بود. ارتباطات واعتبار حزبی او در جنبش سوسیال دموکراسی آلم

گیری یا انزوای اختیاری یوگیهس وتمایل او به در سایه ماندن و اعمال نفوذ  اما گوشه

از طریق لوکزامبورگ، بود.فکری به ن تل نیز به همین نکته   4طور غیرمستقیم  ج. پی. 

از  توانست با صراحت کامل  هایش به یوگیهس میاشاره دارد، که رزا که تنها در نامه

در حزب شکوه کند، از یوگیهس جوابی جز مخالفت احساس تنهایی و بیگانگی خود  

 
1 Mary Gabriel, Love and Capital: Karl and Jenny Marx and the Birth of a 

Revolution, New York, Boston and London: Little Brown and company, 2011, 

pp.189-90. 

 همان، ص. 344 2
3 Ettinger, ص. xvi 
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گرفت. یوگیهس تنها وقتی از رزا  دائمی و دلخوری از استقالل  روزافزون فکری او نمی

به  او  بود که  او ی جزییات کارهای خود و حساب مخارجتفصیل همه راضی  به  را  اش 

ی حزب  ی متمکنی بود، هزینهگیهس که از خانواده )گفتنی است که یو   1داد.گزارش می

می تأمین  را  لوکزامبورگ  زندگی  مخارج  و  روزنامه  انتشار  و  لهستان  د.  در  س.  کرد. 

 ی آن دو با یکدیگر، این نکته نوعی اهمیت نمادین داشت.(  رابطه 

آرمان کارگران،  ی  به پاریس، محل انتشار روزنامه  1894با سفر لوکزامبورگ در   
های رابطه بین این  ان حزب س.د. لهستان که لوکزامبورگ سردبیر آن بود، دشواری ارگ

شود. لوکزامبورگ که ضمناً درگیر پژوهش برای تز دکترا دو با وضوح بیشتر آشکار می

با شخصیت ارتباط  ، 'ژان ژور س'ی سوسیالیست فرانسه مثل  های برجسته و برقراری 

های  تفصیل گزارش فعالیتر هر نامه به یوگیهس بهبود، د  'ادوارد وَیان'و    'ژول گ د'

نویسد که به جشن سالروز  کمون پاریس  داد. برای نمونه میاش را میهایخود و مالقات

های بسیار »سطحی« ازجمله سخنرانی  »ُپل الفارگ« را شنیده است. رفته و سخنرانی

ان عاشقانه مورد خطاب قرار اش و با بی ها به یوگیهس او را با نام کودکیدر اغلب نامه

هایش در  گوید؛ برای نوشتن مقالهاش برای او سخن میقراری و دلتنگیدهد و از بیمی

های او استقبال و  شود و از پیشنهادها و ایدهی حزب، نظر یوگیهس را جویا میروزنامه

یاق  دریافت  با این حال، رزا که پیش از رفتن به پاریس از انتظار و اشتکند.  قدردانی می

نوشت، اما  دهد« میی حیات میی ادامه ی یوگیهس که »به او شادی، نیرو و انگیزهنامه

ی حزب(، و  ، )روزنامهآرمان کارگرانهای او »هیچ چیز جز  نامهدر پاریس از این که در 

کرد که  کرد. ش کایت میهای او« وجود ندارد، شکوه میانتقاد از کارهای رزا و توصیه 

دهد، آرمان ما و خاطرات  عواطف گذشته است، و  هم پیوند میچیزی که ما را به »تنها

کنم.« او در عین  روشنی خاصی درک میجا بهاین دردناک است و من این را در این

ی  کند که بدون مشورت با او تصمیمات سازمانی دربارهحال از یوگیهس شدیداً انتقاد می

شده که برای لوکزامبورگ که »اعصابش ضعیف است«   روزنامه گرفته و با تبختر مدعی

2اطالع از این مسائل جزئی ضروری نیست.
 

 
1 Nettl, Rosa Luxemburg ،p. 92.   
 Letter 2…p. 8-12 ,همان  2
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ی عزیزم همراه آمیز حتی وقتی با کلمهلوکزامبورگ برآشفته از »این برخورد توهین

های مداوم  یوگیهس، که فالن کار را بکن، یا فالن کار  دهد که توصیه باشد«، جواب می

خواهد  ی دیگری ازیوگیهس می.« در نامهادبانهاند وهم بیزیاد تکراریرا تسریع کن، هم  

نامه در  کند  لطف  از  که  پر  »جهان  چون  نکشد  خط  تأکید  به  را  کلمات  زیر  هایش 

شان بزنی متوجه مطلب  هایی نیست که، به نظر تو، فقط وقتی با چوب به کلهاحمق 

خواهد  ین معنی نیست که او میکند که نوشتن این نکات به او اضافه میشوند.«  می

اش گوید دلیل نوشتنتواند باشد، تبدیل شود. مییوگیهس به شخص دیگری که نمی

  1اش دست بر نداشته است. ی ابراز احساس این است که متأسفانه هنوز از عادت  احمقانه 

کند یوگیهس از سنگ ساخته شده و نویسد گاهی احساس میی دیگری میدر نامه

مراتب بیشتر از احساساتی که  ترین جزئیات  مربوط به کار، بهترین و احمقانهتاهمیکم

کمی فروتنی داشته »  کندشود، برایش جالب است و اضافه میاز قلب رزا سرریز می

باش... از نشان دادن احساست شرم نکن و نترس که جواب کافی از من نگیری، البته 

 2.« در صورتی که اصالً احساسی داشته باشی

تحسین  اشتیاق،  و  زندگی  حس  از  سرشار  لوکزامبورگ  که  آن  ی  کنندهواقعیت 

آینده به  امید  از  ُپر  باهم  زیبایی و  و  بود آن دو در کنار هم  بود که قرار  ی مشترکی 

های زیبایی که به این  هایش به یوگیهس از لوازم زندگی مختصر و چیزبسازند. در نامه

نظر  منظور خریده می و  برای خرید چیزهای دیگر مینویسد  را  ریز  یوگیهس  پرسد؛ 

اش مثل خرید لباس را توجیه  های شخصیدهد و گاه عذرخواهانه هزینهاش را میمخارج

اش نسبت به دوستان  جوی یوگیهس، بیزاری )و شاید حسادت(کند. طبیعت سلطهمی

انتقادش از سرووضع رزا و بی از همه،  مشان و شاید مهنظمی زندگیلوکزامبورگ،  تر 

اش از سرشناس شدن رزا که دکترایش را هم دریافت کرده بود، و موفقیت ناخوشنودی 

رزا   مربی  را  خود  که  را  یوگیهس  اروپا،  رهبران س.د.  تحسین  و  احترام  جلب  در  او 

او میدانست، خشمگین میمی به  نبود که  پنهان  رزا  از چشم  نکته  این  نویسد،  کرد. 

 
 9همان ص  1

 18-19، ص 4همان، نامه شماره  2
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ظن تو، روابط ما را مسموم دنم شاید به خاطر غرور و سوء»موفقیت من و سرشناس ش

1خواهد کرد و هرچه جلوتر برویم، وضع بدتر خواهد شد.«
 

اش این کشاکش عاطفی پس از رفتن لوکزامبورگ به برلین، به دنبال ازدواج ظاهری

موفقیت و  آلمان  د.  به حزب س.  ملحق شدنش  آلمان،  شهروندی  دریافت  های  برای 

مأموریتادرپیپی انجام  در  سخنرانیش  حزبی،  نشریات  های  در  مقاالتش  چاپ  و  ها 

می بیشتری  شدت  هفت  حزب،  در  برنشتاین  با  لوکزامبورگ  تئوریک  جدل  گیرد. 

صورت جزوه به  1898)که در    فولکتسایتونگ الیپزیکی  درپی در روزنامهی پیشماره

حبوبیت لوکزامبورگ افزود. رزا به چاپ رسید( به اعتبار و م  رفرم یا انقالبتحت عنوان  

از آن بود که این استدالل را قبول داشت که سقوط نظام سرمایه داری بسیار کندتر 

بینی کرده بود. ضرورت تبلیغ برای رفرم در دوران غیرانقالبی را نیز انکار مارکس پیش

مرحلهنمی را  آن  اما  تحول کرد،  مختلف  لحظات  در  سوسیالیسم  برای  مبارزه  از   ای 

های متفاوتی را دانست، چراکه مبارزه در مراحل مختلف تاکتیکی طبقاتی میجامعه

های متفاوت تحول تاریخی نبودند که به طلبید. اما به نظر او رفرم و انقالب شیوه می

دلخواه از پیشخوان تاریخ، مثل انتخاب این یا آن غذا، انتخاب شوند. قوت استدالل و  

او   انتقاد،  در  او  حلقه شجاعت  وارد  برجسته را  رهبران  نزدیک   معاشرین   حزب  ی  ی 

از آن به ز تکین، که  خصوص کارل کائوتسکی، ویلهلم لیبکنخت، اگوست ببل و کالرا 

 کند.  ترین دوست رزا شد، میپس تبدیل به نزدیک

گذاشت،  هایش میوآمدها و رفتلوکزامبورگ یوگیهس را در جریان جزئیات فعالیت

اش تنها چند ماه پس از برقراری ارتباط با حزب س.د. آلمان  گزیده شدنجمله براز آن 

، که یوگیهس با قاطعیت و با ارسال تلگرام او  آربایتر تسایتونگی  به سردبیری روزنامه 

عکس بود.  کرده  منع  آن  پذیرش  از  بهرا  یوگیهس،  رزا  العمل  تشویق  و  تبریک  جای 

اش ود، که البته احتماالً انعکاس خشمخاطر ولخرجی و خرید یک کُت بسرزنش او به

پشتیبانی  ی او. این عدمرغم توصیهبود از تصمیم رزا به پذیرش این موقعیت حزبی علی

ترین یار و همراه خود نیاز داشت زیرا در شرایطی بود که لوکزامبورگ به حمایت نزدیک

وردپسند بسیاری از  تعارف  او در انتقاد ازرهبران حزب، مرادیکالیسم و زبان تند و بی

 
1 Harry Harmer, Rosa Luxemburg, London: Haus Publishing 2008, p. 21 
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که از  ی او علیه موضع برنشتاین، با آنرفقا و رهبران حزب نبود. انتقادات تند و گزنده

خصوص کائوتسکی و ببل قرار داشت،  نظر محتوا مورد تأیید و تشویق رهبران حزب، به 

یری  داد. رادیکالیسم و ناشکیبایی رزا سبب درگگیری قرار میاما او را آماج انتقاد و جبهه

تابیدند، و نهایتاً  نیز بود که رهبری او را برنمی  آربایتر تسایتونگدائمی او با نویسندگان   

کتاب   زمان  آن  در  که  ببل  انجامید.  روزنامه  سردبیری  از  او  استعفای  و  به  زنان 
جا خواندن استعفای رزا، جانب مخالفان او را  را نوشته بود، با نادرست و بی  سوسیالیسم

جالب آن    1گرفت و نوشت رزا » ثابت کرد که خیلی زن است، نه یک رفیق حزبی«]![ 

که همین روند بعداً زمانی که لوکزامبورگ به اتفاق »فرانتس مرینگ« مشترکاً سردبیری  

فولکتسایتونگی  نشریه  به  الیپزیک  لوکزامبورگ، را  شهرت  شد.  تکرار  گرفت،  عهده 

خواهد اراده و نظرش را به طلب« که همیشه میعنوان زنی به تعبیر مرینگ »قدرت به

روزنامه تحمیل کند، ببل را واداشت تا به او هشدار دهد که از حمله  همکاران و کارکنان  

2به چپ و راست در آن واحد پرهیز کند. 
 

 جدایی عاطفی از یوگیهس

اوایل سال   از    1900از  سال تالش برای به هر قیمت کنار    15لوکزامبورگ پس 

تناع یوگیهس  مهری و تزلزل  عاطفی یوگیهس، خسته و دلتنگ از امآمدن با بدخُلقی، بی

تواند شرایطی را  به ملحق شدن به او در آلمان، به یوگیهس اخطار کرد که دیگر نمی

از آن به بعد رابطه را به مسائل کاری محدود  فهمد و نه قبول دارد بپذیرد، و  که نه می

میلی  او نوشت که رفتار یوگیهس را »نسبت به خود تحقیرآمیز« و نشان بی  خواهد کرد. 

 3اش برای وارد شدن به وصلتی دائمی و روابط زناشویی«ن شهامت باطنیاو و »فقدا

ی ی دودلی او پس از این اخطار به قطع رابطهچه درخور توجه است ادامه. اما آنداند می

اش کرد، هرچند شکایتی یوگیهس نظرش تغییر میکامل بود. یعنی با هر ابراز  عالقه

نویسد پس  ای به او میبل ادامه داشت. مثالً در نامهاز رفتار او شاید حتی شدیدتر از ق 

 
1 Nettl, 104 ص 

 23-122همان، صفحات  2

3 Ettinger, 93 نامه شماره 32، ص. 92- و 
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از آخرین دیدارشان در سوییس، دیگر تردید ندارد که او »برای ]یوگیهس[ زنی مثل  

کند در  نویسد« و اضافه میها است، با این تفاوت که زنی است که مقاله میی زن همه

ی ها با رابطهی آنمقایسه  شان هستند و بیند که مورد پرستش مردانبرلین زنانی را می

 داند. یوگیهس با خودش را آزاردهنده می

اش صرف نوشتن مقاله برای نشریات رَوی یوگیهس، برای رزا که تمام وقتطفره

تدریس در مدرسه با  حزب،  مذاکره  و  حزبی  و  ی حزب، شرکت در جلسات کارگری 

رک بود، با فشار  رهبران حزب و سبک و سنگین کردن پیشنهادها برای همکاری مشت

مضاعف جسمی و روحی برای او همراه بود. در همین زمان بود که رزا دعوت کائوتسکی  

برای همکاری  در آماده کردن جلد چهارم کاپیتال برای چاپ را نپذیرفت، چون فکر  

تنها میمی او کار  گ ل بکشد.  کرد قصد کائوتسکی همکاری واقعی نیست و  از  خواهد 

ی حزب در وپال دربارهنویسد، »از پرتاین فشارها به یوگیهس می  خسته و افسرده از

نمی بر  دست  نمیلهستان  حرف  پیوندمان  به  راجع  کلمه  یک  اما  واقعاً  داری  زنی. 

ی این دو به دلیل  با این همه، رابطه  1کنم.« فهمم یا شاید از فهمیدن اجتناب مینمی

جویی سیاسی او، که از ی فرصتی عاطفی یوگیهس وحتتصمیمی یا سوء استفادهبی

خصوص خواست لوکزامبورگ و بهزد، اما ضمناً نمیسو از هر نوع تعهدی سرباز مییک

او را از دست بدهد، ادامه می از طریق  وگو  یابد. حتی گفتاثرگذاری بر امور سیاسی 

برای مدت  درباره یوگیهس  ادامه داشت.  نیز  سایر جزئیات  و  لباس  ازدواج،  مراسم  ی 

ی  وتاهی به برلین رفت و در آپارتمانی که رزا گرفته بود، و به او احساس »یک خانهک

 داد، اقامت کرد. واقعی« را می

یوگیهس    با  رابطه  ابتدای  از  را  مادر شدن  آرزوی  و  ازدواج  لوکزامبورگ خواست  

ی تصویر  جزئیات زندگی دلپذیری که آن  پس از ارائه 1899پنهان نکرده بود. در سال 

ی کوچک جمله آرزوی داشتن یک بچه توانند در کنار یکدیگر داشته باشند، از آندو می

دهد که این امر هرگز مجاز نیست؟ هرگز؟« توضیح می  پرسد »آیاکند و میرا، طرح می

پارک بچهچه  را دیده و چهگونه هنگام قدم زدن در  بلوند  با موهای  گونه ی کوچکی 

 
 100، ص 36همان،  نامه شماره  1
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می و  کرده  احساس  او  ربودن  برای  شدیدی  هرگز  تمایل  من  آیا  محبوبم،  »آه  پرسد 

ای به یوگیهس در نامه1902در سال    1ی خودم را داشته باشم؟«نخواهم توانست بچه

ی خالی بدون وجود کودکان  که پس از چندی دوباره آلمان را ترک کرده، از فشار  خانه

نظرم اگر یک بچه داشتم دوباره زنده  کنم... بهنویسد، »خیلی احساس تنهایی میمی

 2خواهد حداقل یک سگ یا گربه داشته باشم.«شدم. فعالً دلم میمی

های کار فکری  ه لوکزامبورگ اغلب در مورد جنبه ی درخور توجه این است کنکته

بهو مواردی که می با خودش است،  به تصمیمات یوگیهس تن  هیچدانست حق  وجه 

تابید. پرسش این است  های شخصیتی او را برنمیداد، و بسیاری از نظرات و ضعفنمی

داشت.    های دیگر زندگیش در رابطه با یوگیهس پیوسته حالتی دفاعیکه چرا درجنبه 

تأثیر  ی عاطفی آنان بیتوانست بر رابطه ی فکری و سیاسی میآیا کشمکش در عرصه

باشد؟ آیا سردی و حتی نوعی خشونت عاطفی یوگیهس که از طریق خ سّت در ابراز  

داد، و اصرار او شد و رزا را شدیداً رنج میمحبت نسبت به لوکزامبورگ نشان داده می

نگاه مخفی  رابطهبه  آنداشتن  رزا  که  دورویی« شان  حتی  و  افراطی  »زیادی   3را 

ی نداشتن حق شهروندی،  اش از ملحق شدن به او در آلمان به بهانهدانست، یا امتناعمی

العمل  یوگیهس و ابراز قدرت اش که هرگز تمام نکرد، نوعی عکسیا کار روی تز دکترای

افتادنش از رزا او و احساس عقببینی العمل خودکماز سوی او بود؟ آیا این رفتار عکس

از طریق نشان دادن بی با بود که  رابطه  لوکزامبورگ در  بازخواست   یا  نیازی  عاطفی، 

؟ از سوی دیگر، آیا برای رزا که بیش از هرکس دیگری  کردهای مالی جبران میهزینه

د از مسائل روانی یوگیهس آگاه بود، و زیر بار داوری هیچ کس حتی یوگیهس در مور

ها و تصمیمات یوگیهس در مسائل مالی  رفت، پذیرفتن داورینظرات و کارهایش نمی

ی دخل وخرج مشهور علیه خودش، )که درمیان دوستانش به ولخرجی و ناتوانی در اداره

  ای بود برای اعتماد به نفس و آرامش روانی دادن به یوگیهس؟بود( وسیله

 
  109همان، ص 1

2 Nettle, 93 ص 
3 Ettinger, p. 61 
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لوکزامبور برخالف  یوگیهس  است  مسلم  پرکار،  آنچه  و سخنرانی  نویسنده  که  گ 

رغم استعداد و هوش سرشارش قادر به ی رزا، »علیبخش بود، به گفتهپرشور و الهام 

او مَرد    1کرد.« گیر میهایش روی کاغذ او را زمیننوشتن ]نبود[ وحتی فکر طرح  ایده

ژاکوب    پشت ماتیلد  بود.  از سال    --صحنه  لوکزامبورگ دستیار  1914که  و    تا قتل 

های ضدجنگ و  هایی که لوکزامبورگ به خاطرسخنرانیمعتمد او بود و در تمام سال

بُرد، رابط او با دنیای خارج، مسئول تأمین  سر میدعوت به نافرمانی عمومی در زندان به

موردنیاز مخفیانهوسایل  حمل  و  بود  ش،  زندان  از  او  مقاالت  از   --ی  خاطراتش  در 

ه بود »از من کار سخنرانی و نوشتن اعالمیه، یا جزوه  کند که گفتیوگیهس نقل می

ی لوکزامبورگ، لیبکنخت، ل وی و مرینگ است. من اما موتور آید. این کار برازندهبرنمی

گواهی  به  2خوبی برای به حرکت در آوردن ماشین و تأمین حرکت منظم آن هستم.«

لیب و  لوکزامبورگ  غیاب  یوگیهس در  کنخت، که هردو در ژاکوب، در چند سالی که 

« پرچم سرخهای اسپارتاکیست »ها و روزنامهزندان بودند، عمالً مسئولیت انتشار اعالمیه

عهده داشت، از هیچ فداکاری برای حفظ و تداوم مبارزه  « را به ی اسپارتاکیستنامهو »

خاطر تشدید جوّ پلیسی مجبور بود که شخصاً استنسیل مقاالت را  روگردان نبود. او به

می رزا  بیشتر  میکه  ویراستاری  یا  چاپخانهنوشت  به  نشریات  کرد  و  ببرد  مخفی  ی 

میچاپ ژاکوب  بگیرد.  تحویل  را  شنید،  شده  را  خبر  این  لوکزامبورگ  وقتی  نویسد 

التماس به یوگیهس پیام داد که خود را در معرض دستگیری قرار ندهد، و حتی به  به

3او توصیه کرد که به سوییس بازگردد. 
 

 گری عطوفت و انقالبی

بهسال  1906تا    1901های  سال لوکزامبورگ  اعتبار  افزایش  متفکر های  عنوان 

اتهام توهین به قیصر، افزایش شهرت اش بهمارکسیست و انقالبی رادیکال، زندانی شدن

 
1 Ettinger, comrade and Lover, footnote 2,  رزا درنامه به کنستانتین زتکینletter 42 

2 Mathilde Jacob, (Translated by Hans Fernbach) Rosa Luxemburg: An Intimate 

Portrait, London Lawrence & Wishart, 2000, P. 78. 
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محبوبیت  و و  تئوریک  مجادالت  سیاسی،  حمایت  و  لهستان،  س.د.  حزب  در  اش 

کار حزب س.د. آلمان، از  لنین از سویی و با بخش محافظهها و  اش با بلشویکسیاسی

رفت  سوی دیگر بود. او روسیه را که در آن زمان به سوی یک دموکراسی پارلمانی می

های  جمله تشکیل شوراهای کارگری درصنایع و کشاورزی، و شیوهو تحوالت آن، از آن 

قابل آلمان  در  را  عمومی،  اعتصاب  تاکتیک  و  از میاجرا  مبارزاتی  نظر بخشی  از  دید. 

تر  مانده و کمرهبران  حزب س.د. آلمان، ازجمله کائوتسکی، که روسیه را کشوری عقب

 دانستند، این استراتژی برای آلمان نامناسب بود.  شده میصنعتی

هایش  بینی  ذاتی و ارزش نهادن به زندگی را در نامهدرهمین اوضاع و احوال، خوش 

ی زندگی  ها از قصدش به تجربه توان مشاهده کرد. در این نامهیبه یوگیهس از زندان، م

ی امید و نوشیدن  اش برای محبت و »چسبیدن به هر بارقهطور کامل، عطشکردن به 

نویسد، هرکس از فقر  کمرشکن به ستوه آمده،  گوید. میی زندگی« سخن میهر جرعه 

یست کند تا بفهمد چه آدم  ی چیزهای خوبی را که دارد لباید سرجایش بنشیند، همه

ها چیزی از احساس تنهایی عمیق او، نیازش به مهربانی و  این گفته  1ثروتمندی است.

خورد که غرق شدن درسیاست، وقتی برای توجه به پدر  کاست. افسوس میخانواده نمی

ی وجودش را کند همهو مادر و خانواده باقی نگذاشت. »سیاست انسان را مجبور می

کوشد نیاز به احساس مادری و مراقبت از موجودی محتاج به توجه  می  2کند.« قربانی  

را با آوردن گربه و بعداً سگی کوچک جبران کند. توجه و نیاز لوکزامبورگ به زیبایی،  

به به معنای متعارف آن، سوی دیگر  به طبیعت، به حیوانات و تمایل  داشتن خانواده 

بهچهره  لوکزامبورگ،  اندیی  بهعنوان  و  و خودرأی،  ن ت ل،  شمندی مستقل  قول ج. پ. 

اقتدار، و  های شخصی، بیسختگیر در قضاوت  مهر نسبت به »مردان بزرگ«، مخالف  

نشان میسازش را  بسیاری ناپذیر درسیاست،  متأسفانه  است که  واقعیتی  این  و  دهد. 

های  ه به جنبههانا آرنت، اشار  سعی بر نادیده گرفتن آن داشته و دارند. برای نمونه،

سؤال   کند.داند و آن را تأیید نمیعاطفی    رزا را احساساتی جلوه دادن »رزای سرخ« می

های گوناگون زندگی انسانی، عطوفت، دوست داشتن  این است که چرا دلبستگی به جلوه 

 
1 Ettinger139-138.نامهی شماره ی 57 از زندان، ص  

 153-152ص. ، 66ی ی شماره همان، نامه 2
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شان را صَرف  ی انقالبیونی که زندگیگُل و طبیعت، ادبیات، موسیقی و حیوانات، شایسته 

  کنند، نیست؟تر میجهانی بهتر و انسانی تحقق

اعتمادبهسازش  سیاسی،  شایستهناپذیری  برای نفس   لوکزامبورگ  تحسین  ی 

سیاست  بر  داوریاثرگذاری  و  حزب،  بدبینانههای  تعارفهای  بدون  دربارهی  ی اش 

پرآوازه و  قدیمی  وقف  رهبری   کامالً  را  خود  او  نظر  به  که  آلمان،  س.د.  حزب  ی 

خواست جنبش انقالبی را صرفاً به سمت پارلمان کانالیزه کند،  انتاریسم کرده و میپارلم

انقالبی در روسیه   به  --دلبستگی رزا را به تحوالت  اوضاع لهستان نیز  که  هرحال بر 

و    1903کرد. او پس از انشعاب در حزب س.د. روسیه در  تشدید می  -- تأثیر داشت  

مقاله  ها در این روزنامه  ، به دعوت منشویکایسکرای  خروج  لنین از سردبیری  نشریه 
کتاب  می نقد   بهنوشت؛  گام  بهیک  گام  دو  و  ایده  پس  پیش  علیه  اهمیت  لنین،  ی 

ای  ی کارگر و حزب متشکل از انقالبیون حرفه روشنفکران در به حرکت درآوردن طبقه 

ها  ها و تشکیل شورا جمله بود. تأکید لوکزامبورگ، بر عمل مستقیم تودهوقت، از آنتمام

ی اجرایی، با قدرت  های صنعتی و کشاورزی، تحت رهبری یک کمیته در تمام شرکت

 ونی و اجرایی برای تنظیم شرایط کار و کنترل تولید بود.  قان

ی قدرت به شوراها« که او و یوگیهس سخت به روسیه وشعار »همه   1905انقالب  

سفر او و    کشید.بسته بودند، بیش از پیش او را به سَمت جنبش در لهستان میآن دل

بورگ پس از دو ماه،  ، زندانی شدن هر دو و آزادی لوکزام1906یوگیهس به لهستان در  

ی خصوصی او با  سفرش به فنالند و بازگشت به برلین به دگرگونی بنیادی در رابطه

 انجامید.   1907یوگیهس در 

آگاهضربه  یوگیهس،  با  رابطه  در  رزا  برای  نهایی  بیشدنی  از  و  اش  او  صداقتی 

رزا که جرابطه  بود.  زندان  از  فرارش  از  لهستان پس  رفقای  از  زنی  با  ز »صداقت  اش 

رابطه  هیچ  در  را  روراستی  و  نمیکامل«  تحمل  سالای  یوگیهس   کرد،  رفتار   ها 

کار را هم از نظر سیاسی و هم عاطفی تحمل کرده بود. اما با مطلع  دار و پنهانخویشتن 

رابطه  درنگ  بدون  رابطه،  این  از  عاطفیشدن  و  حتی  ی خصوصی  و  یوگیهس  با  اش 

ی مسائل  ی سیاسی و مکاتبه دربارههرچند ناچار بود رابطه   وگو با او را پایان داد،گفت

مربوط به حزب س.د. لهستان و روسیه را با او ادامه دهد. مکاتبات اما رسمی، بدون  
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خصوص برای رزا  خطاب و بدون امضا و با یکی دو سال کشمکش و ضعف اعصاب به

 لوکزامبورگ همراه بود.  

 

 1رزا و کنستانتین زتکین 

فاصله  دسامبر  در  سپتامبر    1905ی  بود،    1906تا  لهستان  در  لوکزامبورگ  که 

ی حزب ی کالرا زتکین، دوست نزدیک  رزا، با اجازهساله   21کنستانتین زتکین، پسر  

کرد. لوکزامبورگ در در آپارتمانی که حزب در برلین برای رزا گرفته بود، زندگی می

انتین در اتاقی که به یوگیهس تعلق داشت بماند.  بازگشت از لهستان اجازه داد که کنست

رابطه بعد  عاشقانهکمی  دربارهی  که  دو  آن  عالقهی  شعر  و  موسیقی  مشترک ی  ی 

البته رابطه  ی لوکزامبورگ با کنستانتین عمق عاطفی و  ی عاشقانهداشتند، آغاز شد. 

داشت. کنستانتین ای را که با یوگیهس داشت دارا نبود، اما کیفیتی دیگر  پیوند سیاسی

درست برعکس یوگیهس، جوانی حساس، رمانتیک، با استعداد، اما درآن مقطع کامالً  

 2کرد. پرستید و ستایش میغیرسیاسی بود، رزا را می

ها،  ی این سالی جدید و زندگی سیاسی پرمشغله و پیچیدهدر گرماگرم  این رابطه

یافت که   یوگیهس جریان  و  لوکزامبورگ  میان  تراژدی  تنشی  به یک  کمدی    --گاه 

شبیه بود. یوگیهس پس از بازگشت به برلین از واقعیت  جایگزینی کنستانتین زتکین   

رغم تقاضاهای  ساله در دل و در آپارتمان لوکزامبورگ سخت برآشفته بود. او علی  21

مکرر لوکزامبورگ سرزده به آپارتمان و به اتاق خودش که حال به کنستانتین واگذار 

می  شده زیرورو میبود  را  لوکزامبورگ  را رفت، کاغذهای  کنستانتین  و  او  کرد. حتی 

آمد،  بار بر لوکزامبورگ گران میاین برخورد غیرعقالنی و خشونت   3تهدید به مرگ کرد. 

وقت  ریخته، حالت عادی ندارد، تمامی او نوشت »از نظر عاطفی درهمو به دوستی درباره

 4فقط یک فکر در سر دارد، که مرا بکُشد«. وحتی رولوری خرید تا از خود دفاع کند. 

 
1 Konstantin Zetkin 
2Ettinger, 161ص 

3 Harmer, 70 ص 
4 Ettinger, 163-162 ص 
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ای شاید حرکتی واکنشی نسبت به تنهایی  ی عاطفی رزا با کنستانتین را پارهرابطه 

گونه های ضعیف کنستانتین  جوان چه و سرخوردگی  او دانسته و در عجب بودند که شانه

توانست ممکن بود زیر بار  سنگین امواج عواطف رزا و تندخویی او، که به قول خودش می

کس دیگر  ه هیچای را به آتش ک شد، طاقت بیاورد. درحقیقت نه کنستانتین و نمزرعه

توانست جایگزین یوگیهس در زندگی سیاسی و فکری رزا شود. رزا نیز ناچار بود  نمی

تر بودن، کتاب خواندن  برای کنستانتین نقش مربی را داشته باشد، او را تشویق به فعال

کرد؛ همراه با کالرا زتکین به ببل و کائوتسکی متوسل شد که در  و بیکار نماندن می

بی به کنستانتین که هیچ تجربه و تعهدی به حزب نداشت، کاری بدهند،  ی حزمدرسه

ی اروپای غربی را برایش نوشت. با این حال جدایی از یوگیهس و طرح یک درس درباره

به لوکزامبورگ  تجربهبرای  جنبه معنای  لحظهی  هر  که  بود  زندگی  از  به هایی  آن  ی 

- اشی و کنسرت برود، داستان بخواند  توانست به نمایشگاه نقسیاست آغشته نبود. می

برای »زدودن آثار منفی درگیری  - از روحیهامری که که معتقد بود  ی های سیاسی 

که مورد شماتت یوگیهس قرار بگیرد که داستان خواندن آن، بی-- فرسوده« الزم بود  

دلیل نبود که به دوستی نوشت، »بار دیگر من فقط  دانست. بیرا وقت تلف کردن می

1ام.«من هستم چون از لئو آزاد شده
  

دو بار قطع و وصل شدن، سرانجام  ی لوکزامبورگ با کنستانتین پس از یکیرابطه 

اما نیاز رزا به دادن و خاطر شک  رزا به ورود زنی جوان به تر به صحنه، خاتمه یافت. 

 2دیفنباخ   هانس اش،  گرفتن  محبت در او باقی بود و برای مدتی یکی دیگر از شیفتگان

اندازه از شخصکه به همان  رزا فاصله داشت،  ی کنستانتین  پرقدرت  را یت  این نقش 

عهده گرفت. اما دیفنباخ در جنگ کشته شد، و پس از مرگ او دیگر کسی وارد زندگی  به

 رزا نشد. 

ی همکاری سیاسی با یوگیهس  از سوی دیگر پس ازگذشت دو سال و ناگزیری  ادامه

رنگ ی آن دو کمی مرکزی حزب س.د. لهستان بود، روابط خصمانهته که حال عضو کمی

عنوان محل مکان کرده بود، از آپارتمان رزا بهشد. یوگیهس که به هتلی در برلین نقل

 
1 Harmer, 71 ص 
2 Hans Diefenbach 
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ی زندان لوکزامبورگ او بود که از طریق ماتیلد  کرد، و در هر دو دورهکار استفاده می

  ود.نمهای رزا را تأمین میژاکوب نیازمندی

 های فکری اوج خالقیت

ای بود که لوکزامبورگ سرگرم  شرکت در های بسیار پرمشغلهدر حقیقت این سال 

سخنرانیکنگره دربارهها،  نوشتن  و  »مسئله ها  »انباشت ی  خودمختاری«،  و  ملی  ی 

مقاله و جزوه علیه میلیتاریسم    200سرمایه« و »مقدمه بر اقتصاد سیاسی« بود. او تقریباً  

ی »اعتصاب عمومی« که زمانی  ر جنگ نوشت. رایا دونایفسکایا با اشاره به جزوهو خط

از یوگیهس، بین   از جدایی  رزا بعد  بود نوشته شد، و مقاالت  که یوگیهس در زندان 

سال1909تا    1906های  سال این  است  معتقد  مهم،  تولید  و  خالقیت  اوج  ترین  ها 

های او را گر یوگیهس که »پیوسته نوشته دستاوردهای فکری لوکزامبورگ بود، زیرا دی

و دست  دونایکاری میویراستاری  نداشت«.  در صحنه حضور  به »برخورد ف کرد  سکایا 

عنوان  لوکزامبورگ  بیوگرافی  کتاب  در  که  دارد  انتقاد  ن ت ل  پ.  ج.  مردانه«ی  کامالً 

 1ی پر بار از زندگی رزا برگزیده است.های گمشده« را برای این دوره»سال

ای فمینیستی کوشد چهرهذکر این نکته نیزالزم است که دونایفسکایا همچنین می

ای از عقاید و افکار لوکزامبورگ از لوکزامبورگ به دست دهد، که متکی به هیچ نشانه

در   اساساً  را  آلمان بحث جنسیت  رزا مانند مردان حزب س.د.  این عرصه نیست.  در 

این باورحزب نامربوط می ی زنان و  بود که با استقرار سوسیالیسم، مسئله  دید، و بر 

اش کالرا زتکین که در حزب برای  شود. او حتی برای دوست نزدیکجنسیت حل می

مسئله  به  بیشتر  میتوجه  تالش  کارگر(  )طبقه  زنان  چندان ی  نظری  لحاظ  از  کرد، 

ه جنبش  زنان اش بعالقگیای به یوگیهس نوشت ابراز بیاعتباری قائل نبود. رزا در نامه

سرمایه نظام  در  برابر  موقعیت  خواست  کسب  او  بود.  شده  ب بل  تعجب  را  باعث  داری 

اش در کنفرانس زنان دانست و برای آن ارزشی قائل نبود. شرکتفمینیسم  بورژوایی می

بود، و در سخنرانی به تشویق زتکین  نیز  اش درکنفرانس گفت »بیشتر  سوسیالیست 

کنند، اگر حق رأی برد علیه امتیازات مردان مانند شیر عمل میزنان بورژوا که در ن

 
1 Raya Dunayevskaya, Rosa Luxemburg, women’s Liberation and Marx’s Philosophy 

of Revolution , New Jersey, Humanities Prss/Sussex, Harvester Press, 1981,  93ص   
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تقاضای    1ی مطیع خواهند بود.« ها برهکاران و بوروکرات داشته باشند، در کمپ محافظه

ی احزاب برابری سیاسی و الغای تمام قوانین نافی آزادی و برابری زنان، که در برنامه

ذکر می وسیلهسوسیالیستی  او  نظر  از  به  اشد  رسیدن  که  اصلی  راه هدف  در  بود  ی 

مبارزه از  بخشی  زنان  سیاسی   حقوق  کسب  برای  مبارزه  و  بود،  عام  سوسیالیسم  ی 

 2پرولتاریا برای رهایی. 

 ها لوکزامبورگ و اختالفات درونی حزب س. د. و انشعاب

بیوگرافی از  از سال بسیاری  اشاره دارند که  نکته  این  به  لوکزامبورگ  های  نویسان 

ها از جانب حزب س.د. آلمان شرکت و سخنرانی که رزا در جلسات و کنگرهبا آن  1910

از جنبش خودانگیخته می او در حمایت  رادیکال  اما مواضع  مقاالتش  ی تودهکرد،  ها، 

علیه میلیتاریسم، و ضرورت استفاده از اعتصاب عمومی، همراه با انتقادش از نزدیکی  

عملی آن، و نهایتاً همراهی رهبری حزب با  بیحزب س.د. به سیاست رسمی کشور،  

جمله  طلبان، او را تا حدودی منزوی ساخته بود. حتی بعضی نشریات حزب از آن جنگ 

سابق  پیشبه دوست  ویراستاری  خودداری  با  او  مقاالت  ازانتشار  کائوتسکی،  اش 

 کردند.  می

ناآرامی  اوایل سال  در شرایط  آلمان در  به کارل   1914های سیاسی و صنعتی  او 

سال که  نزدیکلیبکنخت  بود  کرده  فعالیت  میلیتاریسم  علیه  شجاعت  ها  شد.  تر 

ستود، هرچند که لیبکنخت و تاکتیک تبلیغاتی و شعار او »دشمن در خانه است« را می 

»تکیه  داشت.« به  انتقاد  پارلمانی  ابزار  بر  او  انحصاری  و    3ی  دستیار  که  است  گفتنی 

به که  ژاکوب،  ماتیلد  لوکزامبورگ،  سال دوست  آخرین  در  شد  گفته  که  های  طوری 

اش ترین یاور او در دوران  زندان و در روزهای آخر زندگیساز زندگی رزا نزدیکسرنوشت 

نویسد که به دلیلی که برای خودش هم روشن نبود، همیشه از بود، در خاطراتش می

با که  می  این  روشنفکرانه  اعتبار  او  »به  که  رزا  نام  از  لیکنخت  نام  جنگ  داد« آغاز 

 
1 Harmer p. 37 

 همان  2

3 J.P. Nettl،p. 389 
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کند که مواضع سیاسی لیبکنخت شجاعانه جداشدنی نبود، وحشت داشت. او اضافه می

نویسد،  بود، اما کمی هم نمایشی شده بود، یعنی »شهرت او از خودش جلو زده بود.« می

ایشتاگ بود، همیشه در پاسخ رزا و مرینگ  ی مجلس رلیبکنخت که در آن زمان نماینده

گفت نترسید من مصونیت پارلمانی دارم. او و رزا خواندند، میکه او را به احتیاط فرامی

 دستگیر و زندانی شدند.  1916در 

نویسد در شرایطی داند. او مینوعی لیبکنخت را در سرانجام رزا مسئول میژاکوب به 

راستی قرار داشتند و مجبور نظامیان دستبوعات و شبهی مطکه آن دو مدام مورد حمله

شد،  بودند مرتب جا عوض کنند، و پیدا کردن مکانی امن برای آن دو هردم دشوارتر می 

نظر فوری »اصرار کارل که هردو در یک جا باشند تا در صورت ضرورت امکان تبادل

وآمد  دائمی رفقا  رفت  گرفت، وترین استراحت را از رزا میفراهم باشد، امکان کوچک

داد.« ماتیلد سه ماه پس از قتل آن دو خود را سرزنش ها را در خطر بیشتری قرار میآن 

 1کرد که چرا برای جدا کردن محل اقامت آن دو تالش بیشتری نکرده بود. 

ئولوژیکی که به شکاف در حزب س.د.  مرور جزئیات وقایع سیاسی و اختالفات ایده

توان اکتفا کرد که با شروع جنگ گنجد. تنها به این میآلمان انجامید، در این بحث نمی

جهانی اول، اختالفات درونی  حزب س.د. به اوج خود رسیده بود. جناح راست تحت 

ی کارگری حزب، از جنگ حمایت کرد و نمایندگان  ی بدنهپرستانهتأثیر گرایش  وطن

استثنای لیبکنخت، به اعتبارات جنگی رأی مثبت دادند. رهبری  حزب در رایشتاگ، به

حزب دست به اخراج اعضای ضد جنگ زد، و اعضای ضد جنگ همراه با جناح چپ که  

اسپارتاکیست با به  همراه  بود(،  آن  رهبران  از  یکی  رزا  )و  بودند  معروف    ها 

های طرفدار کائوتسکی، از حزب س.د.  های طرفدار برنشتاین، و سانتریستریویزیونیست 

انشعاب کردند، و حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان را ایجاد کردند. با پایان جنگ  

انقالب   ائتالف   1918و سقوط امپراتوری آلمان،  ، و به قدرت رسیدن حزب س. د. با 

حی و بین حزبی ادامه یافت. رزا و لیبکنخت که با سقوط  ها، اختالفات جناموقت  مستقل

امپراتوری از زندان آزاد شده بودند، نقش مهمی در رهبری حرکات سیاسی به عهده  

ها، حزب ها همراه با اسپارتاکیست، جناح  چپ  مستقل1918گرفتند. در آخرین روزهای  

 
1 M.Jakob, 102-99 ص 



 

 
 

 هایده مغیثی 753

ی حزب س  حزب، برنامهکمونیست آلمان )کا.پ.د.( را ایجاد کردند. در کنفرانس مؤس

ی سوسیالیستی را رزا ارائه داد و در سخنرانی پرشور  خود، بر ضرورت انقالب  بالفاصله

انتقال قدرت به شورا تأکید کرد. جالب آن که علیو  رزا ها  رادیکال،  این موضع  رغم  

برخالف نظر اکثریت کنفرانس خواستار شرکت حزب کمونیست در انتخابات مجلس  

زودی برگزار شود. اما موفق نشد که کنفرانس را قانع کند، و  که قرار بود بهملی بود  

 حزب انتخابات را تحریم کرد.  

 پایان تراژیک 

، تظاهرات متعددی صورت گرفت، و در برلین یک  1919ی  ی اول ژانویه در هفته

ی  دانست، اما کمیته ی انقالبی تشکیل شد. رزا در آن مقطع قیام را زودرس میکمیته 

هایی که از کنترل حزب خارج شده بود، عجوالنه  ومرج و آشوبانقالبی در میان هرج

ای را ازجمله با امضای لیبکنخت صادر کرد و برکناری دولت را اعالم نمود. دولت بیانه

نظامیان  ی انقالب روسیه، مهیا بود و شبه راست هم از قبل، از ترس  تکرار تجربه   و جناح

 ی سرکوب تظاهرات کرد.  ورپ را آمادهراستی فرای کدست

خصوص ها و بهها و کمونیستای که علیه اسپارتاکیست کمپین شدید و گسترده

به لیبکنخت  و  لوکزامبورگ  رزا  میبرضد  مجبور  را  آنان  بود،  افتاده  در  راه  که  کرد 

ال  های آخر دائماً از هتلی به هتل دیگر پناه ببرند. نهایتاً زیرچشم دولت سوسیهفته

در   آن دو  آلمان،  بر  بازداشت   1919ی  ژانویه  15دموکرات حاکم  اکسلسیور  درهتل 

تر از میان بردارند  دست سربازانی که مأمور بودند آنان را هرچه سریع شدند و هردو به

ابتدا با قنداق تفنگ بر سر رزا زدند، و سپس با شلیک   به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

در برلین   1اش پایان دادند و جسدش را به کانال آب الندورگیای در مغزش به زندگلوله 

جسد لیبکنخت را بدون مشخص کردن نام به گورستان فرستادند. بعداً جسد  انداختند.  

لیبکنخت شناسایی شد، و چند ماه پس از آن جسد زنی را که در رودخانه یافته بودند  

 ین منتقل کردند. شد که جسد رزا است، به گورستانی در برلو تصور می
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کادرهای   دیگر  از  تن  چند  و  کارل  و  رزا  قتل  با  که  نیز  یوگیهس  لئو 

بود، بیاسپارتاکیست/کمونیست عهده بیندیشد آندار رهبری شده  امنیت خود  به  که 

توجه است که یوگیهس نیز با انشعاب  برای شناسایی و مجازات قاتلین تالش کرد. قابل

از مستقل بوجناح چپ  مخالف  آن مقطع  ها  را در  ایجاد حزب کمونیست  و حتی  د، 

می بیزودرس  و  قاطعانه  او  بود.  پیوسته  حزب  به  حال  این  با  اما  به  دانست،  پروا 

از قتل رزا، او نیز وجوی خود برای یافتن  قاتلین  رزا ادامه میجست  داد. سه ماه پس 

 د.  ای به قتل رسیهیچ محاکمهبازداشت شد و به دست افسرخشن دیگری بی

ترین نظریه پردازان و انقالبیون مارکسیست تردید یکی از اثرگذاررزا لوکزامبورگ بی

ای ی فکریاواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم است. به قولی، هر چند امروزه ما نحله

»تروتسکیست«  یا  »استالینیست«  »لنینیست«،  همتای  »لوکزامبورگیست«  نام  به 

اد از طریق بسیاری از آثار او ازجمله »رفرم و انقالب« بود که  نداریم، اما بسیاری از افر

 1جذب مارکسیسم شدند. هدف او از نوشتن، قانع کردن خواننده بود نه تغییر کیش او.

ناپذیر در  گیر و گذشتبند به اصول، سختناپذیر، پایاما این مبارز سیاسی  خستگی

مالحظه در مجادالت سیاسی  بی  داوری نسبت به مخالفان سیاسی، صریح و گاه حتی

ای تر شناخته شدهی کمشناخت، چهرهی استراتژی  مبارزه، که مدارا و سازش نمیدرباره

تحسین  لطیف،  و  روحی حساس  با  زنی  داشت.  در جست کنندهنیز  زیبایی،  وجوی ی 

ای از مواهب زندگی، و آرزومند   ی نوشیدن جرعه ثبات عاطفی و آرامش روحی، تشنه 

او شکیبایی و مدارای حیرت   دوست برای تحقق  داشتن و دوست داشته شدن.  آوری 

تردید زنی با شخصیت  نیرومند، قدرت فکری و استقالل نظری اش نشان داد. بیآرزوهای

و سیاسی رزا لوکزامبورگ، از ناتوانی  باورمندان به آرمان  سوسیالیسم در ایجاد تعادل  

برد. پرسش  جایی و اکنونی، رنج میی و روانی اینهای آینده و مسایل عاطفبین آرمان

عاطفی و   نیازهای  لوکزامبورگ تحقق  رزا  مانند  برای زنی  اساساً  آیا  این است که  اما 

  یافتنی بود؟خوشبختی فردی دست
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 اما گلدمن 

 کا« یزن امر  نیتر»خطرناک

مانست،  سیاسی« را میزنی که در اوایل قرن بیستم در آمریکا در باور  عام »گردبادی  

خواندند، و مطبوعات  ترین زن آمریکا« میمأموران امنیتی در این کشور او را »خطرناک

شدند، در تمام زندگی،  ی سکسی« خسته نمیزدهعنوان »جنونی تصویر او به از ارائه 

تأمین   با  آنارشیسم،  آرمان  داشت  باور  که  کرد  مبارزه  اجتماعی  نظمی  ایجاد  برای 

تواند محقق سازد. گلدمن  ای نامحدود فردی، بدون دخالت قانون و دولت میهآزادی 

ناپذیر  داری چاره عدالتی سرمایهترور و خشونت را برای جلب توجه جامعه به فقر و بی

پنداشت؛ هرکجا آزادی و  دانست؛ عشق آزاد و سکس را منبع زندگی و خالقیت میمی

اش  داشت؛ و بارها به خاطر تبلیغ باورهایدید حضور حق انتخاب فردی را در خطر می

طلبی و سربازگیری   خاطر اعتراض به جنگبه  1917به زندان افتاد. او نهایتاً در سال  

انتخابی امتیاز شهروندی و زندگی در میهن  از  اجباری،  را  امریکا،  ایاالت متحده  اش، 

ادیکال  دیگر به  آنارشیست و مهاجر  ر  247ماه زندانی شد و همراه با    18دست داد،  

گردانی از انقالب بلشویکی، در اعتراض شوروی بازگردانده شد. تنها دو سال بعد، با روی

ی های نخستین انقالب، به جرگههای سالهای روس و نابسامانیبه سرکوب آنارشیست 

در تبعید  تورنتو در  1940ماه مه    14ها مهاجر سیاسی پیوست؛ و سرانجام در  میلیون 

  رای همیشه خاموش شد.کانادا ب

چندان ا ما گلدمن، سومین فرزند مادر از ازدواج قبلی، و اولین فرزند  پدر، یک تاجر  نه

در    1نشین شهر »کونو« ی یهودی، در محله1869ژوئن    27موفق  یهودی روس، در  

لیتوانی پا به جهان گذاشت. دختر بودن او و تولد برادرش ظرف یک سال، و دو برادر  

ای کوتاه پس از آن، او را از همان توجه مختصری هم که در نوزادی از دیگر به فاصله

مادر می و  تأمین پدر  برای  پدر که  با خشونت  عصبی  گرفت محروم کرد. کودکی  اما 

انزواطلبی  مادر، جابهزندگی خانواده در فشار بو جایی مکرر خانواده به  د، افسردگی و 

از یهودیموفقیت حرفهخاطر عدم پدر و فرار  از ای  او  بود. دور کردن  ستیزی، همراه 
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اش به کونیگزب رگ نزد مادربزرگ مادری، بدرفتاری و کتک خوردن خانواده و فرستادن

به خدمتکاری خود واداشته بودند، و    از دایی و خاله، که او را از مدرسه بیرون آورده و

نویسان ا ما گلدمن، در تمام  نامهی بعضی از زندگیاحساس تنهایی و رهاشدگی، به گفته 

 پترزبورگ منتقل شد.زندگی با او ماند. خانواده سرانجام به سن

ی یهودی، همراه با کمی تدریس   گیرانه تحصیالت ا ما مخلوطی بود از آموزش سخت

وزش فرهنگ، اخالق و ادبیات آلمانی، و ادبیات پوپولیستی و نیهیلیستی  خصوصی و آم

پیشاانقالب روس، که منبع الهام او شد. سرپیچی ا ما از اصول  خشک آیین یهود که از 

شد، او را کودکی آشوبگر شناسانده بود. در سیزده سالگی مجبور به ترک  او مطالبه می

عنوان دختری یهودی  اش بهی زندگی. تجربههای خیاطی شدتحصیل و کار در کارگاه

ستیزی مجبور وجوی امنیت و احساس تعلق و فرار از یهودیاش در جستکه خانواده

رسید برای او رقم زده شده،  ای که به نظر میبه کوچ از جایی به جای دیگر بود، با آینده

تیز بود. از همین یعنی کارگری در کارخانه و ازدواج با مردی به انتخاب پدرش، در س

شناخت، و به خاطر کارگذاشتن  بمب رو عمل  دوست جوانی را که از کونیگزبرک می

بود، موجه می تزار به مرگ محکوم شده  آرمان زیر قطار  راه  دانست؛ یعنی مردن در 

گونه  عدالتی. اما او هنوز خیلی جوان بود تا وارد  اینجای تسلیم به زندگی  توأم با بیبه

ایدهفعالیت آزادی و شرایط های سیاسی شود.  با  امکان زندگی  بیشتر حول  او  آلیسم 

ی زد. مانند بسیاری از یهودیان  روس در دوران کشتار یهودیان در روسیهانسانی دور می

ای را فراهم  توانست امکان چنین زندگیرسید که میتزاری، آمریکا کشوری به نظر می

او قبالً این راه را رفته بود و خواهر دیگر در تدارک  فرار سازد. یکی از دو خواهر  ناتنی  

داد. پدر تمایل ا ما  از زورگویی ناپدری بود که ازدواج با مردی غیریهودی را اجازه نمی

خواست با ترتیب دادن ازدواجی برای دانست و میبه زندگی  مستقل را نیز ولنگاری می

فته بود، ننگ خانواده را بشوید. دو خواهر او که توسط مرد جوانی مورد تجاوز قرار گر

به مرکز    1885در اواخر سال   از ورود  با نام فامیل مادری عازم امریکا شدند، و پس 

تر در راچستر رفتند، و بالفاصله  ی خواهر  بزرگ پذیرش مهاجرین در نیویورک، به خانه

 وجوی کار را آغاز کردند.  جست 

کارخانه در  طوالنی  کار  ساعات  خانواده،  مداخالت  به  توجه  با  ا ما  ی  زندگی 

وگو موقع کار را  تر راچستر، زیر نگاه عبوس سرکارگر که حتی گفتدوزی  مدرنلباس
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پترزبورگ حداقل ضمن  پترزبورگ نبود. کارگران درسنهم ممنوع کرده بود، بهتر از سن

ی فقر و استثمار  دند. احساس تنهایی ا ما و مشاهدهخواندند و باهم رفیق بوکار آواز می

از روسیه شدید مهاجران یهودی که در آمریکا دست ی تزاری نداشت، و شکاف  کمی 

آلمانی  ثروتمند توهم   -کاران یهودیعظیم میان کارگران مطیع و ارزان یهودی با صاحب

مشوق ا ما به شرکت    برآب کرد. این شرایطهمبستگی میان یهودیان را نیز سریعاً نقش

های راچستر شد. اما سرآغاز  ردیکالیزه شدن ا ما  گاه در جلسات سوسیالیست گاه و بی

محاکمه از  او  در  خشم  شیکاگو  در  آنارشیست  فعال  کارگر  اتهام   1887ی هشت  به 

واضح بود که هدف    1اندازی و کشتن  هفت پلیس در جریان اعتصاب کارگری بود.بمب

انقالبی آنارشیست، سرکوب خاستگاه سیاسی  از محاکمه و به   دنبال  آن اعدام هشت 

طور عام بود. ا ما شدیداً تحت تأثیر سخنان انقالبیون  آنان و جنبش کارگری آمریکا به

  در دادگاه قرار گرفت.

خصوص پس از ورود  پدر و مادر و  ا ما که برای فرار از فشار زندگی با خانواده، به

آمریکبرادران  به  ژاکوب  اش  روس،  یهودی   مهاجر  یک  با  ناموفق  و  سریع  ازدواج  به  ا، 

دید. خشم او از اش، خود را در تله میروی آورده بود، ناراضی از شرایط زندگی 2ک رشنر 

اش از ناآگاهی و بینش  سنتی خانواده، به  سرکوب  انقالبیون آنارشیست، توأم با بیزاری

د جدایی از شوهرش، که به خاطر ناتوانی جنسی او جرأت آن را داد تا اعالم کند که قص

به قمار روی آورده بود، را دارد. او که در این هنگام تقریباً بیست ساله بود، راچستر را 

ی کرست دوزی، که به خاطر وجود رفت و در یک کارخانه  3ترک کرد و به نیوه یو ن 

جا با گروهی دیگر از  اتحادیه کارگری شرایط بهتری داشت، مشغول به کار شد. در آن

ی  وگو دربارهی بحث و گفتکارگران مهاجر روس آشنا شد و پای  ثابت جلسات شبانه

سوسیالیسم و آنارشیسم بود. اما ابتال به سل او را ناچار کرد که به راچستر بازگردد و  

برای مدتی کوتاه دوباره با ژاکوب زندگی کند. با جدایی قطعی از همسرش، طرد شدن 
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تابید،  ی یهودی و عاق شدن توسط خانواده که بنا به سنت یهود طالق را برنمیمعهاز جا

 اش عازم نیویورک شد.  ا ما باروبنه را بست و با چرخ خیاطی

 نارشیسم وآزادی فردی آ

)ساشا(    1زندگی اما گلدمن، به محض ورود به نیویورک، مالقات با الکساندر ب رکمن

از رهبران آنارشیست آلمان، سوسیال دموکرات پیشین  2و از طریق او با یوهان موست، 

بود، و هم اخراج شده  آلمان  از  رایشتاگ که  با سایر فعالین  و عضو سابق  خانه شدن 

وپر  ی آنارشیست در نیویورک، مسیر مشخصی یافت. موست اورا زیر بالشناخته شده

آن زمان ابزار مهم ی سخنرانی که در  خصوص برای ارائه خود گرفت و به آموزش او، به

ها بود، پرداخت. اما همکاری و اتحاد سیاسی با موست که مستلزم  تبلیغاتی آنارشیست

روی ا ما از او بود، گلدمن را متوجه نکته دیگری کرد، این که با چه سرعتی موست  دنباله

ی جنسی تبدیل کرده بود. با تکرار این تجربه، او متوجه شد که حتی  او را به یک ابژه 

ها، بسیاری از فعالین مرد که در حرف متعهد به آزادی مطلق  ی آنارشیستدر جرگه 

طلبی و  شمردند، از سلطه مراتبی را مردود میی سلسله فردی بودند و نابرابری و رابطه 

رغم  ترس از دلخور شدن موست، که بعدها از  استثمار رفقای زن ابایی نداشتند. ا ما به

ا ما انداخت، در مقابل او ایستاد.    او عذرخواهی کرد و گناه را به گردن دوست داشتن  

ب رکمن(، آغاز شد و به زودی با  پس از چندی رابطه او با ساشا )الکساندر  ی عاشقانه 

ی عاشقانه و جنسی میان  جانبه ی سهپیوستن پسر عموی ساشا، فدیا، به آن دو، رابطه

  آنان برقرار شد.

ا ما، س از اعتصاب خونین کارگران فوالد  زندگی مشترک سه نفره  اشا و فدیا پس 

کنندگان  ها تن از اعتصابشدن صدشدن ده تن و زخمیکه به کشته  1892هومست د در  

به ترور صاحب ی میلیونر، برای جلب توجه کارخانهانجامید، و تصمیم گروه سه نفره 

ترور را ساشا انجام داد اما تنه پایان یافت.  ا به زخمی شدن فرد  دنیا به این جنایت، 

سال زندان برای ساشا انجامید. پس از آن، چه    22موردنظر و دستگیری و محکومیت  

های ا ما توجیه این  ی ساشا و چه پس از آن، محور فعالیت و سخنرانیپیش از محاکمه
 

1 Alexander Berkman 

2 Johann Most 
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اش رزماقدام به ترور بود. گزارش مطبوعات از سخنرانی پرشور او در دفاع از معشوق و هم

ینگ بزرگی که برای حمایت از این اقدام و توجیه آن، با ریاست ا ما تشکیل شد،  در میت

های این زن خطرناک تا کی مجاز  آمیز همراه بود که »فعالیتبا این پرسش تحریک

   1خواهد بود.«

خانه، معشوق و هم رزم  ساشا تحت  عنوان همشرایط زندگی گلدمن تغییر کرد. او به

ها از  خانهگرفت؛ صاحبهای دوستان و فام یل پناه می. در خانهتعقیب پلیس قرار گرفت

ها بنشیند یا در قطار  ها در کافهزدند؛ و مجبور بود ساعتدادن اتاق به او سرباز میاجاره

نام مستعار   از  استفاده  برای  پیشنهاد دوستان  از  این حال  با  زیرزمینی وقت بگذراند. 

خوبی در عمل  های زمینی خود را بهقالبی و واقعیتزد. فاصله بین تصورات انسرباز می

تنها کارگران برخالف تصور ا ما و دوستانش تحت  تروریستی  ناموفق آنان نمایانده بود. نه

گری، دست به اشغال کارخانه نزده بودند، بلکه چند نفر از آنان که در  تأثیر این انقالبی

ک کرده بودند. به عالوه، این اقدام   ی ترور حضور داشتند، به دستگیری ساشا کمصحنه 

نسنجیده موج  سرکوب علیه دگراندیشان را دامن زده و بدتر از آن موجب شکاف در  

جنبش کارگری برسر تاکتیک مبارزه شده بود. ا ما از این که معشوق و رفیق راهش در  

د را وقف  کرد. شاید به همین دلیل با تمام نیرو خوزندان و او آزاد بود احساس گناه می

ترین شدهتبلیغ و توجیه هدف ترور کرده بود. این در حالی بود که بعضی از شناخته

عنوان ی خود اقدام تروریستی ب رکمن را بهها، از آن جمله موست در روزنامهآنارشیست 

این مخالفت از طریق عمل « مردود شمردند.  با  ها و نحوه»تبلیغ  ی برخورد گلدمن 

از آن جملهآن  او به سخنرانی موست و حمله   ها،  با شالق  ی فیزیکی رفتن  او  به  اش 

پا  ها بهی خودش، »توفانی در میان آنارشیست کشیدن به سرو صورت موست، به گفته 

کرد و به تقسیم آنان به دو گروه متخاصم«، و حتی به ممنوعیت  گلدمن از ورود به  

ونت و بازداشت گلدمن از سویی و  بسیاری از جلسات به خش  2ای ازجلسات انجامید.پاره

 
1 Alice Wexler, Emma Goldman An Intimate Life, New York: Pantheon Books, 1984, 

pp. 75-76  
2 Emma Goldman, Living my life, New York, Garden City Publishing Co., Inc. p. 105 
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آنارشیست  میان  در  او  شهرت  دعوتافزایش  و  برای ها،  سرخ«  »ا مای  از  مکرر  های 

 انجامید.  سخنرانی می

  1با این حال شش ماه پس از این رویداد، گلدمن با مرد دیگری به نام »ا د برادی«

اتریش به آمریکا آمده  که به خاطر توزیع ادبیات آنارشیستی، پس از ده سال زندان در  

بود، آشنا شد. هم او بود که گلدمن را با ادبیات کالسیک از گوته تا شکسپیر آشنا کرد،  

به او فرانسه آموخت و او را که برای تأمین زندگی ده ساعت از روز را پشت چرخ خیاطی 

شبانهمی ادبی  مراکز  به  آنارشیست گذراند،  میی  سعی  حال  عین  در  ا د  برد.    کردها 

گلدمن را، که دوباره به بیماری سل مبتال شده بود، حداقل موقتاً از فعالیت سیاسی  

ای نبود که برای گلدمن قابل قبول باشد. پس از گذراندن یک  بازدارد. اما این توصیه 

دوره نقاهت در جوار خانواده در راچستر، او به نیویورک بازگشت، شهری که در بحران  

رغم ناخوشی، فعالیت  ور بود. او علیدید بیکاری و فقر، غوطهو افزایش ش  1893اقتصادی  

های توزیع سوپ برای فقرا، و سازمان دادن  آوری مواد خوراکی و ایجاد دکهبرای جمع 

سخنرانی و  گرسنگان  به تظاهرات   »تحریک های  مطبوعات  ازسر تعبیر  را  خود  آمیز« 

توده مستقیم  عمل  به  معتقد  که  گلدمن  دگرفت.  بود،  سخنرانیها  هم  هایر  اش 

داد. مثالً  کرد و هم مشاجرات سیاسی را ادامه میای را توصیه میهای لحظهاستراتژی 

ها باز  خواهید درهای مغازهگفت اگر نان میدر میتینگ کارگران بیکار به شنوندگان می

ازمان  ها را برای سها و سوسیالیستزمان اقدام  رهبران اتحادیهاست، بروید بردارید. هم

داد که به آنان و به داد و به شنوندگان هشدار میدادن  بیکاران مورد تمسخر قرار می

ها و حمل پرچم سرخ سرانجام پس ازیکی از این سخنرانی  2سیاستمداران اعتماد نکنند. 

لباس دختران  و  زنان  راهیپمایی  و در  دستگیر  نیویورک  یونیون   میدان  در  بیکار  دوز  

اعتقادی به خدا و دولت«  زندان به اتهام »تحریک به شورش...و بی محکوم به یک سال 

 شد. 

 

 
1 Ed Brady 

2 Wexler, pp. 74-75 
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 زنان، ازدواج و سکس

از آزادی  از  پس  به ا ما گلدمن  اما  به سلبریتی شد،  تبدیل  عنوان »آشوبگر  زندان 

اخبار روزنامهحرفه  پلیس و هم در سرخط  رادار  پیش هم در  از  های مهم  ای« بیش 

ها برای سخنرانی از او افزایش یافت و شنوندگان هم از آن  دعوتآمریکا جاخوش کرد. 

عبریپس نه بلکه جمع -فقط یهودیان   انگلیسیهای بزرگزبان،  و  آمریکایی  زبان و  تر  

های مترقی و ادبی آمریکا بودند. گلدمن در ضمن یاد گرفت که از مطبوعات شخصیت 

به  سود تبلیغ نظرات آنارشیستی استفاده کند و به  به از خبرنگاران با آنان  جای فرار 

اش با ا د برادی نیز با نقل مکان به آپارتمان  مشترک  های طوالنی بنشیند. رابطهمصاحبه 

ی جدیدی شد، هرچند ا د از استقالل رأی گلدمن که اتاق خود را داشت، و وارد مرحله 

داشت. از رد اش دل خوشی نهای بیش از حد تحمل او، و درخانه بند نشدناز مالقات

ی شخصی از ازدواج متنفر بود اش نیز آزرده بود. اما گلدمن بنا بر تجربهپیشنهاد ازدواج

داد که زن را به خدمتکار  داری و نهاد دولت ارتباط میگرانه سرمایهو آن را با روابط ستم

ابُژه تبدیل میو  تولید مثل  و  ارزان  کار   برای  باور گلدمن عشق وی جنسی  در    کرد. 

تنها ربطی به ازدواج نداشت، بلکه عشق  ترین نیاز زندگی بشر نهعنوان عمیقسکس به

ی ازدواج ی مقابل پیوند  تصنعی و محدودکنندهطبیعی و آزاد از محدودیت، درست نقطه 

کرد  بود. به گمان او ازدواج، زن را در ازای امنیت اقتصادی محکوم به عمری وابستگی می

ارزش بود. او به ساشا نیز اعالم کرده بود که اگر مردی را دوست  ای بیو این مبادله

دهد و وقتی دیگر عشقی وجود  ی قانون و خاخام خود را به او میبدارد بدون مداخله

 کند. کس رابطه را ترک میی هیچنداشته باشد بدون اجازه

ازدواج   ی آمریکا که افکار انقالبی، عشق آزاد و سکس خارج ازبرای اکثریت جامعه

اندازی و قتل ثروتمندان،  ای بود برای بمبپسندید، آنارشیسم  گلدمن تنها بهانهرا نمی

و فمینیسم او محملی برای عشق آزاد. این قضاوتی سطحی و غیر منصفانه بود. سکس  

ای  در مرکز تحلیل ا ما گلدمن از ستم زن قرار داشت، چون به نظر او سکس سالح عمده

نتایج تبعیض علیه برد. گلدمن همه جا نشانهکار میه زنان به بود که جامعه علی ها و 

های خود را به خاطر مردها فدا  دید. به گمان او زنان استعداد و بلندپروازیزنان را می
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شدند و اغلب هیچ هویت مستقلی نداشتند  ی معیارهای زیبایی میها بردهکردند؛ زنمی

 کردند.  را تجربه نمی ها هرگز رضایت جنسیو بسیاری از آن 

او باور داشت که سکس مانند »غذا و هوا« برای انسان ضروری است، اما جامعه این  

از زنان داشت که جز در مورد خودفروشی، بدون سکس زندگی   را  انتظار غیرانسانی 

زد و به همین دلیل مورد نفرت،  کنند. خود او البته از تن دادن به این انتظار سرباز می

پنداشتند او تن خود را به سوءتعبیر قرار داشت. به قول شولمن، مردان که میترس و  

با این حال،    1کردند. شدند و زنان از او دوری میکند موی دماغ او میهرکسی عرضه می

اش، ازجمله با مردانی که  رغم باور  گلدمن به عشق آزاد، پیوند او با مردان زندگیعلی

ی عشقی داشت، پیوسته عمیق و ُپردوام در دورانی که ب رکمن در زندان بود با آنان رابطه

های رادیکال صراحت  گلدمن در مورد بود. گفتنی است که حتی بعضی از آنارشیست 

کمونیسم -از بزرگان  آنارشیسم و آنارکو  2تابیدند. مثال، پترکروپوتکین،ر نمیسکس را ب

که ا ما بعدا در سفرش به اروپا با او آشنا شد، گمان داشت که گلدمن زیاده از حد بر  

کرد. در یک بحث داغ بین آن دو، او به ا ما گفت ستم زنان ذهنی است  سکس تکیه می

های اجتماعی او،  ی با مرد برابر باشد و شریک ایدهنه جنسی: »وقتی زن از نظر فکر

ا ما این بود که »وقتی من به سن شما رسیدم  همانند مرد آزاد خواهد بود« و پاسخ 

اهمیت  مسئله  برایم  االن  اما  باشد.  نداشته  اهمیت  برایم  دیگر  است  ممکن  ی سکس 

د او زحمت جواب ها جوان دیگر.« در این موردارد... همین طور برای صدها و میلیون 

ها در پاریس در سال  المللی آنارشیست ی بینبه کروپوتکین را به خود داد، اما در کنگره

که  1900 نداد  اجازه  ا ما  به  مطبوعات،  ناخوشایند  انتشار  از  نگران  کنگره  که  زمانی   ،

 ی سکس قرائت کند، کنفرانس را ترک کرد.  ی خود را دربارهمقاله

تدریج  های آنارشیستی او بود و بهمادری نیز مکمل ایده  ی نظریات گلدمن درباره

می رنج  ماهیانه  عادت  دوران  در  شدید  درد  از  او  یافت.  تئوریک  به  انسجام  که  برد، 

دار شدن را نیز بدون عمل جراحی تشخیص پزشک ناشی از کجی رحم بود و امکان بچه

بر »این شدیدترین و    کرد. اما او تصمیم گرفت به عمل جراحی تن ندهد وناممکن می

 
1 Emma Goldman, The Traffic in Women and other essays on feminism, with a 

biography by Alix Shulman, Hadley, MA, 1971, p. 11   
2 Peter Kropotkin 
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دار نشدن  ترین نیاز زنانه، یعنی تمایل به بچه داشتن« فائق شود. او تصمیم به بچهبدوی

ی سخت کودکی خودش و آگاهی از وجود تعداد کودکان ناخواسته در را ناشی از تجربه 

دانست. به این ترتیب، به قولی بینش آنارشیستی  جهان و تعهدش به آرمان خود می

اش نوشت این نقص را  نامهزندگی-اش شد. در خودهای فمینیستیتئوریک  ایده  یپایه

اند، تحمل خواهد کرد.. و نیاز خود به ای که شهدای دیگر هم پرداختهمانند »هزینه

1ها جبران خواهد کرد.« ی بچهمادر بودن را درعشق به همه
 

کار کرد، بعد همراه ا د یک   عنوان پرستارهررو، او پس از آزادی از زندان مدتی بهبه

فروشی باز کرد. در تمام این مدت، فعالیت برای آزادی ساشا را رها نکرد و حتی  بستنی

آوری پول، صندوقی برای آزادی او از زندان ایجاد کرد. سپس با تشویق و اصرار  با جمع

اروپا بود که ب اد برای تحصیل پرستاری حرفه اتریش شد. در  پتر ای و مامایی عازم  ا 

ی کمون پاریس لوییز های اروپایی ازجمله ستاره کروپوتکین و جمعی دیگر از رادیکال

های کروپوتکین قرار گرفت که معتقد آشنا شد. در این سفر، تحت تأثیر اندیشه  2میشل

توان از تکنولوژی  مدرن داری، میی مظاهر دنیای سرمایهجای مردود شمردن همهبود به

ی همبستگی و همکاری و کمک  فور  کمونیستی استفاده کرد. نیز ایدهآن برای ایجاد و

جای ویرانی خارج از کنترل، این فکر عنوان روندی طبیعی، بهمتقابل، و تصور انقالب به

آنارشیست که  کرد  تقویت  او  در  نهرا  تاریخ  ها  از  خارج  دیگران،  تصور  برخالف  تنها 

گلدمن در عین حال    3ه که باید باشد قرار دارند. گوناند بلکه در کنار تاریخ آننایستاده

از آنارشیست   4انریکو ماالتستا،   «ی »عمل مستقیمایده ُپرآوازهیکی  ایتالیا، نیز  های  ی 

برایش جالب بود که خشونت و خرابکاری فردی یا گروهی برای افزایش آگاهی مردم را 

دست خود مردم صورت گیرد دانست اما گمان داشت که رهایی مردم باید بهضروری می

 ها.  دست آنارشیستو نه به

 
1 Emma Goldman, Living My Life, p. 61 

2 Louise Michel 

3 Candace Serena Falk, Love, Anarchy, and Emma Goldman, London and Brunswick, 

Rutgers University Press, 1990, p. 29 

4 Enrrico Malatesta 
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اش با ا د، و  هایش، به تنش در رابطه فعالیتبازگشت ا ما به نیویورک و از سرگرفتن  

به اروپا بازگشت، این بار به قصد تحصیل پزشکی در   1899جدایی از او، انجامید. در  

هزینه به  ترک  سوییس،  کوتاهی،  از مدت  پس  اما  ثروتمندش.  هواداران  از  تن  دو  ی 

پیوست، که با   تحصیل کرد. در پاریس به کارزار  دسترسی به ابزار پیشگیری از بارداری

جمله آزادی جنسی سازگاری داشت. گلدمن در این  های سیاسی او، از آنبسیاری ایده

زنان   آزادی  با  او مستقیماً  باور  به  بارداری  از  پیشگیری  یافت.  کارزار رسالت جدیدی 

های دیگر نیز تحول یافته بود. وقتی پس از یک  پیوند داشت. نظرات گلدمن، در زمینه 

دانست، و آن  به نیویورک بازگشت، خشونت فردی را دیگر ثمربخش نمی  سال از اروپا

اما این تغییر  بینش، پس    1دانست.فایده میی حساسیت فردی کامال بیرا جز به نشانه

شوک  قتل  رییساز  مکآور   ویلیام  آمریکا،  دسامبر    2کینلی جمهور  از   1901در  مانع 

مهاجر لهستانی، گفته بود او تحت تأثیر تعقیب او توسط پلیس نشد. قاتل، یک جوان  

مدت و تالش پلیس  یک سخنرانی »ا مای سرخ« قرار داشته است. هرچند بازداشت کوتاه

جمله قوانین تشدید برای اخراج گلدمن از آمریکا به نتیجه نرسید، قوانین متعدد، از آن 

ن، و تصویب  مجازات »جانیان آنارشیست« در ایاالت نیویورک، نیو جرسی و ویسکانسی

، کل جنبش را  1903قانون منع ورود مهاجران آنارشیست به آمریکا توسط کنگره در  

آنارشیست  علیه  مطبوعات  و  جامعه  خصومت  و  خشم  شدت  کرد.  بحران  و  دچار  ها 

آورتر، محکومیت  کننده و دردآور بود. اما شوکخصوص علیه ا ما گلدمن برای او افسردهبه

ای از رهبران جنبش، بیش از همه، الکساندر برکمن )ساشا(  پارهاین ترور فردی از جانب  

خصوص وقتی علیه فردی که »دشمن واقعی اش از زندان، عمل ترور را به بود. او در نامه

و فوری« مردم نباشد از لحاظ اجتماعی غیرضروری و بدون کیفیت »آموزشی« خوانده 

لیه اقدام تروریستی  ساشا چند سال  بود. برای گلدمن این ارزیابی همان بود که موست ع 

 3کرد ساشا را از دست داده است. پیش طرح کرده بود. به قول خودش احساس می

 
1 Richard and Anna Maria Drinnon, eds., Nowhere at Home:Letters from Exile of 

Emma Goldman and Alexander Berkman, Sckoen Publishers, 1975 

2 William McKinley 

3 Emma Goldman, Living My Life, pp.323-25. 
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 و نوگرایی در جنبش آنارشیسم   زمین مادری  مجله

آنارشیسم یکی انرژی دو سال بهجنبش  اما منبع  فرو رفت.  ناچار در نوعی محاق 

بی بهگلدمن  او  بود.  قانون ضدپایان  به صحنه1903آنارشیستی    رغم  زود  خیلی  ی ، 

ها از آمریکا  عمومی، و حمایت و بسیج امکانات برای متوقف ساختن اخراج آنارشیست 

های لیبرال و چپ بازگشت، هرچند گاه  ی سخنرانی، عمدتاً در جمع آمریکاییو ارائه 

  کرد.ی عمومی، احساس خستگی میخاطر افزایش شهرت و ضرورت حضور در عرصه به

برای او تجدید انرژی و روحیه بود. خواست   1906در  1،زمین مادری آغاز انتشار نشریه 

ی آنارشیستی، با کمک مالی جمع شده توسط یک  دیرین او، یعنی انتشار یک نشریه

دریغ گلدمن برخوردار شده بود،  گروه  تئاتر روسی که در بازدید از آمریکا از همراهی بی

الزحمه  های او نیز از آن پس عمدتاً در مقابل دریافت  حقنرانیسرانجام تحقق یافت. سخ

ها درآمیخت.  بود، به عبارت  دیگر کار سیاسی را با کار برای پول درآوردن و تأمین هزینه 

کرد کالم او  ی خودش، احساس میگفتههرچند ویراستار نشریه دیگران بودند، اما به

فکارش در اختیار داشت، و صحنه تنها جایی نبود  دیگر »تنها ابزاری نبود که برای بیان ا

هایش و چاپ  کرد. نشریه جایی بود برای انتشار سخنرانیکه در آن احساس تعلق می

ای به جنبش در حقیقت نیز تولد نشریه جان تازه  2آلیست.«ادبیات و هنر جوانان  ایده

، یعنی توجه به مسائل گلدمن  --برانگیز  و اختالف  --داد و آن را برمبنای بینش نوین  

ی جنبش نیز تغییر  اجتماعی و فرهنگی، سازمان داد. خاستگاه رادیکال  کارگری اولیه

ها این  گرفت. بعضی از آنارشیستها و اقشار طبقه متوسط را دربر میکرد و انواع حرفه

 دانستند. تحوالت را مثبت نمی

در جنبش کارگری و سایر  ی سیاسی  ی آنارشیستی مبارزهدراین دوران خاص، شیوه

سوسیالیست  میان  سیاسی  مشاجرات   و  کرده  پیدا  نفوذ  اجتماعی  های  مبارزات 

ی رهبران آنارشیست   العمل خصمانهها بسیار حاد بود. عکسمارکسیست و آنارشیست 

جمله یوهان موست به سفر و تور سخنرانی ادوارد ا ولینگ و النور مارکس  آمریکا، از آن 

اول این دو    که در بخش  انقالبی  استراتژی  بارز  تفاوت  از آن سخن رفت،  این نوشته 

 
1 Mother Earth 

2 Emma Goldman, Living My Life, p. 377. 
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بایست قبل از ورود به  اش نوشت میداد: موست در روزنامهخوبی نشان میدیدگاه را به

شدند. از سوی دیگر، النور، به محض ورود به نیویورک در اولین آمریکا آن دو کشته می

م و سوسیالیسم پرداخت و ضمن محکوم اش به تشریح تفاوت بین آنارشیسسخنرانی 

کردن حکم دستگاه قضایی فاسد علیه هشت آنارشیست  کارگری در شیکاگو، در نفی  

ها بیندازند:  ها به شنوندگان توصیه کرد سه نوع »بمب« به میان تودهدیدگاه آنارشیست

  1»تبلیغ، آموزش و تشکل«.

های نظری و رفتاری  و تفاوت  1906آزادی ب رکمن از زندان پس از چهارده سال در  

های جدایی، روابط گذشته را دچار شکاف و کشمکش کرد. بینش  او با گلدمن در سال

ی ترور فردی تغییر کرده بود و او بیشتر بر عمل  جمعی  های زندان دربارهبرکمن در سال

اتحادیه بر  تکیه  بهبا  کارگران  و  تأ ها  آنارشیستی  تبلیغات  و  فعالیت  کید  عنوان هدف  

هایی  دانست. گلدمن و آنارشیستداشت. او آنارشیسم را جناح چپ جنبش کارگری می

پنداشتند.  اندیشیدند، آن را رادیکالیسم فرهنگی، اجتماعی و جنسی میکه مانند او می

با این حال، پس از یک دوره افسردگی شدید، برکمن همکاری با گلدمن را ازسر گرفت 

ه شد. آن دو تالشی ناموفق برای روشن ساختن خاکستر   دار ویراستاری نشریو عهده

عشق گذشته کردند. اما غیبت مداوم گلدمن از نیویورک برای سخنرانی و تبلیغ مجله،  

ی عشقی آن دو در بازگشت  گلدمن از  ها کار خود را کرد و رابطهو تفاوت بینشی  آن

ل نوجوان  آنارشیست خاتمه  ی برکمن با یک زن فعااش، و اطالع از رابطهیکی ازسفرهای

ی رفیقانه و همراهی سیاسی آنها درآمریکا، در روند استرداد به  یافت. با این حال رابطه 

روسیه، و در تبعید پس از مراجعت از روسیه، تا خودکشی برکمن در جنوب فرانسه در 

که می  1936 بود  تنها کسی  برکمن ظاهراً  یافت.  انتخابادامه  باورهاتوانست  و  ی  ها 

 العمل شدید او مواجه شود. که با عکسآنسیاسی ا ما گلدمن را مورد انتقاد قرار دهد، بی

های آنارشیستی و تجدید حیات  های نخستین قرن بیستم دوران احیای فعالیتسال

اتحادیه »آنارکوجنبش  انقالبی  به-ای  اتحادیهسندیکالیسم«،  و  اروپا  در  ی  خصوص 

نیز بخش   3جنبش حق رأی زنان  2در آمریکا بود.   IWW»کارگران صنعتی جهان«،  
 

1 Yvonne Kapp, Eleanor Mark, New York: Pantheon Books,1972, Vol. 2, p. 153 

2 Industrial Workers of the World 

3 Suffrage movement 
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ی ها در ایاالت متحده و انگلستان بود. رابطه مهمی از زندگی سیاسی چپ و سانتریست 

ی مهمی متشکل از رهبران ای بود. او در کنگرهی پیچیدهگلدمن با این دو جنبش رابطه

ای گذرا به  س جز اشارهی آنارشیست در آمستردام شرکت جست، اما در کنفرانُپرآوازه

ی مورد نظرش را به بحث  »فرودستی جنسی« بحثی را مطرح نکرد و نتوانست مسئله

نویسان گلدمن، ا لیس و کسلر این است که  نامهجدی تبدیل کند. ارزیابی یکی از زندگی

ی در کنفرانسی که در تسلط مردان بود، زنی حتی در موقعیت اما گلدمن برای ارائه 

تر  ن در تنگنا قرار داشت و ناچار تعریف  مردانه از این که کدام مسائل مهممسائل زنا

اش کرد اما رابطهها در آمریکا نیز حمایت میگلدمن از سندیکالیست   1است را پذیرفت.

بپیوندند،    IWWها اگر به  با آنان تنها حمایت از دور بود. او نگران بود که آنارشیست 

که در فرانسه چنین شده بود. از سوی دیگر، تعهد  د، چنانگذارنآنارشیسم را کنار می

به  زنان،  آزادی   به  او  عرصه عمیق  آن میخصوص در  از  مانع  به ی جنسی،  او  شد که 

رابطه ای با توجه انحصاری به عرصه ی مردانه اتحادیه اما  ی گلدمن با  ی کار، بپیوندد. 

ی خصمانه بود. باور او این  روشنخصوص با جنبش حق رأی زنان، بهجنبش زنان و به

گرا و نسبت به ی متوسط، اخالق بود که جنبش زنان در ایاالت متحده، جنبش طبقه

کردند. در  آمیز بود، و فعاالن جنبش حق رأی، وقت خود را تلف میکارگران خصومت 

باره گفت »ممکن است مرا دشمن زن بدانند. اما اگر بتوانم نور  یک سخنرانی در این 

کرد که پیشرفت، آزادی و استقالل  را به آنان بنمایانم، اشکال ندارد.« تأکید میحقیقت  

دست خودشان ممکن است و برای تحقق این هدف باید ابراز شخصیت کنند، زنان به

ی جنسی را رد کنند؛ هیچ کس را دارای حق بر بدن خود عنوان ابژه موجودیت خود به 

کس نباشند،  ی هیچخود استنکاف کنند؛ و بنده  دار شدن، جز به خواستندانند؛ از بچه

نه خدا، نه دولت، نه جامعه، نه خانواده. تنها این امر و نه گرفتن حق رأی است که زنان  

   2کند. ترین نیروی بشری برای تأمین عشق، صلح و تعادل تبدیل میرا آزاد و به مهم

اتوریته  برای  را  راه  که  موست  یوهان  جوان آنارشیست ی  درگذشت  مانند  های  تر، 

گزارش  و  بود،  گشوده  برکمن  و  سخنرانی گلدمن  از  مطبوعات  مداوم  و  های  ها 

 
1 Wexler, p. 138 

2 Serena Falk, p.82 
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بهدرگیری  او  شهرت  افزایش  به  نیز  پلیس  با  گلدمن  مهم  های  رهبر  یک  عنوان 

سخنرانیآنارشیست  در  بود.  افزوده  با ها  نفر  هزاران  گاه  آمریکا  در  او  سراسری  های 

یافتند. حتی اگر بپذیریم که این محبوبیت محصول شهرت  ور میپرداخت ورودیه حض 

عنوان »هوادار عشق آزاد و بمب و قاتل پرزیدنت آمریکا«، یا تکنیک تبلیغاتی  بد او به

اش ی باورهایی آنارشیست« در تبلیغ گستردهموفقیت این »ملکه 1مدیران برنامه بود،

کرد، شور و دائمی که برای تبلیغ مجله میتوان انکار کرد. با این حال سفرهای  را نمی

سخنرانی در  هیجان  گاه  و  هتل  اتاق  تنهایی  در  سالن،  از  خروج  محض  به  که  ها 

اش  ی چهل سالگی احساس تنهاییکرد، در آستانههای محل خاتمه پیدا میبازداشتگاه

از خاتمه رابطهرا پس  با برکمن، تسکین نمیی  پیوسته بی عشقی  ر داد. گلدمن که 

داشته  دوست  و  داشتن  بهدوست  حیاتیشدن،  میعنوان  تأکید  زنان  حق  کرد،  ترین 

کرد این حق از او دریغ شده و در تمنای عشق بود. درست در این شرایط احساس می

ی عشقی جدیدی را آغاز کرد که مانند صاعقه به زندگی او زد و  روحی بود که رابطه

 ا در کنترل خود گرفت.، عواطف او ر1918تا  1908سال، از  10

 ناپذیرعشق آزاد و تضادهای چاره

رایتمان، خوش  2ب ن  و  مردی  جوان  10سیما  گلدمن  از  پزشک سال  او  بود.  تر 

بیماری و  زنان  پرورشمتخصص  مقاربتی،  محلهیافتههای  در  پدر،  بدون  فقر،  ی  ی 

دوشان، زندانیان سابق، بیکاران، از بهها در شیکاگو، و حامی خانهپوستان و ایرلندیسیاه

ضیافتی که او برای این افراد در سالن   های دولتی بود.خانه گریختگان و ساکنان خوابگاه

اش از های لوکس شیکاگو برای جلب توجه جامعه داده بود و کتک خوردن یکی از هتل

پلیس در راهپیمایی بیکاران، او را در مرکز سیاست شیکاگو قرار داده بود. گلدمن، که  

ی مواجه  علت مخالفت پلیس با مشکل پیدا کردن جا برای سخنراندر سفر شیکاگو، به

دوشان استقبال کرد، و  بهبود، از پیشنهاد  رایتمن برای سخنرانی در سالن ضیافت خانه

ی عاشقانه  هرحال انجام نشد اما رابطهی نزدیکی  این دو فراهم آمد. سخنرانی بهزمینه 

ی آن دو آغاز شده بود. گلدمن در خاطرات خود نوشت: »تمنای شدیدی برای پرمسئله 
 

1Alice Wexler, p. 166  

2 Ben Lewis Reitman 



 

 
 

 هایده مغیثی 769

ی خود گرفته بود. به او  در شیکاگو با او آشنا شده بودم مرا زیر سلطه نوازش مردی که

توانستم  نوشتم نزد من بیاید. اما وقتی آمد، دچار یک مقاومت درونی شدم که نه می

  1آن را توضیح دهم و نه بر آن غلبه کنم.« 

رها،  ی نزدیک بودن به گلدمن، دستیار او برای ترتیب دادن سفب ن به زودی به بهانه

ها، انجام تبلیغات، فروش نشریات و هر کار کوچک و بزرگ دیگری  ریزی سخنرانیبرنامه

»گردهمایی برگزاری  اتهام  به  دو  هر  بارها  یا  شد.  درگیر  پلیس  با  غیرقانونی«  های 

های ب ن در  کرد. کمکها را دریافت میبازداشت شدند. ب ن درصدی از عواید این فعالیت

اتاق هتلی پناه  و عشق ورزی او در شب   سفرهای سیاسی گلدمن هایی که دزدانه به 

ناپذیر تبدیل شد. اغلب پس از هر سفر  بردند، برای گلدمن به نیازی شدید و کنترلمی

نیویورک  به  ا ما  و  بود،  او وابسته  به  مادرش، که سخت  نزد  ب ن به شیکاگو  سخنرانی، 

تابی  ش کوه از دوری، تمنای جنسی و بیهای سرشار از ابراز عشق،  گشتند. اما نامهبازمی

داد.  بن در  پرده، آن دو را به یکدیگر پیوند میبرای نوازش جسم یکدیگر با بیانی بی

اش را ربوده بود. به ای را بیدار کرده بود که به معنی واقعی عقلگلدمن انرژی جنسی 

بزند اما مغزش  شد قلبش تند های ب ن مثل افیون بود که سبب میی خودش نامهگفته 

ای... عشق،  برد. به او نوشته بود: »تو درهای زندان زنانگی مرا گشودهرا به خواب می

بَرَد های خانوادگی، نیروی همبستگی برای کسی که در بیابانی برهوت به سر میبستگی

ای است که عطش او را سیراب  خورد؟ ذهن او تنها معطوف به چشمه به چه دردی می

های او به معشوق بیانگر چنان  پذیری خود آگاه بود، نامهلدمن به آسیبگ  2کند.«می

بود، که در زندگی تزلزل و ضعفی  ناامنی عاطفی،  به  نامهاحساس  به نوعی دست  اش 

ها تا مرگ او خودداری کند: خودسانسوری زد. از ب ن نیز خواسته بود که از انتشارنامه

، انقالبی   'اما گلدمن'شود که من،  زده میان بهت»اگر روزی این مکاتبات انتشار یابد، جه

ها بوده، مانند کاپیتان یک کشتی  باک که کارش سرپیچی از قوانین و سنتنیرومند و بی

غرق  حال  است.«در  بوده  درمانده  خروشان  امواج  با  مقابله  در  این   3شدن  توجیه  در 

 
1 Emma Goldman, Living my Life, p. 420 

2 Candace Falk, p. 4  
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ا که برای آنها عزیز بوده کاری نوشته بود، از این وحشت داشت که دیگران آنچه رپنهان

 درک نکنند و برآن تف کنند.  

رابطهبااین  این  اضطراب حال،  ُپرتنش،  روانی  ای  نظر  از  گلدمن  برای  و  آفرین 

خصوص ساشا که مورد احترام برنده بود. نخست آن که رفقای آنارشیست او، به تحلیل

نمی واقعی  آنارشیست  را  ب ن  بود،  گلدمن  کامل  اعتماد  تلقی  دانستنو  غیرخودی  و  د 

های  مشغول بود، ساشا گاه از انتشار نوشته مادر  زمینکردند. حتی وقتی او در دفتر  می

ها، ازجمله اقدام به خشونت، های ب ن در بعضی زمینهکرد. دوم، دیدگاهاو خودداری می 

سان نبود. او مذهبی بود و  ها، از آن جمله با بسیاری باورهای گلدمن یکبا آنارشیست

کرد و خیلی صریح  های مسیح در مورد اجتناب از خشونت استناد میکرات به گفته هب

تواند با خشونت از پایین  گفت اگر با خشونت از باال ]دولت[ موافق نیست چگونه میمی

کرد  های گلدمن انتقاد میموافق باشد. نیز در مواردی از شنوندگان  یهودی سخنرانی

ستیز  یان عالقمندند و بقیه به جهنم. گلدمن او را یهودیکه فقط به بهبود شرایط یهود

استدالل میمی و  بهخواند  یهودیان،  که  اقلیت تحت کرد  ای جز ستم چارهعنوان یک 

اش  شدهانضباطی نهادیهم چسبیدن ندارند. از آن بدتر، ب ن با توجه به بیباهم بودن و به

های خود و مادرش را زشکی هزینه ی پ قادر نبود با نگاه داشتن مطب از طریق حرفه 

مالی گلدمن زندگی می امکانات  با  از  تأمین کند و عمال  اعتراف خودش،  به  اما  کرد. 

آشنایی سوءاستفادهابتدای  به  گلدمن  با  دستاش  و  مالی  صورت ی  و  حسابکاری  ها 

های  بندوباری جنسی ب ن بود. او گاهی زندزدی پول دست زده بود. از همه بدتر، بی

ی جنسی موقتی کرد و با آنان رابطهورد نظرش را در محل سخنرانی گلدمن نشان میم

عنوان محل مالقات  برد که او و گلدمن بهکرد و بعضی اوقات حتی به اتاقی میبرقرار می

بیمخفی این  داشت.  تقدس  نوعی  گلدمن  برای  و  بودند  کرده  اجاره  و  شان  اخالقی 

او به عشق آزاد، رابطه آزار میبندوباری جنسی سخت گلدمن را  بی ی  داد. زیرا تعهد 

بندوباری   همسری و ازدواج بود، نه بیی تکجنسی آزادانه، با صداقت، خارج از محدوده

ی روحی بین دو انسان  کارانه، دزدکی و با هر که پیش آید. اولی را مبتنی بر رابطهپنهان

ی این مسائل کنار  ال گلدمن با همهحی فیزیکی صرف. باایندانست و دومی را رابطهمی

 توانست از او دست بشوید.کرد، اما نمیآمد. به ب ن اعتراض میمی
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زندگی ا ما گلدمن همانند زندگی بسیاری از زنان مستقل و نیرومندی که به تحول 

های سیاسی با احساسات و  اجتماعی متعهدند، با کشمکش درونی، و ناسازگاری  ایده

خصوص در رابطه با  مراه بود. او به دوگانگی  عواطف و رفتارهایش بهنیازهای فردی ه

اش بود، و گاه او را از زندگی  منطبق با اصول تر از زمانهی عشق آزاد، که بسیار پیشایده

بازمیفکری به دیگران توصیه میاش  را  آزاد  او عشق  بود.  آگاه  رفتار  داشت،  اما  کرد، 

کردند، او را سرشار از خشم، افسردگی  ها رابطه برقرار میاش که با دیگر زنمردان زندگی

ا ما گلدمن به عشق و داشتن مردی در و تلخی می کرد. شاید بتوان گفت نیاز شدید 

 های دردآور زندگی این زن  نیرومند بود.  عنوان معشوق، یکی از تناقضکنارش به

ش با بن رایتمان بود. اما  ای توفانیپذیری و ناامنی عاطفی  گلدمن رابطهاوج آسیب 

آموزی و اجتناب از خطر اش نیز نشانی از تجربههای آخر زندگیهای او دردههانتخاب

در   نیز  تبعید  دوران  در  کانادا  در  اقامت  مدت  در  نداشت.  معشوق  انتخاب  در  کردن 

،  قرار گرفت  1اش، لئون مالمد ی دیگری با یکی از حامیان  گذشتهی عشقی ُپرمسئلهرابطه 

سره کنار گذاشت. این گفته ی همسر و فرزند معشوق را یکو تعقل، احتیاط و مالحظه

ی که گلدمن عاشق  عشق و معشوق  کسی بودن بود، چندان دور از حقیقت نبود. رابطه 

که گلدمن او را »شعاع آفتاب«    2های تبعید در سوئد، با آرتور سوونسُن، او درآغاز  سال

ی عشقی با  تر بود؛ یا رابطه د، و بیش از بیست سال از او جوان خوانخود، یا »طفل« می

ی سنی داشت در اقامت  سال با او فاصله19که متأهل بود و    3هاینر، جوان دیگری، فرانک

در  ماههسه  آمریکا  در  نمونه1934اش  معشوق ،  با  گلدمن  روابط  از  دیگری  های  های 

العمل  تر بودند. شاید این عکساو جوانها از  اش سالمتعددش بود. بیشتر مردان زندگی

عدالتی   ها طی قرون متمادی، با بیی او به نداشتن حقی بود که معتقد بود سنتلجوجانه 

اند، اما  تر به مردان دادهآوردن عشق از زنی بسیار جوان دستظالمانه، برای مطالبه و به

نفس گلدمن نسبت به ظاهر و  بهاین روابط اما در کاهش  اعتماد  4اند. از زنان دریغ کرده

 
1 Leon Malmed 

2 Arthur Swenson 

3 Frank Heiner 

4 Candace Falk, pp. 200-01 
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زحمت تأثیر نبود؛ گاه از نظر مالی )در مورد سوونسُن( نیز امکانات  بهسر و وضعش بی

داد، و از آنجا که در هر رابطه، گلدمن نبود که  ی او در تبعید را به هدر میدست آمدهبه

خودش »احساس    ی داد. به گفتهزد، به او احساس رهاشدگی میی پایان را رقم مینقطه 

ی عشقی و خصوصی از ]او[ مراقبت کند«  تنهایی و حسرت این که کسی دریک رابطه

  1شد که به معشوق بچسبد. سبب می

حال، آنچه در خور توجه است این است که هیچ یک از روابط عاشقانه، گلدمن  بااین

فعالیت از  نوشتاری را  و  سیاسی  بازنمیهای  آناش  یا  نداشت  کاهش  را  در  میها  داد. 

ها روش او برای چیره شدن بر اندوه  سکون پس از هر توفان   حقیقت افزایش این فعالیت

 عشقی بود.  

های اساسی  های اول، تفاوتهرحال با کاهش هیجان عشقی و شور و حرارت سالبه

ی تر شد. پس از سفری که در آن سخنرانی گلدمن با حملهبین او و رایتمن آزاردهنده

جیرشده به خشونت کشیده شد، ب ن با ترس و بُزدلی با آن برخورد کرد، و این امر  افراد ا

اش نیز تأثیر جدی گذاشت. به گلدمن نوشت،  نفس  ب ن و حتی توانایی جنسی بر اعتمادبه

ام تنزل  »ظرف چند ماه سه واقعیت وحشتناک بر من آشکار شده، یک، توانایی جنسی

ی این نامه پاسخ به ابراز  عالقه  2سوم من حسودم...«  یافته؛ دوم، من یک بزدل هستم؛ و 

های عاشقانه از نگاریگلدمن به ورود به رابطه با شخص دیگری بود. با این حال نامه

ی حق انتخاب زن به پذیرش یا رد  مادر شدن و  شان در مسئلهسو و کار مشترکیک

یکا ممنوع بود، ادامه داشت. تبلیغ به سود پیشگیری از بارداری، که در آن ایام در آمر

کشید؛ و از نیازش به  ب ن بیش از پیش نظرات سیاسی گلدمن را آشکارا به چالش می

گفت. )او از همسر اول دختری داشت  ثبات خانوادگی و تمایل به پدر شدن سخن می

تری ی عشقی جدیکه او را رها کرده بود(. از کار در دفتر مجله نیز کنار کشید و رابطه 

های ا ما  های تبلیغی و سخنرانییک فعال کارگری برقرار کرد. این درست اوج فعالیت  با

ی حق زنان به پیشگیری از بارداری ، درباره1916گلدمن در شرق و غرب آمریکا در  

شان که زنان نباید مجبور باشند همیشه دهانبود که به بازداشت او، به اتهام گفتن این

 
1 Emma Goldman, Living My Life, pp.942-44. 

2Candace Falk, p. 105  نامه »بن« به »اما« از مجموعهی دانشگاه ایلینوی نقل 
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دارند، انجامید. رایتمن نیز به اتهام همکاری با او، چند روز از نگهشان را برا بسته و رح م 

بعد بازداشت شد. هرچند این وقایع توجه جامعه را بیشتر به آرمان آنها جلب کرد، اما  

سخنرانی شنوندگان  کمتعداد  پلیس،  ترس  از  گلدمن  رابطههای  مشکالت  و  ی تر 

 شان نیز بیشتر شد.  عاطفی

ی او در  ی عمدهای بود. تکیهکنندها ما گلدمن سال تعییندر زندگی    1917سال  

سربازگیری  و  میلیتاریسم  خطر  بارداری،  از  پیشگیری  سیاسی،  ترویج  و  تبلیغ  کار 

می بود.  روسیه  در  سوسیالیستی  انقالب  برای  حمایت  جلب  و  به  اجباری،  خواست 

ا روسیه  اما  کند.  شرکت  مادر  کشور   بازسازی  در  و  برود  انقالبی  که  ی  این  وحشت  ز 

ی نه به سربازگیری اش به آمریکا دچار مشکل شود، در آمریکا ماند و »اتحادیهبازگشت

میلیتاریسم« را در سانفرانسیسکو ایجاد -ی ضداجباری« را پایه نهاد. ساشا نیز »اتحادیه

کرد، اما با افزایش فشار پلیس به نیویورک بازگشت. انتشار مقاالت و برگزاری اعتراضات 

اتهام »توطئه علیه   جمعی در برابر دفاتر  سربازگیری، سرانجام به دستگیری هردو به 

ی اسناد و مکاتبات  آن  نویسی سربازی« انجامید. به دفتر مجله نیز حمله شد و همهنام

اش غارت شد. غیبت ب ن راتمن که درست در این دوران در شیکاگو در کنار  همسر  حامله

آور بود. کودکی که  ارک تأسیس مطب خود بود، برای ا ما فاجعهبرد و در تدبه سر می

 اش با رایتمن بود.قرار بود زاده شود، همچون حکم  قطعی پایان رابطه

هنگام   این  در  گلدمن  رفقای    48ا ما  و  او  متوجه  که  تهدیدی  داشت،  سال 

ی  پیش  خواههای مدنی و ل یبرال یسم و ترقیاش شد بسیار جدی بود. آزادیآنارشیست 

همه و  داده  جنگی  آمادگی  از  غیرانتقادی  پشتیبانی   به  را  خود  جای  جنگ،  ی از 

میآزادی  تهدید  را  مجلهخواهان  زمین  کرد.  بولتن  مادری  یک  به  را  خود  جای  نیز 

انتظار   در  بودند،  شده  آزاد  چندی  از  پس  که  ب رکمن  و  گلدمن  بود.  داده  زیرزمینی 

از حال گلدمن سخنرانی و مقالهمحاکمه و تحت نظر بودند. با این   نویسی و حمایت 

انقالب بلشویکی را که در زندان نیز ادامه داشت ازسر گرفته بود. آن دو، با رد  درخواست  

برای گذراندن دو سال حکم زندان   1918تجدیدنظرشان در دیوان عالی، در ماه فوریه  

صوب کنگره ( خود را به م1918و اخراج از آمریکا )براساس قانون ضدآنارشیستی اکتبر  

 زندان معرفی کردند. 
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گلدمن و رایتمن با وجود حکم دو سال زندان و اخراج از آمریکا، موقتاً آزاد شدند.  

ساشا از درخواست تجدیدنظر سرباز زد و تنها تقاضا کرد به روسیه فرستاده شود. اما  

کشوری که سخت اش تالش ناموفقی برای الغای حکم اخراج از  گلدمن با کمک  وکالی

داشت انجام داد. با رد تقاضای تجدیدنظر او، از دنبال کردن  روند الغای حکم  دوست می

دسامبر    21نفر دیگر در    247سرباز زد تا با ب رکمن همراه شود. سرانجام آن دو همراه با  

برای اعاده به روسیه، در یک کشتی قدیمی  مهروموم شده به امواج سپرده شدند.    1919

نیویورک ه نشری روشنفکر  ی  دو  و  رادیکال  جنبش  مغز  »دو  خروج  گزارش  تایمز 

ترین مبلغین و مجریان دکترین   گرا« را اعالم کرد؛ رییس پلیس آن دو را »تندروآشوب 

برای نظاره بود که  پلیس  ازجمله مقامات   ادوارد. هوور  نامید، و ج.  این ویرانگری«  ی 

 1اخراج  تاریخی حضور داشت.

 کشورِ مادردر  

برای گلدمن خروج اجباری از آمریکا، به سوی روسیه راهی در جهت عکس راهی  

ی بود که سی سال پیش از آن پیموده بود. یعنی »آمریکای تزاری« حال او را به روسیه

ی انقالبی، که هواداری از آن بخش مهمی از  فرستاد. اما گلدمن در روسیهآزاد پس می

تر از دو سال  اش در آمریکا بود، کمهای آخر اقامتاو در سالهای تبلیغاتی  سخنرانی 

رغم استقبال  گرم مردم و دولت  زدگی گلدمن از دولت بلشویکی روسیه، بهدوام آورد. دل

در بدو ورود و پذیرایی سخاوتمندانه از او و الکساندر ب رکمن در هتل میهمانان خارجی،  

کمبود سوخ از جنگ،  ناشی  وجود مشکالت  امکانات  با  محدودیت  غذایی،  مواد  و  ت 

های سفید، تقریباً بالفاصله  ی امپریالیستی و حمالت روسمسکن و بهداشت، محاصره

وگو با رفقای  بود. دو سال مطالعه، بازرسی و پژوهش و سفرها ی او و برکمن، و گفت

را از  ها مردم  سرعت به این نتیجه رساند که بلشویک آنارشیست و مردم عادی، او را به

ها پر از مبارزانی بود که انقالب را به ثمر رسانده بودند.  صحنه حذف کرده بودند و زندان

بمبسخت  از  پس  که  بودند،  آنارشیست  زندانی  هزاران  او  برای  از همه  در تر  اندازی 

 
1 Alice Wexler, p.274 
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شان در پیروزی انقالب،  ی حزب کمونیست در مسکو، با وجود مشارکت فعاالنهجلسه 

 دولت سوسیالیستی قرار گرفته بودند.   یهدف سرکوب گسترده

های دیگری که از  ی گلدمن به زبان روسی و ارتباطات گسترده با آنارشیستاحاطه 

عنوان رهبر تمام دنیا برای کمک به انقالب به روسیه رفته بودند، و موقعیت خاص او به

بسیاری از  توانستداد که میو مبلغ سرشناس آنارشیسم در آمریکا، به او موقعیتی می

ی ها را نتیجه ها مشاهدات گلدمن از نارساییی آن رهبران بلشویک را مالقات کند. همه 

چارهدشواری  سالهای  میناپذیر   موقتی  و  انقالب  نخست  از  های  گلدمن  دانستند. 

شنود که  دهد، پاسخ میهای او را با حوصله گوش میالکساندرا کولونتای که شکایت

ای در تصویر انقالب است« و این که مشکالت در یک کشور های تیرهها تنها لکه»این 

کند  مانده که تمام جهان علیه آن بسیج شده عجیب نیست. او گلدمن را دعوت میعقب

 1ی زنان که در آمریکا تجربه آن را داشته بپیوندد. های بد« به کار در عرصه به جای »فکر 

یک فرد انقالبی قدیمی باید بداند که انقالب عنوان  گوید، بهماکسیم گورکی به او می

فرهنگ که برای مانده، »با مردمی بیرحم است، و روسیه کشوری عقب امری خشن و بی

اند  ها تجربه کردهحیات و حقوق بشر احترام قائل نیستند و جز با زور و خشونت که قرن

از لوناچارسکی، زینوویف،    ها راگلدمن مشابه این گفته  2ها را به پیش برد.« توان آن نمی

ی او را بیشتر در شنیدن  چند و شنود. در مالقات با لنین، نیز عالقهو دیگران نیز می

یابد. لنین که متن دفاعیات  گلدمن  می  IWWچون  جنبش کارگری در آمریکا و قدرت  

به را  آن  بود،  خوانده  را  دادگاه  در  برکمن  نظام  و  از  شفاف  و  منظم  »تحلیل  عنوان 

ها نتوانستند به هر قیمت  کند که آنکند. اما ابراز تأسف میداری« تحسین میسرمایه

شده در آمریکا بمانند، چون این انقالب در آمریکا بود که نیازمند رفقای مبارزی مانند  

گوید »این  ها بود. لنین در پاسخ  به پرسش برکمن درمورد زندانیان آنارشیست میآن 

با این    3ها.« اند نه آنارشیست اید، تنها سارقان مسلح در زندانیده مزخرفات را از که شن

 
1 Emma Goldman, Living MY Life, pp.756-57. 
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آنارشیست حال قطعنامه آنها میی کنفرانس  از  را  و قول میها  این  گیرد  به  دهد که 

 شوند.  موضوع رسیدگی خواهد کرد و نهایتاً نیز معدودی از زندانیان آنارشیست آزاد می

را به مشارکت در ساختمان سوسیالیسم ی رهبران بلشویک، گلدمن و برکمن همه

ی انقالب و ها به روسیه با قصد ایجاد موزهخواندند. اما پس از سفر سراسری آن فرامی

دیدند.  بازگشت با انبانی از اطالعات منفی و دلسردکننده، امکان پیشبرد  پروژه را نمی

کمونیست را    آور  حزبها تنها »تاریکی و نومیدی« و زندگی سیاسی خشک و رعبان 

در حقیقت گلدمن دلتنگ  زندگی و هویتی که در آمریکا داشت نیز بود که   1دیدند. می

می است. احساس  باخته  رنگ  روسیه  »فاجعه«ی  در  اعتصاب    2کرد  شدید  سرکوب 

»کرونشتات«  ملوانان   پیوستن  خونین  3کارگران،  سرکوب  و  آنان،  بهبه  عنوان  شان 

ت، تصمیم به خروج از روسیه را قطعی کرد. تأکید  ضدانقالب توسط دولت سوسیالیس

، )و جلد دوم که در حقیقت  سر خوردگی من در روسیهگلدمن درجلد اول کتاب خود، 

ی جلد اول است( بر این است که انقالب و بلشویسم دو چیز مجزا  های منتشرنشدهفصل

ریشه انقالب  بودند.  یکدیگر  حاز  داشت.  روسیه  مردم  زندگی  در  عمیق  آنی  که ال 

ای بود که یک حزب سیاسی با توسل به خشونت محقق  تشکیل دولت کمونیستی پروژه

ی سازمان امنیت آن، »چکا«  بوروکراسی حزب کمونیست و قدرت بدون منازعه  4ساخت.

شد، و  ی آتش قرار دادن هر کس که ضدانقالب تلقی میدر دستگیری و مقابل جوخه 

تبعیض ح امتیازهای  رهبران  آرمان آمیز   شکست  آشکار   بیان  گلدمن  برای  های  زب، 

انقالب بود. او نوشت که حرفی نیست که ترور و ویرانی بخشی از انقالب است و هر  

کند. اما استفاده از  ناپذیر میدگرگونی  اجتماعی و سیاسی استفاده از خشونت را چاره 

کردن و ارتقای  عنوان دفاع چیزی است و تبدیل  ترور به یک اصل، نهادی  خشونت به 

سرانجام با استفاده از دعوتی    5ی اجتماعی، چیزی دیگر. آن به امری حیاتی در مبارزه
 

1 Emma Goldman, My more Disillusionment in Russia, Garden City, New York: 

Doubleday, 1924. P. 128.  

2 Emma Goldman, Living MY Life, p. 829 

3 Kronstadt  

 31همان، ص.  4
5 Emma Goldman, Disillusionment in Russia, Garden City, New York: Doubleday, 

Page & Company, 1923, xviii. 
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ها در برلین، گلدمن در معیت الکساندر برکمن با  برای شرکت در کنفرانس آنارشیست

گرفت سخن نام انقالب صورت میدلی گرفته با این فکر که »باید علیه جنایاتی که به

ی انقالبی را ترک گفت. در قطاری که او را از مسکو روسیه  1921دسامبر    در  1بگوید«

کرد فکر کرد ترک روسیه »مانند پایان تراژیک یک عشق بزرگ بود که انسان  دور می

چسبد«، و آن را مشابه  ها پس از آن که دیگر وجود ندارد، دو دستی به آن میمدت

   2های او دانست. ها و طرد کردنجدا شدن از ب ن و بد رفتاری

های خطرناک،  عنوان آنارشیست ی او و برکمن، بهها و هشدارها دربارهوجود عکس

آن  برای  را  برای سکونت  یافتن کشوری  اروپا،  تمام مرزهای  دشوار میدر  ا ما  ها  کرد. 

گلدمن با کمک رفقای آنارشیست گاه در سوئد، گاه در انگلستان، گاه در آلمان و کانادا  

تروپه، و   های خود ادامه داد.  در جنوب فرانسه به زندگی و فعالیت  3سرانجام در سن 

های تبلیغاتی ا ما گلدمن  ها، و فعالیتها، سخنرانیها، نوشتهای از مصاحبهبخش عمده

اش در روسیه، علیه دولت بلشویک، اختصاص پس از ترک روسیه، به تجارب و مشاهدات

باره، از آن اش در اینهایش و مقاالتنقالبی روسیه، کتابداشت. کمپین او علیه دولت ا

شدت مورد انتقاد  پشتیبانان  انقالب روسیه قرار گرفت. حتی  جمله در نشریات آمریکا به

ساشا و ب ن نیز با کمپین او علیه روسیه موافق نبودند. هواداران دولت شوروی، ازجمله 

چشمی به نرم کردن دل  ا این کار گوشهاش، معتقد بودند او ببعضی از دوستان سابق

ی بازگشت به این کشور را دارد. در حقیقت نیز او مقامات آمریکایی برای کسب اجازه

اش برای بازگشت به آمریکا دست تا پایان عمر از تالش و توسل به دوستان قدرتمند

فت. اما  ی بازگشت به کشور را نیا، اجازه1934ماهه در  نکشید، اما جز یک اقامت سه

در تورنتو، اجازه یافت  1940اش در ماه مه  جان او بود که پس از درگذشتنهایتاً بدن  بی

 اش باز گردد تا در قبرستان والدهایم در شیکاگو، به خاک سپرده شود. به میهن انتخابی

های گوناگون زندگی او را در نظر داشت. باید جنبه ی ا ما گلدمن میدر داوری درباره

اند و بعضی  گران از »درهم و برهم« بودن افکار ا ما گلدمن سخن گفتهژوهشبعضی پ 
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2 Candace Falk, p. 194 
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دانستند، که قادر به انتقاد  دیگر شخص گلدمن را متظاهر، خودپسند و عاشق  توجه می

های  اش نبود. تنها به دیگران انتقاد داشت که ایدههایی رفتارها و انتخاباز خود درباره

کردند. تروتسکی گلدمن را انسانی  او به آزادی را درک نمیقیدوشرط  متعالی و تعهد بی

سرهم با  که  خواند  فلسفهفردگرا  ایبسن،  و  نیچه  کروپوتکین،  کار  کردن  ی بندی 

 1هایش غیرانقالبی بود. های انقالبی داشت، اما راه»قهرمانانه«ی خود را ساخت که هدف

  2اند. تأکید کردهی عمومی دیگران بر نقش او در تحول  درک  سکس درعرصه

تمایز ا ما گلدمن با بسیاری از زنان مستقل و متعهد به تحوالت اجتماعی، در این  

کرد، بلکه ارضای این تنها نیازهای عاطفی و جنسی خود را فراموش نمی بود که او نه

دانست. هرچند آگاه بود که »این دلیل اصلی بدبختی ]او[ پس از  نیازها را حق خود می

دانست و  گلدمن استقالل را برای زنان ضرورتی حیاتی می  3یکا بوده است.« ترک آمر

خواست زندگی  خصوصی خودش نیز الگوی  استقالل و آزادی فردی و خودمختاری  می

زنان و انعکاس آرمان سیاسی آنارشیسم باشد. پرسش این است که این خواست برای  

س، سرکش، جسور و نترس ، اما  زنی که در برابر سرکوب سیاسی و تعقیب مداوم پلی

روابط عشقی   الکساندر برکمن  -در  با  رابطه  نیازمند، متزلزل، و  آسیب  -جز در  پذیر، 

 گیری بود، تا چه حد تحقق یافت.  درمانده از تصمیم

  

 
 127ی هوشنگ وزیری، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ص.  های روزانه، ترجمهلئو تروتسکی، یادداشت 1

2 Clare Hemmings, Feminist Review, London, Vol 117, Issue 1, Nov. 2017. 
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 هانا آرنت 

 آلمان   یروشنفکر متعلق به سنت فلسف 

انگیز قرن بیستم، موضوع بیش  پردازان بحثهای هانا آرنت، ازنظریه زندگی و دیدگاه

 از صدها کتاب و مقاله و گزارش تحلیلی بوده است.  

های توتالیتر، دارای شخصیتی  پرداز رژیمعنوان نخستین نظریهموافقان آرنت او را به

قضاوت و  شجاع،  اندیشه،  استقالل  زمانهقوی،  میگر  خود  مقابل،  ی  در  شناسند. 

شیفته  ازخودبیزار،  یهودی  را  او  یهودیمخالفانش  عمیقاً  و  آلمانی  فرهنگ  ستیز  ی 

بیمی و  صریح  انتقاد  در  ریشه  دوم  داوری  دولت پردهدانند.  تشکیل  از  آرنت  پوشی  

به  خاورمیانهاسراییل  با  را  آن  او  که  دارد،  یهودی  منحصراً  دولتی  آمیز، ی صلحعنوان 

ت مغایر میسکوالر،  بشر  حقوق  مدافع  و  »مخالفت  کثرگرا  را  خود  برخورد   آرنت  دید. 

و  وفادارانه« می او،  بودن  عاطفی  غیر  به  آرنت  نزدیکان  و  از همکاران  بسیاری  خواند. 

های سیاسی و محصوالت فکری  حتی  اش نسبت به افراد و پدیدهگیرانهداوری سخت 

این حال، تعهد او به هویت و نهضت  یهود  داشت، اشاره دارند. با  کسانی که دوست می

فاجعه تسهیل  در  یهودی  رهبران  همکاری  کردن  محکوم  از  مانع  صهیونیسم،  ی و 

اش با تقدس بخشیدن به قربانیان فاجعه نشد که به نظر او  هولوکاست و مخالفت صریح

پدیده یک  افکار،  تقلیل  هرچند  که  آن  واقعیت  بود.  احساساتی  امری  به  هولناک  ی 

بهظریه ن و  پیوستگی  و  تداوم  دارای  آرنت  سیاسی  مواضع  و  زیگزاگ ها  از  های  دور 

و عاطفی و برخوردهای اخالقی بود، زندگی شخصی  تناقض  روشنفکرانه  از  اش عاری 

 هانا آرنت. نبود. بررسی حاضر مروری است بر این جنبه از زندگی

هانوور  آلمان پا به  در    1906ی متمکن یهودی در  تنها فرزند یک خانودههانا آرنت،  

ها  بینی سیاسی و اجتماعی برای یهودیان بود. آنها دوران  خوش جهان گذاشت. آن سال

رغم تداوم  به  –در آلمان    19ی دوم قرن  پس ازاعالم برابری قانونی یهودیان در نیمه 

های گوناگون زندگی اجتماعی، در  امکان  مشارکت در عرصه   -ستیز  احساسات یهودی 

وم، هنر، بانکداری، تجارت، و در ارتباط و ازدواج با مسیحیان، را یافته بودند. اجداد  عل

می فعالیت  دولتی  خدمات  و  تجارت  کار  در  او  مادری  و  شهروندانی  پدری  و  کردند، 
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جهان افراد  مادرش  و  پدر  بودند.  اجتماعی  احترام  از  تحصیلبرخوردار  با  دیده،  کرده 

بودنگرایش سکوالر  و  چپ  دموکرات های  سوسیال  گروه  یک  در  مارتا،  هانا،  مادر  د. 

در    1919ها موافق نبود، از قیام سال  که گروه  او با اسپارتاکیستعضویت داشت و با آن

ای ی تاریخیی رزا لوکزامبورگ بود و قیام برلین را لحظه برلین حمایت کرد. مارتا شیفته

 سپارد.خواست هانای جوان خوب به خاطر بدانست که میمی

بازگشتند    1ی آرنت در اوان کودکی هانا به شهر اجدادی خود، کونیگزب رگخانواده

که شهر تجاری مدرن با منابع فرهنگی، دانشگاه، موزه، کتابخانه و جمعیت بزرگ یهودی   

روشنفکر، سکوالر و مترقی در پروس شرقی بود. مرگ پدربزرگ  محبوب و پدر هانا در  

ول خودش بر روان کودک و وحشت از »نهایت« درهمین دوران  قدوران کودکی او، به

سالگی بدون  فرزند بسیار مورد توجه خانواده بود. در پنجعنوان تکشکل گرفت. هانا به

سرود و از کتاب خواندن مشکل قادر به خواندن و نوشتن بود، در هفده سالگی شعر می

را به خسته نمی  زنی »نُرمال« یعنی شهروند    عنوانشد. مادر هانا موفق شد دخترش 

دهد.  پرورش  یهودی،  لزوماً  نه  و  بعد،سال  2آلمانی،  درگذشت    ها  از  پس  آرنت  هانا 

مادرش، در نامه به دوستی نوشت که از مادرش سپاسگزار است که او را عاری از تعصب  

درباره کردن  داوری  داد.  از  پرورش  هانا  برای  نیز  آن  مبنای  بر  کنش  و  رویدادها  ی 

وانی آغاز شد. نخستین پیامد  این ویژگی شخصیتی اخراج هانا از مدرسه، به دلیل  نوج

سازمان دادن یک بایکوت اعتراضی برعلیه یکی از معلمان بود. مادرش بالفاصله او را  

برای دو ترم تحصیلی به برلین فرستاد. در این مدت هانا در دانشگاه به تحصیل  التین  

وابگاه دانشجویی اقامت کرد و سال بعد، پس از قبولی در و زبان یونانی پرداخت، در خ

 اش، تحصیل در دانشگاه ماربورگ را آغازکرد.  هایدورهکنکور، کمی پیش از هم

 آرِنت و مارتین هایدگر 

 
1 Konigsberg 

2 Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For Love of the World, New Haven and 

London: Yale University Press 1982; p. 12 
 ا آرنت  ی خاطرات مادر هانا، مارت نقل از دفترچه
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های ثبات جمهوری وایمار، بهبود شرایط اقتصادی، رشد  های تحصیلی هانا سالسال

تعداد  دانشگاه افزایش  آلمان،  طبقه های  متوسط  دانشجویان  هانا    -ی  و    -مانند 

ی ، هانا به توصیه1924ی تحصیلی دولتی بود. در پاییز سال برخورداری آنان از هزینه

ی مارتین هایدگر را انتخاب ی عاطفی داشت کالس درس فلسفه دوستی که با او رابطه

شجویان دانشگاه  کرد. هایدگرکه در آن زمان هنوز عنوان پروفسوری نداشت در میان دان

ی  های او »نه دربارهقولی کالساز شهرت و محبوبیت زیادی برخوردار بود و به  1ماربورگ،

چهره، با استعدادی در حد نبوغ، دارای او مردی خوش   2فلسفه، که خود  فلسفه بود.« 

توصیف شده   -هم از همکاران و هم از دانشجویان ستایشگرش  -گیر طبع شعر، گوشه

باز  قهاری بود و پیوسته با پوشش دهقانان آلمانی در کالس  دگر ضمناً اسکیاست. های 

میدرس حاضر  دلواپسیاش  با  ظاهری  پوشش  این  هستیشد.  گرایانه  های 

دلبستگی او،  ارزش)اگزیتانسیالیستی(  به  از  اش  تجلیل  روستایی،  و  پیشاصنعتی  های 

گ بود. نقد فلسفی رادیکال  تجارب عهد قدیم، وحشت از مدرنیزم و عصر مدرن، هماهن

شناسی، ستایش و دلبستگی عمیق او به دوران پیشامدرن  ی سنتی، شناختاو از فلسفه

تهی از  انتقادش  خصومتآلمان،  زوال،  حال  در  تمدن   و  مدرنیته  به بودن  نسبت  اش 

شاعرانه زبان   و  »شعبده دموکراسی  را  او  که  دانشجویان  از  بسیاری  برای  باز«  اش 

د سحرکننده بود. محور تفکر هایدگر این بود که تمدن غرب از عظمت یونان خواندنمی

اوج    بیستم  قرن  و  یافته  تنزل  هستی،  معنای  در  تعمق  عشق،  فلسفه،  مهد  باستان، 

فراموشی نسبت به معنای هستی است. از نظر او تنها راه  نجات، بازیافت و تجدید عظمت  

ربی  نهفته در زبان و سنت روشنفکری آلمانی  ی یونان، یعنی آغاز تمدن غ دوران  گذشته

زمان«  و  »هستی  کتاب  در  که  افکار  این  بینش   3بود.  سرپوش   شد،  تکمیل  او 

اش به حزب نازی  به ستایش او از هیتلر و پیوستن  1933غیردموکراتیکی بود که در  

 انجامید.  

 
1 Marburg 

2 Daneil Maier-Katkin, Stranger From Abroad: Hannah Arendt, Martin Heidegger 

Friendship and Forgiveness, New York & London: W.W. Norton & Company, 2010, 

p. 25 
3 Being and Time 
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نوجوان را سو و پیچیدگی تحلیل  هایدگر، از سوی دیگر، هانای  سادگی ظاهر از یک

ها او را  ی مردی شد که بعدباختهدچار اعجاب کرد و ظاهراً از همان روز اول  کالس دل

 25»پادشاه تفکر« خواند. هایدگر نیز بالفاصله به هانا دل باخت. او در قطعه شعری که  

وفایی خودش  های جنگ و خیانت و بیسال بعد یعنی وقتی که ظهور  نازیسم، ویرانی

اش از دیدن  این  خود شدگیسرود، از هیجان و ازخود بی  –ذاشته بود  را پشت سر گ

های هایدگر به  ها با یکدیگر )نامهاش سخن گفت. مکاتبات آندختر جوان در کالس

های آرنت به هایدگر که او نگاه داشته(، که پس ازمرگ هر دو در  هانا و رونوشت نامه

پ  و  فرازوفرود  گرفت،  قرار  پژوهشگران  رابطه یچیدگیدسترس   این  را های  عاشقانه  ی 

 کنند.  تصویر می

ی جا مانده از این دو، تحول این رابطه های بهاورسوال لودز، ویراستار مجموعه نامه 

ی هایدگر  ی اول و رُمانتیک رابطه با نخستین نامهبیند. مرحلهعشقی را در سه دوره می

نشست و بادقت یادداشت  و میبه این دختر جوان که »با چشمان نافذش در کالس ا

و دعوت او از هانا برای مالقات با او در دفترش، آغاز    1925ی  داشت« در فوریه برمی

های  های هایدگر و پاسخشود. در یادداشت بعدی پس از مالقات اول، که با پرسشمی

آرنت دربارهمحجوبانه آکادمیک گذشت، هایدگر  ی  ی فلسفه، شعر و سایر موضوعات 

یسد که باید هانا را ببیند و راز دلش را به او بگوید: »همه چیز باید بین ما ساده،  نومی

روشن و خالص باشد... تو دانشجوی من و من معلم تو هستم. من هرگز نخواهم توانست 

تورا متعلق به خود بدانم. اما از این به بعد تو متعلق به زندگی من هستی... شاد باش.  

توانی  است. تنها وقتی که تو شاد باشی زنی خواهی بود که میاین ارزوی من برای تو  

شادی بدهی و درجوار تو شادی، ایمنی، آسایش، عزت و سپاس از زندگی تراوش خواهد  

   1کرد.«

ی دانشگاه و اغلب در اتاق کار هایدگر که  های محوطه های آنها روی نیمکتمالقات

شد، و گاه در  غ اتاق به هانا اعالم میایمنی  قرار از طریق روشن یا خاموش بودن چرا

ی ها مخفیانه و پیوسته به خواست  مصرانه شد. مالقاتاتاق زیرشیروانی هانا، انجام می

برنامه با  به هماهنگی  توجه  با  و  رابطه هایدگر  به  توجه  با  و  دیگرش  و  های  استاد  ی 

 
1Maier-Katkin, p. 30  
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رشار از ریسک  گرفت و سشاگردی و متأهل بودن هایدگر و داشتن دو فرزند، صورت می

هرحال به رابطه برقرار کردن با دختران توانست برای هایدگر که بهبود. افشای رابطه، می

های هایدگر سرشار  جوان دانشجو شهرت داشت، به اخراج او از دانشگاه بینجامد. نامه

ای پس ازیک کنسرت که در جوار  از تمنا، نیاز عاشقانه و هیجان عاطفی بود. در نامه

نویسد: »نشستن در کنار تو چنان لرزه بر اندامم انداخت که  شسته بود، به او میهانا ن

نویسد  پس از دیدار دیگری می 1تحمل بود و مجبور شدم سالن را ترک کنم.« غیر قابل

از آن هرگز چنین احساسی »مثل صاعقه بوده و به  که پیش  زدگی« را تجربه نکرده 

می هانا  از  نامهالتماس  در  خانهنخواهد  از  سفری  از  نکند.  کوتاهی  او  به  ی ویسی 

اش به هانا از دلنشینی انتظار برای دیدار، از این که جهان دیگر جهان من و تو  ییالقی

نویسد: »امیدوارم تو همین آرامشی را داشته باشی که من نیست، و جهان ماست می

از زمستان گذشته ماربورگ برای من دلپذیرتر شده، و برای اولین بار مشتاق    دارم... 

از    2افتم...« شود به یاد  توفان خودمان میجا توفان میبازگشت به آن هستم... وقتی این

نامه از  از فرصت کوتاه  دیدار، سپاس  ریختن پس  را اشک  او  این که عشق  و  هانا  ی 

خواهم که کنم و از خدا مینویسد، »حال من آن را در روح خود حمل میپذیرفته می

کوشد  هایدگر حتی می  3یی نیالوده به من بدهد تا این جواهر را قدر بشناسم.«هادست

نویسد که احتیاج نیست در کالس یادداشت  از نظر اکادمیک به هانا کمک کند و به او می

ای به او خواهد داد، و از او  کند و نسخههایش را چاپ میبردارد، چون متن سخنرانی

  ن قناعت کند.خواست که در کالس به گوش داد

های  هایدگر کاتولیک بود اما با زنی پروتستان ازدواج کرده بود که به داشتن گرایش

شد، شدیداً حسود بود و از دختران دانشجویی ستیز و نژادپرستانه شناخته مییهودی 

ی که دوروبر  هایدگر بودند دل  خوشی نداشت. هایدگر اما برای روابط سنتی و محترمانه

 
1Ursula Ludz, ed. Letters, 1925-1975/Hannah Arendt and Martin Heidegger; 

Translated from the German by Andrew Sheilds. Orlando, Austin NewYork 

SanDiego Toronto London: Harcourt Inc.2004,Letter # 14 

 6و  1های شماره همان، نامه 2

 15ی شماره همان، نامه 3
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هرچند ظاهرا معتقد به ازدواج آزاد بود. در همین رابطه بود    خانوادگی ارزش قایل بود، 

برد،  سر میکه همسرش در غیاب او، که در یکی از سفرهای طوالنی و مکرر  اکادمیک به

اصطالح خم به ابرو نیاورد، زندگی زناشویی  از مرد دیگری صاحب پسری شد. هایدگر، به

ین پسر که در نوجوانی ازاین راز آگاه شد را ادامه داد، و بچه را به فرزندی پذیرفت. هم

عنوان پدر وفادار ماند، و هم او بود که وصی  حفظ و انتشار آثار هایدگر  به هایدگر به

هرحال شاید پس از آن بود که هایدگر در برقراری روابط خارج از ازدواج بیشتر  شد. به

 احساس آزادی کرد. 

به شهر خود بازکشت، و هایدگر نیز  هانا  1925با رسیدن تعطیالت تابستانی سال  

ی کوهستانی خود که همسرش برای او تدارک دیده بود، رفت تا به فراغت به  به خانه

ی دوم کاهش شورعاشقانه است که اورسوال اش بپردازد. این همان مرحله نوشتن کتاب

رافیایی و  ی جغتر به فاصله کند. تغییر یا سکون رابطه به نظر او کملودز به آن اشاره می

محوری هایدگر مربوط بود. شرایط روحی هانا درآن مقطع را بهتر از هر  -بیشتر به خود

ها« که در آن تابستان  ای تحت عنوان »سایه نوشته توان از خالل دلتوصیفی دیگر می

نوشته و برای هایدگر فرستاده بود، درک کرد. این قطعه که از زبان سوم شخص مفرد 

گویای احساس تنهایی، رهاشدگی و تردید آرنت است که بدون    خوبینوشته شده به

زیر  - اش  خوانیم، »شاید جوانیبرده است. میسر میدیدار و دریافت نامه از محبوب به

او را از این طلسم و از روان  خود آزاد کند و بتواند بر این ناخوشی و    -آسمانی دیگر  

رای رشد ارگانیک بیاموزد. اما بیشتر  گمراهی فایق آید، و صبوری، سادگی و آزادی ب

راه یک تجربه  این هدر دادن  زندگی در  معنا و یک کنجکاوی ی بیاحتمال دارد که 

هایدلبرگ    در این حالت فکر انتقال به دانشگاه  1انتها و ناصواب تا به آخر ادامه یابد...« بی

ی هانا  ، در پاسخ به نامهخبر بودافتد. هایدگر که هنوز از این تصمیم بیبه سر هانا می

او نسبت به خود تشکر می از دورنمای تکرار ساعات وصل سخن از شکیبایی  و  کند 

  اند« خواهد بود.گوید که برای او »مثل این که تازه یکدیگر را دیدهمی

های آن دو  هانا آرنت و مارتین هایدگر، با اشاره به نامه  هاینامهبسیاری از زندگی

ت تکیه دارند که در طول رابطه، هایدگر صدای مسلط را داشته است. بعضی  به این واقعی

 
1 Younge-Bruehl, p. 51. 
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اجتماعی و ریشه به اختالف سنی، موقعیت  با توجه  آنها،  اجتماعیاز  و    - ی  فرهنگی 

ی قدرت بین آن دو اشاره کرده و  هانا آرنت و مارتین هایدگر، به وجود  رابطه   مذهبی

 اند.  خوانده گرانهبعضی رفتار هایدگر را سوءاستفاده

ی این نظر  تواند تأییدکنندهدر حقیقت رفتار هایدگر در مراحل بعدی  رابطه، می

پس از آگاهی از تصمیم هانا برای ترک ماربورگ، و    1926باشد. مثالً هایدگر در ژانویه  

ماه تمام  در  او  که  این  از  هانا  شکایت  به  پاسخ  بوده،  در  شده  فراموش  تابستان  های 

تفاوتی  واقعیت این است که او هانا را فراموش کرده بود، اما نه به دلیل بینویسد که  می

کردم و در  باید فراموش مییا به خاطر شرایط پیرامونی. بلکه به این خاطر که، »من می

پس   این  کرد...  خواهم  فراموش  نوشتن هستم  کار  نهایی  مراحل  در  وقتی  آینده هم 

ی ارتباطات دیگر به خاطر کار  است و قطع همهچه وابسته به انسان  کشیدن از هر آن 

رغم آن که تصمیم  شناسم.« بهی انسانی است که من میترین تجربهخالقانه، باشکوه

ی انسانی را با هیچ دلیلی  توان ترک رابطه هانا به ترک ماربورگ را به این دلیل که »نمی

حت او را تشویق به رفتن  صرافرسا« و »غیر قابل دفاع« خواند، بهتوجیه کرد«، »طاقت

مرید هایدگر  کرد. می او نیست که  هانا کار درستی است چون به سود  نویسد رفتن 

این چنین شناخته شود: »درباره یا  تو وقتی به خودم فکر میبماند،  کنم،  ی تصمیم 

دهد، با  گویم آری«، و ادامه میکنم میگویم نه، و وقتی به خودم و کارم فکر میمی

به   او در ماربورگ وجود ی آموزش جوانی هانا و مرحلهتوجه  برای ماندن  اش، دلیلی 

کند که شاید تصمیم هانا برای او هم پاالینده و نیروبخش باشد  ندارد. سپس اضافه می

این شاید  و  و  است  هردو  جانب  از  فداکاری  مستلزم  جدایی  این  مثبت  »تأثیر  که 

1ی عشق آنان باشد.« کنندهتقویت 
 

واکنش  می  این  چگونه  را  همانهایدگر  آیا  داد؟  توضیح  برخی  توان  که  طور 

زبانی هایدگر را باید به این  اند، این شیریننویسان، ازجمله م یر کَتکین، گفتهبیوگرافی

رابطه پایان  از  او  از  ای که جذابیتتعبیر کرد که  را  او  و  بود  باخته  رنگ  او  برای  اش 

راحت   داشت  دربر  که  ریسکی  و  استقبال میمیدردسرها  را،    2نمود؟کرد،  هانا  رفتار 

 
 35شماره  ینامه 1

2 Maier-Katkin, Stranger From Abroad..p. 31  
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توان درک کرد؟ قاعدتاً او از پاسخ هایدگر  خصوص پس از ترک ماربورگ چگونه میبه

گ له عاشقانهبه  نمیی  بود.  شده  آزرده  خود  فرصتی  که  کرد  تصور  و  توان  طلبی 

مانده بود.  خودخواهی هایدگر از نظر زنی چنان تیزهوش و از نظر فکری پیچیده، پنهان  

از هایدگر با صراحت بایست سالالبته می نامه به همسر دومش،  تا هانا در  ها بگذرد 

سخن گوید.    1گوی واقعی«عنوان فردی »نادرست و ترسو« و »در همه مورد یک دروغبه

اش در شهر جدید پس از ترک ماربورگ که هایدگر را وادار کرد یکی از  ندادن آدرس

مأدانشجویان  را  میاش  کند،  او  یافتن  نوعی  مور  حتی  و  شدید  آزردگی  بیان  تواند 

فاصله تالفی قاعدتاً  باشد.  هانا  ادامهجویی  و  جغرافیایی  دانشگاه ی  در  تحصیل    ی 

هایدلبرگ تحت راهنمایی کارل یاسپرس، دوست هایدگر از جهات متعدد به سود هانا  

کاری وگوش به زنگ  ت پنهانی عشقی با هایدگر به خاطر ضرورنیز بود. از سویی رابطه

اش بکشد و وقت را برای دیدار مناسب بداند و او را  ماندن که معشوق چه وقتی میل

از هم سن اجتماعی و دوری  انزوای  به  را  از وساالناحضار کند، هانا  بود.  اش کشانده 

به هایدگر  نظر  زیر  دکترایش  تز  نوشتن  پیچیدگی  دیگراز  راهنما، سوی  استاد  عنوان 

 شده بود.  خالص

ی فکری وجغرافیایی هایدگر  با این حال پس از مدت کوتاهی، با آن که هانا از دایره 

ی دوستان قدیم و جدیدی که در اطراف کارل یاسپرس بودند  خارج شده و به حلقه

هر وقت   1929شود. تا سال  ی گذشته با هایدگر ازسر گرفته می وارد شده بود، رابطه 

خواند، اگر الزم بود پیشنهاد  سوی خود میا را با یادداشتی بههایدگر در سفر بود هان

گذراندند. در  ی سفر او را بپردازد و شبی را با یکدیگر در هتلی سر راه میکرد هزینهمی

آرنت که در نورنبرگ همراه دوستانش در تعطیالت بود، با   1928یکی از این موارد در 

ظه تردید سفرش را قطع کرد و به دیدار او  دریافت یادداشتی از هایدگر، بدون یک لح

که رابطه ادامه یابد، پیوسته ازعشق خود و تمنای هایش برای آن هایدگر در نامه  2شتافت. 

 
1 Lotte Kohler, Within Four Walls: The Correspondence Between Hannah Arendt 

and Heinrich Blucher 1936-1968. New York San Diego London: Harcourt, Inc. 2000, 

pp. 115 and 128. 

2 Daniel Maier-Katkin and Birgit Maier-Katkin, “Hannah Arendt and Martin 

Heidegger: Calumny and the Politics of Reconciliation” Human Rights Quarterly , 

Feb., 2006, Vol. 28, No. 1, The Johns Hopkins University, p. 37. 
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نوشت و از غیبت خود به علت گرفتاری خانوادگی، بیماری یا جلسات کاری و  وصل می

ای که پیش از به کرسی استادی  1928اش در  کرد. شاید انتصابغیره، عذرخواهی می

ای داشت تعلق داشت، او را که بلندپروازی حرفه   1او به دوست و استادش ادموند هوسرل 

از قرارهایمحافظه شان توسط هایدگر در این  کارتر کرده بود. پاسخ هانا به لغو یکی 

دوران روشنگر این است که عذر او را درک کرده، اما او را دچار ترس و اضطراب نموده:  

 ام.« دانستهدانی و من همیشه میرا مانند روز اول دوست دارم، تو این را می »من تو

ی سوم رابطه، یعنی رابطه از راه دور و دیدار گاه  چه مسلم است هایدگر از مرحلهآن 

گرفت، راضی بود. به  گاه که به ابتکار و در زمان مناسب برای خودش صورت میو بی

نامزدی هانا به او نوشت از خبر تکان خورده، مثل  ی  همین سبب پس از شنیدن شایعه

تواند خبر را کامالً هضم کند.  که چیز گرانبهایی از او گرفته شده باشد، و هنوز نمیاین

داد، تقاضای عکسی از او  ای است که هانا به او میهای بعدی صحبت از شادیدر نامه

نویسد، »اگر  یش داشت، و میاش ازامکان مالقات سر  راه سفری که در پ است و هیجان

با    2من عشق خود به تو را از دست بدهم، حق زندگی کردن را از دست خواهم داد.«

فیلسوف، شاعر و نویسنده، از شاگردان هایدگر و   3این حال ازدواج هانا با گونتر اشترن،

 دهد.  ، به این مرحله از رابطه پایان می1929هانا آرنت در  دانشگاهی هم

ی خود به هایدگر را از دست نداده بود.  در بخشی از این مدت، عشق و عالقه  هانا

شان در هایدلبرگ به هایدگر  بخشای، با یادآوری آخرین دیدار دلپذیر و اطمیناندر نامه

می تکرار  را  خود  درخواست  اطمینان...  همان  »با  و  نوشت،  نکن.  فراموش  مرا  کنم: 

دانم.«  ام را میقی قدر موهبت این عشق در زندگیفراموش نکن که من با چه شدت و عم

ی خود و احساس تعلق به کسی را که هایدگر هم  نویسد که سرانجام خانهاما ضمناً می

با این حال حتی یک سال بعد، پس از دیدار هایدگر از او   4شناسد، یافته است. او را می

کننده، بارزترین دیدار  زندهنویسد که چگونه این  ای به هایدگر میو همسرش، در نامه
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اش به عشق آن دو بوده، و چگونه با حرکت قطار هایدگر، برای  ترین نیاز زندگیو دایمی

  1او مثل همیشه چیزی جز انتظار، انتظار و انتظار باقی نمانده. 

ی تقریباً بیست ساله در ارتباط بین آرنت و هایدگر وجود  پس از این نامه یک وقفه

در   که  می  - 1933-1932دارد  آغاز  هانا  به  هایدگر  نامه  پاسخ  درپی  نامه  این  شود. 

جا نمانده( نسبت به رفتار سیاسی و آمیز هانا )که بهی قاعدتاً شماتتهایدگر به نامه

ی این دو، بلکه از نظر سیاسی تنها از نظر رابطه ستیز هایدگر است که نهاکادمیک  یهودی

میک آلمان در فرایند قدرت گرفتن هیتلر و نازیسم  چه در فضای فرهنگی و آکاد و آن

این سالروی می در  است.  مهم  بسیار  فرایبورگ داد،  دانشگاه  ریاست  به  هایدگر   2ها 

ستیزی او شدت گرفته بود. هایدگر در این نامه  ی یهودی منصوب شده و شایعات درباره

ود. او این اتهام را  هایی خواند که در چند سال گذشته تحمل کرده ب شایعات را تهمت

قاعدتاً    3کند. هانا آرنت رد می  اش، ازجمله خود اش با دوستان یهودی با برشمردن روابط 

گیری دیگری از او ثبت  کننده نبود. اما واکنش یا پیاین توضیح برای هانا کامالً قانع

آرنت  هانا    نشده. واقعیت این بود که کمی پس از نوشتن این نامه، و درست زمانی که

ناچار به فرار از آلمان شد، هایدگر به حزب ناسیونال سوسیالیست )نازی( هیتلر پیوست، 

ی ریاست دانشگاه در  و ریاست دانشگاه فرایبورگ را پذیرفت. عکس هایدگر در جامه

و سبیل کوتاه هیتلری؛ سخنرانی1934 بر سینه  نازی  با مدال حزب  به ،  که  او  های 

هایش  یافت؛ نامهها خاتمه میهایل هیتلر نازی  ش، با سالماشهادت همکاران دانشگاهی

از فضای   از یک کاندیدای استادی با اشاره به ضرورت »زدودن نفوذ یهود  درحمایت 

اش به لیبرال روشنفکری آلمان« و رد کاندیدای دیگری به خاطر »زیادی نزدیک بودن 

ین روشنفکر حزب نازی؛ و  ترهای و بری«؛ امید او برای تبدیل شدن به مهمدموکرات 

در  ریزیبرنامه تردیدی  نازی،  جنبش  با  آلمان  دانشگاهی  سیستم  انطباق  برای  اش 

او با نازیهمکاری فعاالنه با  نامهزندگی  4گذارد. ها باقی نمیی  نویسان آرنت و هایدگر 
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اختالف یهودییکدیگر  عنصری  اساساً  هایدگر  آیا  که  دارند  و نظر  سازشکار  ستیز، 

طلب بود، و آرنت نیز از همان ابتدا از این واقعیت آگاه بود، یا فردی بود ضعیف،  فرصت

ی  توان انکار کرد که افکار هایدگر دربارهترسو و نان به نرخ روز خور. در هر صورت نمی

انگاری )نهیلیسم( و سقوط،  ی تمدن غرب از هیچدهندهعنوان نجاتی آلمانی بهاندیشه

ی متمایز بودن سرنوشت مردم آلمان و ویژگی خاص آلمانی، در  ارهبا افکار هیتلر درب

کرد و  جهت بودند. با این تفاوت که هیتلر به نژاد آلمانی تکیه مینازیسم با یکدیگر هم

 هایدگر به روح آلمانی و زبان و فرهنگ آن. 

 آرنت در تبعید  

ویراندگرگونی فردی،  های  زندگی  نازیسم  ظهور  و  آلمان  در  سیاسی  شرایط  ساز 

پایان سال    سیاسی-فکری و فلسفی اوایل   1928هانا آرنت، را نیز متحول کرد. در  و 

به1929 وایمار  جمهوری  اقتصادی  شرایط  بیکاری  ،  میزان  و  بود  بحران  دچار  شدت 

زندگی به زحمت انداخته بود. با توجه   روشنفکران و هنرمندان بسیاری را برای گذران

ا شترن و این که هر دو یهودیان    - ی فلسفی  به زمینه  طبقاتی مشترک هانا و گونتر 

هم نزدیک شدند وپس از نه ماه  جذب شده در جامعه غیر یهودی بودند، در برلین به

رغم  ن بهزندگی با هم، تصمیم به ازدواج گرفتند و از برلین به فرانکفورت رفتند. اشتر

فالسفه  ازحمایت  برخورداری  و  اکادمیک  درخشان  پرآوازهشایستگی  مکتب  ی  ی 

فرانکفورت، ازجمله ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، و دیگران، پس از دو سال تالش،  

همان   منفی  ارزیابی  او  موفقیت  عدم  دلیل  ماند.  ناکام  دانشگاهی  موقعیت  در کسب 

ای از تحلیل مارکسیستی  پذیرش او بود و در آن نشانهای بود که شرط  حامیان از نوشته

جامعه تأثیرات   سرمایهاز  بهی  نبود.  هنر  و  تفکر  و  فرهنگ  بر  مسئله داری  این  قولی، 

های مکتب  هانا آرنت را، که از لحاظ فکری نیز چندان به مارکسیست   احساس منفی

افراد دامن زد.  این  به  نبود، نسبت  از آتش زدن  به ه  1فرانکفورت نزدیک  رحال، پس 

ها، اشترن تصمیم به فرار از آلمان و به قدرت رسیدن هیتلر و نازی 1933رایشتاگ در 

های آلمان، در کشور گرفت. اما هانا به امید کمک به یهودیان و فدراسیون صهیونیست 

 
1 Young-Bruehl, p. 80 
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ی ها، به دستگیری و زندانی شدن او انجامید، اما او با هوشیاری و زیرکماند. این فعالیت

گناه است و پس از آزادی بالفاصله همراه مادرش از طریق  زندانبان را قانع کرد که بی

 چکسلواکی به پاریس رفت و به شوهرش گونتر اشترن پیوست. 

زندگی در مهاجرت سیاسی طبعاً آسان نبود و با آغاز جنگ دشوارتر شد. آرنت از 

کرد،  طریق کار با یک آژانس یهودی که یهودیان را برای اعزام به فلسطین آماده می

می تأمین  را  میزندگی  مقاله  خود،  کرد،  کتاب  نخستین  و  وانهاگن:  نوشت  راهل 

ز فرار از آلمان شروع کرده اما تمام نکرده  را که پیش ا  1ی یک زن یهودینامهزندگی

 به چاپ نرسید.   1957بود، در پاریس به پایان رساند که تا 

تدریج از نظر احساسی و جنسی ازگونتر دور شده بود. مراودات  اشترن بیشتر هانا به

ها بودند. با این حال اشترن ها بود و اطرافیان نزدیک هانا عمدتاً صهیونیست با کمونیست

ی رابطه داشت. هانا پذیرفت  از پیشنهاد آرنت برای جدایی استقبال نکرد و اصرار به ادامه 

،  1937زمان با مردان دیگری رابطه برقرار کرد. سرانجام در  که او را ترک نکند، اما هم

هانا آرنت نیز دو    2آرنت و اشترن اسناد طالق را امضا کردند، و اشترن به امریکا رفت. 

 هاینریش بلوخر ازدواج کرد.  باسه سال بعد  

ی کارگری  غیر یهودی، فعال سیاسی، سخنوری از یک خانواده  3هاینریش بلوخر 

ب زن  و  به  خودآموخته  که  نبود  بیش  جوانی  بود.  خیابانی  تظاهرات  در  قهار  بهادری 

انقالب  شکست اسپارتاکیست  در  و  بود،  پیوسته  آلمان  ی خوردهها و حزب کمونیست 

های حزب کمونیست و نزدیک شدن  ان نقش فعالی داشت. با تغییر سیاستآلم 1919

گیری هیتلر گیری کرد. به دنبال قدرتاز حزب کناره  1928به استالینیسم، بلوخر در  

ها، بلوخر از آلمان فرار کرد و به پاریس رفت.  ها و کمونیست و دستگیری سوسیالیست

از  با  1936در   ی اول عاشق یکدیگر شدند.  همان لحظه  هانا آرنت آشنا شد، و هردو 

آرنت سخت تحت تأثیر هوش  بلوخر و شخصیت بسیار قوی  او، که احساس ایمنی زیادی  

سنگ یکدیگر بودند.  داد، قرار گرفته بود، و از لحاظ تمایالت جنسی نیز همبه او می
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آنها    1م«. آرنت به دوستانش گفته بود که »سرانجام کسی را که به او نیاز داشتم، یافت

آن  1940در   فرانسه  دولت  با شروع جنگ  کردند.  ازدواج  اردوگاهرسماً  به  را  های  ها 

ی مردان و زنان آلمانی فرستاد. اما هردو موفق به فرار شدند و پس از مدتی  جداگانه

با کمک دوستان از  زندگی مخفیانه،  اضطراری  اشترن، ویزای  ازجمله  امریکا،  شان در 

هم بسیار نزدیک  ده و به این کشور مهاجرت کردند. بلوخر و آرنت بهامریکا دریافت کر

ی او با یک زن  رغم آگاهی آرنت از رابطه ، به1970بودند، و تا پایان زندگی بلوخر در

جوان  یهودی روسی باهم ماندند. پس از مرگ بلوخر، آرنت به دوستی نوشت »چگونه  

 توانم به زندگی ادامه دهم«.  می

 فکرِ »سنت فلسفیِ آلمان، نه چپ« آرِنت، روشن

هانا آرنت را رقم زد، تحول فکری عملی و    ای که سرنوشت فردیشرایط سیاسی 

ی خودش، پس  سیاسی او، و تعهد به یهودیت و به صهیونیسم را نیز پدید آورد. به گفته

آن  نمیاز  او دیگر  آلمان گذشت  در  نظاره چه  نتیجه  توانست  این  به  و  باشد  وقایع  گر 

به انسان  »وقتی  که:  بود  قرار میرسیده  تعقیب  تحت  بودن  یهودی  باید  خاطر  گیرد، 

بهبه نه  دفاع کند،  از خودش  یهودی  بهعنوان یک  نه  و  آلمانی  عنوان یک عنوان یک 

این درست راهی بود که او در پیش    2وطن، یا فردی باورمند به حقوق بشر.«   -جهان

کرد  سمیتیسم« تفاوت قایل بود؛ استدالل می»آنتیگرفت. او بین »نفرت از یهودیان« و  

ایدئولوژی    یک  دومی  اما  داشته،  وجود  مذهبی  و  تاریخی  دالیل  به  همیشه  اولی  که 

سمیتیسم را در این  ی قرن نوزدهم است. یکی از دالیل مهم رشد آنتیسکوالر زاییده

ناچار با هر دولتی که  هدید که یهودیان اروپا تنها ملتی بودند که دولتی نداشتند، و بمی

توجه به این که ماهیت و علمکرد آن دولت چه بود، همکاری و  در حاکمیت بود، بی

داران یهود، ازجمله خاندان روتچایلد در فرانسه ی بارز آن را بانککردند. نمونهسازش می

و بین  ها و یهودیان اروپایی، که به نظر ای آن دانست. آرنت برای اَعمال خیرخواهانهمی
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زندگی می آن  در  که  سیاسی کشورهایی  واقعیت  و  بودند، یهودیان  گرفته  قرار  کنند 

 احترامی قایل نبود.  

نویسی و فعالیت برای ایجاد های اول ورود به آمریکا از طریق مقاله آرنت در سال 

علیه هیتلر روزگار می از وحدت عمل یهودیان  ارتش  او خواهان تشکیل یک  گذراند. 

تواند از شکست هیتلر بهره ببرد  کرد که انسان نمیهان بود و استدالل مییهودیان ج

ی پاداش به خاطر رنج بردن  که سهمی در آن ایفا کرده باشد. چنین کاری مطالبهآنبی

نشان می به جهانیان  یهودی  ارتش  باور داشت که تشکیل یک  او  داد »ما هم  است. 

راب  1درسیاست درگیر هستیم.«  با جهتاین گفته در  آرنت طه  گیری  فعالیت سیاسی 

در  جالب است.  نوشته   1963توجه  به  پاسخ  بهدر  او  از  آن  در  که  از  ای  »یکی  عنوان 

از زمره  بود نوشت: »من  یاد شده  آلمان  روشنفکران چپ آلمان«  ی روشنفکران چپ 

ای به تاریخ و  نیستم و خیلی دیر به درک اهمیت مارکس رسیدم چون در جوانی عالقه

گوید اگر قرار باشد به سنتی تعلق داشته باشد، سنت فلسفی  یاست نداشتم« و میس

عنوان فردی اش بهبه قولی، قصد آرنت تأکید بر بیداری سیاسی و مبارزه  2آلمان است.

ترین  شدهی جالب اما این است که شناخته ی چپ. نکته یهودی بود نه فردی از خانواده 

 است تا فلسفی.   هانا آرنت بیشتر سیاسی آثار

  1930های  هانا آرنت، او در دهه  هاینامهبه شهادت بسیاری از نویسندگان زندگی

به1940و   اسراییل  دولت  تشکیل  اما  بود  متعهد  و  فعال  دولتی ، صیهونیستی  عنوان 

می نادرست  را  یهودی  پیمنحصراً  بود  معتقد  و  شهروندی دید  از  اعراب  حذف  آمد 

به قدرتعدالتی، ماسراییل، بی بود. درستی   یلیتاریسم و وابستگی  بیگانه خواهد  های 

های  اش نبود با توجه به سیاست ی او که موردتأیید دوستان یهودیمواضع پیامبرگونه 

 ی این سالها درخور تحسین است.  دولت اسراییل در همه

آرنت،    1949در   تأثیرگذار  توتالیتاریسم  کتاب   پایان    3گرایی()تمامیتمنشاء  به 

های  منتشر شد. آرنت کتاب را به شوهرش بلوخر که در پژوهش  1951رسید، و در  

ستیزی، مربوط به آن همفکر و همکارش بود، تقدیم کرد. کتاب در سه بخش، یهودی
 

1 Anne Heller, p. 77-78  

2 Elisabeth Younge-Bruehl, pp. 104-105 
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امپریال سم، و توتالیتاریسم، تحلیل ی پرشور، و پیچیده از »نبرد تمدن و بربریت رسمی« 

ازهم مسو  معنوی  میپاشیدگی  ارایه  انسانی،  مهمئولیت  از  جنبه دهد.  این  ترین  های 

ی »توتالیتاریو« را ها بود. )واژهی دولت از تودهکتاب تحلیل او از »تمامیت« و استفاده

نظریه جنتیله،  فاشیستی   جیووانی  حکومت  برپایی  در  که  ایتالیایی،  سیاسی  پرداز 

ای که بیانگر  کلیت ساختارها،  نقش داشت، وضع کرد؛ واژه 1920ی موسولینی در دهه

تمامی  جنبه هدف کنترل   و  تمامی  مردم  بسیج   ایدئولوژی  دولت در  و  زندگی  ها  های 

بود.(  مذهب،  و  سیاست  اقتصاد،  می  1ازجمله  اشاره  دیکتاتورهای  آرنت  که  کند 

رابطه تمامیت برقراری   نیازمند   تودهخواه  با  خاص  آنی  هدف  و  هستند،  و  ها  ها 

تودهتموفقی سازماندهی  در  تودهشان  است.  طبقات  نه  و  منافع  ها،  از  آگاهی  فاقد   ها 

هایی مشخص و قابل دسترسی هستند، و چه به ص رف   مشترک و قابل  بیان در خواسته 

های  یابی در هیچ گونه تشکلی با هدفتفاوتی شان قابل سازمانخاطر بیاندازه و چه به

ت  -- معین   سیاسی،  احزاب  حرفهشکلازجمله  اتحادیههای  یا  و  کارگری  ای    – های 

دهد که چگونه هیتلر با به حرکت درآوردن این جمعیت، که  نیستند. آرنت توضیح می

   2ها داشتند، توانست به قدرت برسد. احزاب سیاسی دیگر نه امیدی و نه توجهی به آن 

ی مختلف  هاهای متعدد از سوی دانشگاهاین کتاب موضوع گفتگو، ستایش و دعوت

گرایانه، ایده آلیستی و ضدمارکسیستی،  آمریکا از سویی و انتقادات بسیار از برخورد ذات 

ذات پنداشتن هیتلریسم و استالینیسم از سوی دیگر، شد. عمدتاً به علت همسان و هم

های  کنندگان کتاب آن را نماد هیستری جنگ سرد خواندند. آرنت کتاببعضی بررسی

دبحث دیگری  انقالبانگیز  مورد  دربارهر  ازجمله  و  ها  نقد  که  نوشت  اکتبر  انقالب  ی 

نظریه اعتراض  جانب  از  را  زیادی  کتاب  های  اما  انگیخت.  بر  چپ  در  پردازان  آیشمن 
عنوان یهودی  های خصمانه و توصیف او بههانا آرنت بود که او را آماج انتقاد  اورشلیم 

لت اسراییل در ربودن آیشمن، »دشمن نوع بشر« بیزار قرار داد. آرنت با اقدام دو  -ازخود

اعتراض اسراییل مخالفتی نداشت.  برای محاکمه در  آرژانتین  ی اش به سوءاستفادهاز 

 
1 Stanley G. Payne, Fascism: Comparison and Definition, (1980), p. 73, in “Heinrich 

Blucher”, Spartacus-educational.com 

2 “Heinrich Blucher”, Spartacus-educational.com 
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ای متمایز از  عنوان واقعهدولتمردان اسراییل از دادگاه نمایشی برای ثبت هولوکاست به 

به سود   عمومی جهان  افکار  برای جلب حمایت  علیه سایر جنایات جنگی،  اسراییل، 

ها، برای نسل جوانی بود که  اعراب، و توجیه عدم  مقاومت جدی یهودیان در برابر نازی

دوران هیتلر را ندیده بودند. آرنت معتقد بود این پرسش که چرا یهودیان شورش نکردند،  

تری پرسیده نشود. این که چرا رهبران  در حقیقت پوششی بود برای این که سؤال مهم 

سرزمیندهششناخته  در  یهودی  نازیی  با  اشغالی  واقعیت  های  کردند.  همکاری  ها 

نازی با  به  تاریخی همکاری شوراهای قدرتمند یهودی  ها در فرستادن یهودیان  دیگر 

شدت پنهان نگاه داشته شده بود. ا شکال کار به  های نازی، تا انتشار این کتاب بهاردوگاه

فایده بودن مقاومت یهودیان اروپا را خواست بینظر آرنت این بود که این محاکمه می

توانست مانع از آن شود که یهودیان نشان دهد و این که تنها دست  پر قدرت اسراییل می 

ها به خاطر رو  ها شوند. آرنت با اشاره به حمالت و تهمتمثل گوسفند راهی کشتارگاه

که انسان حقیقت را  طعنه به دوستی نوشت »چه کار خطرناکی  کردن این حقیقت به 

  1بدون دستکاری تئوریک و پژوهشی در سطح واقعیات ارایه دهد.« 

استدالل آرنت این بود که بازپرسان اسراییلی نه فقط آیشمن بلکه تمام جهان را 

بینی بود.  کردند. دفاع وکیل آیشمن هم قابل پیشبرای جنایات علیه یهودیان متهم می

نه واض بود که آیشمن  این  بود و  دفاع  نه مجری جنایات  قانون، نه دستوردهنده و  ع 

دفاع   نورنبرگ  دادگاه   هرچند  که  بود  این  استدالل  بود.  نکشته  را  کسی  هم  شخصاً 

براساس »اطاعت از دستور« را مردود شناخته بود، دادگاه باید آیشمن را نیز قربانی این  

ری  روشن کتاب آرنت تئو  2ی ماشین« جنایت بود.دندهجنایات بداند چون »فقط چرخ 

های مرگ  ای که داوطلبانه ماشین کارخانهی مردان و زنان معمولیاین بود که انگیزه

راه می به  را  بلندپروازی نازی  بلکه  نبود،  افراطی  ایدئولوژی  یا  فردی  نفرت  انداختند، 

ی متوسط( و ناتوانی آنان دراحساس ترحم به دیگران بود. در »گزارش طبقاتی )طبقه

 
1 Brightman, ed. Between Friends: The Correspondence of Hannah Arendt and Mary 

McCarthy 1949-1975, New York: Harcourt Brace, 1995, p. 146 
2 Hannah Arendt: Life in Dark Times, Boston. New York: New Harvest, 2015, pp.12-

15 
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استدالل آرنت این بود که شَر دارای عمق نیست، رادیکال نیست   1ی ابتذال شَر« رهدربا

تواند در  ای در سطح است. اما درست به همین دلیل واگیر دارد و مثل قارچ میو پدیده

 تمام جهان فراگیر شود.  

آرنت همراه با تدریس در دانشگاه، دایماً در حال نوشتن 1971تا    1963های  درسال

ارائه و  پرخواننده،  ی سخنرانی، و شرکت در کنفرانسمقاله  درکتاب  بود.  متعدد  های 

آرنت به ماهیت فلسفی شَر یا خباثت و    2،وضعیت انسانمرجع و بحث انگیز دیگرش،  

ی مصالحه و بخشش  پردازد، و مسئلهی آن میارههای اندیشیدن و داوری دربشرطپیش

ی عیسی مسیح که قدرت  بخشش تنها از آن  دهد. او از گفته را مورد تحلیل قرار می

ها نیز پیش از انتظار از بخشش الهی باید یکدیگر را ببخشند، استفاده خدا نیست و انسان 

ه قابل بخشش است و جنایت  عنوان تخطی از حد مجاز، ککند. آرنت اما بین تجاوز بهمی

کند که انتقام،  شود. با این حال استدالل میکه مستحق مجازات است، تفاوت قایل می

 کند. ای میها را گرفتار واکنشی زنجیره دهد، چون انسان ارتکاب به جرم را پایان نمی

 ی عمومی و خصوصی جویانه در حوزهتفکرِ مصالحه

مصالحه  این  آیا  که  است  این  عرصهپرسش  در  آرنت  حوزهجویی  و  سیاسی  ی  ی 

ها  ویژه نسبت به هایدگر، نیز تأثیرگذار بود؟ درک کنشعمومی در روابط خصوصی، به

طور مشخص در رابطه با مارتین هایدگر  عنوان یک زن، بههانا آرنت به  هایو واکنش

پیچیدگی زیرا دارای  ویژههچندان آسان نیست،  اجتماعی و  ای  به نقش  ای است که 

به دو،  آن  جریانسیاسی  در  تأثیرگذار  متفکرین   بیستم  عنوان  قرن  روشنفکری  های 

گونه به هایدگر از  ای اعتراض، در نامه1933تر گفته شد که آرنت در  ارتباط دارد. پیش

ی که ریاست  ی تصمیمات  اداری هایدگر علیه استادان یهودی در دانشگاهشایعات درباره

آن را به عهده داشت، شکوه کرده بود. اما پس از شنیدن انکار  هایدگر و حتی پس از  

آوری هایدگر به حزب نازی، تنها به قطع مکاتبه با او اکتفا کرد. هرچند  اگاهی از روی

هایش  ای نوشته ی هایدگر تا حدودی در مکاتبات و پارهشواهد داوری سخت او درباره

 
1 Banality of Evil 

2 Human Conditions 
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مو دیگران  مقالهبا  در  مثالً  است.  در  جود  که  فیلسوف درباره  1946ای  های  ی 

جمله هایدگر نوشت، در زیرنویس به عضویت  هایدگر در  اگزیستانسیالیست آلمان، از آن

اش در دانشگاه فرایبورگ علیه استادان های او در دوران ریاست حزب نازی و سیاست 

ین هایدگر که کرسی استادی خصوص ادموند هوسرل، دوست و استاد پیشیهودی، به

او را نیز هایدگر به ارث برده بود، اشاره کرد. در آن جا آرنت اضافه کرد هایدگر پس از  

جنگ خود را برای بازآموزی  مردم آلمان، دراختیار  مقامات فرانسوی قرار داد، و این  

اندیشه نازل  واقعاً  »سطح  که  است  مضحک  اندازه  دانشگاههمان  در  سیاسی    های ی 

شکستگی او از تصمیم هایدگر  ی دلرا نتیجه   1938آرنت درگذشت  هوسرل در    1آلمان.«

از او میدر بازپس گرفتن  عنوان  استاد بازنشسته  باره به کارل  دید، و در اینی ممتاز 

 2یاسپرس نوشت: »کار هایدگر جز قتل  بالقوه نام دیگری ندارد.«

ایدگر و دیدار و مکاتبه با او را پس از نخستین ی دوستانه با ه با این حال آرنت رابطه

، و سفرهای متعدد بعدی از سرگرفت. پس از دیدار اول که با  1949سفرش به اروپا در  

ی او با  وگوی نه چندان دوستانه با همسر هایدگر که در آن تاریخ از رابطه تنش و گفت

  1975در   رگذشت آرنتآرنت اطالع داشت همراه بود، دیدارها و مکاتبات این دو تا د

اش بوده  ی هایدگر که هانا عشق زندگیرسد برای آرنت گفته ادامه یافت. به نظر می

توانست به هایدگر که کوشید به هر طریق میاهمیت خاصی داشت، و تا پایان عمر می

خاطر همکاری با رژیم نازی لطمه دیده بود، کمک کند. از آن جمله  اش بهنفوذ و شهرت 

های انتشاراتی در آمریکا برای ترجمه و چاپ آثار هایدگر فعالیت  ه با سازمانبا مذاکر

و دوست   او  بین  رابطه  تجدید  نیزبرای  بود،  نگران  رفاه هایدگر  و  برای سالمتی  کرد. 

اش کارل یاسپرس که ضد نازی بود و همسر یهودی داشت، تالش کرد. یاسپرس دیرین

بود و مانند بسیاری از روشنفکران آلمان در  اش را با هایدگر گسسته  رابطه  1936در  

 برد و شهروندی  آلمان را داوطلبانه ترک گفته بود. تبعید در سویس بسر می

شخصیت،  به  توجه  با  هایدگر  با  آرنت  رفتار  تناقضات  حتی  و  پیچیدگی  درک 

ها طبعاً به خوانش ی فلسفی و باورها و کنش سیاسی هایدگر آسان نیست. تفاوتاندیشه

 
1 Young-Bruehl, 217-18. 

2 Anne C. Heller, Hannah Arendt: A Life in Dark Times, Boston & New York, New 

Harvest: Houghton Mifflin Harcourt, 2015, P. 59 



 

 
 

 هایده مغیثی 797

های آن دو مربوط است که اساساً مبنای اگاهی ما از وجود درک و تحلیل متفاوت نامهو  

رابطه  آنچنین  از مرگ  پس  آن هم  رابطهای،  است که  این  بر  نظر  است. یک  ی ها، 

هایدگر با آرنت پیوسته سودجویانه بوده، ابتدا برای سکس و در آخر برای کسب مجدد  

در آمریکا، بوده و این که آرنت هرگز از عشق به   آبروی از دست رفته، و چاپ آثارش

است که  غیرممکن  نداشت.  را  او  به  نسبت  انتقادی  ارزیابی  توان   و  نشد  آزاد  هایدگر 

ی همکاری هایدگر با رژیم نازی  ها، مسئلهحداقل در دیدارهای اول این دو پس از سال

بیانیه  به  آرنت  آیا  که  است  این  پرسش  باشد.  نیامده  میان  توجیه به  و ی  گرانه 

زدایی« دانشگاه  ی جنگ به »کمیسیون نازیای که هایدگر پس ازخاتمهنمایانهمظلوم

از تدریس محروم کرد( ارایه داده بود، باور داشت؟ او گفته بود   1950)که او را تا سال 

اش ازعضویت در حزب نازی، حفظ دانشگاه بود و امید داشت که مشارکت   که هدف

ها شود، و زمانی که از چنین تحولی ناامید شد،  حزب موجب تحول نازیروشنفکران در  

دانست و ادعا کرده  گیری کرد. او خود را قربانی رژیم نازی میاز ریاست دانشگاه کناره

بود که گرفتار  محدودیت برای چاپ کارهایش و تجسس امنیتی هم شده بود. اما البته 

رغم  پرداخته. ظاهراً آرنت، بهنازی را می  حق عضویت در حزب 1936نگفت که تا سال  

اش با رژیم نازی تقاضای بخشش نکرد، او  که هایدگر تا پایان عمرهرگز از همکاریآن 

که    1ها تبرئه کرده بود. هایدگر حتی در پاسخ به هربرت مارکوزهرا از همکاری با نازی

خواسته بود همراهی با   ای از اوشاگرد او بود، و طی نامه 1932تا  1928های بین سال

ها را تکذیب و ایدئولوژی و اَعمال آنها را محکوم کند، نوشت مردم آلمان از جنایات نازی

بی مسئله رژیم  و  بودند  پیش کشید.خبر  را  استالین  جنایات  چنین    2ی  دیگری،  نظر 

برداشتی را زیر سؤال بردن  قدرت داوری و صداقت، و حتی تردید در سهم مهم آرنت 

داند، و مماشات نسبت به هایدگر را با تفکر  ی سیاسی قرن گذشته، میرشد اندیشهدر 

میجویانه آشتی مرتبط  آرنت  همانی  صلحداند؛  روابط  خواهان  که  بین  گونه  آمیز 

یهودیآلمانی و  فلسطینیها  و  اسراییل  و  نمونهها،  یک  بود.  برخورد  ها  این  ی 

های متعدد به سخنرانی پس از جنگ دعوت  جویانه، سفرش به آلمان و پذیرشمصالحه
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2 Maier-Katkin (2) pp. 175-77 
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از آن رویگردان   غرب  پناهنده به  آلمانی  ازروشنفکران ضد فاشیست  بود که بسیاری 

جمله آلبرت اینشتاین، که از پیشگامان آزادی اندیشه درآمریکا نیز بود و  بودند: از آن

جمهور رییس  شمار برای سفر به آلمان را نپذیرفت. وی در پاسخ به دعوتهای بیدعوت

عنوان یک یهودی  دارای عزت نفس، از ارتباط وقت آلمان، تئودور هاس، به او نوشت: »به

 1با هر نهاد آلمانی معذور است.«

هانا آرنت، بُرشی از زندگی سیاسی و فکری او که به    هایی نامهبرای مرورکننده

اس  این  نکته  نیست.  از شگفتی  است خالی  مربوط  با هایدگر  به رابطه  توجه  با  ت که 

ای که  ی عاشقانهموقعیت نابرابر و تفاوت سن آن دو، تسلیم شدن هانای جوان به رابطه

کرد تا حدود  جزییات زمانی و مکانی و حد و حدود آن را پیوسته هایدگر تعیین می

کارانه بودن رابطه با مردی که زن و  درک است، هرچند به نادرست و فریبزیادی قابل

ی رابطه نیز جای توهم نبود. این دختر هیجده گاه بود و در مورد آیندهبچه داشت آ

ساله، در برابر این مرد  پرابهت که دو برابر او سن داشت و آغازگر این رابطه بود، سخت  

توانست در برابر داده، با طبع سودازده نمیدختر نوجوانی پدرازدست  2دچار اعجاب بود. 

فریبی از او آمادگی مقاومت داشته باشد. »هانا دچار  دلی هایدگر برای  تالش مصممانه

ای خاص یهودیان جذب شده در جامعه غیر یهودی بود که هنوز  همان احساس ناامنی

عنوان  نسبت به موقعیت خود دچار تردید و نامطمئن بودند.« هایدگر با انتخاب هانا به

ی فالسفه، فلسفه و هنر رهای که با گفتگوهای طوالنی با او دربامعشوق خود و رابطه

پذیری عاطفی هانا در  با توجه به آسیب 3زدود. ها را میهمراه بود، بسیاری از این تردید

باختن  آن سن و در آن موقعیت، و محبوبیت و نفوذ هایدگر در میان دانشجویان، دل

ور توان تصهانا و پذیرش رابطه با هایدگر چندان جای سرزنش ندارد، هرچند مشکل می

از نظر اکادمیک ممتاز و موردتوجه هم ها، قادر به  کالسیکرد که این دختر باهوش، 

طلب خود نبوده باشد.  محور و فرصت  -ی نابرابر با معشوق خودتشخیص وجود رابطه 

 
1 Anthony Heilbut, Pp. 328-29 

2 Richard Wolin, Heidegger’s Children: Hannah Arendt, Karl Lowith, Hans Jonas, 

and Herbert Marcus, Princeton: University Press, 2001, p. 37 
3 Elzbieta Ettinger, Hannah Arendt/Martin Heidegger, New Haven: Yale University 

Press, 1995, p. 15 
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آن میاما  دشوار  را  آرنت  رفتار  درک  به  چه  نسبت  او  مدارای  و  دلبستگی  تداوم  کند 

رژیم   و سقوط  از جنگ  پس  پایهایدگر  که  زنی  دلبستگی  یعنی  است.  به  نازی  بند 

گرایی، صلح، حقوق  سیاست و هویت یهودی و صهیونیسم، و در عین حال متعهد به تکثر

کشی و  برابر انسانی، و مفهوم جنایت علیه بشر است، به مردی است که حتی اگر نسل

آلمان وغرب، و به    عنوان ناجیکرد، به هیتلر بهها را تأیید نمیآور نازیجنایات  نفرت

عظمت حزب نازی  او باور داشت، و اخراج تمام استادان یهودی از دانشگاه فرایبورگ را 

شخصاً امضا کرده بود. آرنت با توان فکری، صداقت و تعهد به حقیقت، چه در جوانی و  

های شخصیتی و اخالقی معشوق  توانست نسبت به نقصانسالی، چگونه میچه در میان

  بماند.تفاوت  بی

هانا آرنت که بعضی او را    ی فلسفی هایدگر در بسیاری از نظریاتتردید اندیشهبی

یافت. آرنت به پیروی از هایدگر مدرنیته را اند انعکاس می»هایدگرگرای  چپ« خوانده

ی هایدگر را که  روانهدید، هرچند »انرژی انقالبی« راستفرایندی سرشارازتناقض می

ی ملحق شدنش به هیتلر  دانست، و انگیزهل سقوط یونان باستان میدموکراسی را مسئو

به کار می آرنت، هواداری بود، در جهت عکس  متفاوت  نماد  بینش   ازجنبش برد.  اش 

ازجنبش  حقوق شوراهای کارگری، مخالفت با جنگ ویتنام و هواداری آشکاراش  اش 

ها، شهرت و اعتبار  جه رسانه های پنجاه و شصت او از تومدنی در آمریکا بود. در دهه

آکادمیک و تجارب گوناگون زندگی و اعتماد به نفس برخوردار بود. تنها توجیه رفتار او 

ی نوجوانی، تواند این باشد که دلبستگی عاشقانهها مینسبت به هایدگر در این سال

سال    داد. در نخستین نامه پس از تجدید دیدار در هنوز آرنت را به هایدگر پیوند می

می1952 هایدگر  به  تأییدکننده،  دیدارشان  که  »وقتی  نویسد  بود؛  زندگی  یک  ی 

پیشخدمت  هتل نام تو را گفت مثل این که زمان ناگهان متوقف شد.« شاید از همین 

گرانه رو بود که پس از آشتی با عشق گذشته، لحن انتقادی او نسبت به هایدگر نیز توجیه 

ای ابداعات فلسفی هایدگر و موضع سیاسی  بین پاره  1946ال  ای در سشد. مثالً در مقاله

رابطه  میاو  درونی  که ای  آدورنو  به  پاسخ  در  هایدگر،  با  تجدیدعهد  از  پس  اما  دید. 

ی هایدگر را »تا مغز استخوان فاشیستی خوانده بود«، از خطر کردن هایدگر در  فلسفه 

و گفت  سخن  نازی  رژیم  ا  برابر  که  بود  کاری  این  سر  نوشت  و  دیگرنکردند  ستادان 
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تاریخ  روشنفکری و هگل و لوتر، و  پردازی در قالبخودشان را با سخن های علمی و 

سخنرانی  نزنند.  حرفی  او  کشی  نسل  و  آشویتس  هیتلر،  درباره  تا  کردند  گرم  نیچه 

تر به آن اشاره شد، نیز به  که پیش  1933هایدگر در مقام ریاست دانشگاه فریبورگ در  

وجه تجلی نازیسم نبود، و نوشت، »جای تردید  هیچناسیونالیستی بود، اما به  نظر آرنت

  1دانست نازیسم یعنی چه.«است که در ان وقت هایدگر می

ی  کنندهنوعی زایلی آرنت از هایدگر که بهجالب آن که در برابر این دفاع جانانه

اوردهای اکادمیک آرنت،  العمل هایدگر نسبت به دستاعتبار و صداقت خود او بود، عکس

باره به یاسپرس نوشت، » او تحمل این که نام من در  سکوت محض بود. آرنت در این 

ندارد. من همیشه درباره را  بنویسم  ی خودم فضای عمومی مطرح باشد و من کتاب 

اصطالح ام که شهرت و کتابی وجود ندارد و من بهعمالً به او دروغ گفته و وانمود کرده

بیشتر نمی  تا شماره  او بنویسم، آن وقت  توانم بشمارم. مگر که دربارهسه  ی کارهای 

می راضی  که  میاست  و  میشود  هم  چهار  تا  گاهی  و  سه  شماره  تا  که  توانم  پذیرد 

ی دیگری  بُرد، در نامهوقتی مجدداً در آلمان به سر می  1955آرنت در سال    2بشمارم.«

ای نیز به عدم  کند. در همین نامه اشارهنظری هایدگر اشاره میبه همسرش به تنگ

تمایل هایدگر به دیدار با او دارد و دلیل آن را از سویی ناخشنودی هایدگر از چاپ  

دانشگاه برکلی، و از سوی دیگر مسایل مربوط  اش در  کتاب آرنت و کسب کرسی استادی

ی قدرت بین آن دو  ی رابطهها نشان از ادامهداند. آیا این گفتهبه دانشگاه فرایبورگ می

ی دیگری داشت، و این که حتی در این مرحله نیز گرمی و سردی  در متن و زمینه

 رابطه وابسته به میل هایدگربود؟  

که این  معتقد  شاید  آرنت  نحوه  هانا  در  نبود  جنسیتی  قدرت  روابط  وجود  ی  به 

تأثیر نبود. در حقیقت او برای جنبش زنان و پردازش و تحلیل او از رفتار هایدگر بی

ی سیاسی آرنت،  قول سیال ب ن حبیب، اندیشهجنش حق رأی اعتباری قایل نبود و به

شناختی  معرفتجنسی بود. او تقسیم کار جنسی را  -در همسانی با سنت غرب، دچار کور

میمی مربوط  زنان  بیولوژی  به  و  و انگاشت  سیاست«  عمومی  »فضای  بین  دانست، 

 
1 Richard Wolin, pp. 50-51 
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»فضای خصوصی خانگی« تمایز قایل بود، و معتقد بود زنان به فضای دوم تعلق داشتند.  

ی مردان است ی سیاسی، که جبهه آرنت در انتقاد از جنبش زنان نوشت، زنان به جبهه

های جنبش زنان در حقیقت یک جبهه است،  ی جبهه که همهر اینتاند، مهمورود نکرده

یابی به اهداف مشخص )جز در مورد امور خیریه( متحد ی زنان، خصلتاً برای دست جبهه 

گی تالش برای ایجاد یک حزب زنان، و منحصراً جنبش زنان ماندن  نتیجهاند. بینشده

نویسد:  بن حبیب می  1بودن آنها است.آن، همانند جنبش منحصراً جوانان، نشانه انتزاعی  

عمومی او قرار داشت، هویت او  -ی سیاسی»هرچند سرنوشت یهودیان در مرکز اندیشه

وضوح عنوان یک زن، و ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زن بودن در جهان مدرن، بهبه

می اضافه  و  نداشت.«  جایی  او  کار  موقعیدر  در  که  زنانی  به  »نسبت  آرنت  ت  کند، 

دستوردهنده قرار داشتند مشکوک بود و به توان زنان برای رهبری سیاسی تردید داشت  

 2قدم بود.«و در مخالفت با ابعاد اجتماعی آزادی  زنان ثابت

او بسیار نزدیک شد و  نامه  به  آرنت  فرانکل، دختر جوانی که  به، هیلده  آرنت  ی 

ی این داوری باشد. در این نامه او  دهتواند تأییدکننستود، می»نبوغ  اروتیک« او را می

از   از بخت خوب آشنایی با هیلده که در جوار او آحساس آرامشی داشت »که هرگز 

«  3رو که هیلده » یک روشنفکر ]نبود[ ویژه ازآن نزدیکی با یک زن« نکرده بود نوشته، به

های  هی آرنت به فمینیسم، جنبش حقوق زنان و مباحث جنسیتی که در دهعالقهعدم

 در آمریکا در اوج خود بود طی سالیان تغییری نکرد.  70و  1960

آخرعمر ادامه داد. وفاداری او به استاد و  های  نگاری با هایدگر را تا سالآرنت نامه

فکری نفوذ  دلیل  به  چه  قدیمی،  دلبستگی   -معشوق  علت  به  چه  هایدگر،  فلسفی 

اش نسبت به روابط قدرت جنسیتی،  نوستالژیک او به عشق گذشته، یا عدم حساسیت

آسان  را  آرنت  رفتار  نمیدرک  در    کند.تر  آرنت  سکته   1976هانا  علت  قلبی  به  ی 

ت و خاکستر جسدش در کالج بارد به خاک سپرده شد. درگذش

 
1 Elizabeth Young-Bruehl, pp. 95-97. 

2 Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, London: Sage 

Publishers, 1996, pp 1-2 
3 Hannah Arednt letter to Hilde Frankel, January 1950, Spartacus-educational.com  
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 سخن آخر 

پذیرش تناقض در رفتارهای خصوصی و اجتماعی افرادی که مورد احترام و تحسین 

های  ما هستند آسان نیست. چهار زنی که در این نوشته حضور داشتند، برکنار از تفاوت

فعالیت اجتماعی زمان خود قرار سطوح اندیشه و  ترین  ، در عالیشانسیاسی و نظری

پردازان پرنفوذی بودند که آثارشان مورد بحث و جدل، و گاه علت  داشتند؛ برخی نظریه

ی سیاسی بوده ومبارزات سیاسی و نظری آنان و اعتماد به نفس و  هاتفرقه و انشعاب

درک  ناپذیری تبدیل کرده است. اما  ی شکستهای، آنها را به اسطوره شاناستقالل روحی

ی روابط ی آنان در عرصههاوابستگی  دردناک عاطفی و واکنش ی درونی و هاکشمکش

چندان    رسد،به نظر می  شانی آرمانیهاآلعاطفی و عاشقانه که گاه در جهت خالف ایده

 ساده نیست.  

شستن از شکنندگی عاطفی و روانی النور مارکس، زن روشنفکر و مبارزی که دست

اش را تنها راه رهایی از افسردگی  کار زندگیمحور و فریب-مرد  خود  زندگی خود و نه از

ی در رابطه آور  رزا لوکزامبورک  خوردگی یافت؛ شکیبایی و تعامل حیرتو احساس فریب

به سازشعاشقانه،  بیرغم  اخالقی  شجاعت  و  سیاسی  صحنهناپذیری  در  ی مانندش 

کار  مردان فریبی اما گلدمن با ارانه کروابط ُپرتنش و سازش؛ ی فکری و سیاسیمبارزه

فیلسوف سیاسی    آرنت،  هانا  ینهگراآور و توجیه وفاداری حیرت اش؛ و  بندوبار  زندگیو بی

ما را با پرسش    ی هیتلر و حزب نازی،متعهد به سرنوشت یهودیان، در برابر مردی شیفته 

ه رفتارها و روابط فردی  کند. این که چرا و چگونه افراد بمی  تری مواجهی بزرگپیچیده

  دهند، یا با عاملین رنج خود در عمل »تبانی«می  آور و گاه موهن تنیا اجتماعی  رنج

 کنند؟  می

فرهنگی و روانی دارد، که در  - ی متعدد سیاسی، اجتماعیهااین پدیده ابعاد و الیه

برداشتهامتن به جنبه از  اشاره شد. مروری کوتاه  آنها  از  از دالیل  ی  هایی  گوناگون 

نهانیآسیب  در  زنان   تزلزل  یا  مبارزات عرصهترین  پذیری  ورای  خصوصی،  زندگی  ی 

ی بسیار پیچیده کمک  سیاسی و نظری  آنان، شاید بتواند به درک بهتری از این مسئله 

  کند.

، و  1917الکساندرا کولونتای، تنها زن  عضو هیأت اجرایی حزب بلشویک در آوریل 

ی دولت نوبنیاد شوروی )در سمت کمیسر رفاه اجتماعی(  ضو نخستین کابینهیگانه زن ع 
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اش را کند که زندگی خصوصیتأکید میی خود نامهبالفاصله پس از انقالب، در زندگی

اش همیشه برمبنای استانداردهای خودش سامان داده و همانند مردان، تجربیات عشقی

سات، شادی یا اندوه  عشق، خالقیت، فعالیت و  را هرگز پنهان نکرده و اجازه نداده احسا

نویسد: »من متعلق به نسلی هستم  می  شعاع قرار دهد. با این حال،ی او را تحت مبارزه

یش  های اندوه و تراژدیکه در یک تقاطع خاص تاریخی پرورش یافت. هنوز عشق با همه

اشت. نقشی خیلی ام دو توهم  به دست آوردن خوشبختی  کامل، نقش بزرگی در زندگی

توان آزاد بود. این به هدر دادن  می  دانستیم چگونهنمی  بزرگ... ما زنان  نسل قدیم هنوز

انرژی روحی و تقلیل نیروی کارمان بود. اشتباه ما این بود که دوباره و دوباره تسلیم  

داشتیم  می  ی خود را در مردی که دوستشدیم که سرانجام عشق  یگانهمی  این فکر

محبوبیافته مرد   همیشه  بود، چون  دیگری  چیز  واقعیت  هربار  و  کوشید  می  مانایم 

را به  با خواسته منیت خود  را  را مجبور کند خود  انطباق  هاما تحمیل کند و ما  او  ی 

نوین   1دهیم.«  اقتصادی  و  نظام سیاسی  استقرار یک  با  تنها  را  زنان  آزادی  کولونتای 

عمر در صفوف حزب سوسیال دموکرات روسیه  ی  دانست و از همین رو همهمی  میسر

این نکته بازنایستاد که بدون دگرگونی در روابط جنسی    تأکیدمبارزه کرد. اما او هرگز از  

 سرعت مشابه نظم قدیم خواهد شد.  نظم نوین به ، و خانوادگی

پذیری زنان در روابط عاطفی، به باور  فمینیست  بریتانیایی شیال روباتام، نشان  آسیب 

با محدودیت  یهاز واقعیت ا زنانی که در مقابله  دارد که  باورهای  هاژرفی  بر  ی حاکم 

 اند؛ واقعیتی که در هر فرد به شکل  خیزند، با آن مواجه میاجتماعی  زنانگی به ستیز بر

پذیری بیان موانعی است که در دهد، این »آسیبمی  شود. او ادامهمی  متفاوتی نمایان

عنوان انسان وجود دارد. این انسانیت را هنوز مردان بر اساس  زنان، بهراه رشد کامل  

تأکید  روباتام در عین حال    2کنند.« می  تصور خود، از نظر فرهنگی و اجتماعی تبیین

برد و  می  پذیری نه سهم عظیم فکری و سیاسی زنان را به سایهکند که این آسیبمی

پذیری تنها ما را با  ظر او، واقعیت  این آسیب نه بیان  نوعی شکست برای آنان است. به ن

 
1 Alexandra Kollontai, The Autobiography of a Sexually Emancipated Woman, Iring 

Fetscher, ed., New York: Herder and Herder, 1971, p. 8 

2 Sheila Robottom, Introductoin to Marx’s Daughters 
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توانند استقالل  خود را  می  کند که زنان چگونهمی  این معما یا پرسش  پیچیده روبرو

 که ناچار شوند که قید احساسات را بزنند یا تسلیم محض آن شوند. حفظ کنند، بی آن

 پردازد.میکاوانه  اه روانفمینیست  کانادایی، به طرح مسئله از دیدگ  1روبرتا هَمیلتن،

مناسبات   ترین  مراتبی میان زن و مرد، حتی در خصوصیاو با اشاره به وجود روابط سلسله

ارائهمی  دو جنس،  با  ی مفهوم »امر  خصوصی سیاسی نویسد، فمینیسم  مارکسیستی 

ارتباط  تاریخی زدایی کند که با بسط درک انگلس از  ابهامای  است«، توانست از نظریه 

ی مجزا از یکدیگر ی تولید اجتماعی، فعالیت انسانی را در دو عرصهشکل خانواده با شیوه

دید. استدالل  می  ی عمومی کار و روابط اجتماعی( ی خصوصی خانواده و عرصه)عرصه

ی خصوصی  خانواده ی مارکسیست این بود که تقسیم کار جنسی در عرصههافمینیست 

ی عمومی کار و روابط اجتماعی تولید، وبه تداوم روابط  داری به عرصههدر نظام سرمای

تواند کامالً توضیح نمی  شود. اما به نظر همیلتون این استداللمی  پدرساالرانه منتهی 

دهد چرا زنان )و مردان( با ساختارهای سلطه و با فرادستی مردان و فرودستی زنان  

مشروعیتمی  »تبانی« را  آن  و  اقتصادی،  می  کنند  و  سیاسی  فشارهای  بخشند. 

توانند توضیح کافی برای  نمی  پذیری یا نیات نهانی فردی یا حتی کاربرد خشونتانطباق 

وادار شدن افراد به سازگاری با نظام فرهنگی و اجتماعی مسلط باشند. هَمیلتن توجه 

ی  هارزش ی پیچیده و سرشار از تعارض روان آدمی و گرایش به درونی ساختن ابه حوزه 

که آنچه  یا  اجتماعی،  م یلت،  حاکم  را   2ک یت  خوانده،  زنان  درونی«  »استعمارزدگی 

سلسله   3داند. می  ضروری چگونه  که  این  اولیه مثالً  مراحل  در  جنسیتی  ی مراتب 

تدریج جزئی از احساس زن نسبت به بدن خود، درونی شده و به  4گیری  »منیت« شکل

 شود.  می  یشهاو واکنش ها و رفتار

 
1 Roberta Hamilton 

2 Kate Millett 

3 Roberta Hamilton, The Collusion with Patriarcy in Roberta Hamilton and Michele 

Barrett (eds) The Politics of Diversity, Montreal: Book Centre Inc., 1987, pp. 385-86 

4 ego 
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شکافد  می  ی متقابل عشق و سلطه نکته را بیشتردر توضیح رابطه  1جسیکا بنجامین

داند که در آن کسی  می  پذیری، را روند یا سیستمی دوسویهی سلطه و سلطهو پدیده

شود در آن مشارکت دارند. او این  می  کند و کسی که تسلیم قدرتمی  که اعمال قدرت

ی کودک با مادر و پدر که از همان ابتدا در  را با تحلیل رابطه ی دو جنس  فرایند  رابطه 

خوش جا  کودک  توضیحمی  ذهن  شدهمی  کند،  ساده  استدالل  بسیار  دهد.  بحث  ی 

اولیه  پسر در مراحل  این است که کودکان دختر و  او  را که  پیچیده  مادر  ی زندگی، 

نیازهای آنکنندهتأمین بینند. اما در روند   می  است بسیار قدرتمند و در کنترل  ها ی 

جنسی و  روانی  هم شانرشد  به  ایده-،  و  پدر  با  شدن  گرایشهویت  او  کردن     آلیزه 

یابند، چون او نماد قدرت و آزادی و استقالل از کنترل مادر است. این پیوند  هویتی،  می

 دراحتی و با دریافت پاسخ  مثبت از پدر، که فرزند پسر را تجسم خوبرای کودک  پسر به

ماند  می  گیرد. اما نیاز کودک  دختر به پیوند  هویتی با پدر بی جوابمی  انگارد، صورتمی

گونه به عشق، به کسی است که از وابستگی آزاد شدن نیاز  حسرتو این آغاز نهادینه

پذیری( به گمان او، با ظهورتنش میان  ی سلطه )و سلطهچرخه  است. به عبارت دیگر،

ی مادر و فرزند ، تالش برای انکار وابستگی،  وابستگی و عدم وابستگی در رابطه احساس  

با این    شود. می آلیزه کردن پدر و تنزل ارزش مادر )و زنانگی( در چشم کودک آغازایده

ی مبتنی بر احترام، ی قدرت یا سلطه با رابطهحال، به نظر بنجامین جایگزینی رابطه 

ی سلطه و  تواند چرخه می  بین دو جنس، و »باهم بودن«  2اعتماد و وابستگی  متقابل 

  3پذیری را پایان دهد. سلطه 

توجهی به  تواند به کممی  کاوانهی فمینیسم  روانیانهگرادهنده و ذاتگرایش  تعمیم 

ازجمله   -ند  مؤثری جنسیتی  گیری و نهادی شدن سلطهدر شکل  مناسبات دیگری که

ط سیاسی،  اقتصادی،  ویژگیمناسبات  و  اجتماعی    یهابقاتی،  و  مذهبی    - فرهنگی، 

بینجامد. عالوه بر این، تنوع اشکال جدید خانواده و روابط خانوادگی، قابلیت شمول این 

محدود را  مطالعه  کند.می  تئوری  زنان   تفاوت  حال،  هر  به  به  واکنش  در  حاضر  ی 
 

1 Jessica Benjamin 
2 Intersubjectivity 

4 Jessica Benjamin, Bonds of Love Psychoanalysis, Feminism, and the Problem of 

Domination, Knopf Doubleday Publishing Group, 1988, pp. 11-42. 
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رنج  پذیریآسیب  رفتارهای  به  و  عاطفی  و  زندگیروحی  مردان  جمله شانآور   از   ،

ارائه  ،شانگریزپایی جنسی کند.  می  شمول محتاطی توضیحی فراگیر و همهما را در 

رغم رنج آور بودن آن ی رابطه، بهو ادامه  مثالً انتخاب النور مارکس و ا ما گلدمن حفظ

  هانا   دهد؛ و کنشمی  درنگ پایانطرفه رابطه را بیطور یکبه  است؛ رزا لوکزامبورگ،

یدگر در دوران نوجوانی، کمک زیادی به  های عشقی و جنسی با مارتین  ر رابطه آرنت د

 کند.  نمی اشیدگر در دوران بلوغ سنی و فکریهادرک رفتار او با 

نویسان، به واقعیت  فقدان گرایش فمینیستی زنان  مورد بحث،  نامهند تن از زندگیچ

جز اما گلدمن هیچ یک از اند. در حقیقت، بهاشاره شد، پرداخته   هاکه در متن به آن

روابط حرفه هااسطوره  عامل جنسیت در  به  اساساً  یا  فمینیسم  به  و ای  ی موردبحث، 

بهایی تساوی دادند.  نمی  خانوادگی  و  آزادی  و  استقالل  به  زنان  حق  بر  گلدمن  تنها 

از آنهای عرصهجنسیتی در همه پایجمله حق برخوردار ،  نیاز جنسی  ارضای  از    ی 

دیگر  این بررسی، جنبش فمینیستی را جنبشی بورژوایی   اما او نیز مانند زنان .  فشردمی

بی کارگرو  زنان  نیازهای  و  مسایل  با  فمینیسم می  ارتباط  به  که  نیز  آرنت  نظر  دید. 

نان صرفاً  بود که ز  ی مستقل  سیاسی باور نداشت، بر آنمثابه یک ایدئولوژی و اندیشهبه

ی اشتغال را دنبال  هاباید اهداف مشخص سیاسی، مثالً وضع قانون برابری در فرصت

لوکزامبورگ   1ی عام سیاسی هماهنگ باشد. کنند و مسایل زنان باید با اهداف مبارزه

، که روابط مرد و زن در خانواده را مشابه منشاء خانوادهاز کتاب انگلس،  ای  از نقل  جمله 

 ،گرفت که ستم جنسی ناشی از این روابطمی  داند، نتیجهمی  ازی و پرولتاریابورژو  روابط

کند. این بینش  می  مانند ستم یهودیان تنها با پیدایش سوسیالیسم  واقعی خاتمه پیدا

گیری ی مارکس و انگلس بود که پیشرفت صنعت مدرن به شکل بینانهتکرار گمان خوش 

انجامد و حاکمیت روابط پدرساالرانه را می  اعتنا به جنس و نژادبیارتشی از پرولتاریای  

 به مبارزه خواهد طلبید.  

توجهی آنان نسبت به جنسیتی« آرنت و لوکزامبورگ و بی-به هر حال، اگر »کور

ی  های عرصه ی پیچیده و نتایج تبعیضات جنسیتی و فرودستی زنان در همههامکانیسم

 
1 Elizabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt For Love of the World, New Haven and 

London: Yale University Press, 1982, pp. 95-97. 
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توان می  در آنها ندانیم،   شانی حاکم زمانههای مردساالرانهش زندگی را نهادینه شدن ارز

  ها یی و محافظه کاری  اخالقی زمانه آنگرارا انعکاس  جنسیت   شانگرایش ضدفمینیستی  

پرآوازه  ها دید، که در میان سوسیالیست  نیز و حتی رهبران  ی جنبش سوسیالیستی 

نویسنده ب ب ل،  اگوست  منفی  واکنش  داشت.  کوجود  سوسیالیسمتاب  ی  و  به    زنان 

روزنامه  از سردبیری  لوکزامبورگ  رزا  تسایتونگی  استعفای  بهآربایتر  خاطر درگیری ، 

تر  تابیدند، و اشاره به زن بودن او، که پیشنمی  دایمی او با نویسندگان که رهبری او را بر

بی  برای  بلشویک  حزب  رهبری  تالش  یا  و  رفت؛  سخن  آن  نظرات از  ساختن  اعتبار 

کنگره مجادالت  جریان  در  کولونتای،  دربارهالکساندرا  حزب  دهم  »اپوزیسیون  ی  ی 

شکل    1ی اقتصادی »نپ«کارگری« که در اعتراض به رشد بوروکراسی حزبی و برنامه

جمله بوخارین و لنین گرفته بود، در این زمینه بسیار گویا است. رهبران حزب، از آن 

بی سیاسی  برای  نظرات  کردن  او  اعتبار  به  شخصی  توهین   از  کولونتای،  تئوریک   و 

ی عاطفی کولونتای خودداری نکردند. لنین حتی به طور ضمنی )و غیر اخالقی( به رابطه

ی عنوان انگیزهاز رهبران  گروه، )و همسر بعدی کولونتای( به  2با الکساندر شیالپنیکوف

اشاره کرد، در حالی که از گروه  او  از همسرش، دانست کولمی  پشتیبانی  ونتای هنوز 

نویسد چگونه  می  ی خودشنامهرسماً جدا نشده بود. کولونتای، در زندگی3پاول دیبنکو، 

کردند  می  ی زیادی او بر اموریرفقای حزبی اش او را »متهم« به فمینیست بودن و تکیه 

-خودیی بود که به انزوای   هاکه تنها در جهت منافع زنان بود. مواجهه با چنین برخورد

ی مبارزه در صفوف اپوزیسیون کارگری، جای ادامه ی کولونتای انجامید، و او بهگزیده

به و  برگزید،  را  حزب  به  در  وفاداری  شوروی  دولت  سفیر  سپس  و  نماینده  عنوان 

ی خود  هاآلکشورهای نروژ و سوئد، از کشور خود دور ماند، و به نوشتن در جهت ایده

4ادامه داد.
 

 
1 New Economic Policy 

2 Alexander Shylapnikov 

3Pavel Dybenko 

4 Barbara Evans Clements, Bolshevic Feminist: The Life of Alexandra Kollontai, 

Bloomington and London: Indiana University Press, 1979, pp. 193-201. 
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پذیری عاطفی زنان به معنی  شیال روباتام بازگردیم که آسیب  تأکیدد  ی موربه نکته

ی آنان را  ارادهکاهش سهم عظیم یا تنزل ارزش سیاسی و نظری آنان نبوده و نیست و 

نور ی عمومی بود، کاهش نداد. الدر عرصه  شاندر به انجام رساندن آنچه هدف زندگی

زندگی آشفتگی   اوج  در  از  با    اشمارکس  پیش  هفته  چند  تنها  و  اولینگ،  ادوار 

ی حفظ میراث مارکس و چاپ آثار  گیر  به انجام رساندن وظیفهاش، سخت پیخودکشی

آثار نظری او در دورانی  ترین  نویسان  رزا لوکزامبورگ، مهمنامهاو بود؛ به شهادت زندگی

تالطم  در  او  که  شد  ی  نوشته  لیو  از  جدایی  از  ناشی  عاطفی   و  و  روحی  وگیهس 

مردساالرانههاالعملعکس و  نامتعارف  سری  به  او  و  می  ی  ناکامی  گلدمن  ا ما  برد؛ 

روانی و عشقی را پیوسته با غرق ساختن خود در فعالیت سیاسی و نوشتن    افسردگی 

آرنت با مارتین   هانا   ی سیاسی و عاطفیی مشکل و پر مسئلهکرد؛ و رابطهمی  درمان

ا شترن در آغاز  مهاجرت سیاسی به فرانسه، تنها به یدگر و با همسر اولها اش گونتر 

نفع یهودیان و به اتمام رساندن کتابی  سامان یافتن  افکار او و افزایش فعالیت سیاسی به

که در آلمان آغاز کرده بود، انجامید. همچنین، هیچ یک از زنان نمونه در این بررسی 

رو و یا حتی تحت تأثیر  معشوق نبودند. مردان  ، دنبالهشاندر فعالیت سیاسی یا نوشتاری 

را گلدمن  ا ما  و  لوکزامبورگ  رزا  هممی  زندگی  همراه،  تنها  نظر  این  از  و  توان  نظر 

اعتبار کنندهتسهیل  النور و  تاثیر  اولینگ تحت  ادوارد  آنان دانست؛  تولیدات فکری  ی 

او و پدرش کارل مارکس و پدرخوانده انگلس،  شخصی  مارکسیسم  اش، فریدریش  به 

آرنت، هرچند که به طور غیرمستقیم از    هانا  آثار فلسفی و سیاسیترین  گروید؛ و مهم

یدگر  ی هاتر از اندیشهشمول یدگر تأثیر پذیرفته بود، اما اوجی فراتر و جهانها ی  فلسفه 

 گرفت.  

شاید   اساس،  این  درک  بر  برای  متفاوت  توضیحی  به  که  است  آن  واقعیات  بهتر 

پذیری عاطفی این زنان  که آسیبتوان ادعا کرد  میمثالً  رور شده روی آورد.  تاریخی م

عرصه و   در  آنان  ضعف  نظرآنچه  به  عشقی  داوری می  ی  انعکاس  ارزشی هارسد،  ی 

حاکم است؛ یا این که آنان در برابر نیازهای عاطفی و  و انتظارات فرهنگی  مردساالرانه  

ی  هاکاری بوده اند، که در فعالیتدور از محافظهو به  جنسی  خود به همان اندازه رادیکال

اند که  را به نمایش گذاشتهای  گیریورزی، پییا آنان در عشق  ؛ شانسیاسی و فکری

تر برای معموالً از آن  مردان است. چنین برداشتی ما را به جستجوی توضیحی پیچیده
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دارد.  میی و مهربانی واساده، یعنی تالش برای حفظ معشوق، همراه با شکیبای ای  پدیده

به این  ی  ی رابطهو تالش برای حفظ و ادامهوابستگی عاطفی  اساساً چرا   عاشقانه را 

طور معمول فاقد منیت مردانه هستند، تظاهر به  واقعیت نسبت ندهیم که زنان که به

پیش  پندارند. در توجه به این نکات نیز نباید  نمی  ی قدرتوابستگی عاطفی را نشانهعدم

  ی خود را فراموش کرد. به پیروی از الکساندرا کولونتای، تنهابودن این زنان از زمانه 

استانداردهای  می با همان  زنان  آن روز خواهد آمد که  بود که »باالخره  امیدوار  توان 

  1شود مورد داوری قرار گیرند.«می اخالقی که شامل مردان

باشد،  کالم آخر این که این بررسی، بی آن که مد  پاسخی قطعی  عی  رسیدن به 

، برای درک  تأثیرات  احساس همدردی و همبستگیاست، همراه با  ای  تالش  فروتنانه

ی روانی، تمایالت نهان  جنسی، و عوامل   ی پیچیدههاتودرتوی  نیازهای احساسی، انگیزه

اعتماد    پیدا و پنهان  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ عواملی که در ایجاد یا زدودن  حس

ی  های زندگی  خصوصی  این چهرهعرصهترین به نفس، توان داوری و انتخاب، در نهانی

داشته نقش  گفتهدرخشان   به  پدیدهاند.  درد،  احساس  همانند  عشقی  عواطف   ای  ای، 

قابل غیر  و  خصوصی  امابسیار  مطالعه  این  است.  دیگران  برای  تذکار  می  درک  تواند 

پیچیده باشد، که گاه تحت سلطهپ ی آسیبواقعیت   انسانی  عاطفی  ی ذیری روحی و 

ی بیرونی افراد،  پیدا و پنهان  ایدئولوژی، یا حفظ  انضباط  تشکیالتی، یا محافظت از وجهه 

ای  ی پارههاتوان ادعا کرد که با در نظر گرفتن  مشابهتمی  شود. تنها می  انکار یا سرکوب

رفتارها واکنش  از  برجستهاو  زنان   این  تجربه ی  در  جنسیت  تفاوت   به  توجه  ی ه، 

تر کند. در این زمینه شاید طرح  ورزی، ممکن است ما را به درک مطلب نزدیکعشق

 پرسش نیمی از پاسخ باشد. 
 

 
 4همان، ص  1
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