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قرآن همی ناخوش بلند  بانگ  به  را  خواند. صاحب آوازى  تو  گفت:  بگذشت  او  بر  دلی 

همی مشاهره چندست چرا  زحمت خود چندان  این  پس  گفت:  هیچ.  گفت:  دهی؟ ؟ 

 ! خوانم. گفت: از بهر خدا مخوانگفت: از بهر خدا می 

 گر تو قرآن بدین نمط خوانی 

 ببرى رونق مسلمانى 

 ، باب چهارم گلستان سعدی

*** 

 اشاره

گاه تهدیدی  هیچایم. تا امروز  های تاریخ بشر قرار گرفته ترین برههدر یکی از بحرانی

های زنده نشده بود. در شرایطی که  گریبانگیر بشریت و تمامی گونه  مهلکاین چنین  

بیماریبحران زیست  استمرار زیست  گیر جهانی چشمهای همهمحیطی و شیوع  انداز 

داری  انسان را بسیار دشوارتر از هر زمان دیگر ساخته، در بطن بحران ساختاری سرمایه

هژمونی   بحران  سرمایهو  جهانی  نظام  قدرتدر  ظهور  و  انواع داری  شاهد  رقیب  های 

خانمانجنگ  میهای  نیز  سرمایهسوز  ساختاری  بحران  شتابی  شویم.  با  جهانی  داری 

شود، کورسوهای امیدبخشی که گاه این سو و آن سو حکایت از  روزافزون تشدید می

از هر زمان دیگر شاهدیم  چه بیش  بازد و در عوض آنبدیلی مترقی داشته زود رنگ می

ی پذیرش اجتماعی  های افراطی بنیادگرا و ناسیونالیستی است که زمینهانواع ایدئولوژی 

 یابد.  می

سرمایه مالی  بزرگ  بحران  بروز  پی  سال  در  در  شاهد    2008داری  سو،  بدین 

 ایم که با سرکوب ی جهانی بودهها در عرصهها و انقالبها و جنبشای از خیزش سلسله 

ای های جهانی و منطقهی سیاسی و نظامی و اقتصادی و ایدئولوژیک قدرتجانبه همه

الوصول های اجتماعی دسترسی به اخبار بسیار سهل مدد رسانهمواجه شدند. اگرچه به 
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یابد  ها گردش میطور پیوسته خبرهای جعلی و نادرست در این شبکه شده است اما به

 نی حتی دشوارتر از قبل شده است.رساو بدین ترتیب شفافیت اطالع

کننده  ی نظامی روسیه به این کشور یکی از مقاطع تعیینبحران اوکراین و حمله 

در بحران اقتصادی و سیاسی کنونی نظام جهانی سرمایه است. در مورد آن چه کسی  

های جریان اصلی هستیم که دایم در بوق  گوید؟ از سویی شاهد اجماع رسانهراست می

نیز صداهایی که متقابالً  می  و کرنا از سوی دیگر  را    نیکرملدروغین    غاتیتبلشود و 

م با    .کنندیپخش  از جنگ ناتو  فریبتاریخی  و  و دستگاهافروزی  تبلیغاتی  کاری  های 

 . ربطبا پروپاگاندایی سطحی و گاه بسیار بی ،روسیه

چیز دارند. برای آنان پاسخ روشنی به همه  وبیشکاران چپ و راست کمنومحافظه

کافی است اردوگاه اهریمن، اردوگاه شرّ، را تشخیص بدهند و با آن عداوت کنند. و در  

کاران راست اند. نومحافظهشان جای گرفتهبرابر این دشمنان، این اردوگاه شر، دوستان

نیز درصدد احیای   کاران چپدنبال احیای اهریمن سرخ کرملین هستند و نومحافظهبه

های روس یا میلیاردرهای  ی الیگارشبار در جامه»سوسیالیسم واقعاً موجود« ولو این

چینی. هر دو گروه چه بسا با حسی نوستالژیک نسبت به دوران جنگ سرد، با بازسازی 

کنند در جنگ سرد و گرم جدید جایگاه  ( تالش می1990تا    1945فضای آن دوره )

 زسازی کنند.  ی خود را باکهنه 

پردازم؛ آنانی که در فضای کاران چپ میطور مشخص به نومحافظهدر این مقاله به 

ایسم«، »چپ محور  امپ«، »نئوتودههای اخیر با عناوینی مانند »آنتیزبان در سالفارسی

راستی اینان از تاریخ درس  ها یاد شده است. برای این که ببینم چرا به مقاومت« از آن 

بر ساختار گیرننمی را  بررسی خود  این جریان متمرکز کردهد،  نظری  ام و تالش  های 

ساز یک ساز زمینهتواند در هر مقطع سرنوشت ام ببینم چرا این ساختار نظری میکرده

 شان باشد. رسوایی جدید سیاسی برای

 مقدمه 

سال بحران در  تشدید  با  و  اخیر  قدرتهای  میان  ژئوپلتیک  و های  نوظهور  های 

سرمایهتقدر جهانی  نظم  دیرپاتر  برخی  های  میان  در  دیدگاهی  احیای  شاهد  داری 
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های ارتجاعی عمدتاً جانب یک  های برگرفته میان قدرتگرایان بودیم که در نزاعچپ 

برمی  را  نزاع  مهمطرف  برای گرفتند.  معیار  خصمانهترین  یا  همدالنه  موضع  ی شان 

پایدا متحدان  برخی  و  امریکا  این  امپریالیسم  بود.  دعوا  طرفین  به  نسبت  رش 

تر مشهود و نمایان بوده است.  ویژه از هنگام جنگ داخلی سوریه بیشها بهگیریموضع 

به نفع این دولت   خودخواندههای این چپ گیری های اخیر شاهد موضعدر تمامی سال

چه موضعی  و یا آن دولت بودیم )مسأله ساده است، صرفاً باید ببینیم امریکا در این میان  

دارد، کافی است موضعی مخالف آن بگیریم(. در فضای جهانی این گرایش چپ را تحت  

های روسی«  های اقتدارگرا« و »طرفداران تانکگرایان« و »چپ عناوینی مانند »اردوگاه

خوانند و شواهد  برند. در فضای ایران بسیاری اساساً این چپ را »ساختگی« مینام می

کنند. اما هدف یادداشت حاضر نه »افشا«ی این جریان آن ارائه میو قراینی هم برای  

کار یاد  عنوان چپ محافظههای نظری آن است. در این مقاله از آنان بهکه نقد چارچوب

کار هستند و عالوه بر آن  کنم چون اساساً در خدمت تقویت راست جدید محافظهمی

به مقاله  عنوان  تاندر  طرفداران  را  آنان  تمامی  ککنایه  در  چون  نامیدم  روسی  های 

مداخلهمداخله )شامل  گذشته  قرن  یک  طی  روسیه  نظامی  اتحاد  های  نظامی  های 

 اش( طرفدار نظامیان روس بودند.  های اقماریشوروی در دولت

زمینه از  آگاهی  برای  نظرم  پیبه  و  شکلها  چپ  آمدهای  پروپاگاندای  گیری 

از هر چیز به آن دسته مبانی نظری پرداخت که امکان پذیرش    ترکار باید مهممحافظه

های نظری  هایی را در میان آنان پدید آورده است. اگر این زمینه مکرر چنین دیدگاه

ها در هر  بار این دیدگاهگاه بازهم شاهد برآمد فاجعهطور جدی واکاوی و نقد نشود آنبه

گمان من در مقطع کنونی تاریخ، به زیان  ساز خواهیم بود. حاصل نیز به  بزنگاه تاریخ

رفت از بحران جهانی  تمامی بشریت خواهد بود چراکه در شرابطی که تنها راه برای برون

کندد، شانس پذیرش اجتماعی بدیل چپ را هرچه کنونی راهی است که چپ ارائه می

 تر خواهد کرد. کم

شناسی نادرست،  ناختگونه شاختصار نشان دهم که چهکنم بهدر ادامه تالش می

تاریخی   ناآگاهی  و  نظری  مغشوش  یا  غلط  معیوب    - مبانی  و  کج  نگاه  یا  تجربی 

کار را پدید آورده  ایدئولوژیک به تاریخ چارچوبی برای تکرار فجایع تحلیلی چپ محافظه 
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اتحاد شوروی است. همچنین تالش می روایت  نگاه در  این  بدهم که چرا  نشان  کنم 

 لنینیسم ریشه داد.  –سابق از مارکسیسم 

 شناسیتناقض شناخت

کار از دیالکتیک مارکسیستی درکی سطحی، نادرست و به شکل  درک چپ محافظه

توان گفت اساساً فاقد درک دیالکتیکی هستند.  متناقضی ایستا است به نحوی که می

ابژهآن  از دیالکتیک مارکسیستی است که در آن  باور دارند کاریکاتوری  ها  چه به آن 

داری به نظامی ایستا با بازیگرانی یکتا  ها نشسته است، در این نگاه سرمایهجای رابطه به

 داری فاقد پویش دیالکتیکی است.  بدل شده و نظم جهانی سرمایه

گر و تحت سلطه نیستیم، بلکه  ی سلطه میان سلطهدر نگاه این چپ ما شاهد رابطه

گر گر یا تحت سلطه هستیم. سلطهسلطهشاهد بازیگرانی ثابت در طول تاریخ در مقام  

کنند.  غرب استعماری است و مبارزان ضدسلطه نیز آنان که در برابر غرب ایستادگی می

ای است که در کاخ ی اجتماعی که صرفاً ابژهروست که امپریالیسم نه یک رابطه ازاین 

دایماً  داری که یک هستی  سفید و پنتاگون جاخوش کرده است. بدین ترتیب، سرمایه

مراتب ثابتی  در حال تغییر است بدل شده به یک هستی ساکن که در آن شاهد سلسله 

داری در مقام یک نظام جهانی  از قدرتمندان جهانی هستیم. آنان درکی از پویش سرمایه

داری و گذارهای هژمونیک ندارند یا  پیرامونی سرمایههای مرکزی و نیمهو رقابت قدرت

 کنند.  را صرفاً در میان کشورهای انگلوساکسون پیگیری می کم گذار هژمونیکدست

های  نامهکار که اساساً ناتوان از درک دیالکتیکی است به تبع درسچپ محافظه

شمرد و در این میان دایم در تالش است اتحاد شوروی اصولی برای دیالکتیک برمی

اهمیت تلقی  خوانده بی  چه را غیرعمدهتضاد را به »عمده« و »غیرعمده« بدل کند و آن

کند و کنار گذارد. بدین ترتیب، برای این چپ حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق  

اقلیت حقوق  آنزنان،  با  قیاس  در  سرمایه  و  کار  تضاد  حتی  و  دولت  ها  تضاد    –چه 

اتحاد شوروی وجود داشت »تضاد بازد. آندانند رنگ میهای جهانی میملت گاه که 

اه شوروی با اردوگاه امریکا بود و امروز هم گویا تضاد عمده میان  عمده« تضاد اردوگ 

بی همه  بقیه  امریکاست.  و  کمچین  یا  بینشی  اهمیت  اساساً  این  هستند.  اهمیت 
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ی مبارزات اجتماعی رویارویی  ضددیالکتیکی است، چراکه اگرچه در مقاطعی در پهنه

در دل ساختاری پویا از تضادها قرار    ها یابد اما این اولویتای تضادها اولویت میبا پاره

های جدید در  ای از تناقضدارد که در آن پیوسته شاهد برآمد و عمده شدن مجموعه

تناقض محافظهکنار  چپ  قالبی  رویکرد  دلیل،  همین  به  هستیم.  قدیم  به  های  کار 

نفسه ضددیالکتیکی است. توضیحاتی  دیالکتیک مارکسی اساساً قلب این دیالکتیک و فی

ادامه درباره ارائه میی گرهکه در  این چپ  بیشهای نظری  نادرست و  کنم  تر مبانی 

 دهد. غیردیالکتیکی این چپ را نشان می

 تناقض نظری 

شناسی معیوبی که فاقد نگاه دیالکتیکی به مناسبات اجتماعی است  به تبع شناخت

شکل خودشاهد  ذات  در  که  هستیم  چپ  این  نزد  نظری  دستگاه  نوعی    گیری 

های صوری کارانه و ارتجاعی است. در این چارچوب، این چپ دایماً به تفکیک محافظه

می متوسل  مخرب  مبارزهو  تفکیک  سوسیالیستی،  از  دموکراتیک  تفکیک  ی  شود. 

ها از سایر مبارزات ی ضد امپریالیستی، تفکیک مبارزات زنان و اقلیتطبقاتی از مبارزه

 اهمیت انگاشتن آنها. و کم

طور مشخص تا قبل از استقرار دولت شوروی در پی انقالب  ی بیستم و بهتا سده

جد پرچمدار مبارزات دموکراتیک برای برابری  آمد آن، چپ بهاکتبر و جنگ داخلی پی

طور کل تمامی حقوق دموکراتیک بوده  در مقابل قانون، کسب حقوق شهروندی، و به

تاریخ جهان سرمایه از دو قراست.  پیوسته داری در بیش  مبارزات  تاریخ  ی ن گذشته 

است. حق طبقه  بوده  دموکراتیک  حقوق  برای کسب  نیروهای چپ  و  کارگر  رأی،   ی 

حقوق مدنی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات ازجمله اهدافی بوده که  

ی کارگر انگلستان کرده است. جنبش چارتیستی طبقهمبارزات چپ آن را دنبال می

ی برای مردان کارگر را در دستورکار قرار داد و به سهم خود کوشید آن کسب حق رأ

کار فرادست این کشور تحمیل کند. چپ همواره در را به بورژوازی و طبقات محافظه 

 صف اول مبارزه برای حقوق دموکراتیک حضور داشته است، 

راتیک، کار با یک چرخش قلم، با بورژوایی خواندن حقوق دموکاما این چپ محافظه

از مهم ترین دستاوردهای مبارزات بشریت و تمامی فرودستان  دموکراسی را که یکی 
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می  متعلق  بورژوازی  به  انقالباست،  هدف  را  آن  و  »بورژواداند  دموکراتیک«  -های 

چپ می یکدیگرند،  مکمل  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  مبارزات  که  حالی  در  داند. 

نگارنده حدّ اعالی دموکراسی است اساساً به شکل  کار سوسیالیسم را که به زعم  محافظه

 کشد.  مراتب بوروکراتیک به تصویر میسیستمی از سلسله 

کار نسبتی نیز با مبارزات ضد  دهنده آن که این چپ محافظهی جالب و تکاننکته

داری ندارد و آن را هم به انحای گوناگون و در هر مقطع به شکلی تابع و مقهور سرمایه

سازد. در حالی که مبارزات تر« ضدامپریالیستی )بخوان ضد امریکایی( می»مهم   مبارزات

داری و ضد امپریالیستی یک کلیت واحدند، نه اجزایی پراکنده  دموکراتیک، ضد سرمایه

 که انتخاب یکی مستلزم حذف دیگری باشد. 

می سالمثالی  به  باید  ناگزیر  و  نخستین زنم  در  بازگردم.  انقالب  نخست  های 

های مستقل کارگری و انواع مبارزات ضد های انقالب این جریان چپ هم تشکلالس

ها و جز آن( را در برابر  داری و هم انواع مبارزات دموکراتیک )مانند زنان، ملتسرمایه

اهمیت و فاقد اولویت دانست و بدین ترتیب عمالً  ستیزی که با امریکا شکل گرفت کم

یاری رساند. هبه شکست آن  پایان  ها  باعث شد که چند سال بعد و در پی  امر  مین 

برنامه اجرای  که  برنامهجنگ  اجرای  شد،  آغاز  ایران  در  ساختاری  تعدیل  های  ی 

بینشدهتوصیه  مانند صندوق  امپریالیستی  نهادهای  در  ی  جهانی  بانک  و  پول  المللی 

های ضدکارگری  ترین« برنامهی بازار کار با سهولت تمام و به شکل یکی از »موفقحوزه 

در جهان اجرا شود. چرا که آن نهادهای دموکراتیک و طبقاتی که حداقلی از مقاومت  

رغم  کرد مطلقاً وجود نداشت. به عبارت دیگر، این خوانش از چپ بهپذیر میرا امکان

موفق اجرای  برای  را  زمینه  نهایت  در  عمالً  ضدامپریالیستی  های  برنامه  ادعاهای 

هم آورده است، البته فقط به سهم خودش. سرنوشت تراژیک مبارزات  امپریالیستی فرا

ها نیز بارها و بارها گفته شده و نیازی به تکرار زنان و مبارزات کارگران در همان سال

 بینم. جا نمیآنها در این

از یک رابطه  از امپریالیسم و تقلیل آن   ی اجتماعی به یک کشور درک نادرست 

از دستگاه نظری نادرست این چپ است. اگرچه  نمونه نیز    گرسلطه  ی نمایان دیگری 

دوران  به  که  دارد  طوالنی  بسیار  تاریخی  و  قدمت  خود  عام  مفهوم  در  امپریالیسم 
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رسد که در اغلب  های بزرگ باستانی مانند چین و یونان و رم و ایران و غیره میتمدن

برداری از منابع  اد سیاسی و بهرهها، انقیموارد شاهد فتوحات نظامی، تصرف سرزمین 

بوده رویه اقتصادی مردم تحت سلطه  این  نیز شاهد تکرار  های  ایم و در دوران مدرن 

هایی مانند روسیه و عثمانی و اسپانیا و پرتغال و فرانسه امپراتورمآبانه توسط امپراتوری 

ید مانوفاکتور به تولید  داری امپریالیستی در پی گذر از تولایم. اما سرمایهو انگلستان بوده

گیری صنعت مدرن از قرن نوزدهم به بعد ظهور کرد و در پی آن شاهد  صنعتی و شکل

قدرت حوزهرقابت  گسترش  برای  امپریالیستی  اصوالً  های  بودیم.  هریک  نفوذ  ی 

قهرآمیز مارکسیست رقابت  بوخارین  یا  و  لوکزامبورگ  و  لنین  مانند  انقالبی  های 

سرمایهقدرت محکوم دارهای  را  اول(  جهانی  جنگ  )مانند  نظامی  حاد  اشکال  در  ی 

ها و  کردند، نه این که از یک طرف در برابر طرف دیگر دفاع کنند. این رفرمیستمی

های خودی دفاع و جنگ را توجیه ها بودند که در آن مقطع اغلب از دولتناسیونالیست

ی سم ناشی از عدم شناخت رابطهکار از امپریالیکردند. اما تلقی نادرست چپ محافظهمی

و سرمایه است. سرمایه سرمایه  آنان  توسط  بلکه  داری  نیست  ایستا  واقعیت  داری یک 

سرمایه تاریخ  از  مقطعی  در  است.  دایمی  پویش  در  روابطی  خورشید مجموعه  داری 

انگلستان هیچ جا غروب نمی امریکا دارای بیشاستعمار  نیز  امروز  پایگاه  کرد و  ترین 

داری یک فراشد و دگرگونی دایم است همان طور که  در جهان است. سرمایه  نظامی 

ترین قدرت نظامی جهان نبود، آیا  یک قرن پیش امریکا این موقعیت را نداشت و بزرگ

های نظامی چین در  گیری پایگاهاین فرضی دور از انتظار است که در آینده شاهد شکل

 یم؟امتداد طرح کمربند و جاده این کشور باش

در کنار تفکیک نادرست مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی از یکدیگر و درک  

کار سومین معضل بزرگ نظری این جریان درک نادرست از امپریالیسم نزد چپ محافظه

نادرست از »انترناسیونالیسم« است. این چپ خودخوانده در عمل پیوند مبارزات طبقات 

بیند.  مبارزات سایر مردم در سایر کشورها را نمیکارگر در سطح جهانی و یا حمایت از  

بلکه نزد آنان، انترناسیونالیسم یعنی گردآمدن حول این یا آن دولت »سوسیالیستی« 

دولت اردوگاه  برابر  سرمایهدر  رقیب  دولت های  این  بسیاری  برای  زمانی  داری. 

اولویت دانست،    بایست منافع این »دولت« را دارایسوسیالیستی اتحاد شوروی بود و می

انگشت اما  نزد برخی دیگر هم چین و  باور داشتند.  انور خوجه  آلبانی  به  شماری هم 



 

 
 

 پرویز صداقت  25

نشان، حمایت از رقبای امپریالیسم امریکا  اگرچه امروز نه از تاک نشان مانده نه از تاک

انترناسیونالیستی  سنت  با  این  انترناسیونالیسم!  نماد  است  شده  کشورها  آن  منافع  و 

های اول و دوم کامالً مغایر است. در انترناسیونال اول و دوم ر انترناسیونالکم ددست

حق مردم برای  عالوه بر همبستگی با مبارزات کارگری در سایر کشورها، انترناسیونال از  

تعیین سرنوشت خود )مانند حق مردم لهستان برای تعیین سرنوشت خود که بارها در  

ه بودند یا حق مردم ایرلند برای استقالل از انگلستان(  های آن زمان ادغام شد امپراتوری 

داری توسط لینکلن در امریکا و مواردی از این دست حمایت شده  یا مبارزات ضد برده

تدریج شاهد آن بودیم که  گیری انترناسیونال سوم )کمینترن( بهبود. اما از مقطع شکل

رنگ می انترناسیونالیسم  ازروح  بعد  نهایت  در  و  از   بازد  کمینترن شاهد کاریکاتوری 

از احزاب  انترناسیونالیسم پرولتری توسط اتحاد شوروی بودیم که در آن مجموعه  ای 

 شدند. تر« همسو می»برادر« برای محافظت از منافع »برادر بزرگ 

مردم  مبارزات  انواع  بخشیدن  پیوند  که  انترناسیونالیسم  روح  برخالف  بنابراین 

یستی( در کشورهای مختلف جهان بوده در روایت این چپ )شامل مبارزات ضدامپریال

کار از انترناسیونالیسم شاهد گردآمدن حول حمایت از کشورهای دوست برای  محافظه

به عبارت دیگر در روایت چپ    عداوت با کشورهای دشمن )به رهبری امریکا( هستیم.

جهانی که باید در    های بزرگکار انترناسیونالیسم به مناسبات ژئوپلتیک قدرتمحافظه

 کنار کشورهای دوست قرار گرفت تقلیل یافته است. 

 ء و نفی ماعدا تناقض تجربی: اثبات شی

ی مهم و انکارناشدنی این است  های نظری طرح شده، نکتهنظر از تناقضاما صرف

ای در سیاست خارجی کشور روسیه نیست. در که تجاوز روسیه به اوکراین اتفاق تازه

اندکی  همین دوره بودیم و  در سوریه  نیروهای نظامی مثالً  از  استفاده  اخیر شاهد  ی 

پیش و در پی اعتراضات در قزاقستان شاهد حضور نیروهای روس در این کشور بودیم.  

لهستان، حضور نظامی مجارستان  در دوره اشغال  اتحاد شوروی هم مواردی مانند  ی 

، کودتای نظامی در لهستان، اشغال برای سرکوب انقالب شورایی این کشور، بهار پراگ

کار هریک از این  شدنی نیست. اگر به باورمندان چپ محافظهنظامی افغانستان فراموش
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اشاره ابتدا  احتماالً  بگویید  را  دروغموارد  به  رسانهپردازیای  امپریالیستی  های  های 

زند.  مثال میای از مداخالت نظامی امریکا در جهان را  کند و بعد در ادامه سلسله می

کند که به سایر کشورها ی نظامی امریکا هر کشور دیگری را مجاز میگویی مداخله

 ء در حکم نفی ماعدا است.  تجاوز کند و برای آنان اثبات شی

پاسخ چپ محافظهعنوان مثال، کمبه پیشوبیش  قابل  بینی  کار به مطلب حاضر 

ی کند. سپس تمامی سایر موارد را ساختهیای از جنایات امریکا ارائه ماست. ابتدا سیاهه

گوید، به  های اقتصادی چین میخواند. کمی از پیشرفتدست مدیای امپریالیستی می

کند و نهایتاً با ناگفته گذاشتن  های ناتو برای گسترش در مرزهای روسیه اشاره میبرنامه

ناتو و اسراییل کوشد با یک سلسله ناسزا به چپ طرفدار  بسیاری از مسایل دیگر می

 .سروته قضیه را بند آورد

 کار و تجدید حیات آن آبشخور تاریخی نظرات چپ محافظه

از دیالکتیک، این   اما پرسشی که باید طرح کرد این است که این درک نادرست 

از   داری و سوسیالیسم، امپریالیسم و انترناسیونالیسمهای نادرست در باب سرمایهنظریه 

رو نیستیم، این یک  کجا ریشه گرفته است. ما صرفاً با برخی نظرات منفرد نادرست روبه

گونه تکوین اما منسجم است. این چارچوب نظری چه   ،اگرچه معیوب  ،دستگاه نظری

 یافت. 

ها و در  ی ناشی از تناقضگیری این دستگاه نظری حاصل تجربهبه گمان من، شکل

انقالب اکتبر   انقالب    1917نهایت شکست  در   1917است. اتحاد شوروی که در پی 

رو دیر یا زود باید روایت  ای در تناقض با مارکسیسم بود ازاینروسیه شکل گرفت پدیده

ترین مشکل در محدود ماندن انقالب  ساخت. نخستین و مهم از مارکسیسم می  را  خود

شور ناممکن است. سوسیالیستی به یک کشور بود. اساساً ساختن سوسیالیسم در یک ک

های  ای از انقالب لنین و انقالبیون شوروی نیز انتظار داشتند انقالب شوروی با سلسله

انقالب وقتی  تکمیل شود.  اروپا  در  تنها  سوسیالیستی  و شوروی  ماند  ناکام  اروپا  های 

کرد دو تناقض بنیادی شکل  تنهایی حیات پیدا میکشور سوسیالیستی بود که باید به

ملت سوسیالیستی در نظامی جهانی متشکل از دولت  –اقض حیات یک دولت  گرفت. تن

تناقض انقالب سوسیالیستی در کشوری به لحاظ اقتصادی    و  داریهای سرمایهملت  –
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توانست حل شود. نشینی از سوسیالیسم میمدد عقبمانده. این دو تناقض تنها بهعقب

تی نو از دیالکتیک مارکسیستی و نشینی از سوسیالیسم هم نیاز به ساختن روایعقب

 ( بود.  «لنینیسم –مارکسیسم »چارچوب نظری جدیدی از مارکسیسم )با عنوان 

آموزه پروژهبرخالف  بودن  مارکس در مورد ضرورت جهانی  ی سوسیالیسم و های 

های پیروزمند سوسیالیستی در پی انقالب روسیه  برخالف انتظار لنین برای وقوع انقالب

اروپا، ش اتحاد  یابی کمونیستاهد دستدر  به قدرت در هیچ کشور دیگری به جز  ها 

شوروی نبودیم. تناقض نخست در همین جا شکل گرفت. »شوروی سوسیالیستی« یک 

داری را تشکیل داده هایی که نظام جهانی سرمایهملت- ملت بود در میان دولت  –دولت  

ها در نظام  ملت  –واعد بازی دولت  ملت نیز تابع همان ق  –بودند و به تبع آن این دولت  

سرمایه.   مثال،  جهانی  تمامی  برای  لنین  دوران  در  شوروی  انقالب  ابتدای  در  اگرچه 

قراردادهای استعماری روسیه و ایران از سوی لنین ملغی اعالم شد. اما حتی در همان  

با   رقابت  در  که  بودیم  آن  شاهد  بود  خارجه  کمیسر  تروتسکی  که  زمانی  و  دوران 

منافع چپ در کشورهای تقدر اتحاد شوروی  موارد  از  بسیاری  در  امپریالیستی  های 

کرد. ما در ایران تاریخی تلخ از این مسأله داری را فدا میمختلف امپریالیستی و سرمایه

شدن صنعت نفت، از همراهی  داریم. از جنبش جنگل تا مبارزات ضداستعماری برای ملی

 ایم.  شاهد بوده 57چه بعد از انقالب بهمن تا آن 32با کودتاچیان بعد از 

تر حزب تر در روسیه و به طور مشخص های غیردموکراتیک تاریخیاما افزون بر سنت

برنامه یک  اجرای  فشردهبلشویک،  صنعتیی  شکلی  نیازمند  دولت  شدن  یک  گیری 

غایت  بود. از همین روست که نظام حاکم بر شوروی به  گرای متمرکز و سرکوبگرتوسعه 

های بعد از جنگ داخلی در این کشور امکان فعالیت  ضددموکراتیک بود. نه تنها در سال

درون حزب    پذیر نبود بلکه حتی وجود فراکسیون های گوناگون امکاناحزاب و تشکل

ن اصلی حزب در دوران ی رهبراوبیش همهدانیم کمشد. و چنان که مینیز تحمل نمی

های فیزیکی شدند. آیا دور از انتظار است  های فرمایشی و تصفیه استالین مشمول دادگاه

که چنین نظام غیردموکراتیکی دموکراسی را یک امر بورژوایی تلقی کند و آیا دور از  

 هایی از این دست با دموکراسی عناد داشته باشند؟  انتظار است که هواداران نظام 
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جهانی  از س نظم  در  که  بود  کشوری  گرفت  اتحاد شوروی شکل  وقتی  دیگر،  وی 

زد، اما همین کشور باید قواعد بازی حاکم بر مناسبات ژئوپلتیک سرمایه ساز مخالف می

را می رهبران سرمایهجهانی  با  رقابت میداری مذاکره میپذیرفت،  آنان  با  کرد،  کرد، 

ای  شدهگونه بود که شاهد بودیم روایت قلبکرد و این زد، ساخت و پاخت میچانه می

تر«. شاید  برداری از احزاب برادر به نفع »برادر بزرگاز انترناسیونالیسم شکل گرفت. بهره

زیست و صرفاً  ای دور از اتحاد شوروی میبرای یک مبارز امریکای التینی که در فاصله

اینشاهد کشاکش بود  امریکا  امپریالیسم  با  این کشور  چندان محسوس    های  مسأله 

ایرانی، لهستانی، اهل چک یا مجارستان که به اما آیا برای یک مبارز  از نباشد.  کرات 

و   مبارزان  منافع  به  این کشور  زدن  پا  پشت  اتحاد شوروی شاهد  تأسیس  بدو  همان 

 کند.  مبارزات داخلی بوده نیز همین امر صدق می

شکل گرفت که دموکراسی را بدین ترتیب است که مارکسیسمی جدید در شوروی 

می یکی بورژوایی  شوروی  کمونیست  حزب  از  تبعیت  با  را  انترناسیونالیسم  دانست، 

تدریج مواضع سیاسی احزاب برادر را در خدمت منافع سیاست خارجی ت و بهگرفمی

هایی مثل »راه  ی کارگر جهانی. این گونه است که تئوریساخت تا منافع طبقهخود می

گیرد تا در خدمت سیاست خارجی اتحاد  داری« یا »دوران« شکل میایهرشد غیر سرم

 ها در کشورهای پیرامونی بود. ترین حاکمیتترین و مرتجعشوروی در حمایت از راست 

از دیگر کشورهای سوسیالیستی که در سال  از جنگ دوم جهانی  برخی  های بعد 

وی پیدا کردند )چین مائو و  ای متفاوت از اتحاد شورمشیتدریج خطشکل گرفتند و به

وبیش سیاست مشابهی در قبال احزاب برادر خود داشتند و آلبانی انور خوجه( نیز کم

این احزاب مدافع حزب کشور مادر در سرزمین خود بودند. شاید تنها استثنا در این  

سال در  که  بود  کوبا  مبارزاتی میان  شاهد  آن  در  انقالب  پیروزی  از  بعد  های 

ویژه امریکای  الیستی در روح مارکسی آن در ارتباط با انقالبیون جهان سوم )بهانترناسیون

 التین و افریقا( بودیم.  

 ی جهانی خوش آمدید!شود: به مضحکهتاریخ دوبار تکرار می

تا مدتی انگار پایانی    داریفروپاشی اتحاد شوروی و گذار شتابان چین به سرمایه

های پیشین. اما این وضعیت دیری نپایید و بعد از گذشت دو  بود بر حاکمیت روایت
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ایدئولوژی چپ محافظه احیای  بار دیگر شاهد  امریکا طی چند  دهه  افول  کار شدیم. 

های نوظهور نظم حاکم بر اقتصاد  ای از قدرتی گذشته و ظهور چین و مجموعه دهه

هژمونی مطلق ایاالت متحده را تا حدود زیادی برهم زد. افول قدرت  جهان در دوران  

«ی این کشور از ابتدای های »بشردوستانهاقتصادی امریکا و در پی آن یک سلسله جنگ 

ای  بار آن از سویی و تقویت قدرت چین و مجموعهی جدید تاکنون و نتایج فاجعههزاره

ی جدید را به رقابت با امریکا واداشت. این  های نوظهور در برابر امریکا، رقبااز قدرت

و سقوط    2008به این سو کامالً مشهود شده بود. بحران مالی    2010ویژه از  مسأله به

انقالبمالی متعاقب آن و اجرای بسته  از کشورها،  بهار  های ریاضتی در بسیاری  های 

بازهم مداخالت به تقویت اسالم سیاسی وعربی و  های  رسوایی  اصطالح بشردوستانه، 

ی خاورمیانه ایجاد کرد، شرایط را برای  ویژه در منطقهباری که مداخالت امریکا بهفاجعه

اتکای قدرت اقتصادی خود مناسبات  نمایی رقبای این کشور مهیا ساخت. چین بهقدرت

امریکا   استراتژیک  متحدان  عمدتاً  نفتی که  ثروتمند  با کشورهای  اقتصادی  درازمدت 

رار و طرح کمربند و جاده را معرفی کرد. روسیه نیز به اتکای نیروی نظامی  اند برقبوده

به  عمالً  را  کشور  این  و  شد  اسد  سقوط  مانع  کرد.  پیدا  حضور  سوریه  در  خود 

 ی خود بدل کرد.  مستعمرهشبه 

وضوح از همان مقطع آغاز شد. اما جنگ سرد نیاز به ایدئولوژی جنگ سرد جدید به

کم بخشی از افکار عمومی را  توان بدون تبلیغاتی که دستنمیبخش دارد.  مشروعیت

هایی از این دست را پیش برد. دموکراسی و آزادی ها و رقابتهمراه حاکمان سازد جنگ

 جز  به  راهی.  است  بوده افروزی  که از دیرباز ملک طلق امپریالیسم امریکا برای جنگ 

 زمان جنگ سرد هست؟ به دیگر ایدئولوژی  بازگشت

های سیاسی  های چین نسبت به بروز بحران ز آن مقطع به بعد از سویی نگرانیا

های کینزی در های طبقاتی باعث اجرای برخی سیاستداخلی به سبب تشدید شکاف

زرادخانه کوبید.  سوسیالیسم  طبل  بر  دیگر  بار  دیگر  سوی  از  و  شد  کشور  های  این 

شدند. از شوخی روزگار، آنانی که  تبلیغاتی چین و روسیه برای جنگ سرد جدید آماده  

سیاسی معمول  مدعی  ناسزای  اکنون  بود  دگراندیشان  به  دادن  مائویست  نسبت  شان 

به بعد حرکتی از جنس طرح نپ    1980ی  ی چین از دههدارانه شدند که گذار سرمایه
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به و  بود  جنگی  کمونیسم  دوران  از  بعد  شوروی  اتحاد  در  اولیه لنین  انباشت  ی واقع 

یستی )!( در این کشور رخ داده است. متقابالً تالش شد از تزار جدید روسیه نیز  سوسیال

های امپریالیسم امریکا  نماییای پیراسته به تصویر کشیده شود که در برابر قدرتچهره 

کند. لشکر ابلهان به صف شد. مخالفان چین و  و القاعده و اسالم سیاسی ایستادگی می

عوامل شدند  دیگر  بار  مرتجعان    شوروی  جدید  اردوگاه  و  ناتو  و  اسراییل  و  سیا 

از کشورهای  اقتدارگرای یکی  از رهبران  ضدامپریالیست شکل گرفت. کافی بود یکی 

گاه با آغوش باز  داری به این دو کشور نزدیک شود. آن پیرامونی سرمایهپیرامونی و شبه

این رهبر مرتجع و رئیس را جشن  العمر به کمپ ضدامپجمهوری مادامورود  ریالیسم 

 گرفتند. می

 سخن آخر 

خورده و نه  های ایدئولوژیک شکستگرا به دستگاهگرایان نه باورمندانی جزمچپ 

که تیم محبوب خود را در هر شرایطی و با هر    اندهای فوتبالی تیمهواداران شیدازده

ای تشویق کنند. آنان برای جهانی عاری از سرکوب و استثمار  بازی عادالنه یا ناعادالنه

ی نفوذ استراتژیک این یا آن دولت  نه این که مدافع حوزه  ،کنند مبارزه میو بیگانگی  

آنان از منظر  مکن هستند.  ترین شکل مباشند. آنان مدافعان دموکراسی و رهایی به ناب

پردازند نه از منظر منافع این یا آن  خواه به تحلیل وقایع میهای اجتماعی ترقیجنبش

کار« های »چپ محافظههای اخیر در پوشش چپ توسط جریانچه در سال دولت. آن

های دست  ترین دیدگاهارائه شده در حقیقت فراهم ساختن زمینه برای حاکمیت افراطی

 در سطح جهانی است و به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. راستی 

اینآن  در  بهچه  موقعیت  اقتضای  به  بنا  چپ   اختصارجا  این  از  حکایتی  نوشتم 

یاوه همان  تکرار  با  که  است  جدید  شکستضدامپریالیست  گذشته  خورده های  ی 

و گرفتار پارانویای  های مدنی  و آزادی کوشد تصویری ضددموکراتیک، ضد حقوق بشر  می

دیریازود صدای طبل  البته بدون تردید،  هراسی از چپ نزد افکار عمومی ارائه کند.  غرب

ان بار دیگر شنیده خواهد شد. اما نباید فراموش کرد تصویری که آنان از چپ  شرسوایی 

کنند، از امکان تبدیل چپ به یک نیروی اجتماعی تأثیرگذار در افکار عمومی حک می

یک خیانت تاریخی است. بار دیگر کاهد و این شدت میبه
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نوشته شده است و من    گفته و   مطلب  هزار  ی جنگ روسیه و اوکراین هزارانبارهدر

 درگیری بنویسم و وارد  اینی شروع هم قصد ندارم مطلب دیگری از نظر جهت و نحوه

 .پایان یافتن مقصر بشومبازی بی

تواند  ام میای خاص که در این میان ندیدهاز زاویه به این موضوع نگرش ،همهاینبا

فرهنگی، در مفهومی    -سیاسی    هژمونیحائز اهمیت باشد و آن عملکرد شفاف و بارز  

 است. است که گرامشی آن را به کار برده

فرهنگی خود   - ی جوامع، طبقات حاکم به طرق مختلف هژمونی سیاسی  در همه

پذیرند  تر تأثیر میکه کمآگاه    کند. جز در مورد روشنفکراناِعمال میرا بر طبقات دیگر  

ی حاکم  های اجتماعی همان معیار طبقه کنند، معیار ارزش یا آگاهانه با آن مبارزه می

اگر پول و سرمایه معیار استشود. در سرمایهمی ناآگاهانه معیار    معیار  ینهم  ، داری 

 کند. اخالق عمومی به این سو گرایش پیدا میمناسبات اجتماعی و  و  شودمردم می

حکام دین  به  درمیمردم  ضربآیندشان  این  در    یالمثل.  صرفاً  و  است  قدیمی 

های  توان بحثی این مسئله مییاست. در مورد چرا  داری هم پیدا نشدهمناسبات سرمایه

اند که قابل  شمرده شدهبرشناختی ارائه داد. انواع و اقسام علل  شناختی و روان جامعه

نظرم  هام ولی بکه مانند دیگران در این زمینه اندیشیده و خواندهتأمل هستند. من با این

طور  ه اما اگر علل این مسئله را ب  در پیش است.وبیش دراز  کمتا فهم کامل آن راهی  

 بینیم.  میالعین ی أدانیم ولی بروز و ظهور آنرا به رکامل نمی

اولین کسانی بود که در ادبیات مارکسیستی به   ودانم جزیگرامشی که تا آنجا که م 

 گوید: می واست، این مسئله پرداخته 

 کند.ی مییی هژمونی حکمرواعمال اقتدار به اضافه مسلط از طریق اِ یطبقه 

ی شود بلکه باید همهصرفاً به دستگاه حکومتی محدود نمی  «قدرت»مفهوم  

 را هم در این مفهوم گنجاند.   هژمونی «خصوصیِ»های دستگاه

سطح  ی  ارتقا  وظایف آن  هر دولتی اخالقی است چون همیشه یکی از اهمّ 

های تکاملی  ها به سطحی است که منطبق با ضرورتاخالق و فرهنگ توده

 گیرد.ی حاکم قرار مینیروهای مولد جامعه بوده و ناگزیر در خدمت طبقه

* *  * 
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ی سنجش قدرت اقتصادی ع و کشورها به وسیلهطور سنتی ارزیابی قدرت جوامهب 

نظر  هشوند. بدرنظر گرفته می  ی جهانی هابندینظامی بوده است که در رتبه و  و صنعتی  

نادیده گرفته می از قدرت   شودمن یک رکن مهم  و آن قدرت سیاسی است. منظور 

از همه مهمهای بینسیاسی، مناسبات دیپلماتیک، پیمان تر قدرت فرهنگی  المللی و 

ای همواره بخشی از قدرت سیاسی و فرهنگی بوده است و امروز بیش  است. قدرت رسانه

و تانک ای در غالب موارد از توپ  ی جهانی قدرت رسانهاز همیشه چنین است. در عرصه 

به مؤثرتر   امروز  اینترنت گوشه بوده است.  زوایای جوامع در سراسر  ویژه در عصر  ها و 

اند. به خوب و بد آن در اینجا کاری ندارم بلکه جهان تحت تائیر این قدرت قرار گرفته 

کنم. در مورد تأثیرات اینترنت هم آنقدر نوشته شده است که یک واقعیت را بیان می

ثیرگذاری آن بیهوده است. نظر من اما در مورد کاربرد این وسیله،  بحث در میزان تأ 

در اعماق جوامع است، در جوامع و در   داریهژمونی سرمایهرسانه در نفوذ و گسترش  

 افراد.

ی جهانی گسترده و هماهنگ از طریق همهمه  ،در مورد جنگ روسیه و اوکراین 

جه و سرکوب نداهای مخالف  گیری به سمت خاص و عدم توهای عمومی، جهترسانه

ی  ینظیر بوده است. در این همهمه نه تنها صداهاجا که بیاد دارم بیبوده است که تا آن

شوند بلکه حتی  داری جهانی نیستند منکوب میکه در جهت خواستِ عمومیِ سرمایه

شوند. باورکردنی نیست. راه  تظاهرات نژادپرستی عریان و شنیع هم نادیده گرفته می

 است. صراط المستقیم!  یکی

انگیز است انگارانه است. آنچه اما باز برای من حیرت البته انتظاری هم جز این ساده 

جهانی    میزان و شدتِ اقبال عمومی ــ عموم وحتی بسیاری از روشنفکران ــ از این جوّ

های  دهد که هژمونی چقدر وسیع و عمیق عمل کرده است. مادهاست. و این نشان می

ب  خامی  وهکه  برای  آماده  ندانسته  و  دانسته  افراد  اذهان  کردن  عنوان  تبلیغات  اگو 

بینند. اما مگر رسالت تبلیغات جز این است؟ تو به اند نیازی به اندیشیدن نمیجهانی

 گیریم. باز هم گریز از آزادی. خود زحمت اندیشیدن نده. ما برایت تصمیم می

اینترنت  بر گسترش  ــ که به خودی خود دستاوردی بزرگ و   بنابراین، ما صرفاً 

تک  شگرف است ــ و هوش مصنوعی... در مداخله و جاسوسی در زندگی جوامع و تک
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جهت به روز بشریت آمده تمرکز نکنیم. نه! ما باید در عین توجه ی که از اینیافراد و بال 

خصیت  ش  شکل دادنی ما،  به این مسئله بدانیم که این نفوذ موجب تسلط بر اندیشه

تر است.  از ما هم خطرناک ختِشود. این وجه از جاسوسی و شناهای ما میویژگیو ما 

ساده   چقدر  که  منحصربه   «من»...  را،  خود  و بودن  جامعه  شکل  را،  خود  بودن  فرد 

دهیم. ولی بالفاصله باید این جمله را تصحیح کنم. خیلی  را از دست میخصوصیات آن 

های قدرت و باالخره  ی رکن ریزی از طرف همه ال برنامهها سهم ساده نبوده است. ده

 رکن سیاسی و هژمونی بوده است. 

کند.  از طریق دیکتاتوری و هژمونی حکمرانی می  ی گرامشیآری طبقه باز به گفته 

 اندازد. سرعتی که در این زمینه موفق شده است لرزه به تن می

گیرد بلکه شخصیت ما را هم  ظر میی اعمال ما را زیر نداری نه تنها همهسرمایه 

می دگرگون  می  کندخمیروار  شکل  میدهدو  آدم.  و  خواهد  یکدست  مطیع،  های 

 بردار باشیم. البته اگر اجازه یابد. فرمان
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عز مرثنامه  !زمیدوست  آدم  2سرودیسوگ  باست،یز  یاه یات  نفس  بند    یکه  را 

  د ینوم  که کامالً  افتی  توان یرا نم  یکس  چیاست. ه  یاسیاما فاقد هرگونه وجه س  آورد؛یم

آن  شود، رو  ید ی مد  یهامدتکه  ولو  از  ام  یصرفاً  به  دهد،    اشی دواریبالهت  ادامه 

عمل    یجامه  خود  پاک  ی د و به آرزوهاشخواهد    عاقل  یروزسرانجام پس از سالیان،  

 خواهد پوشاند. 

کردی  نیز  مرا  ن،یباوجودا دچار  خود  بیماری  من    ،به  و  است  ناتمام  هنوز  حرفت 

دستانت را به من بده تا    د،یرس  انی به پا  زیچهمه  یبرسانم و وقت  انشیدرصددم تا به پا

  را دفن کنند و برشان  . بگذار مردگان، مردگانمیاز ابتدا آغاز کن  میبتوان  گری بار د  د یشا

که زنده وارد    یباش  نخستین کسی  است  زیانگبررشک  ،با این همه.  مویه کنند  نشایا

 باشد. چنین ما  بگذار بخت ؛یشویم  دیجد اتیح

قد نبا   نافرهیختگاناز آن    می درست است که جهان  اما  نو  دیبوده است.    را  جهان 

بر او   چشم د ی . برعکس، بایمخزمیکه از ترسش به پستو  تصور کنیم  همچون هیوالیی

 .میوارسجهان را  ارباب نی. ارزشش را دارد که ادوزیم

همچون   ،انباردرو که با جماعت خویش آن را میتنها ازآنجهان است،    ارباباو    البته

مردارها بنابراحشراتی گرداگرد  ن  نیا  یجامعه  ن،ی .  و    جز  یازیاربابان  ندارند،  بردگان 

به    اند،و مردم  نیزم  نِامالک  چوند. اگرچه  ندارن  یبه آزاد  یازیبردگان هم ن  نیمالکان ا

 . ستندین خود نافرهیخته از بندگان  ترکم اما  ،چرا که برترند  ندیگویم اربابآنان 

است.   خواهآزادیمتفکر، آزاد و  یموجود یمعنابه گوییمسخن می نوع بشروقتی از 

  ماند یم   ی باق  شانیبرا  زیچه چ  گریباشند. د  ها نیاز ا  کی   چ یه  خواهندینم  نافرهیختگان

 که باشند و بخواهند که باشند؟ 

  د یگویکنند )و گوته م   دیو خود را بازتول  بِزیَند است که    نیا  خواهند یکه م  آنچه

چ  ی کس  چیه ا  شیب  یزیبه  یافتدست    نی از  حنخواهد  و  را    نیهم  زین  واناتی(، 

 
 ی ه یدر آلمان، روح  یخروش انقالب   یبرا  یانشانه  چینوشت، از نبود ه  نیاز برل  1843که در مارس    یاروگه در نامه .  2

نامه در   نی. اکندیم  هی کشور رواج داشت گال  نیها در اکه سال  یدر برابر استبداد، و سرسپردگ  تسلیمنوکرمآب،  

 شد. منتشر  یفرانسو-یآلمان یها« در سالنامه1843 بخش »مکاتبات
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را    نیکه ا  داندیم ، بشر اما  نیز حداکثر خواهد افزود که یآلمان  استمداریس  خواهند؛یم

 .نخواهند نیاز ا شیب یزیکه چ  محتاط هستندآن قدر   ها یآلمان و  خواهد،یم

جوانه مردم    نی ا  دلدر    گر یبار د  د یبا  زیاز هر چ  ش ی، پ یآزادآدمی،  نفس  اعتمادبه

 یِدر آب تیحیو در دوران مسبربست جهان  رخت از ان یونانیکه با )  حس نیفقط ا .زند

متحد   ییهاانسان  باهمستانجامعه را به    تواندیاست که م  شد(  دی ها ناپدآسمان آلود  مه

 بدل سازد.  کیدموکرات یتیوضع به، هایشانهدف واالترین یبرا

ها  اسب  ای بردگان    اعقاباند، مانند  انسان  کنندیکه حس نم   ی مردم  گر،ید  یاز سو

  ی اربابان موروث  تمامی در خدمتبه  جامعه  نی. اشوندیاربابان خود بدل م  یی هاییبه دارا

طور که و همان  هستطور که  را همان  جهانجهان متعلق به آنان است. آنان  این  است.  

و   رندیپذ یطور که هستند مها خود را همان. آنرندیپذ یباشد م د یبا دنکنیم خود فکر

ا  یپا و    یجز »اطاعت، فداکار  یکه کار  یاسیس  واناتیح  نیخود را محکم بر گردن 

 . فشارند یبه ارباب خود ندارند، م نسبت توجه« 

که    است  یاسیس  واناتیح  یا یدن  نافرهیختگان،   یایدن باشد  قرار  اگر  را   آنو 

  وضع موجود  موافق  کهنیجز ا  ماندینم  یباق  مانیبرا  یزیچ  گرید  م،یبشناس  تی رسمبه

منسجم    ی، و اکنون با نظام است  آورده و شکل داده   د یآن را پد  یت بربر  ها قرن.  باشیم

آن  ایستاده  ما  یروهروب اصل  غ  ،که  ازا  یرانسانیجهان   که   البته  رو،نیاست. 

که )از انقالب فرانسه    راهی جز این نداشت کهآلمان ما،  یعنی    ،جهان  نیترنافرهیخته

کتاب   خواستیم  یآلمان  ییعقب بماند؛ و اگر ارسطو  (بشر شد  یایموجب اح  گریبار د

 ی وانیح  ،: »انساننوشتیکتاب م  یما استنتاج کند، در ابتدا  طیخود را از شرا  استیس

که در کتاب   ی ونانی یبرخالف ارسطو]است«؛  یاسیرس یکامالً غ  تهاست که الب یاسیس

از آنچه    ترقیرا دق  تیوضع  توانستی؛ اما نمد[خوان  یاسیس  یوانی خود بشر را ح  استیس

پ  کتاب    (Herr Zِöpfl)  زوفل  جناب  ترشیکه  کلدر  اساس  یاصول  قانون   ی و 

کرده،  آلمان  یسلطنت گفته   حیتوض  تشریح  طبق  »اتحاد  ،یو  یدهد.   یهیدولت 

خانواده    نیتربه برجسته   تیاز نظر وراثت و مالکنیز  که به باور ما    ،است  یی ها«انوادهخ

سلسله   عنوان  با  م(  dynasty)که  دارد.  شودیشناخته  م  تعلق  هرچه   شودیگفته 

خاندان قدرتمندتر  و تر،  ترند، دولت بزرگباشند، مردم خوشحال   ترت یها پرجمعخانواده
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و   کهاست،  روست  همین  مستبدِ  از  )دولت   despotic)  50  یزهیجا  ،پروس  دیرپای  

 . کند یپسر اعطا م نیهفتم برای تولد یسلطنت (taler) تالری سکه 

مآل  ی انیگراواقع  ها یآلمان خواسته که    اند شیاندچنان  و  تمام    واالترینها 

چیزی فراتر از زندگی بخورونمیر و این واقعیت نیست که مورد التفات    شانیهاشهیاند

  یو عظمت انسان  شهیاز هر نوع اند  ند،یگراواقع  زی. مردم خود نقرار گیرندشان  حاکمان

افسران  به آنان  اشتباه  انیادو کدخ  یعاددورند؛  اما  با  بلکه    ستند،ین  ی کشورند،  حق 

استفاده کنند و بر آن  یوانیح قلمرو  نیهمانطور که هستند، قادرند از اآنان هاست؛ آن 

  ی ، مفهوممندیبهرهو    یحکمران  (یگرید   یهر جا  )همچون  زین  جانیا  رایحکم برانند، ز

 جز  یزیکردند، چه چ  یبررس  ار  مغزیو انبوه موجودات ب  عتیبا آنان ب  ی . و وقتواحدند

  معروف استشان خطور خواهد کرد؟  زدر سر داشت، به مغ  نایبرزآنچه که ناپلئون در  

شما را اشاره کرد و رو به مالزمانش گفت: » پایش  ری شدگان زبه انبوه غرق  ناپلئونکه 

اما به  جعلیجمله    ن یا  دی . شا« !دیها بنگروزغ  ن یبه ا  خدابه    حیهرحال صحباشد، 

  ت یمز  و  ،یرانسانیبشر است، بشر غ   ری، تحقدر سر دارد  استبدادکه    یاشهیاست. تنها اند

همواره   مستبداست. حاکم    تیواقع  کی  رویهرکه به   این است  هاشه یاند  گریبر د  آن

  روزمرگی خاطر او در باتالق  و به  ی ها در برابر چشمان و. آنندیبیفقط مردم پست را م 

  توانندیکه م  ی. اگر مردمشوندیم  آن ظاهر  بر روینو  زها او همچون وزغ   شوندیغرق م

باشند داشته  بزرگ  پ   )همچون  اهداف  د  شیناپلئون    ن یچن  (اشیاسلسله   یوانگیاز 

 یطیمح  نیدر چن  یکامالً معمول  یپادشاهامکان دارد که  ند، چگونه  باشه  داشت  ی دگاهید

 باشد؟  ستیآلدهیا کی

  و  پست  ر،یانسان حقعبارت است از    (monarchicalبنیادین سلطنتی )   اصل  ، در کل

 و، ی)منتسک  دانستیکامالً در اشتباه بود که آن را افتخار م   ویکسمنتو  ؛  نسانیتتهی از ا

تمانیالقوانروح با  او  )  انیم  یزگذاری(.  و    ،(monarchyسلطنت  جباریت  استبداد 

(tyranny)  از اگریزداین دشواری می،  تمام  اما  در  و    اند، یواحد  نام و مفهوم  ها نی. 

حالت اصول  نمودهای  بیانگر  بهترین  جااندکسانی  یمتفاوت  اصل    یی .  از که  سلطنت 

اقلانسان،  برخوردار باشد  تیاکثر  پشتیبانی هیچ   سلطنتکه اصل    ییجا  اند؛تیها در 

مثل پادشاه پروس    یکس  دی بانوجود نخواهد داشت. چرا    یاصالً انسان  د،باترا برن  یشک
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 دستبه  صرفاً،  داردغامض    ینشد که نقش  محرز  یچهارم( که هرگز بر و  مهللی و  شی)فردر

مقاصد    ست؟یچ  جهیرفتار کند، نت  وه یش  نیکه بد یشود؟ و وقت   ت یو هوسش هدا  یهو

تنها    ف؟ی ضع  یی از آن حاصل نخواهد شد. روندها   چیمتناقض؟ خب پس ه هنوز هم 

  مضحکاست که    ت یموقع  ک یآور؟ فقط  مضحک و شرم  ی . اوضاعاند یاسیس  تیواقع

  مادامی وتاج است.  تخت  واگذاردنور باشد، و آن  آاست که شرم   تیموقع  کیباشد و فقط  

هو هوس    یکه  براند و  بر حکم  م،  است.  م  تواندیحق  که    دار،یناپا   خواهدیهرچقدر 

بازهمباشد،    زیرآمیو تحق  ی معنیب اندازه  اما  که    ی بر مردم  یحکمران  یبرا  ی کاف  یبه 

که    میگوینم  است.  ی، کافاندشناختهنمیپادشاه    یجز قدرت خودسرانه   یهرگز قانون

نخواهد    ی مدآیدولت پ  ی و بیرونی احترام دروندادن  ازدستو    مغزیب  ی نظام پدید آمدن  

اشاره به بخش ششم    ؛ship of fools] ها  احمق   یکشت  مسئولیت  و قصد ندارمداشت،  

[  م.-کندبیه میشها ت کتاب جمهور افالطون که دموکراسی را به یک کشتی پر از احمق

  ، باشد  ی جهان واقع  وارون،  یای دناین  که    ی: مادام کنمیم  دیکأ، اما تگردن بگیرم  ررا ب

 خود خواهد بود.  یهپادشاه پروس مرد زمان

تنها  که    زمانی  تر شی. پ امدهیشیاند  اریمرد بس  نیدر مورد ا  ،یدانیطور که مهمان

( Berliner politische Wochenblatt)  نیبرل  یاسی س  ینامههفته   ارگان رسمی وی

تشخبود را  او  نقش  و  ارزش  پ   ص ی،  ا  شیدادم.  وفادار  یوقت  ن،یاز  سوگند  در   یکه 

  ل یتبد  یکامالً شخص  یبه پرسش  گریفرض من که حاال د   او بر اینشد،    ادی  رگوگزبیکون

قلمرو پروس    یآت  نی ادیگفت که قلب و ذهن او، قانون بن  یو  3. صحّه گذاشت  خواهد شد

شخص    گانهیخود پادشاه. او    ی عنیخواهد شد، و در واقع، در پروس، نظام    او و دولت  

. آنچه که انجام  کندیم  نیینظام را تع  نحوی از انحا کلیتاو، به  تیاست. شخص  یاسیس

است  ا ی   و  دهدیم م نا  که   مجاز  آنچه که  داده    یو  به  ا یو    شد یاندیجام دهد،  نسبت 

  ی پادشاه فعل  نی. بنابرادهد یانجام م  ای  در سر داردهمان است که دولت پروس    شود،یم

 است.  رسانیدهانجام به شگرف  یخدمت ح،یصر نیچن ی انی با ب

 
  ی اسیس  ینامهاز هفته  یعهدیچهارم در زمان ول  لهلمیو  شیدریاست که فر  یتیو حما  یبانی مارکس به پشت  یاشاره .  3

 ی گذارکار بود، داشت. مراسم تاجمحافظه  سمیسیو رمانت  یارتجاع فئودال  یهاشهیاند  ی( که بلندگو1831-41)  نیبرل

 بود. ییقرون وسطا یهاهیپر از شوال رگ،وگربیدر کون 1840ژوئن  7چهارم در  لهلمیو شیفردر
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  یی ها شهیو اند  ال یام  رایبود که ب  ن یا  شدند یمرتکب م  ها تدکه مردم م   یباه تاش  اما

در    یرییتغ  نیترکوچک  تواندیامر نم  نیقائل بودند. ا  تیاهم  کردیم  انی که پادشاه ب

اماهیت   و    اندی سلطنت مطلقه دهندهعناصر تشکیل   نافرهیختگانکند:    جادیموضوع 

بمانند    هر دو همان  یوقت  ؛ خواهد ماند  ی باق  نافرهیختگانپادشاه    یگانه  تا ابد   سلطان قاهر

 کند.  لیتبد یآزاد و واقع یمردم خود را به مردمان  ایخود   تواندینم  ، پادشاهکه هستند

  م هللیو  شیدری که پدرش )فر  یاه یپروس تالش کرده است تا با استفاده از نظر  پادشاه

کامالً    شیهاتالش  سرانجامِدهد.    ریی، نظام را تغبهره بودبه یک اعتبار از آن بیسوم(  

که به   نیهمارتجاع،  انتظارش را داشت.  شد ی. مدیکامل انجام ی به شکست :است محرز

جهان    نیا  انیفراتر رود و جز رها شدن بن  نیتواند از اینم  ،برسد  واناتیح  یاسیس  یایدن

 .وجود ندارد شرفتیپ ، امکان حصول یدموکراس یو گذار به جهان انسان

نداشت.    یورزشه ی بر اند  یی بود و ادعا   نافرهیختهنداشت،    ی ادیز  یخواسته   ریپادشاه پ 

  راکد و  روحیب یاو بر آن صرفاً مستلزم وجود تیو مالک خادمان تیکه وضع دانستیم

باهوش  ارتریبود. شاه جوان هش بود و نظر بسو  سلطان به قدرت مطلق    یبهتر  اریتر 

  خادمان  نیشیپ   سُلب  ت یداشت. وضع  د، باش  خودقلب و ذهن    محدود بهکه فقط    قاهری 

احساسات و    ال،یرا زنده کند و با ام  تیوضع  خواستی. مکردزده میاو را دلو بردگان  

  ،انجام شود  شد که این کاریاگر فقط م و  طور کامل در آن نفوذ کند؛  خود به  یهاشهیاند

و    خوانانهیزادآ  یهایسخنران  رونیازا  د؛ و را مطالبه کن  ن یا  توانستیخود م  تیبا وضع

  ستیبایماست که  پادشاه    مندوریو ن  تپنده قلب  این  رده، بلکه  مُ  نیقلبش. نه قوان  فوران

  الی ام  منافع  یرا برا  شیتمام فکر و قلب خو  خواستیم   پادشاهحکم براند.    ای بر تمام رعا

ها  قلب  دیگرحاصل شد؛ اما    یجنبش  . متمرکز سازد  اش نهیرید  یهاخود و برنامه  یقلب

سخن گفتن از   جز به توانستدینم یو تیو افراد تحت حاکم دند یمثل قلب پادشاه نتپ

ا  یمیقد  یسلطه  یالغا کنند.  باز    ل یتبد  یمطالبهکه جسارت    ییهاستیآلدهیدهان 

 ن یشیپ   یوهیش  یکه پادشاه داشت درباره  ی سخن گفتند و وقت  ،به انسان را داشتند  ایرعا

 نوین  یوه یدر مورد شرا    یباف که حق فلسفه   دانستندیم   نانیا  کرد،یم   یباف الیخ  یآلمان

نظر بهچنین    یالحظه   یبود. برا  ناپسنددر پروس    یزیچ  نیدارند. البته که چن  یآلمان

قد   دیرسیم نظم  انسان  یمیکه  امور  درواقع  است؛  شده  وارونه  حت  یامور  و    ی شدند 

اگر  یدیاشخاص جد ]در    چهظاهر شدند،  نام    [(Diets)  تزیدامجلس سلطنتی  بردن 
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  ان یپا   ی رآلمانیغ   تی فعال  نیزود به ا  ی لیخ  نیشیاما خادمان استبداد پ   . ستیافراد مجاز ن

  ها ه یشوال  شان،یپر از کش  یاکه مشتاق گذشته  ی پادشاه  الیام  ان یتضاد م  جاد یدادند. ا

انقالب فرانسه   پیامدهایدنبال  که فقط به  ییهاست یآل دهی فئودال بود و مقاصد ا  تیو رع 

  یاینظام اش  یآزاد به جا  ی هاانسان  انو سازم   یجمهور   کیدنبال  بههمواره    ت یو در نها

به و شده    تشدید  یکاف   یاندازهتضادها به  نیا  زمانی کهمرده بودند، چندان دشوار نبود.  

  خادمانششد،    کی تحر  یکاف   یاندازهشدند و پادشاه تندخو بهتبدیل    ندیناخوشاامری  

پ  پ   ی سادگبه  ن یاز ا  ش یکه  و ادعا    هرفت  ی و  شگاهیزمام امور را در دست داشتند، به 

بر  توانندینم یو خادمان و نیستعاقالنه  ههودیب یها به حرف ای رعا بیکردند که ترغ 

پره  نیا برانند.   اهویمردمان  روس  تِیحاکم  گذشته،نیازا  حکم  از   نیشیپ   یهاتمام 

اذهان روس  پروس  درس  نینو  یهاجنبش درون  را )در    هایگرفت ]مارکس به طعنه 

اول را حاکم تمام    یکوالینو تزار    خواندیم نینو  یها( روسVorderrussen  نیزبان الت

Hinterrussen  شد. و   امورآرام  و  سابق    تی وضع  یای[ و خواهان احپیشین  یهاروس  ای

مردم در    یهاشه یو اند   ال یتمام ام  نیشیپ   یهاتیممنوع   دیجد  یآن، نسخه   یجه ینت

خادمان    نیشیپ   سُلب  تیبازگشت به وضع  یعنیبود؛    یانسان   فیرابطه با حقوق و وظا

تا حد ممکن در سکوت   ،نیزمو    تیو مالک رع   کندیکه در آن برده در سکوت خدمت م

از صرفاً  خادما  گروهی  قیطر  و  مط  دهیدتیترب  ناز  م  عیو  براندیحکم    انی. 

  خواهدیکه م  دیبگو  تواندیناممکن است: نه برده م  گروه   هر دو   یبرا  شانیهاخواسته 

  ن، یندارد. بنابرا  کارکردیکشور    نیکه انسان در ا  دیبگو  تواند یانسان باشد و نه حاکم م

 Muta]  شکم خود است  عیتوده، الل، درمانده و مطراه نجات است.    سکوت تنها

pecora, prona et ventri oboedientia .] 

 جه یبود؛ نتخود آن دولت    اتکایبه  نافرهیختگان  دولت  ی الغا  برایناموفق    ی تالش  ن،یا

جهان    نیا تمام  که  انسان  ی ضرور  استبداد  یبرا  یگریوحش  بدانند بوده  و    تیاست 

رابطه م  انهیوحش  یناممکن.  تنها  وحش  توانیرا  کار   یگریبا  اکنون  و  کرد.  حفظ 

اتمام ممشترک به  را    ی آن. نخواه  دولتو    نافرهیختگیبه    قیدق  ی: نگاهرسانمیمان 

تنها   نیستم   دیاز آن ناام   ن،ی؛ و باوجوداافراطی بودنسبت به زمان حال    مگفت که نظر
  . کندیم  دیاست که مرا سرشار از ام  دکنندهینوم  تیوضع ن یا قاًیکه دق روازآن
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طبق   زیهمه چتا    دهند یکه اجازه م  ییایخادمان و رعا  ی تفاوتیاربابان و ب  یمن از ناتوان

  یبرا  ،یکدیگردست در دست    ،دو  نیااگرچه    زنم؛ینم حرف    فتدیخدا اتفاق ب  یاراده 

جلب کنم که دشمنان    تیواقع  نیرا به ا  اتتوجه  خواهمیاست. صرفاً م  ی فاجعه کاف  بروز

م  آنانی   مامت  در یک کالم یعنی   ، نافرهیختگی تفاهمی اند،  و در رنج  شندیاند یکه    به 

  دینظام منفعل بازتول  ی وجود نداشت، و حتش  یبرا  یابزار  چ یاز آن ه  ش یکه پ   انددهیرس

افراد  ، ایرعا  یگونهکهن برا  یروزانه  جد  یرا  نوع  به  استخدام    تیبشر  دیخدمت  به 

مالک  حال، نیباا  .آورندیدرم تجارت،  و  صنعت  حت  تینظام  مردم،  استثمار    اریبس  یو 

که   یگسست شود،یمنجر م یامروز یبه گسست در جامعه تیجمع شیاز افزا ترع یسر

نه  و  کند  میبرطرف  نه  وجه  چیهبه   رایز  ست،یقادر به برطرف کردن آن ن  نیشینظام پ 

م  ،آفریندمی مصرف  و  دارد  وجود  انسانکندیفقط  وجود  اما  که    دهی درنج  ییها. 

اند  شند، یاندیم م  یورزانشهیو  سرکوب  ح  یبرا  د یبا  ریناگز  شوند،یکه   یِ وانیجهان 

 و ناگوار باشد.  ندیناخوشا کنندیمصرف م فکرانهیکه منفعالنه و ب  نافرهیختگی

  مطلوب   یاوهیرا به ش   دیو جهان جد  رسوا سازیم  را  می جهان قد  دی ما به سهم خود با

خود و به   تیموقع  یابیارز  یبرا  ورزشهیاند  یها. هرچه رخدادها به انسانمیشکل ده

که اکنون در بطن    یبدهند، محصول  یشتریزمان ب  خود  یروهاین  جیبس  یدر رنج برا  بشرِ

 خواهد بود.  ترکامل یبه جهان  رودو  پرورد،یخود م

 پیوند به منبع اصلی: 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/lette

rs/43_05.htm 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_05.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_05.htm
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یادداشت به روال  یادداشت  این  پیشین میدر  را  های  به توزیع خواهم توجه شما 

ای ها را بهتر درک کنیم بد نیست زمینهدرآمد در ایران جلب کنم. برای این که این یافته

)آذرماه   2010هم به دست بدهم از یک تحول مهم که در ایران اتفاق افتاد. از دسامبر 

ی انرژی بخشی از آن را  (، دولت ایران تصمیم گرفت که با حدف بخشی از یارانه1389

بپردازد. بررسی رانه به صورت یا به مردم  پروفسور لوستیگ و همکاران ی نقدی   1های 

درصد    21دهد که این سیاست دولت باعث افزایش تورم به میزان  ( نشان می2019)

های با درآمد پایین  ی نقدی به دهکشد و ناگفته روشن است که اگر قرار بود یارانه

شد. اگرچه در  تر شدن تورم ناهنجارتر میآمد بیشدر پی  شانپرداخت نشود وضع مالی

ی نقدی باعث  ( پرداخت یارانه3، ص2018)  2انامی   مراحل اولیه، به ادعای لوستیگ و 

درصد کاهش یابد، ولی تورمی که درپی حذف    10.6درصد به    22.5شد تا میزان فقر از  

پییارانه تا  شد  موجب  آمد  پیش  پرداخت ها  فقرزدای  بهآمد  و  ها  یابد  کاهش  شدت 

ها را هدفمندتر  ختلوستیگ و انامی معتقدند که تنها راه هم این است که دولت این پردا

درصد جمعیت از دریافت آن کنار گذاشته شوند  40اند که تا  کند و حتی پیشنهاد کرده

آمد فقر  درصد بقیه پرداخت شود تا اندکی از پی60و منابع به این ترتیب آزاد شده به  

برنامه این  بهزدایی  شود.  احیا  اقتصادی  این  ی  با  هم  ابتدا  همان  از  که  کسی  عنوان 

اش با پرداخت نقدی  ها و جایگزینیپردازی مخالف بوده و با حذف یارانهسیاست  یشیوه 

حاال به    -ای  های صدقهام، با این دیدگاه همراه نیستم. مضافاً که پرداختموافق نبوده

هر اسم و عنوانی که مطرح شوند، مشکل بنیادی نابرابری در توزیع درآمد و ثروت را  

نمی د تخفیف  حتی  بلکه  بهدهند  که  میرشرایطی  انجام  مطلوبی  تنها  نحو  گیرد 

کنند.  پذیرتر میدهند و وضعیت ناگوار را تحملآمدهای ناگوار را اندکی تخفیف میپی

پردازی برای ایجاد تغییر اساسی در چه که باید انجام بگیرد، سیاستدر حالی که آن

 
1 Lustig, N, Enami, A and Taqdiri, A (2019) Fiscal policy, inequality and poverty in 

Iran: assessing the impact and effectiveness of taxes and transfers, available at:  

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17938120.2019.1583510?needAccess

=true 
2 Enami, A, Lustig, N. (2018), Inflation and the erosion of the poverty reduction 

impact of Iran’s universal cash transfer, available at: 

http://repec.tulane.edu/RePEc/ceq/ceq68.pdf 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17938120.2019.1583510?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17938120.2019.1583510?needAccess=true
http://repec.tulane.edu/RePEc/ceq/ceq68.pdf
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بهره  گروهمیزان  ارزش مندی  از  آن  های  های مختلف مردم یک کشور  تولید شده در 

توان نحو مطلوبی انجام بگیرد، در آن صورت میدرستی و بهاقتصاد است. وقتی این کار به

 ای را کنار گذاشت.  اقتصاد صدقه

ام در این یادداشت آمارهای مربوط  همانند کاری که در پیوند با دیگر کشورها کرده

ن آمارها با روی کارآمدن جمهوری  با اندکی تسامح آغاز ای  3ام.به ایران را بررسی کرده

شود که تنها  ( شروع می1358) 1980زمان است، یعنی این آمارها از سال اسالمی هم

گذشته است. ناگفته روشن است که وضعیت توزیع    1357یک سال از انقالب بهمن  

پردازی در دوران رژیم پیش از آن باشد  آمد سیاستتواند پیدرآمد در این سال تنها می

رسیم، این توزیع ( می1399)  2021( یا  1386)  2007به همین نحو، وقتی به سال    و

ها را به حساب  چنان ناهنجاری توان همگران تازه است و نمیپخت این حکومتهم دست

 رژیم پیشین نوشت. 

دهم. اول، سال  ابتدا اطالعاتی کلی از توزیع درآمد در سه مقطع زمانی به دست می

که تنها یک سال با بحران بزرگ   1386رسم به سال  کنم و بعد میمیرا بررسی    1358

گذارم که در  ترین آمارها را به اشتراک میمالی جهانی فاصله دارد و درنهایت هم تازه

اند. درضمن، برای هرکدام از این متغیرها،  آوری یا برآورد شدهظاهر جمعبه  1399سال  

ام که این اطالعات را هم ارایه محاسبه کردهمیزان متوسط برای کل این دوره را هم  

ها درسال  درصدی10کنم. آن چه دراین نمودار داریم،) اولین از سمت چپ( سهم  می

است و بعالوه نمودار قرمز رنگ هم میزان متوسط هرکدام از   1399و    1386و    1358

یح مختصری ی هر گروه هم توضدهد. دربارهاین متغیرها را برای کل این دوره نشان می

 کنم. ارایه می

 
 مارها:لینک برای دانلود آ. 3

https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc

_p99p100_z/IR/1980/2021/eu/k/p/yearly/s 

https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/IR/1980/2021/eu/k/p/yearly/s
https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/IR/1980/2021/eu/k/p/yearly/s
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از دیگر    1358شان از درآمد ملی در  های باالی جامعه، سهمدرصدی10ی  درباره

از میزان متوسط هم بیشها بیشسال بود. در آن سال، سهم تر و به همین نحو،  تر 

 53با اندکی کاهش به    1399درصد بود که در سال    57ها از درآمد ملی  درصدی10

ام تنها کشوری که در  کشوری که بررسی کرده  51اشاره کنم در میان    رسید. درصد  

تر بود کشور بوتسووانا هایش از درآمد ملی از ایران بیشدرصدی10سهم    1358سال  

( اگرچه چند کشور دیگر هم  2021)  1399( و  2007)  1386های  بود. ولی برای سال

می قرار  جایگاه  این  معدر  جزو  ایران  ولی  که  گیرند  است  کشورهایی  دود 

از  درصدی10 از درآمد ملی را تصاحب می50هایش بیش  کنند. متوسط سهم  درصد 

درصد از درآمد ملی بوده است. اگرچه در مقایسه با    54سال هم    41این گروه در این  

ها هنوز درصدی10شاهد اندکی بهبود در توزیع درآمد هستیم ولی سهم    1357سال  

درصد بقیه باقی ماند، یعنی  90ت. به این ترتیب، آن چه که برای  بیش از اندازه زیاد اس

بود.   1399در سال    درآمد ملیدرصد از    47تر از جمعیت ایران،  برابر بیش  9در واقع  

با   مقایسه  در  دیگر،  عبارت  بیش9ها،  درصدی10به  ایرانیبرابر  از  حدودا  تر  باید  ها، 

 نند.  را بین خود تقسیم ک درآمد ملی تر درصد کم11

کنیم مشکالت  های پایین جامعه نگاه میدرصدی50به همین ترتیب، وقتی به سهم  

درصد از جمعیت ایران، 50کنید که سهم  جا مشاهده میشوند در ایناساسی نمودار می



 

 
 

 احمد سیف  47

  13به  1399بری در سال درصد بود و این سهم 11تنها   1358از درآمد ملی در سال 

از   اگرچه  یافت که  افزایش  نشانهیچدرصد  بهتر است ولی درواقع  ی فقر  دهندهچیز 

اصطالح »برابری آل و بهای است که در ایران وجود دارد. درمقایسه با شرایط ایدهگسترده

باید    1358درصد از درآمد ملی که در سال    39هایی وجود دارد که  کامل« مکانیسم

شود. این  آنها نمیشد، تا برابری کامل به دست آید، نصیب  ها میدرصدی50نصیب  

رسد که به این ترتیب، روایت  درصد می  37با اندکی تخفیف به    1399نسبت در سال  

 چنان باقی است.  هم

سهم که  سال  50بری  حاال  در  که  دارید  توجه  شد  روشن  جامعه  پایین  درصدی 

ها از درآمد ملی ایران بیش از دو برابر سهمی بودکه نصیب درصدیسهم یک  1358

درصد    18ها، این نسبت به  درصد، البته در گذر سال  23شد، یعنی  ا میهدرصدی50

در همین حد باقی    1399تا    1386یابد و براساس اطالعات ما، این نسبت از  کاهش می

درصد است که یکی   20ها برای کل این دوره حدود  درصدیماند. متوسط سهم یک می

درصد جامعه را  90دوم وضع درآمدی  ها در اقتصاد جهان است. نموداراز باالترین رقم

درصد در   43یابد و از ها اندکی بهبود میکند که اگرچه در طول این سالمشخص می

ها در  ترینچنان یکی از کمرسد ولی هممی  1399درصد در سال    47به    1358سال  

  ام کشوری که برای بررسی برگزیده  51ام. درمیان  میان کشورهایی است که بررسی کرده

تنها هفت کشور افریقای جنوبی، هندوستان، ترکیه، عربستان سعودی، برزیل، شیلی و  

تر از  ها از درآمد ملی وضعیتی مشابه و یا نامطلوبدرصدی90مکزیک در پیوند با سهم  

های میانه هم وجود دارد. سهم  درصدی40ایران دارند. دقیقاً همین وضع در پیوند با  

درصد    34درصد به    32این مدت اندکی افزایش یافته و از    ها از درآمد ملی در طولآن 

دهد چون از درآمد ملی رسید. آخرین نمودار، به گمان من اطالعات مهمی به دست می

دهد. وقتی سهم  ای اقتصاد در ایران و دیگر کشورها خبر میوضوح از تقسیم دو شقه به

درصد باالیی جامعه  50سهم    توانیمهای پایین جامعه را بدانیم طبیعتاً میدرصدی50

 89سهم این گروه    1358کنیم که اگرچه در سال  را هم مشخص کنیم و مشاهده می

چنان  ها تغییر چشمگیری در آن اتفاق نیفتاد و همدرصد از درآمد ملی بود در طول سال

 درصد از درآمد ملی ایران نصیب این گروه شد.   87هم  1399حتی در سال 
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ایران به دست میهم    3در نمودار   ناهنجاری درآمدی در  از  دهم.  تصویری کلی 

گونه که دریادداشت دیگری توضیح  منظورم از ناهنجاری درآمدی هم این است که همان 

برای مثال متوسط درآمد یکدادم می برابر درصدیتوانیم محاسبه کنیم که  ها چند 

دارند. من برای سادگی  درصد پایینی جامعه قرار  50متوسط درآمد کسانی است که در 

اند که با  ام. این محاسبات به این دلیل مهمکار این رابطه را »نسبت درآمدی« خوانده

کنند و به مقدار زیاد  اندکی تسامح این افراد دریک جامعه واحد و مشخصی زندگی می

قیمتی کلی و یک بهرهبا نظام  روبرو هستند،  از درآمد ملی در واقع  سانی  آنها  مندی 

ی دسترسی داشتن یا نداشتن آنها به این امکانات زندگی در جامعه است.  دهندهاننش

  104ها  درصدی متوسط درآمدی یک  1358کنید که درسال  به این ترتیب، مشاهده می

های پایین جامعه قرار داشتند  درصدی50برابر متوسط درآمد کسانی بود که در میان  

برابر است.   69هنوز    1399فته ولی در سال  این نسبت درآمدی اگرچه اندکی کاهش یا 

های باالی جامعه را با متوسط درآمد  درصدی10در مورد دوم در نمودار متوسط درآمد  

برابر بود ولی برای   26این نسبت    1358ایم. اگرچه در سال  ها مقایسه کردهدرصدی50

ها  درصدیبرابر کاهش یافته است. به همین روال متوسط درآمد یک  20به    1399سال  

 1358برابر در سال    49ها اندکی تغییر کرد و از  درصدی90در مقایسه با متوسط درآمد  

سال    35به   در  یک  1399برابر  بین  درآمدی  نسبت  این  و  درصدیرسید.  ها 



 

 
 

 احمد سیف  49

  12و    29ها هم تغییر کرد و از  درصدی90ها و  درصدی10های میانه و بین  درصدی40

 رسید. 1399رابر در سال ب  10و  21به  1358برابر در سال 

 

گفتهپیش  هم  نمودار  تر  عالقه  3ام  مورد  نمودارهای  از  چون یکی  است.  من  ی 

نمایان می را  اقتصاد رسمی کمواقعیتی  گوییم. در  اش سخن میبارهتر درکند که در 

همه  سالطول  این  مساوی،  ی  بخش  دو  به  را  ایران  جمعیت  تقسیم 50ها  درصدی 

ها از  دهد که هرکدام از این دو گروه، در طول این سالودار نشان میایم و این نمکرده

 %89سهم یک نیمه و    %11  1358اند. در سال  مند شدهبهره  درآمد ملیچه میزان از  

یعنی تا    - ها  ی این سالبندی بود و بعد در همهی دیگر در این تقسیمهم سهم نیمه

پردازان دادند در همین سطح باقی  هایی که سیاستی وعدهبا وجود همه  1399سال  

درصد است. وقتی دسترسی به درآمد    %87و  %13این نسبت  1399ماند و برای سال 

ملی به این شکل و صورت نابرابر باشد، روشن است که متوسط درآمد کسانی که به  

شان از درآمد بسیار  ی دیگر که سهمتر از درآمد ملی دسترسی دارند از نیمهمیزان بیش

تر خواهد بود. این را نمودار سیاه رنگ که روی محور دست مراتب بیشاچیز است بهن

برابر بود ولی    8این نسبت    1358دهد که در سال  شود نشان میراست اندازه گیری می

برابر است. اندکی کاهش یافته است ولی هنوز راه درازی   7تقریباً    1399اکنون در سال  

ام با این اقتصاد  ی کشورهایی که بررسی کردهاوتی در همه کم تفودر پیش است. با بیش
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اقتصاد   این است که هر کار که بکنید  دوشقه روبرو هستیم و به همین خاطر نظرم 

تواند چیزی غیر از این یک جامعه اقتصادی دوشقه تولید کند که یک  داری نمیسرمایه

ی دیگر هم فقیر و  رد و نیمه نیمه امکانات اقتصادی و طبیعتاً غیر اقتصادی فراوانی دا

 دهد.   برکنار مانده از این امکانات به زندگی ادامه می

 

ها  درصدی50ها را با وضعیت  درصدی جا وضعیت یکابتدا یادآوری کنم که در این

  50ها باشد،  درصدیها در گروه یککنیم یعنی هرچه که تعداد آدمداریم مقایسه می

ی این کنیم که در همهها هستند. ولی مشاهده میدرصدی50برابر این تعداد در گروه 

ها از درآمد ملی از  درصدیطور مستمر سهم یکه، ب1399تا    1358ها، یعنی از  سال

ها  درصدیسهم یک  1358تر بوده است. مثالً در سال  مراتب بیشها بهدرصدی50سهم  

مند  درصد از درآمد ملی بهره  11ها هم تنها از  درصدی50از درآمد ملی بود ولی    23%

م که با وجود ثبات  کنیی انقالب در نمودار مشاهده میهای اولیهشدند ولی درسالمی

متوقف شد و    1369در چند سال اول، یک روند خفیف افزایشی شروع شده ولی در  

شاهد اندکی افزایش در سهم    1392ادامه داشت. از آن سال تا    1386این ثبات هم تا  

شان  سهم  1399شود و در سال  ها هستیم ولی بعد روند کاهنده آغاز میدرصدی50

با سال مقایسه  به    1358  اگرچه در  و  یافته  افزایش  از درآمد ملی    13اندکی  درصد 

با سهممی به  1392شان در سال  رسد ولی در مقایسه  از درآمد ملی  درصد کم2،  تر 

 دسترسی دارند.  



 

 
 

 احمد سیف  51

ام که در منحنی سیاه رنگ که روی محور دست  نسبت درآمدی را هم محاسبه کرده

به   1392تغییر کرد ولی از سال  کنید. این نسبت هم در گذر سالها  مشاهده میراست 

روند کاهنده را آغاز کرد    درآمد ملی ها از  درصدی50احتمال زیاد به خاطر این که سهم  

می نشان  افزایشی  روند  درآمدی  نسبت  سال  این  در  درآمد    1392دهد.  متوسط 

درایران  درصدییک نسبت در درصدی 50برابر متوسط درآمد    52ها  این  ولی  بود  ها 

 برابر افزایش یافت.    69ه ب 1399سال 

 کنیم.  ها مقایسه میدرصدی90ها را با درصدیدر نمودار بعدی وضع یک

 

توجه است این است که اگرچه ها درایران قابلدرصدی90چه در پیوند با وضع  آن 

دستخوش تغییرات منفی زیادی    1358شان در مقایسه با سال  رسد وضعبه نظر می

، این 1358تأملی هم اتفاق نیفتاده است. در سال  ثبت قابلنشده است ولی تغییرات م

بری در  درصد از درآمد ملی دسترسی داشتند و این سهم  43درصد از جمعیت به  90

واقع  درصد رسید که اگرچه اندکی بهتر است ولی درمقیاس جهانی به  47به    1399سال  

نمیشرم  مقایسه  نروژ  و  سوئد  با  را  ایران  وضعیت  من  است.  سهم  آور  که  کنم 

الفارق است. بلکه حتی در واقع معدرصد است چون قیاسی به   70ها حدود  درصدی90

آرژانتین و   نیجریه، بنگالدش، ویتنام،  با وضعیت در کشورهایی چون تونس،  مقایسه 
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ایرانی بهاوروگوئه، وضعیت  و سهم  ها  است  ناهنجارتر  از درصدی90مراتب  درایران  ها 

ها در این کشورها  درصدی90از سهم  1399درصد در سال  13تا  10درآمد ملی بین 

اگرچه   1392شود از سال  تر بود. بعالوه همان طور که در نمودار هم مشاهده میکم

ها  درصدی 90بری  ها روند افزایشی دارد شاهد روندی کاهنده در سهمدرصدیسهم یک

درسال   به  درصدی90سهم    1392هستیم.  ملی می51ها  درآمد  و سهم  درصد  رسد 

تنها  درصدییک هم  درآمد 15ها  متوسط  هم  دلیل  همین  به  و  است  درصد 

 1399هاست ولی وقتی به سال  درصدی90برابر متوسط درآمد    27ها تنها  درصدییک

ها  درصدیها تغییر کرده است هم این که متوسط درآمد یکبریرسیم هم این سهممی

ست. و سرانجام برسیم به وارسیدن وضعیت ها شده ادرصدی90برابر متوسط درآمد    35

درصد یک جامعه قرار دارند. در ایران 90درصد و  51طبقات میانه، یعنی کسانی که بین  

 هم همانند جوامع دیگر، این طبقات وضع ناروشنی دارند  

 

داری اگر تعبیر من که این گروه در واقع بیانگر طبقات میانی در یک اقتصاد سرمایه

ب این  توان بهاشد، در آن صورت میهستند درست  ایران در  وضوع مدعی شد که در 

  1358آوری انجام گرفته است. یعنی این طبقات میانی در سال  کاری هراسراستا کم

درصد از درآمد ملی ایران دسترسی داشتند که به غیر از وضعیت در ترکیه، در    32به  

برگزیده51میان   وارسی  برای  از سهم  کشوری که  ها در دیگر کشورها  درصدی40ام 
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بری  یعنی یک سال پیش از بحران بزرگ جهانی این سهم  1386تر است. در سال  کم

کشور جهان به غیر از افریقای   51یابد که درمیان  درصد افزایش می  35درایران، به  

رسم به  ی کشورها کمتر است. و سرانجام میجنوبی، برزیل، شیلی و مکزیک از بقیه

رسد. در این  درصد می  34، که با اندکی کاهش درایران این رقم به  1399وضع در سال  

افریقای جنوبی، هندوستان،    51سال هم درمیان   از  غیر  به  ایران  کشور جهان وضع 

کنید که اگر  تر است. در نمودار هم مشاهده میبرزیل، شیلی و مکزیک از بقیه نامطلوب 

های میانه  درصدی40فزایشی در سهم  پس از چند سال سکون، یک روند بسیار خفیف ا

از  اتفاق می روند  این  ولی  جایگزین می  1392افتد  کاهنده  روند  با یک  بعد  شود.  به 

احتماالً به همین خاطر است که نسبت درآمدی بین این دو گروه، یعنی متوسط درآمد  

ها بود به  درصدی40برابر متوسط درآمد    29بیش از    1358ها که در سال  درصدییک

آمد روند  یابد. در پیکاهش می  1392برابر در سال    17و حتی    1386برابر در سال    21

  21به    1399های میانه این نسبت درآمدی در سال  درصدی40بری  ی سهمکاهنده

 یابد. برابر افزایش می

جمعیت  و  داخلی  ناخالص  تولید  آمار  جهانی،  بانک  سایت  اطالعات  براساس 

 . کنمایران توجه شما را به این جدول جلب میی کشورهای مختلف، درباره

 شرح 1358 1386 1399

 دالر  تولید ناخالص داخلی به میلیارد 94.4 349.9 293.5

ها به نفردرصدییک 386000 713000 840000  

ها به دالر درصدیمتوسط درآمد یک 56217 88471 44095  

میلیون( های پایین )به درصدی50 19.3 35.65 42  

ها به دالر درصدی50متوسط درآمد  539 1179 642  

 نسبت درآمدی بین این دو گروه  104 75 68

  1399اش در چند نکته، اگرچه ایران تنها کشوری نیست که تولید ناخالص داخلی

ترین  کشور کم  51کاهش یافته، ولی کشوری است که در میان    1386در مقایسه با سال  

داشته و درضمن میزان سقوط اقتصادی از سال   1399تا  1358میزان رشد را از سال 
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م  1386 رشد  تمام کشورهایی که  از  بعد  داشتهبه  بیشنفی  بسیار  است. اند،  بوده  تر 

شان  ها را محاسبه کردم و هم سهمدرصدیبراساس آمارهای بانک جهانی هم تعداد یک

تر هم  را برآورد کردم. این نسبت درآمدی، دقیقاً همانی است که پیش  درآمد ملی از  

همهدرباره در  بودم.  گفته  سخن  سال شان  این  همهی  با  رفتنها  پایین  و  باال  ها  ی 

در مقابل نزدیک به    2007هزار نفر در سال    713درصد جمعیت، یعنی برای مثال  یک

می  36 که  ب50شود  میلیون  دالرهای  جمعیت،  داشته یشدرصد  سهم  تری  کل  اند. 

  37.04و    63.08،  21.7ها به ترتیب،  ها از تولید ناخالص داخلی در این سالدرصدییک

بود در حالی که سهم آن   ترتیب،    36میلیارد دالر  به  نفر  و    42.05،  10.42میلیون 

میلیارد دالر و در    11.28ها  درصدی یک  1358میلیارد دالر بود، یعنی در سال    26.96

میلیارددالر    10.08هم    2021میلیارد دالر و سرانجام در سال    21.03هم    1386ل  سا

تر درآمد داشتند. تغییر این وضعیت که برای ثبات اقتصادی ایران اهمیت اساسی  بیش

باد فالنی  پردازی مطلوب و مؤثر نیاز دارد و با شعار، و زندهریزی و سیاستدارد به برنامه

 شود.  ل نمیباد بهمانی هم حو مرده
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اعتراضهگذشت  یهاروزها و هفته  در با تجمعات  اصلی    درخود    ی، معلمان  کانون 

برسر   یاحتمال  نظرهایاختالف  نظر ازصرف.  اندگرفتهاعتراضات اجتماعی در ایران قرار  

از    یانبوه  تیجمعامروز    ،یگرمطالبه  یبرا  ییهمگرا  ینحوه  ایاعتراض    یهاوه یش

  ی تیواقع  ، یانبوه  نی ا  .دارند یبا هم گام برمو همراه  واحد    ریمس  کیمعلمان کشور در  

  چرخد،یکه دست به دست م  یمجاز  یفضا  تصاویر منتشر شده در  .انکار استقابل  ریغ 

 . آوردیبه وجود م اینندهیبهر را در از جمعیت انبوه معترضان  شگفتی ینشانه

اعتراض و    یوهینه بر سر ش  ،یو مترق   افتهیساخت   ییگراهیاتحاد  یچالشِ اصل  اما

مطالبات« و    دمانی»چ  به عبارت دیگر،  .ف اعتراض« استاهداکه بر سرِ »  ،یگرمطالبه

معلمان کشور   ریدر اعتراضات اخ  شاید  اهمیتی بنیادین دارد.  هاخواسته   یگذارت یاولو

اکثر معمشارکت   تیکه  را  آن  در  تشک  یِرسم  لمانکنندگان  بازنشسته  و    ل ی شاغل 

تا    ، یدر اعالن عموم  کمدست  ا ی  ، مشخص نشده  یخوببهگذاری  این اولویت  دهند، یم

کل  ناگفته  یادیز  یاندازه حالت  در  است.    یاصل  یهاچارچوب   نیب  توانیم  ،یمانده 

»بهبود   یانبوه برا یاعتراض  :کردبه یک تمایزگذاری اولیه مبادرت  معلمان    یگرمطالبه

 ینظام آموزش  ی»اصالح ساختار  یانبوه برا  یاعتراض  ای  «یشتیمعسطح    یدرآمد و ارتقا

 با تأکید بر مطالبات آموزگاران«. کشور

ماه  تحوالت در  معمالن  اخیر  اعتراضات  که  یاگونه بههای  رفته  فرادستان   جلو 

  یسازی»دائم  ای  «یبندرتبه   یبرا  ازیبه »اعتبار مورد نرا    ی معلمانجمع  یهاخواسته 

 یعامالن آموزش  نی تریتا اصل  اند تقلیل داده  «یحقوق بازنشستگان فرهنگ  یسازهمسان

 یساختار  رییتغ  یآگاهانه« از تالش برا  اریدقت« و »بسرا »به  ی معلمان رسم  یعنیکشور  

تا    ندیآیم  ابانیمعلمان به خبراساس این روایت،    .کشور منفک کنند  یآموزش  یفضا

تحت فشار بگذارند و    یبندرتبه   یاعتبار مناسب برا  ب یتصو  یجلس را برام  ندگانینما

آموزش و  یتوسط مقامات رسم بارهااست که  ییادعا نی. ارند یحقوق بگ شیبازهم افزا

آگاهانه    ی تالشهمزمان  ادعا،    نی. اشده استو معاونان او( تکرار    ریپرورش )شخص وز

 .استآنان  یگرمطالبه  ریدن مسکشان راههیبه ب یبرا

فرادستان    یها، در واکنشارزیابی آنو    طرح شدهشعارها و مطالبات  از    صرف نظر

و    یمانکاریپ   یهاحذف شرکت  یاز تالش برا  یبه اعتراضات مکرر معلمان، هرگز نشان

که    مینیبینم  و حتی  م ینیبینمرا  ها  شرکت  نیحذف ا  یوعده  یحت  ا یآموزش    یدالل
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و تمام    م یکنیآموزش را متوقف م  یسازیخصوص  ندیبگو  یاو باسمه  یپوشال   یادر وعده

به   یبرا  گویی.  شوندیم  یرسم  یمانکاریو پ   سیالتدرخدمت، حق  دیمعلمان آزاد، خر

ا  یکرس ن  نینشاندن  فشار  تحت  اساساً  اصوالً   یجامعه  ای  ستندیاصالحات،  معترض، 

 چنین مطالباتی ندارند. 

  اریبس  یِاصالحات اساس  ازمندیکشور، ن  یآموزش  وبِیام معظکه ن  ست یدر حال  نیا

 های اساسی این نظام معیوب اشاره می کنیم. به یک نمونه از کاستیاست. 

پ   ی»کارگران شرکت  مشابه  یخدمت، نمونه  د یمعلمان خر در بخش    «یمانکاریو 

ه به  کار ک  یعالی  حداقل حقوق مصوب شورا   یتفاوت که حت  نیستند؛ با اآموزش ه

است،    یمعلمان رسم  ی افتیدر  داقلو حدوداً نصف ح  رد یگیتعلق م  ریبگکارگران حداقل

  800فقط  انهمعلمان ماه  نیاز ا یکی یبه گفته .ردیگ یگروه از معلمان تعلق نم  نیبه ا

نوروز   دی مکرر ع   یها یلیتعط  ل یاو مدام به دل  ی ساعت  یمهیهزار تومان درآمد دارد و ب

م  قطع  تابستان  ترتیب    .شودیو  از  بدین  برا  50او  کردن  کار  حقوق    یسال  گرفتن 

بازنشستگ  د؛ یگویم  ی حداقل   یبازنشستگ اگر بعد    یایحقوق  سال کار سخت    50که 

در زمان خود،    ، یو مداوم ارزش پول مل   عیسر  لیپرداخت بشود باتوجه به تقل  س، یتدر

 . خواهد داشتصفر به  نزدیک یدیقدرت خر

،  97هزار نیرو و در سال    40، حدود  96براساس اظهارات مقامات رسمی، در سال  

شرکتی و پیمانکاری در بخش آموزش و پرورش به کار   یهزار نیرو به شیوه 55حدود 

بوده زمینه،    . اندمشغول  همین  نما  ی کی  یگفتهبه  در  س  ندگانیاز  و    ستانیاستان 

و    ی استان محروم زندگ  این   در  این معلمان هزار نفر از    5بلوچستان در مجلس، حدود  

آموزش و پرورش    ی بار اصل  ،یاز مناطق شهر  یاریمعلمان در بس  ن ی. اکنندیم  تیفعال

م دوش  بر  آن  کشندیرا  حقوق  مبنااما  بر  ساعت  یها  حداقلکارگر  ی حقوق   بگیر ان 

  توانند یدر هفته، م  سیساعت کار تدر  44با    ت دیگر،به عبار   .شودیمحاسبه و پرداخت م

  ونیلیم  3تر از  کم  ی تر، حقوققیبه عبارت دق  رند، یبگ  ا یرا بدون مزا  یحقوق کارگر  یهیپا

 ی برا  یحقوق معلمان رسم  هیکه پا  ستیدر حال  نیا  . س یساعت کار تدر  44  یتومان برا

 .تومان است ونیلیم 8حدود   ، یهفتگ  سیساعت تدر 24
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قرار دولت  در دستورکار  در ایران  «  نیروهای کار ماهراز    ییاززدایکه »امت  یزمان  از

 ی برا  یساالرسته ی منجر شده، هرنوع شا   متخصص  کار  یروین  یسازبه ارزان   کهگرفته  

م  یشغل  عیترف از  و سابقه  است  انیبراساس مدرک، تخصص  براساس    .برداشته شده 

موجود، خر  شواهد  کارشناس  یدارا  اًعموم  شور،ک  یخدمت  دیمعلمان    ای   یمدرک 

چرا باید پرسید که پس   .دارند  سیتدر یها سابقهارشد هستند و بعضاً سال یکارشناس

  شوند؟ینم کسان«ی مزد   -کسانیمشمول قانونِ »کار 

شاغل در   معلمان آزادِ  ای   یخدمت  دیدر حق معلمان خر  حداکثری و خشن  استثمار

غ  بارزتر  ی کی  ، یرانتفاع یمدارس  کاراستثمار    هاینمود  نیاز  ا  نیروهای  است؛   رانیدر 

  ها در اعتراضاتآن مطالبات  از    ینشان  ترکمکه    ،یاوپا بسته کار و دستثباتیکار ب  یروین

اتاق   ا ی   صنفیهای  کانون گفتگو  یهادر  و  هاوس    یبحث  کالب  در    گر ید  ا ی معلمان 

انبوهِ متشکل در    تیکه جمع  شود یال مطرح مؤس  نی حال ا  .مینیبیم  یمجاز  یاهافض

ترین زحمتکش   نی ا  یشغل  طیبه بهبود شرا  تواندیم  ای اعتراضات معلمان، چقدر توانسته  

اعتراضات به سمتِ هدفِ    نیا  یگرمطالبه   ریفشار کمک کند؛ چقدر مس  ریزحمتکشانِ ز

  .همه« است یبهتر برا  طی»شرا

های فرودست  دانیم که مطالبات معلمان باید با مطالبات سایر گروه، میاین  عالوه بر

سازی ای مخالفت با خصوصیجامعه پیوند بخورد. در همین زمینه، به شکل هوشمندانه

مهم از  آموزش  میدر  حال  عین  در  که  است  معلمان  مطالبات  مطالبهترین  ی تواند 

های فرودست  از مطالبات ریزودرشت دیگر گروهها نیز باشد. اما بسیاری  اکثریت خانواده

ی حذف تبعیض آموزشی و ارائه از همین رو،  نیز هست که باید موردتوجه قرار گیرد.  

  ، اعم از این که دارای شناسنامهآموزانی دانشخدمات کیفی و یکسان آموزشی به همه

باشند یا خیر، حق برخورداری از آموزش زبان مادری و بسیاری از حقوق دیگری از این  

   دست، باید موردتوجه فعاالن صنفی قرار بگیرد.

کانون و  کنشگریآنان  یصنف  یهامعلمان  در  براساس  ،  که  آن  ضمن  خود  های 

  زنند، باید از بندی دست میجود به اولویتها و توازن قوای موشناخت خود از واقعیت

   اجتناب کنند. یمطالبات صنف ریدر مس ییگرالیتقل

اتفاق مردم را بسیار تورم و فقر  که    یدر روزگار شرایط زندگی اکثریت قریب به 

  یتومان  ونیلیم  ازدهی   ای ده    -با داشتنِ دستمزد نُهحتی    کردن  یزندگ  دشوار ساخته و
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است.  سختبسیار   نقشه  یستی باس  پ  شده  معترض  مطالبه  یمعلمان  به   یگرراه  را 

موقت، قدرت   یکه از ترس قراردادها  شانیمانکاریپ   انیکه همتا   طرح کنند  یاگونه

  ند، یگوینم  یرسم  یهانام خود را به رسانه  یند و حترنام و نشان را ندا  اب  یِگرمطالبه

از   شتریبهرچه    دی همه، با  یبرا  طیبهبود شرا  یمطالبه  .خود را »تنها« احساس نکنند

بهبود   .باشدبر روی برخی پالکاردها    د«یآموزش را متوقف کن  یسازی »خصوص  شعارهای

ا  سانسیلمعلم فوق   کی  ی عنیهمه،    یبرا  طیشرا  ی شرکت سودجو  کی  ستثمارتحت 

نگ  800  ی ماه  ،یخصوص تومان  در   ردیهزار  در دست همکاران رسمی خود  و دست 

 گری گام بردارد. مسیر مطالبه
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مانند در ایران  ( همچنان روشنفکر و کنشگری بی1354  - 1314مصطفی شعاعیان )

سپرده    جمعی  درازی که او به دست فراموشیهای  ی بیستم است. گذشتند آن سالسده

کوشید مواضع انتقادی  های کوتاهی که ژورنالیسم زرد میشده بود و نیز گذشتند سال

دیگر   را  شعاعیان  آن،  بر  افزون  کند.  خود  آن  از  پروپاگاندای ضدچپش  نفع  به  را  او 

چپ نمی سیاست  چارچوب  در  زندانی  گرایانهتوان  آیینی  ایدئولوژی  و  دگم  کرد.  ی 

که   –  ویژه در کتاب اخیرمی من از زندگی و منش سیاسی او، بههای گستردهپژوهش

های او  جامعی از او و نیز خوانشی تازه از نظریه  و تئوریک ی فکریسرگذشتنامه در آن 

دهد که او از همان خط مشی سیاسی  نشان می – امبرای کاربردهای امروزی ارائه داده

نه چون گذشته، امروز   2رود.ی اوست نیز فراتر میکم شناسنامهو ایدئولوژیک که در ح

های اخیر  سادگی گذشت یا او را از آن خود کرد. پژوهشتوان از شعاعیان بهدیگر نمی

ی روشنفکران انتقادی در ایران  دهند که او در ردهشعاعیان نشان می  ی زندگیدرباره

 ایستد. ی بیستم میسده

شعاعیان  نوشته  بر  اف  –بسیارند  های  درباره  2300زون  او  گسترهبرگ.  از  ی  ای 

زد.  ا از شعر و قصه گرفته تا تاریخ و از تحلیل سیاسی گرفته تا تئوری قلم میهموضوع 

به پنهانکاری  روزگاری که  بهشعاعیان در  زیرزمینی  و کنشگری  طور خاص  طور کلی 

های سرگشاده را بنیان  نامهتنه سنت    های منش سیاسی بودند، یکترین ویژگیارزنده

پرهیز  های قانونی و خشونت ایران پساکودتا، او پس از به آزمون گذاشتن روش   نهاد. در

دگرگونی   برای  نخستین سالدموکراتیک  مبارزه  دههدر  کنشگری    1340ی  های  به 

ای تمام وقت در قامت  جویانه روی آورد و همزمان به گونههای ستیزهمسلحانه و روش

ملی  پژوهش مسائل  به  هم  و  جهانی  مسائل  به  هم  که  خودساخته  و  مستقل  گری 

راستی یک انترناسیونالیست، و پرداخت. او بهطور گسترده به تحقیق میاندیشید بهمی

 فراتر از آن، اندیشمندی جهانی است که نادیده گرفته شده است.

میراث تئوریک   که بهتر دیده شده، پیش از آنکم  برای نشان دادن این شعاعیانِ

به روایتی  ثار پژوهشی او بپردازم، نخست  آشناسی روشنفکران انقالبی و  شعاعیان، هستی

 
2. Peyman Vahabzadeh, A Rebel’s Journey: Mostafa Sho‘aiyan and Revolutionary 

Theory in Iran (London: OneWorld, 2019). 
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م. برای تحلیل مفصل آثار شعاعیان، خوانندگان عالقمند  پردازسرگذشت او میفشرده از  

 3دهم. ی او ارجاع میام دربارهرا به آثار منتشرشده

 همتا پدیداری یک انقالبی بی

در جنوب تهران به دنیا   1314مصطفی که یکی از چهار فرزند خانواده بود در سال  

( به رهبری میرزا 1300-1293در جنبش جنگل )  که آمد. پدرش جوانی انقالبی بود  

با مادر   تهران گریخته و  به  از شکست جنبش  او پس  بود.  کوچک خان مبارزه کرده 

درحالی   مصطفی  بود.  کرده  ازدواج  دمصطفی  پارهکه  کار  با  همراه  را  وقت  بیرستان 

سالمی در  بود،  شده  باز  اندکی  ایران  سیاسی  فضای  که  شرایطی  در  و  های  گذراند 

رزم نخست  علی  حاج  تیمسار  )وزیری  نخست 1329-1280آرا  اسفند   -تیروزیری:  ؛ 

ایرانیست هوادار مصدق  های منشعب پان( به سیاست روی آورد و به یکی از گروه1329

های  مهردادیون )برگرفته از نام رهبر این گروه، محمد مهرداد( پیوست. در ماه  به نام 

که شاه را ناچار کرد محمد مصدق را دوباره به    1331تیر    30پس از خیزش مردمی  

  4وزیری منصوب کند، شعاعیان پان ایرانیسم را برای همیشه ترک کرد. سمت نخست 

های شعاعیان را رادیکالیزه  کرد ایدهکه در پی آن دولت مصدق سقوط    1332کودتای  

مارکسیسم را آغاز کرد. با    ختنها پس از ورود به دانشگاه آموکرد و او در همین سال

ی ملی برای آزادی ایران، جنبشی که دکتر مصدق کوشیده بود  ی جبهه این همه ایده

 آن را بنا کند، با شعاعیان ماند. مصدق قهرمان او ماند. 

عیان در هنرسرای عالی فنی در تهران )دانشگاه علم و صنعت  ، شعا1337در سال  

به    رااو    حضور در محیط آکادمیکی مهندسی جوشکاری پذیرفته شد.  امروز( در رشته

 
3. Ibid.; Peyman Vahabzadeh, “Mostafa Sho‘aiyan: The Maverick Theorist of the 

Revolution and the Failure of Frontal Politics in Iran,” Iranian Studies 40, no. 3 

(June2007): 405–25; Peyman Vahabzadeh, “Mustafa Shu‘a‘iyan and Fada`iyan-i 

Khalq: Frontal Politics, Stalinism, and the Role of Intellectuals in Iran,” British 

Journal of Middle Eastern Studies 34, no. 1 (April 2007): 43–61; Peyman 

Vahabzadeh, “Mostafa Sho‘a‘iyan: An Iranian Leftist Political Thinker Unlike His 

Peers,” Revolutionary History 10, no. 3 (Spring 2011): 360–75. 
(،  1359)تهران: مزدک،  های فدایی خلق ایران  شش نامه سرگشاده به سازمان چریک. مصطفی شعاعیان،  4

 .13ص 
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روانکالس )های  توکلی  محمود  اجتماعیِ  عضو  آورد  (1386-1306شناسی  توکلی   .

آذربایجان    (خودمختارملی )پیشین حزب توده بود که به خاطر همکاری با حکومت  

( دردادگاه نظامی محاکمه شده  1325تا آذر    1324  ذر)آذربایجان میللی حکومتی؛ آ

حزب  ی  توکلی منتقد حزب توده شد و دو تحلیل انتقادی درباره  بود. پس از آزادی،

ر در  توکلی  نوشت.  که  أتوده  محفلی  بود،  »جریان«  به  موسوم  کوچکی  محفل  س 

 5ت.بدان پیوس 1340شعاعیان در بهار 

انتخابات مجلس شورای ملی در سال   ی ملی دوم  ، جبهه1339به دنبال بحران 

ادامه داشت استفاده کند و    1342ای که تا سال  گشودهسامان یافت تا از فضای نیمه

را بار دیگر به فضای سیاسی ایران بیاورد. شعاعیان  مجلس  از راه انتخابات    ورزیسیاست

گرای ی چپدوم پیوست، همان جناحی که در آن چهره ی ملی به »جناح چپ« جبهه 

های فدایی  گزاران چریکتر از بنیاندیگری مانند بیژن جزنی که اعضای گروهش سپس

با او دیدار    1343تا    1341داشت و شعاعیان چند بار از سال    خلق بودند نیز حضور

آن با  ارتباطش  خاطر  به  شعاعیان  به  )و  »جریان«  به  جزنی  بود.  برچسب کرده   )

های بعد برای  را زد و این برچسب تحقیرآمیز در سال  6مریکایی« آهای  »مارکسیست 

مریکایی« اشاره به این تحلیل توکلی  آهای شعاعیان دردسرساز شد. لقب »مارکسیست 

مریکا به نفع آمریکا و بریتانیا، پیروزی امپریالیسم  آدارد که در رقابت میان امپریالیسم  

باری، در همین   7کند. انی است زیرا شرایط را برای انقالب مهیا میهای ایرمارکسیست

انقالب سال او،  باور  به  زد.  انتقادی  )آزمون(  اکسپریمنت  یک  به  دست  شعاعیان  ها 

مستلزم بسیج روحانیان پیشرو برای تحریم نهادهای اقتصادی حکومت بود و پس او  

گاه  آورد. طرح او ناکام ماند آن  خواست موافقت روحانیان را برای طرح خود به دستمی

 
(، ص  1355)مرداد    6مانیفست مسائل انقالب و سوسیالیسم سرگشاده به مزدک.«    . مصطفی شعاعیان، »نامه5

52. 

شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقالبی خلق ایران؛ بخش دوم: تاریخ سی  طرح جامعه. بیژن جزنی،  6

 .86(، ص 1358)تهران،  ساله سیاسی، فصل اول

 . و نیز نک:  3ن ، پ24، ص  شش نامه سرگشاده. شعاعیان، 7

Peyman Vahabzadeh, “Bizhan Jazani and the Problems of Historiography of the 

Iranian Left,” Iranian Studies 38, no. 1 (2005): 167–78. 



 

 
 

 ی حسین رحمتیزاده / ترجمه پیمان وهاب  65

او با واسطه با آنها تماس گرفته بود  ی آن زمانکه روحانیان برجسته    ها اهلل)آیت  که 

های  یید نکردند. این آزمون، محدودیتأ خمینی، میالنی، و شریعتمداری( طرح او را ت

او همزمان راهبردی تحلیلی نیز برای   8محور را به شعاعیان نشان داد. سیاست روحانیت

رهبران جبهه ملی اثرش را نادیده گرفتند،    کهاما پس از آن  9ی ملی دوم ارائه کرد، جبهه 

  پرهیزِ مبارزههای خشونت شعاعیان امیدش به آنها را نیز از دست داد. شکست این آزمون 

از  مسلحانه آماده کند.    یشعاعیان را متقاعد کرد که باید خود را برای مبارزه  سرانجام

  بتواند ی عطف مهمی بود: شاه به هیچ مخالفتی که این نقطهنظر تحلیل وضع موجود، 

 طنزی تلخ بود.  راستی بهداد و این ی بروز نمیآن را کنترل کند اجازه

رشته   1341مصطفی در سال   در  فنی  عالی   ی مهندسی جوشکاریاز هنرسرای 

لیسانس( التحصیل شد  )فوق  بورسیه فارغ  از  دانشگاهی  برای تحصیل  آنجا که  از   ی. 

دولتی استفاده کرده بود، به کاشان فراخوانده شد تا در یک هنرستان فنی تدریس کند.  

با توجیهات پزشکی که    1345چهار سال طول کشید تا او سرانجام توانست در سال  

ی کاشان او آرزو هرچند در روزها 10دوستانش فراهم آورده بودند به تهران منتقل شود. 

ی  گرانه داشت تا در کانون رویدادها در تهران باشد، کاشان او را از گزند اقدامات سرکوب 

از  سکوالر  اپوزیسیون  سپس  و  روحانیان  اپوزیسیون  سرکوبی  از  پس  حکومت 

ی انتقادی  ها مقالهو پس از آن در امان نگاه داشت. شعاعیان در این سال  1342خرداد

   11های خلیل ملکی نوشت.ی سوسیالیست جامعهی مفصلی درباره

 
(. جستارهای این 1355)فلورانس: مزدک،  چند نوشته  در    . مصطفی شعاعیان، »جهاد امروز یا تزی برای تحرک،«8

 اند.گذاری شده مجموعه جداگانه شماره 

ی منتشر نشده(. چندی پیش این متن به همراه یک  . مصطفی شعاعیان، »نسل جوان و جبهه ملی.« )دستنوشته9

)انتشارات صمدیه،   ( نامه یک سرباز )نامه مصطفی شعاعیان به دکتر محمد مصدقانگیز  نامه با تیتر شگفت

عنوان نویسنده و به نام امیر )بهروز( طیرانی در روی جلد کتاب منتشر شده  ( بدون آوردن نام شعاعیان به 1397

 کند.ها معرفی میی متنعنوان نویسنده است، با آنکه محتوای کتاب شعاعیان را به

 .94-76، صص مصطفی شعاعیان. صالحی، 10

 .3- 1ن ، پ25-22، صص شش نامه سرگشادهها نک: شعاعیان، در این سالهای شعاعیان . برای کوشش11
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گری باز  ، شعاعیان و رفیق نزدیکش پرویز صدری یک کارگاه ریخته 1346در سال 

صنایع فلزی    ازهایی که  ادی مسلحانه آماده شوند. در کنار قراردکردند تا برای مبارزه

ایی که در اوایل  هوستهپ   – ساختند  ی نارنجک میها در این کارگاه پوسته گرفتند، آنمی

ی او و نیز در انبارهای سازمان مجاهدین  ی پنجاه چند بار در انبارهای گروه آیندهدهه

چریک و  ایران  شدند. خلق  ظاهر  خلق  فدایی  رغم    12های  به  صدری  و  شعاعیان 

های زیرزمینی، زندگی علنی و مشاغل عادی داشتند. اشاره به این نکته مهم  کوشش

اش که اعضای جان به در برده   ،است که گروه بیژن جزنی نیزهاست که در همین سال

 شد. ی مسلحانه آماده میبرای مبارزه ،های فدایی خلق را بنیان نهادند چریک 

  13(،1347)  نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگلکتاب شعاعیان،  

- 1299ترین اثر تاریخی اوست و در آن به جنبش جنگل و جمهوری گیالن )که مهم

چاپخانه به دستور ساواک نابود شد. این کتاب    ( پرداخته بود، پیش از پخش و در1300

ی عطفی در زندگی فکری اوست. تردیدهایش در مورد کمونیسم پروشوروی در  نقطه 

کسی    شد،  پدیدارهمتا  ی تئوریک بیاین کتاب به یقین رسید و او در قامت یک چهره 

لنینیسم، که شناسنامه انقالبیِکه  بیستمیسده  ی مارکسیسم  کرد.  رد میرا    بود،  ی 

( نام  1353)  انقالب( که پس از سومین بازنویسی  1350)  شورشی او  کتاب نوآورانه 

 محوریتی انقالبی برای آزادی ایران به  گرفت، با بلندپروازی در جستجوی یک نظریه

 جنبش مسلحانه است.

به همراه صدری و بهزاد نبوی یک گروه چریکی شهری    1347اعیان در سال  شع 

»جبهه  ایدئولوژیک  نظر  از  گروه  این  آوردند.  وجود  به  آمیخته را  و  از  ای«  بود  ای 

  –ی مسلحانه  ها )شعاعیان و صدری( و مسلمانان )نبوی( باورمند به مبارزه مارکسیست

بعدها، هنگامی که ساواک به    ای عالی.ی چهل و برخاسته از هنرسر رفقای اوایل دهه

برای خرابکاری در کارخانهبینانهطرح ناواقع ی فوالد اصفهان پی برد و بهزاد  ی گروه 

کلی پنهان  به  1351ی او را بازداشت کرد، گروه ناچار شد در سال  اعضای شاخه  نبوی و

 
(، صص  2015)ونکوور: کتاب شهرگان،  پرویز صدری: نمایی از یک زندگی سیاسی  زاده،  . نک: پیمان وهاب12

31-32. 

 (.1355)فلورانس: مزدک، نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل . مصطفی شعاعیان، 13
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ق ایران تماس  با این همه، در این زمان، شعاعیان که با سازمان مجاهدین خل  14شود.

.  ریزی کندداشت توانست فرار از زندانِ رضا رضایی، رهبر مجاهدین، را با موفقیت برنامه

نیز   بازسازیاو  و  سال    مجاهدین  یشبکه  به  در  ساواک  یورش  از  یاری    1350پس 

هایش را به خارج از ایران  نوشت و نوشته در این مدت، اما، شعاعیان همواره می  15. رساند

سالفرستادمی این  در  مقاله.  او  دربارهها،  انتقادی  رسالهای  بنیانی  گذاران های 

  16های فدایی خلق یعنی مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان نوشت.چریک 

به    1349ی بازماندگان گروه جزنی به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در بهمن  حمله 

مسلحانه شتابپیکار  ایرانیان  بیی  شع   مانندی  ناکامیبخشید.  وجود  با  که  های  اعیان 

تسلیمتالش پیشینش همچنان  سال  های  در  بود،  جبهه   1351ناپذیر  نام  به  گروهی 

شام شایگان  نادر  همراه  به  را  خلق  اردیبهشت  دموکراتیک  در  اما  داد.  تشکیل  اسبی 

دموکراتیک خلق یورش بردند: شایگان، حسن   ، نیروهای امنیتی به پایگاه جبهه 1352

و نادر عطایی کشته و ده تن نیز دستگیر شدند. تیم شعاعیان که از تیم شایگان  رومینا  

شی«( شده بود، آسیبی ندید، و او و  کها »تیغهپارتیشن )یا به اصطالح نازیبای چریک

فداییان که از مواضع    17های فدایی خلق پیوستند.اعضای تیمش در خرداد ماه به چریک

او را از رفقایش جدا کردند و به مشهد فرستادند.    ضدلنینی شعاعیان آگاهی داشتند،

، برای بحث در میان  شورششعاعیان به این شرط به فداییان پیوسته بود که اثرش،  

اعضای فداییان پخش شود. روشن است که او در موقعیتی نبود که شرایطی بر فداییان  

ای ضای با تجربهتحمیل کند. تمایل فداییان به عضوگیری از این گروه همانا حضور اع 

زاده بود، کسانی که خیلی زود به اعضای ارشد  اسکویی و صبا بیژن  یمانند مرضیه احمد

بودند. رهبری فداییان خلق با دیده ی تردید به آثار شعاعیان نگاه  سازمان بدل شده 

.  1352ویژه پس از هشدار بیژن جزنی از زندان به حمید اشرف در سال  کرد، ظاهراً بهمی

 
 .14، ص  شش نامه سرگشاده. شعاعیان، 14

 .2ن ، پ23، ص  شش نامه سرگشاده. شعاعیان، 15

. جستارهای این مجموعه  چند نوشتهگیری ناب« و »چه نباید کرد؟« در  . نک: مصطفی شعاعیان، »چند خرده 16

 اند.گذاری شده جداگانه شماره 
17. Vahabzadeh, A Rebel’s Journey, 42–43. 
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خوانده بود و عضوگیری او را    18های شعاعیان را »رادیکال و تروتسکیستی«ایدهجزنی  

های آینده برخوردهایی میان شعاعیان  دانست. باری، در ماهبرای سازمان »خطرناک« می

و رهبری فداییان پدید آمد که در فرجام به اخراج او از سازمان بدون هیچ کمک یا  

اش در صفوف فداییان سبب شد تا شعاعیان  ربهانجامید. تج  1352پوششی در اسفند  

  19های استالینیستی و مشاهداتش را مستندسازی کند. سازمان را متهم به روش

شعاعیان دو سال آینده را در آپارتمان دوستش اعظم حیدریان و همسرش تورج 

این دو  دار  های او همچنان پنهانی بودند. امروز ما بسی وامماند. در این دو سال، فعالیت

نوشته  آنها  هستیم:  )خسرو نفر  مزدک  انتشارات  به  و  بردند  اروپا  به  را  مصطفی  های 

ی زمانش را  شاکری( رساندند. مصطفی در قامت یک پژوهشگر زیرزمینی بخش عمده

 20پرداخت.  انقالببه پژوهش و بازنویسی 

ساعت   پنج  7:40در  در    1354بهمن    16شنبه  بامداد  استخر  خیابان  ، تهراندر 

از  أمیک    مورد ظنّ  شعاعیان قرار گرفت. پس  یونسی  نام سرپاسبان  به  مور شهربانی 

ی شلوغ خود را رها که رولورش عمل نکرد و نخواست با استفاده از نارنجک در محلهآن 

  18ی اطالعات )روزنامه  4ی  سیانور به زندگی خود پایان داد. در صفحه  کپسولکند، با  

 و زدوخورد   کی به این خبر اختصاص داده شد: »در تیراندازی( تیتر کوچ1354بهمن  

شدید   پیگرد  تحت  که  کسی  و  اصیل  انقالبی  یک  مرگ  شد.«  کشته  تروریست  یک 

ایران بود در این گزارش دو جمله  ای خالصه شد. پیکر مصطفی در  نیروهای امنیتی 

   21بهشت زهرا به خاک سپرده شد.  35ی قطعه

 
 

 .120)منبع پیشین(، ص سفر یک شورشی . مهدی فتاپور، نقل قول از 18

،  20،  5(، صص  1976)فلورانس: مزدک،  های فدایی  ششمین نامه سرگشاده به چریک . مصطفی شعاعیان،  19

 ؛ و نیز نک:  133، ص شش نامه سرگشاده؛ شعاعیان، 42، 34، 23

Vahabzadeh, “Mustafa Shu‘a‘iyan” (op. cit.). 
 .403، ص مصطفی شعاعیانی، . صالح20

. سرپاسبان یونسی توسط دادگاه انقالب اعدام شد. بعدها روشن شد که پیکر مصطفی در گوری که نام او بر 21

 تر شعاعیان، نگاه کنید به: سنگ آنست نیست. برای بیوگرافی مفصل
Vahabzadeh, A Rebel’s Journey, ch. 1. 
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 ی لنینیستیگرایش چیرهمیراث تئوریک: علیه  

  و چند   ی جنبش جنگل یک اثر تاریخی پانصدی شعاعیان دربارهپژوهش گسترده

زایید. این کتاب را    نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقالبی جنگل ای به نام  صفحه 

به دستور ساواک در چاپخانه نابود    1349نوشته شده بود در سال    1347که در سال  

ی چاپی صحافی نشده را از چاپخانه بیرون آورده  ه چند نسخهشد. مصطفی هوشیاران

کتاب را   شاکریها به انتشارات مزدک )خسرو شاکری( رسید و  بود. یکی از این نسخه 

  22ی خود هیچ زبان خارجی بلد نبود، منتشر کرد. شعاعیان که به گفته  1355در سال  

اتکا کند،  ها و منابع ف برای پژوهش این کتاب ناچار بود به ترجمه  ارسی در دسترس 

او را محدود می ی جنبش ی معتبرترین کتاب دربارهکرد. نویسندهامری که پژوهش 

ی »یک تحلیل مفصل و تفسیرگرانه جنگل، خسرو شاکری، تالش شعاعیان برای ارائه

ی گسترده و با پرداختن به ستاید. شعاعیان در این مطالعهرا می  23از جنبش جنگل«

ای  کنندهطور قانعبه اسناد اصلی، به  نداشتن  ها و دسترسیرغم تمام کاستیجزئیات، به  

می ونشان  خان  کوچک  میرزا  رهبری  به  جنگل  جنبش  به  لنین  که  جمهوری    دهد 

ایران ) نشان می1300-1299شوروی سوسیالیستی  او  دهد که چطور ( خیانت کرد. 

عامدانه و  آگاهانه  شوروی  جنگ  رهبران  از  حمایت  از  روابط  لیدست  تا  کشیدند  ها 

دیپلماتیک شوروی با انگلیس و ایران را تقویت کنند. کوتاه سخن، اتحاد شوروی جوان  

»شوروی در میان دشمنان ملت ایران،   ی شعاعیان:به گفته  24ها خیانت کرد. به ایرانی

 
(، ص  1355)بهار    6مانیفست مسائل انقالب و سوسیالیسم . مصطفی شعاعیان، »نامه سرگشاده به مزدک.«  22

 .13ن ، پ83
23. Cosroe Chaqueri, The Soviet Socialist Republic of Iran, 1920–1921: Birth of  the 

Trauma (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995), xix. Cosroe Chaqueri, The 

Soviet Socialist Republic of Iran, 1920–1921: Birth of  the Trauma (Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 1995), xix. 

ی این  ( درباره 1299؛ خرداد  1920ی« لئون تروتسکی به لنین )ژوئن  محرمانه. خوشبختانه ما امروز تلگرام »فوق24

)او    نبود وضعیت انقالبی در شرقموضوع را داریم، منبعی که شعاعیان در اختیار نداشت: تروتسکی در این تلگرام به  

که یک جمهوری شوروی در گیالن وجود این در حالی است نکه کند. جالب آبرد( اشاره میمشخصاً ایران را نام می
! خیانت شوروی به رفقای ایرانی آنها که امید بسیار به حمایت انترناسیونالیستی شوروی داشتند، مانند روز  داشت
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بود )و یا است(.« از این    25یگانه دشمنی است که به سیمای دوست نفوذ یافته  پس 

ای نسبت به لنین یافت، و در فرجام موضعی ضدلنینیستی پژوهش، مصطفی نگرش تازه

گرفت که در انقالب آن را تئوریزه کرد. این موضع او را در برابر چپ ارتدوکس ایران 

ظر اساسی در بحث او با حمید مومنی،  ن  ی لنینیسم بود. اختالفقرار داد که دلباخته

 خاست.  جا برمیاز این ،های فدایی خلقان چریکپرداز سازمنظریه 

های  چنانکه گفته شد، پژوهش جنگل در شعاعیان تردیدی ژرف نسبت به تئوری 

لنین پدید آورد. لنین نه تنها به جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران خیانت کرده بود،  

مبارزه جنس  از  مسلحانه  کنش  مخالف  روشنفکران  بل  که  بود  در ایرانقالبی  ای  ان 

لنین سوءقصد سیاسی را  بنیان نهاده بودند. به باور شعاعیان، 1350و  1340های دهه

بود.»تروریسم« می زیرا مستلزم درگیری مسلحانه  رفیقش   26دانست  شعاعیان سخن 

بندم و مسلحانه  فت: »همین که من اینک اسلحه میگ کند که مینادر شایگان را نقل می

دانیم که به پیروی از تئوریِ  می  27های لنینی!«نفی شیوهکنم، خود یعنی  زندگی می

ی رژیم  دقت برگزیده شدهبیژن جزنی، سوءقصد به جان عامالن به  «»تبلیغ مسلحانه

عنوان یک های فدایی خلق بهی کنش چریکمشخصه   1353و    1352های  شاه در سال

نگاه شعاعیان، چریک-مارکسیست چریکی  گروه   از  بود.  با  ه لنینیست  ای فدایی خلق 

وجودبی حقیقت  به  لنینیسم   یاعتنایی  هنجارمند  ایدئولوژی  به  پایبندی  برای  خود 

 ها بود.ی راستین ایدهمظهر تناقض بودند. برای شعاعیان، کنش سنجه 

. رد لنینیسم شعاعیان را بر آن داشت تا با بلندپروازی تئوری انقالب خود را بپروراند

ی او هرگز جدی گرفته نشد  ، هر چند نظریهآن بیرون نیامد   ار بزرگی که سرافکنده ازک

بخش مارکسی بود  ی انقالبی او یک تئوری رهایی. نظریهجز در تحقیق این نویسنده –

 
این نتیجه میروشن است. تروتسکی می یک انقالب شوروی بالقوه در شرق اکنون به سود  رسیم که  نویسد: »به 

 « )تاکید از من است(. نگاه کنید به: ای برای تهاتر دیپلماتیک با انگلستان استت و برای ما برگ برنده ماس
Jan M. Meijer, ed., The Trotsky Papers 1917–1922, Vol. II (The Hague: Mouton, 

1971), 209. 
 .15، ص نگاهی به روابط شوروی. شعاعیان، 25

 .116-115(، صص 1355رانس: مزدک، )فلو انقالب. مصطفی شعاعیان، 26

 .116، ص انقالب. شایگان نقل قول شده در شعاعیان، 27
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ی های انقالبی مانند ارنستو چه گوارا و نظریههای چندانی با انترناسیونالیست که نزدیکی

فانون(  سه  فرانتس  استعمارستیزی  پس  )و  مارکسیسم  قاره  مفاهیم  برخی  با  نیز  و 

امتیازمند طبقه  عاملیت  مانند  تاریخی داشت. کتاب    ی کارگرکالسیک  ماتریالیسم  و 

پرپیچ  است  راهی  تئوریکانقالب  ناهمگون  عناصرِ  آوردن  گرد  برای  که،  وخم  کتابی   ،

میأ ت دید  کنم،  کید  است  یانترناسیونالیستبا  شده  کسروینوشته  نثر  نیز .  کتاب  وار 

میتداللاس دشوار  را  کتاب  خواندن  و  پیچیده  را  شعاعیان  برخالف  های  او  کند. 

پردازی انقالب برای ایران نبود. هرچند نسالنش )جزنی و احمدزاده( به دنبال تئوری هم

این ی  ی مهم کتاب است، اما آماج بلندپروازانه پرداختن به جنبش انقالبی ایران دغدغه

در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای    بخشی رهاییهاکتاب تئوریزه کردن انقالب 

ی انقالب کسی  شورهایی که شرایطی همانند ایران داشتند. نویسندهک  –التینی است  

نامتعارف شاید  روزی  که  دراست  مشاهده  بیاندیشه  ترین  را  انتقادی  پروایی  ی  هیچ 

کس چیزی بگوید که  »من برای پذیرش و ردّ چیزی نیازی به آیه ندارم. هر    نوشت:

بیانگر روابط درونی واقعیات و روشنگر واقعیات عینی باشد، برای من پذیرفتنی است،  

   28ای، و از جمله مارکس، باشد.« های هر تنابندهولو آشکارا ضد آیه

 شناسی روشنفکران انقالبیهستی

اسفند های فدایی خلق )از خرداد تا  ی مشهد چریک هنگامی که شعاعیان در شاخه 

با حمید مومنی    1352همتایی پیش آمد تا در مرداد  برد، فرصت بیمی ( به سر 1352

ها بود به بحثی نوشتاری بر سر برخی ( که تئوریسین فداییان در آن سال1331-1355)

شناسی روشنفکران انقالبی بپردازند. مومنی که ویژه هستیو به  شورشاز مسائل کتاب  

هایی نامنطعف  و ایده  ، شد، روسی بلد بودین و مائو شناخته میبه دفاع مکتوبش از استال

ی ایدئولوژی های مومنی نمایندهایده  29ام،داشت. چنان که در جای دیگری نشان داده

های متنوعی در  و حتی در میان فداییان خلق که اندیشه ، های فدایی خلق نبودچریک 

 
 .52، ص  شش نامه سرگشاده. شعاعیان، 28

29. Peyman Vahabzadeh, A Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism, 

Democracy, and the Fadai Period of National Liberation in Iran, 1971–1979 

(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2010), xviii, xxi, 33–34. 
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پوسته  مارکسیستزیر  بیرونی  وجو  نینیستیل-یی  نیزآن  داشتند  او اندیشه   د    های 

و پس  ام،  ها در جای دیگر پرداخته . به این بحثندرفتهای نامتعارفی به شمار میایده

اینجا   ارتباط با  به بیان رئوس و اهمیت این بحث  تنها  در  شناختن زندگی فکری  در 

ایران کنم که این بحث رویداد کمیادآوری می  30کنم. شعاعیان بسنده می  مانندی در 

نیکسده ما  و  بود  بیستم  آیندگان  ی  و  بوده  نوشتاری  دو  این  میان  بحث  که  بختیم 

   31توانند از آن استفاده کنند. می

ی بحث این دو آن بود که آیا باید روشنفکران را به پیروی از مارکسیسم چکیده

 کند تغذیه کالسیک یک گروه اجتماعی دانست که از ارزش اضافی که پرولتاریا تولید می

به طبقه   ، کنندمی اساساً  نتیجه روشنفکران  بورژوا )و خردهو در  استثمارگر  بورژوا( ی 

روشنفکران را یک گروه اجتماعی نسبتاً مستقل دانست که  باید  تعلق دارند، یا برعکس،  

ی کارگر همسو شود. مومنی به دیدگاه  ای بالقوه با بورژوازی یا طبقهتواند به گونهمی

شعاعیان به دیدگاه دوم. از آن رو که موضع مومنی در چارچوب   نخست باور داشت و

جای می متعارف  و  داده  پذیرفته  نسبت  کالسیک  مارکسیسم  به  که  )موضعی  گرفت 

نیسم شوروی بود(، او شعاعیان را به تفکر التقاطی یلن-شد، اما محصول مارکسیسممی

هایش با خلیل  در معاشرت  کرد، انحرافی که، به باور او، شعاعیانمیو انحرافی متهم  

، که مواضع ضد  1340ی  در دهه  اندیشه و هنر ی  نشریهملکی و نیز همفکرانش در  

مییاستالین ترویج  را  دویچر  ایزاک  چون  روشنفکرانی  یادآوری  ستی  بود.  گرفته  داد، 

به سخن دیگر، مواضع شعاعیان    32کنم که شعاعیان در حقیقت منتقد ملکی بود. می

،  خواندمومنی انحطاط در جنبش جهانی سوسیالیستی می  چیزی داشت که نشان از  

 
30. Vahabzadeh, A Rebel’s Journey, ch. 4.  See also: Vahabzadeh, “Mustafa 

Shu‘a‘iyan,” 56–59. 

جا: نشر انقالب،  )بی  وشنفکر یا روشنگر طبقه کارگرجویشی پیرامون ر. حمید مومنی و مصطفی شعاعیان،  31

درباره روشنفکر: یک است: مصطفی شعاعیان و حمید مومنی،    های اخیر این اثر دوباره منتشر شده تا(. در سالبی

 (.2007، به کوشش ناصر پاکدامن )کلن: نشر فروغ،  بحث قلمی

در  32 شتابزده،«  نگاه  »چند  شعاعیان،  مصطفی  نوشته.  جداگانه 13ص  ،  چند  مجموعه  این  جستارهای   .

 اند.گذاری شده شماره 
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هایی چون تروتسکی، رهبران آن زمان شوروی )خروشچف و پس از  که چهره  انحرافی

   33کردند. او( تیتو، دوبچک، و مانند آنها آن را نمایندگی می

شناسی روشنفکران انقالبی چه چیزی به هستیخواست  راستی شعاعیان میاما به

گوهر روشنفکران انقالبی نسل خویش    کی نوینی را برای درایران ارائه دهد؟ او واژه

ی مسلحانه را به راه انداخته بودند( پیش نهاد. یادآوری مبارزه  1349)آنان که در سال 

پنجاه دانشجویان و ی جوی دههکنم که به جز چند مورد، اکثریت کنشگران ستیزه می

که  فارغ بودند  دانشگاه  از  التحصیالن  پایینطبقهبیشتر  یا  متوسط  میی  با  تر  آمدند. 

دانشگاه مگسترش  و  دههؤها  در  عالی  آموزش  تربیت    –   1340ی  سسات  برای 

برنامه چرخ  بتوانند  که  بلندپروازانهکارشناسانی  توسعه های  می  و  شاه  و  سسهؤی  ها 

های مقاومت علیه خودکامگی  به کانون  هادانشگاه  –ش را بگردانند  صنایع در حال گستر

ی ها همان زنان و مردان جوانی که قرار بود در آیندهشاه بدل شده بودند. در دانشگاه

پروژه اقتصادی و زیربنایی شاه را به دلیل  های توسعهنزدیک کشور را اداره کنند،  ی 

کردند. در واقع،  کشیدند و نقد میبه پرسش میبهره بودند  که از عدالت اجتماعی بیآن 

از حکومت   ،کرد، به معنای دقیق کلمهباید در خود جذب میکسانی که حکومت می

که در آن »سوسیالیسم« )در   1340ی  رویگردان بودند. در فضای پسااستعماری دهه

گوناگونش(  شاخه  بیبدیلهای  استثمار  برای  سرمایهرحمانه ی  بود،  دار ی  ن  ایی 
بودند کنش ضددیکتاتوری و عدالت ناچار  از   ی خواهانهروشنفکران  پیروی  به  را  خود 

انتزاعی و جها عاملیت  به  به  ی کارگر نسبت دهندنشمول طبقه تئوری مارکسیستی   .

چنان دیگر،  نکتهسخن  با  مومنی  با  بحث  در  شعاعیان  میکه  بیان  کند،  سنجی 

ی ناپرولتری داشتند، باید هویت و عاملیت خود  زمینه روشنفکران انقالبی ایرانی که پس

و  بخش همساز گردند  کردند تا با گفتمان هنجارمند مارکسیستی و رهاییرا پنهان می

ی انترناسیونالیستی در آفریقا،  با کنش انقالبی خود بتوانند عضوی از خانواده  بدین گونه

ضداستعماری   جهانی  جنبش  با  و  شوند  التین  آمریکای  و  ضدامپریالیستی  آسیا،  و 

 .  تهویهم
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او  داشت:  تعلق  چیره  گفتمان  این  به  مومنی  مارکسیستی  ارتدوکس  موضع 

»طبقه  مطیع  را  انقالبی  میروشنفکران  کارگری«  )به  ی  باید  روشنفکران  که  کرد 

می آن  از  پیوسته  چیزی؟(  آموختندطریقی!(  خصلت   )چه  از  را  خودشان  های  تا 

کنند بورژوایی خرده پالوده  جمله شان  )از  روشنفکران  عاملیت  تعبیری  به  مومنی   .

کرد تا انتزاع دگم تئوریکش استوار بماند. از سوی دیگر، شعاعیان  خودش( را انکار می

اش همخوان دید که تئوری مومنی با واقعیت زیسته اندیشید و میبه زندگی خود می

عیان به جای استفاده از  کشید: شعا به چالش   نیست. بنابراین او مومنی را با یک نوواژه

  ی »روشنگر« چون خود و همفکرانش، واژههایی  ی »روشنفکر« برای توصیف انقالبیواژه
کرا   انقالبی )موضع پیشنهاد  روشنفکران  عاملیت  انکار  به جای  واقع  در  رد. شعاعیان 

انقالبی از خویش را ارائه دهد. این    روشنفکرانِ  کرد تصویری از درکِمومنی(، تالش می

از  نوواژه مومنی را خشمگین کرده بود و او آن را نشانه از عدم شناخت شعاعیان  ای 

  34دانست. مارکسیسم و بنابراین تفکر التقاطی او می

مرداد    28انگلیس در  -آمریکا -»دست کم پس از کودتای ارتجاع  به باور شعاعیان،

بر دوش درس  ی فشاررفته همههمروی   32 با دستگاه  خواندگان و روشنفکران پیکار 

موضعی است که علت وجودی سرراست  این گزاره پذیرش صادقانه و    35ایران است.« 

ی روشنگر  رابطهکند.  داده و انتزاعی نمیروشنفکران انقالبی را زیرنهشت مفاهیم پیش

رابطه  طبقه  تولیدی(.  و  )نه  است  سیاسی  میای  ادامه  پیکار    د، دهشعاعیان  »هنوز 

استعماری جامعه ما از محدوده روشنفکران پایی بیرون ننهاده و به توده  -ضدارتجاعی

وران و کارگران ها به میان مشتی از پیشه ترین هنگامیافتهنرسیده است. و در گسترش 

سری زده و خیلی زودتر از آنچه گمان بتوان کرد سر پس کشیده است. تا آنجا که سهم  

توان... از  ها در این کوشش آن چنان اندک است که میا و قشرها و طبقهدیگر نیروه 

از »الیه  ،ی کارگر»روشنگر« طبقه  36سر آن گذشت.« ،  اندهای« متنوعی برخاستهکه 

 
 است. جویشی پیرامون روشنفکر یا روشنگری بحث مومنی و شعاعیان در . این فشرده 34

 .9(، ص 1347ی استنسیل، )دستنوشتهچه باید کرد؟ . مصطفی شعاعیان، 35

 .9، ص چه باید کرد؟. شعاعیان، 36
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این امر   37کنند. و آن را به سوی یک خیزش مردمی هدایت می  آموزد،«»به طبقه می

طبقه هر  درونی  ساخت  که  روست  آن  چندگانه  از  و  پلورالیستی  ناگزیر  اجتماعی  ی 

از روشنگران وجود دارند. این  های چندگانهبه همین دلیل است که الیه  38است. ای 

اند، اما این بدان معنا نیست  ی روشنگران به هر طبقه پیوست شدههایِ چندگانهالیه

اند. پس اگر از نظر اقتصادی از آن طبقه شده  ایپارهاند و  ته که آنها به آن طبقه پیوس

ندارد،الیه» تولید شرکت مستقیم  امر  چه «  »آموزگار طبقه   « پس جزی روشنگر در 

همزمان    دیده ستمی ، روشنگران در قامت آموزگاران طبقه همه توانند باشند؟ با اینمی

ریشه  و  طبقاتی  »زندگی  و  محصول  تاریخ  مادی  هستند.های  طبقاتی«  این    39جهان 

گزاره به  سنت استدالل  میشکنانهی  رهنمون  درک ای  برابر  در  را  شعاعیان  که  شود 

زندگی  را    دهد: »سرشت طبقاتیلنینیستی همرزمانش قرار می-ی مارکسیستیچیره 

از طبقه   40کند.« تعیین می  طبقاتی دفاع  روشنگر در   ی کارگر به دیگر سخن، موضع 

»زندگی طبقاتی، و نه    بل  ن نیست که فرد از کدام طبقه برخاسته باشد.برآمده از ای

سازنده آنچه  اینست  خانوادگی،  است.«زادگاه  آدمی  طبقاتی  نهاد  این،    41ی  بر  افزون 

ای متولد شده است، بلکه این است که در  »اصل این نیست که چه کسی در چه طبقه 

ای کند. هر کس در هر طبقهارزه میای مبکند و برای چه طبقهای زندگی میچه طبقه 

زندگی کند، از منافع آن دفاع کند، و ناقل فرهنگ آن شود، عضو همان طبقه است، ولو 

کوتاه سخن آنکه جایگاه فرد در    42این که در طبقه دیگری روی خشت افتاده باشد.«

کند، بلکه موضع سیاسی فرد است فرایند تولید نیست که موضع طبقاتی او را تعیین می

گوید.  پس، کنش سیاسی سخن نخست را می کند.  که موضع طبقاتی او را مشخص می
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  کند تا اعالم کند که در ایران از روشنفکران انتظار ی خودش تکیه میشعاعیان بر تجربه

انقالبی( به  43ها ببرند.«»نبرد را به میان توده رود کهمی راستی روشنگران )روشنفکر 

ی  برای دگرگونی باشند و به نمایندگی از یک طبقه )یا مستقل( توانند عاملیت آزادمی

طبقه  دیدهتمس به  انقالبی  روشنفکران  کنش  راه  از  و  کشند  چالش  به  را  ی قدرت 

تر آغاز شده است.  ای بپیوندند که پیشچگونه به مبارزهشده آموزش دهند که سرکوب 

کرد  درک میرا  دهد که شعاعیان چگونه کنشگری خود  دقت نشان میاین استدالل به

 ایدئولوژیک بزند. ی دادهپیشکه به چنین درکی رنگ آنبی

  پس انتظار آن بود که مومنی شعاعیان را مورد نقد قرار دهد زیرا او مفهوم »روشنگر« 

بود.  نکرده  استخراج  طبقاتی  تحلیل  از  گفته  را  مومنی،  به  دانستن (نیمه) ی  مستقل 

توانند از نظر  کند که روشنفکران میمیتصور  روشنفکران بدان معناست که شعاعیان  

که از کار کارگران   حالی   دارانه بایستند درسیاسی بیرون از مناسبات تولیدی سرمایه

از نظرگاه راتغذیه می پا گذاشتن ستکنند.  آیینی مارکسیستی، این موضع همانا زیر 

کرد که  بود. در بسیاری از موارد، مومنی شعاعیان را متهم میتئوریک  علنی مقدسات  

به  دانش کافی از تئوری مارکسیستی ندارد، و به همین دلیل او ترمینولوژی مناسب را  

  که جالب آن 44برد.ناه می« )روشنگر( پ ساختگی یدآور درو به واژگان »من هم ریخته 

پذیرد که بر شناخت تحلیل طبقاتی مارکسیستی اشراف  شعاعیان می  در جای دیگری

گونه دارد تا بدانداند: در واقع، این کاستی او را وامیاما او این را کمبود نمی  45ندارد، 

در    های زندگی او همخوان باشند. از همین روست کهپردازی کند که با واقعیتنظریه 

 نامم. همتا میاین جستار او را روشنفکر بی

ساز آنتونیو گرامشی ثار دورانآدر درک شعاعیان از روشنفکران، نزدیکی جالبی با  

ی ی بینامتنی رهگیری کرد. واژهتوان از راه مشاهدهشود. این نزدیکی را میدیده می

را در مرداد  »الیه اینکه  1352ها« که شعاعیان آن  روشنفکران چگونه    برای توصیف 

  برگردان فارسی گیرد، نخستین بار در  کنند به کار میرا نمایندگی میدیده  ی ستمه طبق
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»دربارهمقاله گرامشی  آنتونیو  مشهور  منوچهر  ی  توسط  فرانسه(  )از  روشنفکران«  ی 

آغاز شد( منتشر [  1346  اسفند]  15  یبا شمارهکه  )  آرشی  هزارخانی که در مجله

ها« برگردانده  گرامشی را به »الیهدر    ”strata“ی  شود. هزارخانی واژهشده بود دیده می

است.  46بود. روشن  خوانندگانِش  47ارتباط  از  یکی  های  نشریه   همیشگیِ  عاعیان 

 جهانی روشنفکری  ، در مجلهپنهانیبه زندگی    روی آوردنروشنفکری بود، و پیش از  

شعاعیان و اتکایش بر منابعی بیرون از دگراندیشی    شعر و نوشته منتشر کرده بود.  نو

او در دانش    مورد ارجاع همرزمانش کمبودهای  لنینیستیِ-آثار قراردادی مارکسیستی

  گرفتای را به کار  روانه نظریهکرد. او به روشی تکرا جبران می  بنیادین مارکسیستی

کار همساز بود. به باور او،  عنوان یک کنشگر کهنه اش بهی زیسته که از دید او با تجربه

 د. رکیافته محدود نمیهای مفهومی تقدسهای تنگ الگوریتم تجربه خود را به چارچوب 

و مارکسیسم مدرسه در  به  اهمیتی  ارزیابی  اقع، شعاعیان  در  رزمندگان ای، که  او 

ی شعاعیان، »...  به گفته  دهد.ای ناانتقادی بدان پایبند بودند، نمیبه گونهعصرش  هم

های پنهانی را بیهوده دست به دست  نمایند... کتابکوشندگانی که گرایش به چپ می

بیمی و  آگردانند،  آنها  از  اندیشمندانهموزش آنکه  به  های  تنها  باال،  دست  گیرند،  ای 

خوانند و  ها را تنها میکنند....« و پس »اینها کتابخواندن و بستن آنها دل خوش می

کنند.... در پیشامدها به دنبال  های آنها را واژه به واژه از بر میای از جملهچه بسا پاره

ورزند.... بیهوده  کنند اما نمیرا انباشته می ورزند. آنگردند ]و[ مغزشان را نمیالگو می

 
؛  36-27(، صص  1346اسفند  )  15آرش  . آنتونیو گرامشی، »پیدایش روشنفکران،« ترجمه منوچهر هزارخانی،  46

- 17(، صص  1347فروردین  )  16آرش  آنتونیو گرامشی، »موضع مختلف روشنفکران،« ترجمه منوچهر هزارخانی،  

؛  21-17(، صص  1347بهمن )  19آرش آنتونیو گرامشی، »معیارهای انتقاد ادبی،« ترجمه منوچهر هزارخانی، ؛ 28
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Antonio Gramsci, “On Intellectuals,” in Selections from the Prison Notebooks, ed. 

and trans. Q. Hoare and G. Nowell Smith (New York, NY: International Publishers, 

1971), 5–22. 
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  48ها بوده است.«هنرترین جناحنامد تاکنون بیمی“  چپ”  نیست که جناحی که خود را

اشتیاق   گرتههمرزمانش  و  تجربه به  از  جنبشبرداری  سایر  به  های  را  شعاعیان  ها 

هرمشاهده شد.  رهنمون  موشکافانه  می  ای  تصدیق  او  که  چند  روشنفکران کرد 

شد  سبب نمی  شدگان علیه دیکتاتوری هستند، ولی اینی سرکوبپرچمداران مبارزه

به آسیب را در خودنمایی و خودبزرگ  –  شناسی »روشنفکرگرایی«که  بینی  که خود 

شان، روشنفکران  یکرد نپردازد. به دلیل میل وافر به بزرگ کردن خودانگارهآشکار می

  ایهای بدنی و چهرهژستانداختند: با  خطر می  سو بهز دو  انقالبی ایرانی جنبش را ا

اظهارنظرهای با  و  چپ   49والنه.ئمسنا  خود  با  روشنفکران  که  بودند  این  عاشق  گرا 

بازی« خود را مخالف وضع موجود نشان  »نوشته و    چرانی«(»کتاب  و)«  پراکنی»کتاب

طعمه  50دهند.  به  را  جنبش  همواره  رفتارها  برااین  آسان  و  ای  امنیتی  نیروهای  ی 

. به همین دلیل شعاعیان باور داشت که چنین روشنفکران  بودجاسوسی تبدیل کرده  

 اندازند. ناخواسته به خطر میآغاز  خواهند برانگیزند از همان  گرایی جنبشی را که میچپ 

ایرانیهستی روشنفکران  از کشنگران   از سوی  شناسیِ  نسلی  زندگی  بر  شعاعیان 

آموختگان به جای آنکه دانش  . افشاندی پنجاه خورشیدی نور میدر دهه  گراانقالبی چپ

از نظر تئوریک تقدس ی کارگر کند،  ی طبقه یافتهو دانشجویان را زیرنهشت عاملیتِ 

کراسی، و  وشعاعیان با شهامت روشنفکران انقالبی و رزمنده را عامالن رهایی ملی، دم

کند که جنبشی  این کار را می  ایدوره و در  تر اینکه اکند. مهمسوسیالیسم معرفی می

های متنوع ای در ایران وجود نداشت تا روشنفکران آن را نمایندگی کنند. در الیهتوده

چندگانه سیاسی  مواضع  آموزگار  و  یا  و  طبقه  »روشنگر«  مفهوم  دیدگان  ستماش، 

از پیکربندیبه ایرانیراستی همانا یکی  از روشنفکران  است، یک    های مفهومی دقیق 

روشنفکران که تا به امروز صادق بوده است: امروز نیز روشنفکران   هستی  یانگاره درباره

 خواهند آنها را نمایندگی کنند. همچنان آموزگاران طبقاتی هستند که می

 
 .17ص چه باید کرد؟ . شعاعیان، 48

 .12-9صص چه باید کرد؟ . شعاعیان، 49

 .17-16،  14صص چه باید کرد؟ . شعاعیان، 50
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 پژوهشگر زیرزمینی 

ای روزافزون به زندگی دشوار که زندگی او به گونه حالی و در  1340ی  از اواخر دهه

فرامییک   زیرزمینی  نوشتنکنشگر  و  پژوهش  به  یکسره  شعاعیان  پرداخت.  رویید، 

فراروییدن   ی دیگر،ز سو ، و ازندگی دشوار پنهانی  ، از یک سو،توانستکه او چگونه میاین

پرکارترین نویسنده را با یکدیگر آشتی دهد، همچنان در آن زمان  ی چپ  به احتماالً 

کنجکاو و    همیشهای  نشدنی بود، اندیشهای راماندیشه ی  ماند. این نشانهیک معما می

برای    در  متعهد   هماره ایرانجنبش رهاییشکوفایی  تالش  با وجود فشار    .بخش ملی 

و با    ه زماننظری  برای واداشتن او به تن دادن به هنجارهای   ی معاصرانششکنندهدرهم

پشتیبانی  )  کردیافت میای در مورد آثارش درکنندهندرت تشویق دلگرم که به وجود آن 

راه خود سخت نستوه بود. کم کم تا    در  ، شعاعیانبه کنار(  و وفادارش  رفقای مهربان

ی نوشتاری مواضع تئوریک  وار خود را پرورانده بود و این شیوه او نثر کسروی   ،1346

 کرد.  تر نیز میی او را پیچیدهکماکان پیچیده

شعاعیان    51ی »بازجویی،«شعر شجاعانه  ، جدا از1340ی  های پایانی دههدر سال

منتشر کرد که هر دو نشانگر ذهن انتقادی او هستند.    نو  جهانی  دو مقاله در نشریه

آمیز« تماو سیاست »همزیستی مسال  52(1348)  در »سرگذشت و دفن یک تئوری«

نیکیتا خروشچف امپریالیسم که  با  نقد    اتحاد جماهیر شوروی  به  را  بود  مطرح کرده 

با الهام از  می گوارا یک انترناسیونالیست سرسخت چه ارنستو  کشد. برای شعاعیان که 

بخش ملی و پرولتاریایی  های رهاییبود، موضع خروشچف به معنای خیانت به جنبش

عنوان کسی که از انترناسیونالیسم مارکس فاصله  بود. اما در نقدش، او لنین را به  دنیا

لنین را مسئول سیاست مبتذل شوروی در های  اندیشه کند و  رفته بود سرزنش میگ

می خروشچف  جنبش   53داند. دوران  که  است  شده  ثابت  شعاعیان،  باور  های  به 

 
 .160(، ص  1348اردیبهشت -)فروردین 1، شماره 24جهان نو . مصطفی شعاعیان، »بازجویی.« 51

- 26ص  (، ص1347)زمستان    12-10، شماره  23جهان نو  . مصطفی شعاعیان، »سرگذشت و دفن یک تئوری.«  52

 ( باز منتشر شد )در مأخذ بعدی(.1355)چند نوشته . این مقاله با همین عنوان در 35

در  53 تئوری،«  یک  دفن  و  شعاعیان، »سرگذشت  نوشته.  جداگانه 6-4، صص  چند  مجموعه  این  . جستارهای 
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نمیرهایی آفریقا  و  آسیا  در  ملی  گونهبخش  به  مسالمتتوانند  قدرتای  با  های  آمیز 

که   ه بوداین، »بهار پراگ« نشان داد  بر امپریالیستی همزیستی کنند. افزون  -استعماری 

  54های درونی است. بلوک سوسیالیستی دچار بحران 

های چندی با »تحلیل بینیم که همانندیی جالبی میایده 55( 1348) ها«در »واژه

ی دوران  های چیره گفتمانی انتقادی« امروز دارد. در این جستار، شعاعیان در گفتمان 

واژهپسااستعماری و به ی »توسعه« و مشتقاتش در کنترل جهان سوم ویژه در نقش 

توانیم او را یکی  کنیم میشود. اکنون که به شعاعیان )غیرآکادمیک( نگاه میعمیق می

ی انتقادی »توسعه« بنامیم. به باور شعاعیان، دال »توسعه« سالح  از پیشگامان مطالعه

قدرت برای  گفتمانی  امپریالیستی  )تحقیرآمیز(های  سوم  نامیدن  جهان   کشورهای 

پیشین()مستعمره »توسعه به  های  کشورهای  »عقبعنوان  مانده«،  نیافته«، 

قرار  همانا و از این رهگذر  است رشد«»کم و شده«، »در حال توسعه«،داشتهنگاه»عقب

ی تمدن. از راه  داری پیشرفته )بخوانید: استعمارگران( در قلهدادن کشورهای سرمایه

هایی برای تقلید  ، کشورهای امپریالیستی مدلو ترویج هژمونیک آن سازیاین گفتمان

»عقب میکشورهای  بنابراین، مانده«  کشورهای   شوند.  که  است  چیزی  توسعه 

سرمایه اقتصاد  از  باید  پس  و  آنند  فقدان  دچار  آن  پسااستعماری  در  و  پیروی  داری 

تر و آشناتر استعمار را رها کردند  »در نتیجه واژه مناسب  مشارکت کنند تا رشد یابند.

و در عوض اصطالحات جدیدی آوردند که ضمن برداشتن مفهوم استعمار، روشنی و  

توان گفت تر بودن آن را نیز فاقد باشند. از این رو میییتر از همه، تودهو مهم  صراحت،

های  شود تا برای تودهها بیشتر موفقیتی برای استعمار محسوب میکه اینگونه نوآوری 

و روشنفکران انقالبی باید    دگرگون کردواژگان را باید  این  شعاعیان  به باور    56انقالبی.« 

»الفاظ برای ملل انقالبی  راستین اما پنهان این واژگان آگاه سازند.  مردم را از مقاصد  

باید هشداردهنده باشند و وظایف نهضت آنها را روشن کنند و در شناسایی دوستان و  

 
 .8-7. شعاعیان، »سرگذشت و دفن یک تئوری،« صص 54

نو  ها.«  ژه . مصطفی شعاعیان، »وا55 با  101-91(، صص  1348شهریور  -)مرداد  3، شماره  24جهان  مقاله  این   .

 ( باز منتشر شد )در مأخذ بعدی(.1355)چند نوشته همین عنوان در 
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دشمنان توده به مردم یاری دهند و در یک کلمه از لحاظ سیاسی )با همه وسعت و  

  57« باشند.  “راهنما”مفهوم آن( به بهترین وجه 

ی دیگری از او به نام »نگاهی  توان در مقالهوایت تحلیل گفتمانی شعاعیان را میر

ی »صلح« را  او در اینجا واژه  58نیز مشاهده کرد.   (1349)  به توطئه خلع سالح عمومی«

کند.  برد واکاوی میچنان که اتحاد شوروی در سیاست خلع سالح متقابل به کار میآن 

سیاستی است که اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد در سیاست خلع سالح  

میرابطه  دنبال  ایاالت متحده  با  بهاش  متوجه شد که  واژهکرد. شعاعیان  ی کارگیری 

های ضداستعماری بوده است.  »صلح« از سوی رهبران شوروی در واقع خیانت به جنبش

ارتش او  باور  نمیبه  راه  جنگ  خلعها  و  ضاندازند  نیز  بود. سالح  نخواهد  صلح   59امن 

که تنها خشونت انقالبی است که  داری باشد درحالیسالح سرمایهسالح باید خلعخلع

دهد که سیاست خارجی  این نشان می  60داری را به پایان ببرد. تواند سرکوب سرمایهمی

 61سالح شوروی اساساً امپریالیستی است.خلع

بندهای منشور  ( شعاعیان در وا1347دری« )ی »پردهمقاله از  یکی  بازپژوهیِ  قع 

  62.است  ها ی سهیم کردن کارگران در سود کارخانهاصالحات شاه یا انقالب سفید درباره

 
»واژه 57 شعاعیان،  میخواننده .  6ها،« ص  .  عالقمند  نکتهی  همین  که  حاشیهداند  زبانی  در  که  شعاعیان،  ای ی 

ای محدود و روشنفکری نوشته شده بود، بیش از یک دهه پس از او موضوع تحلیل گفتمانی )فارسی( و در مجله

از   اسکوبارهای پیرامون استعمارزدایی شده بود. برای نمونه نک به تحلیل فوکویی درخشان آرتورو  مهم در بحث

ی »جهان  گرایانهمحور و انسانگفتمان توسعه و تغییر پارادایم از کار افتاده و رسوای »استعمار« به پارادایم توسعه

 سوم«: 
Arturo Escobar, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third 

World (Princeton: Princeton University Press, 1995). 
(. جستارهای این مجموعه  1355)چند نوشته  . مصطفی شعاعیان، »نگاهی به توطئه خلع سالح عمومی،« در  58

منتشر شود که مجله پیش از انتشار    سبز  هایفصلی  اند. این مقاله قرار بود در مجلهگذاری شده جداگانه شماره 

 توقیف شد.
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 .18، 14، 12. شعاعیان، »نگاهی به توطئه خلع سالح،« صص 60

 .38، 20. شعاعیان، »نگاهی به توطئه خلع سالح،« صص 61

 اند.شده گذاری  (. جستارهای این مجموعه جداگانه شماره 1355)چند مقاله  دری،« در  . مصطفی شعاعیان، »پرده 62
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دوستان   یاری  محفل  دیرینبه  از  کشاورز   «جریان،»ش  هوشنگ  و  اکبری  اکبر  علی 

  دهد که ای درخشان نشان میبه گونه  ، شعاعیانایو با بررسی آماری گسترده  63صدر،

که تنها در بخش کوچکی از صنایع   ، درحالیشاه  چگونه این بند مشخص از اصالحات

ای هژمونیک کارگران را به حکومت به گونه  ستخوا، در واقع میبوداجرا  قابل  ایران  

های کارگران را از حکومت به مدیریت و صاحبان  شاه پیوند زند، و پس آماج اعتراض

منحرف  کارخانه بند ها  این  کردن    کند.  غیرسیاسی  به  رژیم  اصالحات  در  مشخص 

آن کردن  همراه  و  بودکارگران  موفق  رژیم  با  انقالبی    ؛ ها  پتانسیل  که  بود  سیاستی 

تر گفته شد، این روند روشنفکران چپ را داد، و چنان که پیشکارگران را کاهش می

 رند.  به کنش انقالبی روی آو ی کارگربه نمایندگی از طبقه ناگزیر کرد تا خود  

های گوناگون های پژوهشی و انتشارشان به روششعاعیان هیچ فرصتی را برای پروژه

توانست پژوهشی را منتشر کند، دوستان و رفقایش را داد. هرگاه خود نمیاز دست نمی 

آنهاوامی از  طریقی  به  تا  جوان   داشت  برادر  صدری،  حسین  کنند.  پرویز  استفاده  تر 

، شعاعیان به حسین پیشنهاد کرد که تز 1350در اسفند    آورد کهصدری، به یاد می

اجتماعی تولید آن« بنویسد. قالی و وضع  لیسانسش را بر اساس پژوهش شعاعیان، »

   64شعاعیان حتی سرفصل مطالب این پژوهش را هم به او داد. 

سال   نسخه   1352در  داشت،  زندگی مخفی  شعاعیان  از  که    مصدق   کارنامه ای 

و با    ،بازیابی کرد، پیشگفتاری بر آن نوشتپنهانی  وریا را از انبارکی  ی ارسالن پ نوشته 

را به  این اثر  شاکری  انتشارات مزدک )خسرو شاکری( برای انتشارش هماهنگی کرد.  

دانست که بدون  روشنی میبه  مصطفی د.  کرمنتشر    1355در سال  همراه پیشگفتار او  

های پیش را تکرار کنشگران امروز خطاهای نسلهای گذشته، ممکن است  انتشار تجربه 

کوشیدیم که این  »دیرگاهی بود که می  گوید:کنند. در پیشگفتارش، او به روشنی می

کنند.  کم به دست کسانی برسانیم که جانبازانه در راه توده ستیزه مینوشته را دست 

خرسندیم که به هر هایی روبرو شدیم که عمالً نتوانستیم. اینک  ولی هر بار با دشواری 
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جا شعاعیان را در  این  در   65هایمان را پیشکش کنیم.« یی از کوششتوانیم میوهرو می

ای خود را صرف آفریدن نسخه  کنیم که زندگی زیرزمینیقامت پژوهشگری کشف می

 کند.  ای پوریا میصفحه  769ی صفحه( از رساله 199ویراسته و فشرده )

های  ان را از گردآوری مطالب آرشیوی جمعیِ جنبشسرآخر، زندگی پنهانی شعاعی

،  نگار برجسته داشت ــ مطالبی که در حقیقت »غیرقانونی« بودند. تاریخپیشین بازنمی

، آنگاه که شعاعیان همچنان  1354گوید که یک غروب در زمستان سال هما ناطق، می

ود، ناگهان شعاعیان  گران تحت پیگرد شدید رژیم بکرد و یکی از کنشپنهانی زندگی می

مربوط به کودتای    چمدان کوچکی پر از اسنادبا    ی او ظاهر شدی در خانهدر آستانه

جزوه  1332 بیانیهو  و  دربارهها  گوناگون  سیاسی  دانشجویان های  انتشارات  آن؛  ی 

اهلل خمینی در  ی آیتی چاپی رسالههای روحانیت از جمله نسخهبیانیه  ؛دانشگاه تهران

ها و احزاب گوناگون از جمله نهضت های گروهاطالعیه  ؛قانون اساسی مشروطه  دفاع از

ها و انتشارات (؛ روزنامه1341-1340وزیری علی امینی )آزادی ملی در طول نخست

در احمدآباد؛ و اشعار انقالبی خودش و دیگران.    حبس خانگیتصاویر مصدق در    ؛وقت

ی شعاعیان را با انتشار  نها پروژهبا استفاده از آ  ای برای ناطق شد تا اسناد شعاعیان انگیزه

تنها    66تکمیل کند.   1341و    1334های  دانشجویان میان سال  هایاز اعتراض ای  فشرده

دانند که چگونه این پژوهشگر زیرزمینی چنین مطالبی را گردآوری و انبار  افالک می

قائل بود، با این اطمینان کرده و آنها را به دست پژوهشگری رسانده که برایش احترام  

به آرشیوها  این  از  مطالب  که  آن  و  شد  خواهد  استفاده  گذاشت  خوبی  نخواهند 

 ی فراموشی سپرده شوند.  های گذشته به بوتهجنبش

نارنجک و کپسول سیانور در دهان   با سالح کمری و  ایران  پژوهشگری در  کدام 

ی اسناد  ارائه  و   سازی، بازیابی، پنهانآورینوردید و مدام در کار جمعمی  ها را درخیابان

پژوهشگرانه درباره بود  ی جنبشو جستارهای  رژیم  هایی که  جنبش  –های مخالفان 

 خود نیز در آنها شرکت داشت؟  
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 در پایان... 

آنچه می  به  او  باور داشت.  بدان  زیست که  کرد.  آموخت عمل میشعاعیان چنان 

پایان یافت زندگیِ چندوجهی یک   دانشگاهی،  کنشگر،  زندگی او که با مرگی انقالبی 

که جز تنی چند از  باشد    از این رو شاید  پژوهشگر، نویسنده، و اندیشمندی ناآیینی بود.  

و قطعاً  امروز هیچ کس  وفادارش  اندیشه هیچ  رفقای  و  میراث  یگروه  او سیاسی  دار 

اش که در زمانهنسل خود و  تنهایی در برابر انتظارات تئوریک هنجارمند  نیست. او به

یافت، ایستاد. او یک »روشنفکر«  سم تبلور مینیلنی-پایبندی ناانتقادی به مارکسیسم

گام  که با    حالی  ، دربه معنای راستین این واژه ماند: او با قدرت از حقیقت سخن گفت

  ،هم در میان دوستان و هم علیه دیکتاتوری  ،ناپذیر وضع موجودمنتقد سازش   استوار

ی آثار و  ی نگارنده دربارههای گستردهماند. این جستار کوتاه کوشید به یاری پژوهش

عنوان یک روشنفکر  او به  مانندبیی میراث  شدهشناخته   ترزندگی شعاعیان بر زوایای کم

 پرتو افکند. و تکرو رسخت س
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 اوکراین  بحرانی درباره 

 

فعاالن گرایش مارکسیستی در روسیه، 

 اوکراین و دونباس
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پانزدهم فوریه، دومای دولتی روسیه به طرح پیشنهادی برای به رسمیت شناختن 

دونتسک خلق  جمهوری  فوری  لوهانسک (DPR) دیپلماتیک  خلق  جمهوری   و 

(LPR)    فوریه به نفع   21روسیه در  رأی مثبت داد. اکثریت شورای امنیت فدراسیون

رئیس کردند.  صحبت  شناختن  رسمیت  به  کرد.  این  پیروی  کار  این  از  هم  جمهور 

ی نظامی مستقیم نیروهای روسیه در این مناطق  فوریه، مداخله  22-21سرانجام، شب  

 .آغاز شد

می متوسل  واقعیت  این  به  رویه  این  شناختن مبتکران  رسمیت  به  که  شوند 

این جم ناتو  هوری دیپلماتیک  اردوگاه  اوکراین و  از جانب  نظامی  به تهدید  پاسخی  ها 

های جاری است و این که کشورهای ناتو اختالفات فراوانی برسر رژیم پوتین و کشاکش

این شیوه ریاکارانهدارند.  استدالل جوهر  را آشکار ی  رفتار نخبگان سیاسی روسیه  ی 

کردهمی تأکید  سرسختانه  تاکنون  که  ککند،  درگیریاند  »در  اوکراین  ه  درونی  های 

نمی منطقهشرکت  در  روسیه  که  بود  آشکار  ناظران  تمامی  برای  تاکنون  ی کنند«. 

درگیری در شرق اوکراین دخالت دارد. اکنون این مداخله به یک تهاجم آشکار تبدیل  

به   گویا  آنها که  ای  ناتو و خادمان رسانه  اظهارات رهبران کشورهای  این  شده است. 

دهند، نیز به  ق بشر«، »وحدت ارضی« و »آزادی اوکراین از مداخله« اهمیت می»حقو

 .ی ادعاهای روسیه ریاکارانه استهمان اندازه

همه مشترک  ویژگی  طرفریاکاری  دولتی  است.  درگیری  این  اصلی  های  های 

ی اروپا و اوکراین، همگی اقدامات خود را به روسیه، ایاالت متحده، کشورهای اتحادیه

کنند. در عمل،  ی منافع مردم و حقوق آنها توجیه میانحای ممکن با شعار دادن درباره

ی آنها این مردم چیزی غیر از نیروی کار ارزان، و سرزمین دونباس چیزی برای همه

های مشعشع  پردازی غیر از هدفی برای غارت و ایجاد بازارهای جدید نیست. این عبارت

ای است که همه  مسلکانهنها پوششی برای سیاست کلبیهای بورژوازی تی دولتهمه

 .کنندها دنبال میی کارگر و حقوق آنجا علیه منافع اکثریت طبقه

های مختلف در انتخاب ها در طرفجنگی تبلیغاتی به دنبال به دام انداختن چپ 

بین مقیاس  در  مختلف  امپریالیستی  نیروهای  بین  منطقهنادرست  یا  بین المللی  ای 

سرمایهدسته  مختلف  قومی  های  مختلف  مواضع  بین    ما .  است  شوونیستی  – داران، 

نمیکنیمی  تأکید  انترناسیونالیسم  طرفداران  عنوانبه که  و  م  سرمایه  فریب  گذاریم 



 

 
 

87  

شان را بخوریم و خود را به خدمتگزاران بی جیره و مواجب آنها تبدیل کنیم،  سخنگویان 

که در مسکو باشند، یا در بروکسل و واشنگتن و یا در کیف. ما فقط از جانب  فارغ از این

 .کشورها یهمه  کارگر یه طبق مشترک مصالح –یک مصلحت صحبت میکنیم 

گرایان در کشورهای مختلف در مقاطع خاص  با این همه، استراتژی و وظایف چپ

گرایان محلی نباید از موضع »ژئوپلیتیک« پیش بروند، نه  متفاوت است. کارگران و چپ

ی ما توقف جنگ  که چه کسی چه چیزی را اول شروع کرد. وظیفهاز بحث برسر این

ی کارگر در روسیه، اوکراین گیری جنبش ضد جنگ طبقه انی از شکلاحتمالی و پشتیب

ها است. تنها راه انجام این کار این است که بر این اساس عمل کنیم  و این جمهوری 

نباید   دارد.  متفاوتی  دشمن  طرف  هر  است«.  خودمان  کشور  در  اصلی  »دشمن  که 

توانیم  وجه نمیهیچبهبگذاریم که با مقصر دانست »متجاوز خارجی« سردرگم شویم و  

 .هایمان همسو کنیمخود را با دولت

 دونباس خودمختاری

ی اصلی اشاره کنیم: مردم  ی توافق صلح آتی، الزم است به نکتهقبل از بحث درباره

اساس   بر  باید  این خودمختاری  و  تعیین کنند.  را  دارند سرنوشت خود  دونباس حق 

هرگونه   باشد.  دموکراتیک  و  آزاد  این انتخاب  به  باید  اشاره  را  دونباس  سرنوشت  که 

ها«، دولت اوکراین، یا حتی فراتر از آن، ایاالت متحده و روسیه تعیین ی اوکراینی»همه 

 .کند، به هر شکل که ارائه شود، خیانت به اصل دموکراتیک حق تعیین سرنوشت است

ین »ملت  گویند که اکنند، میکسانی که حق تعیین سرنوشت دونباس را انکار می

، این مردم را متعلق به ملت »اوکراین« یا  نیست«. آنان برحسب تمایالت ناسیونالیستی 

روند که اصوالً توانایی ساکنان دونباس را برای  جا پیش میدانند. آنها تا آن»روس« می

شوند. هیچ کدام از اینها ارزش تأمل ندارد. در واقع این ناشی  انتخاب مستقل منکر می

 .شودآور است که حقوق دموکراتیک چهار میلیون نفر را منکر مییسمی شرماز شووین

به معنای حمایت   تعیین سرنوشت  از حق  از هر چیز، حمایت  این همه، قبل  با 

جدایی گونه  هر  از  سرنوشت خودکار  تعیین  حق  شرط  و  قید  بدون  ما  نیست.  طلبی 

و تصمیم دموکراتیک   شناسیمهای خلق دونباس و لوهانسک را به رسمیت میجمهوری 
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توانیم در مورد شناسیم. اما عالوه بر آن میمردم آنها، هر چه که باشد، به رسمیت می

ی کارگر و مبارزه  های اعمال خودمختاری از نظرگاه منافع عمومی طبقهترین راهمترقی

برای سوسیالیسم صحبت کنیم. ما معتقدیم که انتخاب، در چارچوب تعیین سرنوشت، 

انداز همکاری و رفاقت آینده بین کارگران کیف، دونتسک و مسکو، پیش  ز چشمباید ا

ی نویس، یک پزشک و یک معلم. بین همهبرود؛ اتحاد بین یک معدنچی و یک برنامه

کنند. به همین دلیل است که انتخاب باید آزادانه آفرینی میکسانی که در جامعه ارزش

 .و آگاهانه باشد

اسلحه  گیریثانیاً، ما رأی اتکای  امپریالیست به  انگشتان  ها  ها و عوامل آنای که 

شناسیم. انتخاب واقعی  هایش است را به عنوان خودمختاری به رسمیت نمیروی ماشه

دموکراتیک تنها در شرایط دموکراسی سیاسی و آزادی مخالفان ممکن است. اما در  

اند  رل روسیه تنزل یافته ها به کارگزاران فاسد تحت کنتحال حاضر، مقامات جمهوری 

گیرند. تعیین سرنوشت این دو جمهوری موضوع جنبش و مخالفان تحت تعقیب قرار می

تصمیم  در  که  است  آینده  کارگری  و  دونباس، دموکراتیک  سرنوشت  مورد  در  گیری 

 .ناگزیر عمل خواهد کردها بهبرخالف مقامات موجود در جمهوری

 های بورژوایی مواضع و اهداف دولت

رسد که دولت آن باید  کند و به نظر میجنگ صدمات بسیار به اوکراین وارد می

آمیز داشته باشد. اما نیروهای سیاسی که پس از  حل مسالمتبیشترین عالقه را به راه 

 .آمیز هستندحل مسالمت»میدان« به قدرت رسیدند یکی از موانع اصلی در برابر راه

اند و و  های قومی بسیار خوب با ناسیونالیستکه، خود رهبران اوکراین  نخست آن 

کنند  های سیاسی افراطی راست را قانونی میواقع سازماندهند، بهها پروبال میبه آن 

های مبارزات آورد. بعد از رژیم پوروشنکو، و برخالف وعدهو آنها را زیر بال مقامات می

لفاظیانتخاباتی از  زلنسکی  دولت  سیاستاش،  و  مل ها  با  یهای  مخالفت  برای  گرایانه 

کند.  ها تجلیل میبرد و کماکان از همدستان نازیزبانان بهره میآزادی زبان برای روسی

مسالمت اجماع  هرگونه  سیاستی  کنار چنین  را  و  لوهانسک  و  دونباس  مردم  با  آمیز 

 .شودی آنها میگذارد و مانع از ادغام مجدد داوطلبانهمی
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ها و  پایان منبعی برای غنی کردن الیگارشجنگ بی  که، طی هشت سال، دوم آن

ی ارتجاعی حاکم در اوکراین، بر  دزدساالران فاسد اوکراینی بوده است. بنابراین، دسته

حل صلح واقعاً دموکراتیک که از یک جنگ خفیف خالف منافع مردم اوکراین، نه از راه

 برند سود می

آمیز مناقشه ری به حل و فصل مسالمتتی کمامپریالیسم ایاالت متحده حتی عالقه

کند. برای انجام این کار،  دارد و در مقابل از آن برای اعمال فشار بر روسیه استفاده می

به از  گذشته،  سال  هشت  ارتجاعیطی  از  متشکل  جنگ«،  »حزب  و  اصطالح  ترین 

 .ها، حمایت کرده استترین نیروهای سیاست اوکراین، از جمله نئونازینظامی

رغم اظهارات رسمی مبنی بر عدم  موضع دولت روسیه بسیار ریاکارانه است. علی

مداخله در امور داخلی اوکراین و جمهوری خلق دونباس و جمهوری خلق لوهانسک،  

ها تسلط کامل دارد. پس از شناسایی این  در واقع امپریالیسم روسیه بر این جمهوری 

 .اخله نیستمددو جمهوری، دیگر نیازی به صحبت از عدم

زنی  های دونباس برای اعمال فشار بر دولت اوکراین و ابزار چانه روسیه از جمهوری 

بازی اتحادیهدر  و  متحده  ایاالت  با  سیاسی  استفاده میهای  اروپا  امپریالیسم  ی  کند. 

ها نیاز دارد. در  های مطیع و سیاستمداران قابل کنترل در این جمهوریروسیه به رژیم 

ادغام   آنصورت  سیاست  مجدد  بر  تأثیرگذاری  برای  روسیه  ابزار  اینها  اوکراین،  با  ها 

کند از  داری روسی در حالی که وانمود میاوکراین خواهند بود. عالوه بر این، سرمایه

فاشیستی« صحبت می  برابر »خونتای  در  از مردم  از ساکنان دونباس  محافظت  کند، 

سنگ کوزباس  ده ارزان، ازجمله در معادن زغالالعامحروم و فوق عنوان نیروی کار نیمهبه

ی داری اتحادیهترین مراکز سرمایهکند. بزرگدر داخل فدراسیون روسیه، استفاده می

 .کننداروپا به همین ترتیب بخش اصلی نیروی کار اوکراین را استثمار می

در   سمی  ناسیونالیسم  کاشت  برای  درگیری  این  از  روسیه  دولت  این،  بر  عالوه 

مرزهای  امعهج به  ناتو  تجاوز  خارجی،  تجاوز  تهدیدهای  با  مردم  ترساندن  روسیه،  ی 

کند. هدف این است که مردم روسیه را از رویارویی طبقاتی،  روسیه و غیره استفاده می

عدالتی در کشور خود دور و خشم و هراس مردم را به سمت »دشمن  نابرابری و بی

 .خارجی« هدایت کند
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این مناقشه متجاوز است، ادعای مقامات روس اوکراین در  تنها  اینکه  بر  یه مبنی 

طور مداوم تنش را حفظ کرده بلکه بارها از دروغ  تنها بهقابل نقد است. رژیم روسیه نه

اقدامات تحریک ویژه در خالل تنش کنونی مشهود آمیز بهره برده است. این امر به و 

از اطالع یم روسیه برای ایجاد توجیهی مناسب  رسانی نادرست رژبود، که با کارزاری 

ریزی شد. به عنوان مثال، »شواهد ویدیویی« از پیش ضبط شده  برای اقدامات خود پی

های حمایت سران این دو جمهوری وجود داشت  ها و درخواستباران جمهوری از گلوله 

اینها پوچ  ی جمعیت غیرنظامی منتشر شد. همهکه چند روز قبل از شروع تخلیه ی 

ی عدم تمایل کرملین به تشدید درگیری فعلی و همچنین تالش  دن ادعاها دربارهبو

 .کندتر« را آشکار میعنوان »شرّ کمگرایان روس برای تصویر کردن آن به برخی از چپ 

داری روسیه نیست، نفع سرمایهآمیز بهحل دموکراتیک مسالمتبنابراین، یک راه

های کارگری  برد. و از همین رو سازمانسود میکم از تنش دائمی در دونباس  که دست

ی اند، موضع مترقی دارند و توسعهچپ که پشتیبان موضعی اساساً ضد جنگ در روسیه 

 .حل این مسأله استآگاهی طبقاتی و خودسازمان دهی طبقه کارگر تنها راه

های دونباس و لوهانسک در حال حاضر با گسست از مردم،  سرانجام آن که دولت

ی  رگزاران روسیه و الیگارشی محلی هستند. جنگ بی پایان سرچشمه موقعیت ویژه کا

بنابراین آن و  راهآنهاست  به یک  نیز عالقهها  دموکراتیک  واقعاً  روسیه حل  ندارند.  ای 

ها را در اختیار دارد. بدون  کند، بلکه آنهای این دو جمهوری حمایت میتنها از دولتنه

دولت فاین حمایت،  جمهوری های  در  نمیعلی  دوام  امپریالیسم  ها  با حمایت  آوردند. 

رحمانه  گیرند، تمام ابتکارات مستقل کارگری بیروسیه، مخالفان تحت تعقیب قرار می

می دادهسرکوب  نشان  استقالل  از  حدی  که  میدانی  فرماندهان  حتی  و  با  شوند  اند 

 .اندی روسیه ترور شدههای ویژهمشارکت سرویس

هشت سال بعد، نه دولت اوکراین، نه مقامات روسیه، نه ایاالت متحده،    در مجموع،

دولت حتی  نه  جمهوری و  حلهای  به  کدام  هیچ  لوهانسک،  و  دونباس  وفصل  های 

 .ای ندارندآمیز واقعاً دموکراتیک این درگیری عالقهمسالمت
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 ادغام دوباره یا استقالل؟ 

المللی بشریت و رشد نیروهای جنبش  سوسیالیستی بینی  اگر از منظر منافع آینده

قاعدتاً گزینه  منازعهکارگری حرکت کنین،  برای حل یک  ارجح  ای ی ملی، گزینهی 

های کار  ای، بازگشایی محلهای فرقهخواهد بود که به حل تضادهای ملی، توقف شکاف

 .های ملی جدید طوالنی نخواهد شدبینجامد، و باعث ایجاد درگیری

گاه ادغام مجدد دموکراتیک اگر تنها از این منظر به مناقشه در دونباس بپردازیم، آن

ها و  های زبانی و دیگر آزادیها در اوکراین، با حفظ آزادی آمیز این جمهوری مسالمت

های حل و فصل خواهد بود که مردم  ای از خودمختاری، یکی از گزینهتضمین درجه 

 .ان آن هستندمردم لوهانسک و دونباس خواه

کنیم، و نه از الحاق اجباری. آمیز صحبت میما از ادغام مجدد دموکراتیک مسالمت

شکاف صرفاً  اجباری  مجدد  ادغام  گونه  عمیقهر  را  ملی  میهای  جراحت  تر  و  سازد 

کند. و در اوکراین امروز تا زمانی که دولت فعلی و  عمیقی بر جنبش کارگری وارد می

 .رت هستند، ادغام مجدد دموکراتیک غیرممکن استطلب« در قد»حزب جنگ 

یک بدیل برای ادغام مجدد، استقالل واقعی دونباس و لوهانسک است. با این حال،  

ها یک داستان خیالی خواهد بود،  بدون تغییر رژیم در روسیه، استقالل این جمهوری 

نیروی کار   منبع  از جنگ، ضمایم و  این مناطق ویران شده  برای  زیرا در واقع  ارزان 

آن بماند،  باقی  اوکراین متخاصم  اگر  این،  بر  عالوه  ماند.  باقی خواهند  این روسیه  گه 

 .ها همچنان به حمایت نظامی روسیه وابسته خواهند بودجمهوری 

تنها روسیه استقالل لوهانسک و دونباس را به رسمیت شناخته  در حال حاضر، نه

ت را  آن  نیز  نظامی  نیروهای  گسیل  با  شرایط، بلکه  این  تحت  اما  است.  گرده  قویت 

های  تر رژیمها توسط روسیه تنها به معنای وجود رسمیشناسایی رسمی این جمهوری 

استقالل واقعی و حتی   با  این  عنوان کارگزاران روسیه است.  به  لوهانسک  دونباس و 

 .تر از آن با خودمختاری این دو جمهوری ارتباطی نداردکم

قعی جمهوری خلق دونباس و جمهوری خلق لوهانسک تنها  بنابراین، استقالل وا

ی انتخاب دموکراتیک مردمان آنها، با حمایت جنبش دموکراتیک کارگری و در نتیجه 

 .پذیر استضد جنگ در اوکراین و روسیه امکان
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گزینهصرف ارزیابی  از  »گرایش  نظر  بحران،  آتی  حل  برای  احتمالی  های 

اسا از هر چیز  قبل  تعیین سرنوشت حمایت میمارکسیستی«،  از حق  کند. مردم  ساً 

فرایندی صلح از طریق  تعیین سرنوشت خود  اعمال حق  راستای  و دونباس، در  آمیز 

تواند  ی آن بگیرند. ادغام مجدد اجباری نمیدموکراتیک تصمیم نهایی را در مورد آینده

 .مبنای رفاقت و همکاری باشد

حل ره کرد. این که در درازمدت، هیچ راهترین حقیقت اشاهمچنین باید به بنیادی

مسأله برای  سوی کاملی  به  حرکت  از  خارج  اجتماعی  و  قومی  زبانی،  منازعات  ی 

داری و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شرایطی  سوسیالیسم وجود ندارد. احیای سرمایه

  های پساشوروی،های مختلف بورژوازی، در شپهر دولترا ایجاد کرد که در آن دسته 

مند در برابر یکدیگر قرار طور نظام های مختلف قومی و زبانی را بهی کارگر گروهطبقه 

های مخالف مرزهای ملی  ها برای منحرف کردن کارگران در طرف ی ایندهند. همهمی

دارند:   مشترک  دشمن  یک  آنها  که  است  واقعیت  این  از  نظامی  مرزبندی  خطوط  و 

 .سرمایه

قومی دشم-دعواهای  و  سرمایهزبانی  که  کارگران  بین  متقابل  تحمیل  نی  داران 

ی کارگر است. در واقع، شرایطی  کنند، تنها در خدمت شکاف انداختن میان طبقهمی

که کارگران اوکراین، روسیه، جمهوری خلق دونباس و لوهانسک در آن قرار دارند به  

ب  تا  دارند  بیشتری  بسیار  اشتراکات  یکدیگر  با  آنها  که  است  معنی  و  این  حاکمان  ا 

 .شانرؤسای

وظیفه این  دارد.  وجود  بدیل  یک  که  است  معنی  این  به  تنها  واقعیت  ی این 

کارگران چپ  متحد  مستقل  جنبش  یک  برای  کردار  و  گفتار  در  که  است  گرایان 

بست  کشورهای مختلف مبارزه کنند، که قادر به پیگرد مبارزه برای خروج واقعی از بن

 .ایمگرفتهخونینی است که در آن قرار 

دولت  از  سوسیالیستی  آزاد  فدراسیون  یک  اتحاد  برای  در  تنها  نه  کارگری،  های 

جماهیر شوروی سابق، بلکه در کل جهان! این بدان معناست که ما نباید صرفاً منتظر 

ی طبیعی خود برسند. برعکس، الزم است باشیم تا اتفاقی بیفتد یا رویدادها به نتیجه 

واقعیی چپ همه تا    گرایان  یکدیگر همکاری کنند،  با  دونباس  و  اوکراین  روسیه،  در 
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یافته را در سراسر  ی کارگر سازمانی طبقه نیرویی خلق کنند که قادر باشد توان بالقوه

 .سپهر پساشوروی را رها و یک حزب چپ انقالبی بسازد

 جنبش دموکراتیک متحد کارگران تنها راه نجات واقعی است

انگیز کنونی در دونباس، ایجاد یک جنبش متحد  ت غمشرط اصلی غلبه بر وضعی

همه از  کارگران  دموکراتیک  طرفو  بلوکی  تمامی  فشارهای  از  فارغ  های  ها، 

بینانه  امپریالیستی است. این کاری بسیار دشوار است، اما همچنین تنها کار واقعاً واقع

پایان دهد، که شرایط زبرای هر کسی که می ی ندگی طبقهخواهد به بربریت جنگ 

بینانه است.  کند، تنها کار حقیقتاً واقعکارگر را در هر دو طرف خطوط نظامی ویران می

همچنین درک این نکته ضروری است که بدون یک جنبش کارگری توانمند و مستقل،  

ی سیاسی سوسیالیستی انترناسیونالیستی، »آزادی« برای کارگران  مبتنی بر یک برنامه

 .نخواهد بودهر دو طرف واقعی 

در  شکل توانمد  کارگری  جنبش  یک  و  فراگیر،  دموکراتیک  جنبش  یک  گیری 

پیشجمهوری  تعیین سرنوشت این جمهوری شرطها،  امکان  برای  ها و همچنین های 

های دزدساالر اقتدارگرا،  کسب آزادی واقعی برای کارگران اوکراین و روسیه است. دسته

کنند. اگر این جنبش دموکراتیک را بیان می  ها، فقط منافع خودهای جمهوری دولت

آینده تصمیم بگیرد خود را از اوکراین جدا کند، چنین تصمیمی باید گرفته و به آن 

ی کلیدی این است که کارگران باید بتوانند آن را بدون  احترام گذاشته شود. مسأله

 .فشار خارجی از سوی نیروهای طبقاتی بیگانه انجام دهند

در اوکراین، روسیه، لوهانسک و دونباس این است که به طور جمعی ی چپ  وظیفه 

ی سیاسی  ی خود تالش کنند، که برحسب اراده برای آزادی کارگران برای تعیین آینده

میطبقه  کارگر  مجدد  ی  ادغام  به شکل  هم  و  جمهوری  استقالل  شکل  به  هم  تواند 

های  ین، با احترام به آزادی آمیز دونباس و لوهانسک به عنوان بخشی از اوکرامسالمت

ناگزیر باید جنبشی واحد  ها، باشد. جنبش برای تحقق این امر، بهزبانی و دیگر آزادی

اوکراین و جمهوری آتشدر  آن،  برای تشکیل  اساسی  باشد. شرط  غیرنظامی  ها  بس، 

کردن و خروج متقابل نیروهای روسیه و اوکراین از خطوط منازعه است. ما باید بازی  
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زنی متقابل را که فقط درپی  های مختلف برای سرزنش یکدیگر و اتهامژوازی حکومت بور

 .ی کارگر است، رد کنیمسردرگم ساختن طبقه 

لوهانسک و   تعیین سرنوشت در قلمروهای  آزادی  استقالل و  به  دستیابی واقعی 

 یی کارگر، به پشتوانه دونباس فعلی تنها از طریق به دست گرفتن قدرت توسط طبقه

پذیر است. سیاست فعلی مقامات  »نیروی سالح«، علیه دشمن طبقاتی متقابل آنها امکان

های منزوی و در نتیجه روسیه علیه این اصل است. هم شناسایی رسمی و هم  جمهوری 

 .ی نظامی روسیه با این هدف مخالف استمداخله

مبارزه واقعی،  نجات  راه  طبقه تنها  مستقل  سازمانی  کارگر  برای یافته  ی 

 !سوسیالیسم است

 :موضع ما روشن است

 !نظامی روسیه یعلیه مداخله

 !کارگر اوکراین و روسیه به کشتار متقابل یعلیه جنگ و کشاندن طبقه

 !برای آزادی واقعی تعیین سرنوشت کارگران

 !کارگر یو مستقل به رهبری طبقه توانمند برای یک جنبش دموکراتیک

 !کشورها یکارگران همه از سوسیالیستی  برای فدراسیونی

 

 :پیوند با متن انگلیسی

Statement on Putin’s recognition of the DPR and LPR 
 

https://www.marxist.com/statement-on-putin-s-recognition-of-the-dpr-and-lpr.htm
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 پاتریک کوبرن و دیگران
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پاتریک کوبرن روزنامهیادداشت نخست نوشته گرا نگار پژوهشی سرشناس چپی 

زده و  های اخیر از مناطق بحران ی »کانترپانچ« است. کوبرن در تمامی دههدر نشریه

ای تهیه کرده است. وی در این یادداشت تهاجم  های ارزندهی جهان گزارش زدهجنگ 

داند.  بار میآمدهای فاجعهبه کویت یا همان پیپوتین به اوکراین را مشابه تجاوز صدام 

اند و در  ی ژاکوبن منتشر کردهگرای روسیه در نشریهچپ پژوهشگر دومین مقاله را دو 

اند.  آن ازجمله به سطح پایین حمایت مردم روسیه از اقدامات نظامی پوتین اشاره کرده

 نقد اقتصاد سیاسی  –

 

 ی صدام به کویت... حملهپیشروی پوتین در اوکراین مشابه  

 ای برای روسیه استفاجعه

 پاتریک کوبرن 

 

جا را  ارتش عراق به کویت حمله و آن  دستور داد  نیصدام حس،  1990اوت    دومدر  

هایی که به شکل خونین شورشبه شکست عراق در جنگ،  اشغال کند. این عملیات  

  یسازمان ملل، شکست در جنگ دوم، اشغال خارج  هاییمسال تحر  13،  سرکوب شدند

 .در شرف اتمام استاکنون تازه که های داخلی منجر شد درگیریو دو دهه 

  ی های به جمهور  ها و سربازان خود راتانک  نیپوت  ریمیوالد د،  سال بع  یاز س  شیب

ها  که استقالل آن   یفرستاد، مناطق  نیاوکرادونتسک و لوهانسک در شرق    طلبییجدا

رسم به  و    تی را  خشمگموجب  شناخت  تهد  نانهیواکنش    یانهیجویتالف  یدها ی و 

 .شدناتو  یکشورها

پوت در  .  منجر نشود  یترجنگ گستردهبه  مدت  ممکن است در کوتاه  نیاقدامات 

ی کنونی حرکت سوی جبههبه آن   یروس  یروهاین  ایکه آبه این  دارد    ی، بستگمدت کوتاه

 .ریخ ای طلب باشند ییجدا یهای به دنبال گسترش قلمرو تحت کنترل جمهور و  کنند

اوکرا  یکی کارشناسان  م  نیاز  فکر   نیهموضع  فعالً    کنم یبه من گفت: »شخصاً 

و    کند یرا در دونتسک و لوهانسک کنترل م  زیدر حال حاضر همه چ  نیاست«. پوت

 .«کندیم "مقاومت" در اختیاررا وارد قلمرو  شیروهایناو  شتریب پیشروی

https://inews.co.uk/opinion/russia-ukraine-information-war-government-intelligence-scrutiny-1469734?ico=in-line_link
https://inews.co.uk/news/world/ukraine-conflict-putins-fear-of-russian-soldiers-in-body-bags-might-be-biggest-war-deterrent-1476060?ico=in-line_link
https://inews.co.uk/news/world/vladimir-putin-permission-deploy-russia-armed-forces-ukraine-latest-news-1476117?ico=in-line_link
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دونباس است و   یفراتر از منطقه   اریدارد که بس  یاسیس   یریتأث  هیروس  یشرویاما پ 

اروپا    نیاوکرا  یندهیآ مو  پوتکند می  رتأثرا  رسم  نی.  به  دو   تیبا  استقالل  شناختن 

است.   میان برداشتهرا از    نیبا اوکرا  کیپلماتیحل دانداز راهچشم  طلب،ییجدا  یجمهور

  ی خودمختار  یتوافق اجرا نشده برا  ک ی،  2015سال    در   2-نسکیم  ینامهدر قلب توافق

 ک یپلماتیتنها راه درسید  میبود که به نظر    نیدر اوکرا  هیطرفدار روس  یهای جمهور

 .رفته است نیاز ب شهیهم یبرااکنون  حلراه نیو ا -به جلو بود   ریپذامکان

  ندیفرا»  کی  2-نسکیمخود در روز دوشنبه گفت که به نظر او    یدر سخنران  نیپوت

 شده است. سترون«

را    فید. مسکو تا چه اندازه دولت کشویمطرح م  یگریال مهم دؤس  بدین ترتیب

  عامل غربنشانده و  دستاین دولت را  که    دیگویمدام م  نیپوت  رایز  داند،یمشروع م

کامل به   یقصد دارد حمله  نیپوت  ا یکه آ  رسیم در نتیجه به این پرسش می  داند؟ یم

 . ریخ ایرا آغاز کند   نیاوکرا

نقشه   ونیزیتلو  یهاصفحه  از  فلش  یی هاپر  که  نشان   یقرمزرنگ  یهاهستند  را 

خارج    ف یممکن است از بالروس به سمت ک  یتانک روس  یهاکه در آن ستون   دهندیم

  پریدخانه دنرا در شرق رو  نیکنند تا اوکرا  یشرویبه سمت شمال پ   مهیاز کر  ا یشوند  

این اتفاق شک دارم که    هنوزاما    فتد،یروز اتفاق ب  تواند طی یکامر می  نیتصرف کنند. ا

 .فتدیکامل ب طوربه

وجود    یمحدود  یریبر سر دونباس، هنوز فقط درگعمومی  خشم    تمامیبا وجود  

هنوز مشخص    ب،یترت  نیرخ نداده است. به هم  یبزرگ  ی نظام  یریداشته است و درگ

تحر  یغرب   یکه کشورها  ستین اندازه  چه  تهاجم    ییهامیتا  مجازات  عنوان  به  که  را 

 .خواهند کرد عیتسراست،  شده یطراح نیکامل به کل اوکرا اسیدر مق هیروس

نظام  پ   نیصدام حس  یقدرت  دهه  عراق سه  پوت  شیو  با  روس  نیرا  امروز   یه یو 

  د، یجنگ  یم  رانیداشت که هشت سال با ا  یعراق ارتش قدرتمند  کتاتوری. د دیکن  سهیمقا

 نی. همچنستدیبا  کا یآمر  یدر برابر ائتالف به رهبرباعث شود که  نتوانست    زیچ  چیاما ه

که   است  جمعاصالً  معروف  کشتار  چ  یسالح  آن  به  نیپوت  که  یزینداشت،  از  وفور 

 .برخوردار است

https://inews.co.uk/news/world/has-putin-broken-the-minsk-agreement-what-the-recognition-of-donbas-region-means-for-russia-ukraine-peace-1474857?ico=in-line_link
https://inews.co.uk/news/politics/boris-johnson-announcement-live-update-key-points-sanctions-russia-ukraine-1475011?ico=in-line_link
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را مستقر کرد. اما    یارتش قدرتمند  تیراندن ارتش عراق از کو  رونیب  یبرا  کایآمر

خود را به    یروهاین   ستیاند که قرار نناتو به صراحت اعالم کرده یهاقدرت  ن،یدر اوکرا

 .جنگ بفرستند

ارسال خواهد شد، اما بر اساس   نیارتش اوکرا یبرا  زاتیو تجه حاتیدر عوض تسل

استفاده شود.   یخوبرسد که از آنها بهیبه نظر م دیبع  مزتاون،یج ادیبن تفصیلی بررسی

از سال    نیدر اوکرا  ی نظام  یصرف نوساز  که دالر  اردیلیم  2حدود    براساس این بررسی، 

که پس از   نی: »اد یگویگزارش م  نینداشته است. ا  یریتأث  چ یه  شده   تاکنون  2014

  ی گونه اصالحات اساس  چیتحت ه  یدفاع  عیو نه صنا   نیهفت سال جنگ، نه ارتش اوکرا

 «است معتبرو  تأملاند، قابل  قرار نگرفته یداری پا  ای

مسکو    یاحتماالً برا  هیروس  مدتیطوالن  یهر چه که باشند، لشکرکش  هایناکام   نیا

 .مخرب باشد  اریو بس ابد ی ادامه  یطوالن  یمدت تواندمیخواهد بود، اما  بارفاجعه

ممکن است از آنچه در دونباس به دست آورده خوشحال باشد و ادعا کند    نیپوت

زود    هنوزعام نجات داده است.  را از قتل   هیطلب طرفدار روسییجدا  ی های که جمهور 

خواهد   ریتأث  هیروس  یافکار عمومگونه بر  چهتصرف دونتسک و لوهانسک    میاست که بدان

 ی روسیه ه میضم  2014را در سال    مهیه کرک ینزما  یبه اندازه  گاهیچه  نی. پوتگذاشت

 باال نبود. هیروس ی هایکرد، در نظرسنج

  کیخود را به عنوان    ی نظام   یروهایباشد که ن  ی منطق  ن یکرمل  یممکن است برا

تر است خطرناک  ار ینگه دارد، حضور آنها بس  نیاستفاده در اطراف اوکرابدون    دیتهد

  ینظام   یرویاستفاده از ن  یآماده  هیدهد که روسینشان م  نیحمله به شرق اوکرا  رایز

  تمامی دارد،    یبستگ  یاس یس  یمانورها  رو مشاورانش د  نیبه مهارت پوت  یلیخاین  است.  

 .ستندیکه آنها اصالً ماهر ندال بر آن است  ییهانشانه

»  هیاز کارشناسان روس  یکی پوت  استعدادگفت:  اطراف   احتماالً   نیو هوش مردان 

گروه  هر  از سطح  رهبر  یکمتر  مشاوران  ن  هیروس  اناز  تزار  زمان  دوم کالیاز  ]که   ی 

 اعدام کردند[ است«. 1918در سال  ها ک یبلشو

ها ادامه داشته  حل و فصل بحران را که ممکن است سال   نیتهاجم به شرق اوکرا

آنها    گانیو همسا  ه ی روس  ن،یاوکرا  یبرا  یدخبر ب  نی کند. ایدشوارتر م  شیباشد، از پ 
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ز دل  رایاست  به  آنها  از  بی  لیاقتصاد  ناشی  تحراطمینانی  و  و گرم    یهامیجنگ سرد 

  ژهیورخ داد. به   هیکه در عراق و سور  است  یهمان اتفاق  نیخفه خواهد شد. ا  یاقتصاد

 کنند.  یو اقتصاد را فلج م  امعههستند که کل ج  مؤثری اریها ابزار بسمیتحر

برا   نیتربزرگ نورد   نامهیصدور گواه  قیتعلتاکنون    هیروس  یضربه  گاز  لوله  خط 

 الوقوع، بیقر  یبر مداخله  ی مبن  نیتوسط آلمان بوده است. پس از اعالم پوت  2  میاستر

که ماهانه   د یگویم نیو اوکرا افتیدرصد کاهش    14  برحسب دالر  هیارزش بورس روس

 .کندیبحران ضرر م لیدالر به دل اردیلیم 3تا  2

  د یبودند که او با  گمان  نیها بر ایحمله کرد، عراق تیبه کو  نیکه صدام حس  ی زمان

را آغاز کند    یبه عواقب اقدامات خود فکر کرده باشد و منتظر بودند تا مذاکرات اساس

 .این که جنگ سر رسیدتا  - انجام دهد  کیپلماتید یمانور ای

 

 پیوند با منبع اصلی: 
https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins-advance-into-ukraine-

compares-with-saddam-husseins-invasion-of-kuwait-a-disaster-for-russia/ 

 

 

  

https://inews.co.uk/news/russia-will-uk-war-ukraine-invasion-response-putin-sanctions-boris-johnson-cobra-meeting-1474784?ico=in-line_link
https://inews.co.uk/news/russia-will-uk-war-ukraine-invasion-response-putin-sanctions-boris-johnson-cobra-meeting-1474784?ico=in-line_link
https://inews.co.uk/news/russia-will-uk-war-ukraine-invasion-response-putin-sanctions-boris-johnson-cobra-meeting-1474784?ico=in-line_link
https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins-advance-into-ukraine-compares-with-saddam-husseins-invasion-of-kuwait-a-disaster-for-russia/
https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins-advance-into-ukraine-compares-with-saddam-husseins-invasion-of-kuwait-a-disaster-for-russia/
https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins-advance-into-ukraine-compares-with-saddam-husseins-invasion-of-kuwait-a-disaster-for-russia/
https://www.counterpunch.org/2022/02/23/putins-advance-into-ukraine-compares-with-saddam-husseins-invasion-of-kuwait-a-disaster-for-russia/
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 اندمردم عادی روسیه با جنگ مخالف
 ایلیا ماتویف و ایلیا بادریتسکیس

را آغاز کرده است و ظاهراً انتظار دارد که   نیتهاجم خود به اوکرا  نیپوت  ریمیوالد

ها در حال  که روس  حالی  در  – کنند. اما    ریرا تسخ  نیبتوانند مقاومت اوکرا  ش یروهاین

اشت به   میرژ  تواندیحمله م   نیا  -  د اندادهنجنگ نشان    یبراچندانی    اق یحاضر  را  او 

 کند.  ثبات یشدت ب

هنوز شده است.    د أییها تساره  نیحمله کرد. بدتر  نیشب گذشته به اوکرا  هیروس

به   هیکه ارتش روس  شده   روشن  تاکنون، اما  اطالع نداریموسعت تهاجم به طور کامل  از  

نه فقط در جنوب شرقاین  در سراسر    یاهداف امتداد    یکشور حمله کرده است،  )در 

مختلف   ی ها در شهرهاینیکرا(. صبح امروز اوخلق«  ی های جمهور »به اصطالح    یمرزها

 .شدند داریانفجار از خواب بصدای با 

کامل ارتش    میرا روشن کرده است: تسل  اتیعمل  ن یا  ی هدف نظام  نیپوت  ریمیوالد

  ستقرار ا ی به معنا  اد یاما به احتمال ز -همچنان نامشخص است  ی اسی. طرح سنیاوکرا

روس  کی طرفدار  ک  هیدولت  رهبر  فی در  م   هیروس  یاست.  مقاومت    کندیفرض  که 

  دی جد  میرژ  یشناسفهیوظ اب نیاوکرا  یو اکثر مردم عاد  خواهد خوردسرعت شکست  به

خواهد بود    حاد  هیخود روس   یبراآن    ی اجتماع   ی مدهاآیپ روشن است که  .  رند یپذیرا م

سقوط   هیروس  یهاغرب، بورس یهامیقبل از اعالم تحر  ی، حتامروز  صبح  تر درپیش  –

 را شکست.  ی قبلیرکوردها یکردند و سقوط روبل همه

 آشکارزبان    انگریجنگ را اعالم کرد، بآغاز  که در آن    نیپوت  یشب گذشته   یسخنران

  ستمیقرن ب  لیاوا  دراست که    ینظر، او تنها حکومت  ن یو استعمار بود. از ا  سمیالیامپر

  تواندینم   گرید  نی کند. کرمل  یصحبت م  یستیالیقدرت امپر  ک یآشکارا مانند    نیچن

  لیو تما  نینفرت خود از اوکرا  - گسترش ناتو    یحت  لهاز جم  -  هایتینارضا  ریپشت سا

درک  قابل  «منافع»اقدامات فراتر از    نیبه آن را پنهان کند. ا  یهیبه دادن »درس« تنب

جای  ی«خیتار رسالت»، در قلمرو دیاب می آن را در نیپوتهستند و همانطور که   یعقالن

 . گیردمی

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
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  یتیامن  یهاسیو سرو  سی، پل2021  یه یدر ژانو  یناوالن  یالکس  یر یاز زمان دستگ

  « یفراط»ا  یاند. سازمان ناوالنرا سرکوب کرده  هیدر روس  افتهیمخالفان سازمان  اساساً

شد، تظاهرات در دفاع از او به حدود پانزده هزار بازداشت منجر شد و   ی و متالشاعالم  

شدند،    میده نا  «یبه عنوان »عوامل خارج  ایشدند    تهبس  ایمستقل    یهاتمام رسانه  باًیتقر

  - است    دیجنگ بع  هیعل  یا. تظاهرات تودهکندمیرا محدود    شانتیکه به شدت فعال

از    ،یابانیو شرکت در هر اعتراض خ  ستیآنها ن  یقادر به هماهنگ  یاسیس  یروین  چیه

  هایحلقه  و  کنشگرانشود.    ی شدت مجازات مسرعت و بهجمله تظاهرات تک نفره، به

 اند. باختهخود را  یه یشوکه شده و روح دادهایرو نیاز ا هیدر روس یروشنفکر 

از جنگ در   یآشکار   تیحما  چیاست که ه  نیا  بخشنانیاطم  یهااز نشانه  یکی

آژانس   نی، آخر«لوادا سنتر». بر اساس گزارش  ستی ن  صیقابل تشخ  هیروس  یجامعه

روس  ینظرسنج دولت  توسط  خود  )که  عنوان    هیمستقل  خارج»به  شناخته   «عامل 

روس  40شود(،  یم رسمدرصد  به  از  رسم  تی ها   خلق«   یهای جمهور»  یشناختن 

درصد    45که   یکنند، در حال ی نم تیحما هیوسدونتسک و لوهانسک توسط مقامات ر

پرستی و غلیان میهن»  یهانشانه  یکه برخ  یکنند. در حال  یم تأیید  کار را    نیها اروس

است که با وجود کنترل  أمل است، اما قابل ت  ریناپذ « اجتنابحمایت از رهبران سیاسی

قادر    نیکرمل  ون،یزیدر تلو  فریبانهعوام تبلیغات  و انتشار    یامنابع رسانه  ترینمهمکامل  

 .ستیجنگ ن یبرا  یشور و شوق جادیبه ا

رخ داد،    2014در سال    مهیپرستانه که پس از الحاق کرهنیم  جیمانند بس  یزیچ

نم اتفاق  ایامروز  از  اوکرا  نیافتد.  به  تهاجم  تهاجم    جیرا  یهینظر  نیا  نینظر،  که  را 

کند. برعکس،    یاست، رد م  یداخل  تیاز مشروع   تیبا هدف حما  شهیهم  نیکرمل  یرونیب

  د یتهد  یآن را تا حد  یبقا  یو حت  کند یم  ثبات یرا ب  میجنگ رژ  ن یدر هر صورت، ا

به  نیانتخاب مجدد پوتاز کننده قانع  یشیبه نما ازین  -« 2024 یمسأله» رایز کند،یم

که انتخابات  ها  روس  هنگامی  میریاستدر  رو  -  کنند جمهوری شرکت    ز یم  یهنوز 

 .است

به    هیروس  یساده متحد شود: نه به حمله   ام یپ   کی حول    د ی چپ در سراسر جهان با

به رنج و مرگ    این اقدامات  ،وجود ندارد  هیاقدامات روس  یبرا  یهیتوج  چی. هنیاوکرا

https://www.jacobinmag.com/2019/08/russia-opposition-repression-vladimir-putin
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  نیبا اوکرا  یلمللا  نیب  یما خواستار همبستگ  ،یتراژد  یروزها  نیخواهد شد. در امنتهی  

 .میهست

 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://jacobinmag.com/2022/02/ordinary-russians-war-outbreak-

ukraine-vladimir-putin 

https://jacobinmag.com/2022/02/ordinary-russians-war-outbreak-ukraine-vladimir-putin
https://jacobinmag.com/2022/02/ordinary-russians-war-outbreak-ukraine-vladimir-putin
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ها در اوکراین،  ای نوشت »رویارویی نئونازیسردبیر کانتر پانچ روز گذشته در مقاله

نفت شل و    هایطلبان ناتو در کشورهای غربی، شرکتهای نو در مسکو، توسعهرومانف

اگر این وضعیت به جنگ جدیدی منتهی شود، جنگ جهانی    ؛انحصارات گاز طبیعی

 .« استاول در قیاس با آن جنگی شرافتمندانه 

 داری های جهان سرمایهترین وضعیتجهان دال بر یکی از بحرانی  وضعیت کنونی

و حمله  است  امروز  تا  نظام  این  تکوین  از از هنگام  یکی  اوکراین  به  پوتین  نظامی  ی 

 های مهم تاریخی است.  عطفنقطه 

وی در  ی دیوید برودر، سردبیر بخش اروپای ژاکوبن، است.خوانید نوشته چه میآن 

ز  امرو  ی،نظام  یرویاستفاده از ن  مخالفت بی قیدوشرط باکند که  این مقاله تأکید می

 نقد اقتصاد سیاسی  –ضرورتی بیش از هر زمان دیگر دارد. 

*** 

 بس است، مدعی نشوید که چپ با پوتین است 

 دیوید برودر

اوکرا  نیپوت  ریمیوالد  یحمله  ارتجاع   دستاویزهایی براساس    نی به  است.    یآشکارا 

  یبه خاطر مخالفت با پاسخ نظام   دی و نبا - ندارد   پوتین دستورکاربا   ی ارتباط چیچپ ه

 کند. آن را توجیهمتحده  االتیا

شده بود    ی دوشنبه مدع   نیپوت  ریمیاست. والد   انگیزنفرت  نیبه اوکرا  هیروس  یحمله 

 لیوسا»  قیوفصل مناقشه در دونباس به جز از طراز هرگونه حل   «فییک  میرژ»که  

را با   مسأله نیاست که ا یاکنون مدع  هیجمهور روسسیکند. رئ ی م یخوددار ی«نظام

اقدام کند،    یحل م  شتریب  اریبس  یزیرخون  این  تاکنون  از منطقه  و  دونباس    یفراتر 

 را به دنبال دارد.  یترگسترده  ویرانیو خطر  افتهیگسترش 

پوت  یی اعتنایب اوکرا  نیآشکار  استقالل   یامپراتورمآبانه   استیس  کی  انگر یب  نیبه 

 یبرا  یی، قرون وسطا  یهاسطوره ا  با ارجاع به  اشمقالهطور که در  است، همان  یارتجاع 

معروف  است. درست است،    ی دلیل کرده اقامهدر زمان حال    مجروح کردنکشتن و  

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
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که   جماه  کیاو  است  اتحاد  سقوط  کرد  ادعا    ی جعهفا  نیتربزرگ»  یشورو  ریبار 

ا   ی«کیتیژئوپل با  بود.  تصادف   نیقرن گذشته  ا   ی حال  او در  لن  نینبود که  را    نیهفته 

و    تریمیقد  یتزار  یکه نظم امپراتوراست    یکس  ؛ یعنی هماندنامی   نی»معمار« اوکرا

 .بودورو کرده ریرا ز ]برای پوتین[ معتبرتر  یبه نوع 

  یشوروا  پس  یه یرا از ضعف روسخود    تیمشروع   نیحکومت پوتتردیدی نیست که  

  ویرانی  در پیمردم  یواقع یدیناام  یدر فضا ،ی ثبات نظام بهگرفته است. باور دولت او 

  یهایریاز درگ  یاکرد. مجموعه  جاد یاای برایش  پشتوانه   ،1991قبل از    ی نظم اجتماع 

کرده است. اما اصرار او   کالیدآن را را  ناسیونالیستی  جوییتالفیخود    یبه نوبه   یمرز

زدایی خواهد کمونیسم»واقعاً  با از بین بردنش  را    نی اوکرا  نکهیبر ا  یهفته مبن  نیدر ا

  انیم  همبستگیبر »  یمبن  یشورو  هاییلفاظ  نیتری از رسم  ی«، نفرت او را حتکرد

 مردمان« نشان داد. 

مجبور  پوتین را    نیجو در اوکرازهیکوچک اما ست  ی راست افراط  تیاقل  ا یغرب    د یتهد

  ی ساز هموارکه اقدامات غرب به    تصدیق کردبه وضوح    د یحال با  نید. با اکربه حمله ن

ا  تنها نه  راه کمک کرده است.  این   از سال    لیدل  نیبه  ناتو پس    1991که گسترش 

 نیادعا کنند سرزم  کهده  بخشیان آن قدرت  گراییبه نظام   ایرا محاصره کرده    هیروس

بلکه عالوه  هستند.   د یدوم دوباره در معرض تهد  یشده در طول جنگ جهان  رانیو  یها

اقل  یبرا  نیپوت  یادعا  ،بر آن از  تکراری   نمایش  مبتنی بر یکدر دونباس    هاتیدفاع 

 . است »بشردوستانه« یمداخله

 یبرا  یگاهیکردند، جا  رانیرا و  یوگسالویو    یبی که عراق، ل  ی که کسان  نیا  گفتن

تمر ندارند،  او  کردن  جانب«مالحظه  یبرا  ینیمحکوم  دو  »هر  بلر،  ستین   ی  امثال   .

  فیو در تضع  سمیترور   هیجنگ علدر    یماد  یهمکار  قیاز طر  ن، یو پوت  ترامپ  نتون،یکل

  کیاغلب در    کنند،یم  تیاز آن حما  کنند یم ادعا    یکه همگ   یالمللنیب  نیمشترک قوان

با مستبدان متحد شدبوده  جانب بارها، واشنگتن  بارها و  راوقتی  ،  ه اند.    رقابل یغ   آنها 

ومرج موفق  آنها آغاز کرد که فقط در گسترش هرج  هیعل  ی نظام  ی حمالت  د، یاعتماد د 

آنها در زمان    تکراراز  مانع  و    - را به خاطر بسپارد    فجایع  نیدارد که ا  فهیبود. چپ وظ

 د.شوحال 

https://www.newstatesman.com/international-content/2022/02/silence-wont-make-the-ukrainian-far-right-go-away
https://www.dw.com/en/blair-putin-pledge-anti-terror-cooperation/a-1731106
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2093529,00.html
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دارد    ه،ی، از جمله در روسیداخل  استیبر سنیز    یترگسترده  یامدهایجنگ پ   نیا

سازمان  کیکه  که   با    یافتهیچپ  ضدجنگ    ی تیامن  یدولت  سازوبرگ  ک یکوچک 

 جیاز جنگ بس  تیحما یها واقعاً براروس  شتریکه ب ست یقدرتمند روبرو است. روشن ن

نظرسنجشده مراکزیهایاند:  لوادا    یی  مرکز  ممانند  با  که    دهندینشان  مقایسه  در 

سال   در  کریمه  الحاق  از  رسم  تریکم  تیحما،  2014پشتیبانی  به  شناختن    تیاز 

  د یآشکار با سرکوب شد  یدونباس وجود دارد. اما مقاومت مدن   طلب ییجدا  ی های جمهور

 خواهد شد.  مواجه

در   انیرنظامیآن غ ی اصل انی خود محدود بماند، قربان ی فعل یبه دامنه یریاگر درگ

  ی روهایدر دو طرف مرز مورد مناقشه در دونباس خواهند بود. با توجه به فشار ن  ن،یاوکرا

غرب،    یهابه کمک  یو  یو اتکا  ،روهایتندرو در داخل، عدم توازن گسترده ن  یگرایمل

 ه، یمردم روس  یاو برا  تیدشوار است. جذاب  یزلنسک  ریمیدواکنش دولت وال  ینیبشیپ 

  ز یبرانگ  نیتحس  مسلماًزادگاهش مشترک است،    یاز مردم منطقه   یاریکه با بس  یبه زبان

 .بود

ا مورد  بر  االتیدر  و  آن  ا، یتانیمتحده  اروپا  کهولو  نکنند،    رو ین  یشرق  یبه  اعزام 

و سرکوب    ن،یپوت  [ یفرض]   هایدست»آلت   شناختنمظنون  با    ،انتظار داشت  توانیم

  ی جنگشبه  یی فضا  هستند، مرتبط    مسکوادعا شود که با    صرفاً   ا یواقعاً    یی کههارسانه

از    شاید شبیه وضعیت رخ د  11پس  اصلهسپتامبر  تمرکز  جناح چپ،   استیس  ید. 

و    یتماع اج  یهارسانه  یهاتوسط غول   یبه گفتمان عموم  سیمقاومت در برابر تجاوز پل

  یمدهاآیو پ   -   یدفاع از حق پناهندگان جنگ   همچنینخواهد بود.    ی دولت  سمیکارتمک

 اسکان در اروپا خواهد بود.  یبرا  - غذا یجهان یعرضهآن بر  یاحتمال

شدت در  به  یغرب   یدر کشورها  ی اسیس-یرسانه ا  یها  ی لفاظ  ر،یاخ  یدر هفته ها

 نیهمچن نیدر داخل بوده است. ا ضد جنگ یروهای از چپ و ن ییزداتیمشروع جهت 

اشاره دارد. کارشناسان   نیاوکرا یدادهایآن در رابطه با رو یبودن و ناتوان ی واقع ریبه غ 

  ن ی. با اکنند یصحبت م  یی اروپا  یچپ و راست افراط  رد  نیپوت  مزدوراناغلب از    برالیل

کاران به روش محافظه  یروس  ی هاگارشیبانکداران و ال  را  یستیالیحزب سوس  چیحال، ه

رفتار  دکننینم   یمال  نیمأ ت   ایتالیا  یلگا  ایلوپن    نیمار  یملی  جبهه  ا،یتانیبر   متغیر. 

https://meduza.io/en/feature/2022/02/23/traumatized-by-the-news
https://foreignpolicy.com/2022/01/22/russia-ukraine-war-grain-exports-africa-asia/
https://tribunemag.co.uk/2022/02/keir-starmer-guardian-stop-the-war-nato-russia
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  ن یاو را تحس  گاهیچه  آغاز  رها دست ی الیسوس  ؛کرده است  منفعلمطمئناً آنها را    نیپوت

 .نکردند

مقا   یحت کشورها    سهیدر  اکثر  در  چپ  سرد،  جنگ  دوران  و    ی اسیس  آمادگیبا 

آن.    مؤثرتوقف    چه برسد به،  دارد  یمقابله با بحران کنون  یبرا  یترکم  اریبسی  سازمان

برخ  میتوانیم   کمدستاما   با :  میکن  هیتک  ایپایهاصول    یبر  قیدوشرط  بی    مخالفت 

با استناد    فرماندهان نظامیاز    ایمجموعه   هیتوجمخالفت با    ی، نظام  یرویاستفاده از ن

صحبت بدون ترس   یاز همه، دفاع از حق خودمان برا  ترمهم. و  طرف دیگر  اتیبه جنا

 . خیانتاتهام  ای

 

 پیوند با متن اصلی: 
ukraine-war-russia-putin-vladimir-left-https://jacobinmag.com/2022/02/the 

https://jacobinmag.com/2022/02/the-left-vladimir-putin-russia-war-ukraine
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ویف، پژوهشگر و آکادمیسین روس مقیم سن پترزبورگ را وگوی با ایلیا ماتگفت

تناقض برخی  امروزین جامعهکه در آن  را  ها و تضادهای  پوتین  ی روسیه و حکومت 

 دهد.  نشان می

ی داند که زیر سیطره ویف اقتصاد روسیه را اقتصادی گرفتار رکود ساختاری میمات

دانند. از این رو، رژیم  ها را مشروع نمیت که مردم ثروت آن های میلیاردری اسالیگارش

عنوان نظامی بناپارتیستی و سرکوبگر موردنیاز این طبقه است. وی با تشریح  پوتین به

بحرانپیکره روسیه،  امروز  طبقاتی  نارضایتیبندی  و  اجتماعی   موجود،  های  های 

های درونی این کشور  ته از بحران های نظامی و ژئوپلتیک پوتین را هم برخاسبلندپروازی

به میو  مردم  نزد  آن  مشروعیت  بحران  از ویژه  که  تحرکاتی  آن  بر  عالوه  هم  و  داند 

نقد اقتصاد    –ی ناتو ناشی شده است.  ایدئولوژی ناسیونالیسم روسی و هراس از توسعه 

 سیاسی

*** 

شدن شعله  یجرقه  ، 2022  فوریه  24  در  اوکراین   به  روسیه  تهاجم ور 

 خواهد   جهانی  آمدهایپی  که   است  زده  اروپا  را در  پرنوسانی   و  جدید  درگیری

رازآمیز   غرب   در  بسیاری   برای   روسیه  سیاست  حال،  این   با .  داشت  کماکان 

 ی جامعه  و  رژیم  با   اغلب  پوتین  والدیمیر  جمهوررئیس  شخصیت   زیرا   است، 

 ابتدا   که  مصاحبه  این   در  خاچاطوریان  رافائل.  شودمی  یکسان گرفته  روسیه

 پنسیلوانیا   دانشگاه  در  میچل  آندریا  دموکراسی  مطالعات  مرکز  پادکست  برای

پترزبورگ،   سن  در  مستقر   مدرس  و   پژوهشگر  در نشستی با   ،بود  شده  ضبط

  ایدئولوژیک  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مبانی  برسر بحث به ویفمات ایلیا

 .تر شودروشن  روسیه  ژئوپلیتیک اهداف بستر  تا  رژیم پرداختند

.  بود  روسیه  برای   اقتصادی  رکود  یدوره  2010  یدهه  که  ایدکرده  اشاره  شما

 کرد؟   چیزی تغییر  ، چه2000  یدهه  ناموزون اما نسبتأ خوب  رشد  ی دوره  از  پس

https://mitchellcenter.libsyn.com/episode-310-the-eroding-foundations-of-putins-power-ilya-matveev


 

 
 

 فیِومات   ایلیوگو با اگفت 111

 المللیبین  سطح  در  چه  و  داخلی  سطح  در  چه  امروز  روسیه  اقتصاد  وضعیت

 است؟  چگونه

 رشد  ترینسریع  که  بود  کشورهایی  از  یکی  روسیه  ،2000  یدهه  در  :ویفمات

  یدهه  در  بعد،  یدهه  در  اما.  بود  چین  مشابه  نظر  این  از.  داشت  جهان  در  را  اقتصادی

 شد؟   طوراین  چرا.  بود  درصد  1  به  نزدیک  رشد  میانگین  و  کرد  تغییر  چیز  همه  ،2010

  متفاوت   چین  اقتصادی  رشد  با   2000  یدهه  در  روسیه  در   اقتصادی  رشد   مثال،  برای

اقتصادی  از  ناشی  اقتصادی  رشد  اساساً  زیرا  بود، وضعیت  .  بود  1990  یدهه  بهبود 

 در   اساساً  که  داشت  وجود  شوروی  اتحاد  از  برجای مانده  هایکارخانه   تولیدی  ظرفیت

  این  با.  بودند   کرده  متوقف  را  خود  کار  اقتصادی  کامل  فروپاشی  دلیل  به  1990  یدهه

  همان   این   و  داشت،  وجود  تولیدی  ظرفیت  این  از  استفاده  برای  زیادی   پتانسیل  حال،

  بزرگ  وکارهایکسب  و  جدید  مالکان.  افتاد  اتفاق   2000  یدهه   در  که   بود  چیزی

 . کردند   استفاده  موجود  تولیدی  ظرفیت  از  و  دادند   انجام  برای نوسازی  هایی گذاریسرمایه

  با   روسیه  اقتصاد  مقطعی،  در  زیرا  داشت،  وجود  فرایند  این  برای  محدودیتی  اما

قبل  چیز  همه  اساساً .  کرد  کار  به  شروع  ظرفیت  حداکثر  قرار   برداریبهره  مورد   از 

  نه  که  شد  مشخص  اما  ،کردند می  کار   موجود  هایکارخانه  یهمه  بنابراین  ، گرفتمی

سرمایه  دولت   نه  و  هابنگاه کدام   موتور  و  جدید   زاییظرفیت  برای  کافی   گذاریهیچ 

پایدار درازمدت  نوعی   که  رشدی   دلیل  همین  به.  اندنداده  انجام   کند  تضمین  را  رشد 

  شدیم  مواجه بحران با  جهان  کشورهای یهمه تقریباً مانند  2009 سال  در  ما که است

  بعدی،   سال  چند  در   آن،  از  پس  اما  یافت،  کاهش   تولید  ظرفیت  از  استفاده  آن  در  که

  زمان  آن  از.  رسید  موجود  ظرفیت  از  خود  برداریبهره  حداکثر  به  دیگر  بار  روسیه  اقتصاد

 قرار  درصدی  2  تا  1  اقتصادی  رشد  با  حالت  بهترین  در  رکود،  ینقطه  در  اساساً  بعد،  به

  و   نگرفت  صورت  کافی   گذاری  سرمایه  2000  یدهه  موفق   یدوره  در.  است  داشته

 . نشد ایجاد  هاسال آن در اقتصادی رشد از جدیدی یدوره یشالوده

  آفریقای   چین،  هند،  روسیه،  برزیل، )  بریکس   کشورهای  سایر  به  اگر   حال،  عین  در

  چندین  برای  هند  و   چین  در   پایداری  بسیار   اقتصادی  رشد   شاهد   کنیم،   نگاه (  جنوبی
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 نبود.  روسیه  از  بهتر  خیلی  اقتصادی   رشد  جنوبی  آفریقای  و  برزیل  در  اما   هستیم،   دهه

 .نیست گروه  این کشورهای در میان بزرگی استثنا روسیه نظر، این از

 روند   که  دانیممی  امروز،   یروسیه  یجامعه  طبقاتی   ترکیب  به   توجه  با

شما .  است  داشته  وجود  این سو  به  1990  یدهه   از طبقاتی  اصالح و  گیریشکل 

اخیرتان در سوشالیست رجیستر، مقاله  در  طبقاتی   ترکیب  در  تغییری  به  ی 

 اخیر   های اعتراض  رخ داد و   2012–2011  های سال  در  که   پوتین   ضد   اعتراضات

 قشربندی   و  بود  چه  ها تفاوت  این.  کردید  اشاره  ناوالنی  الکسی  رهبری  به

 است؟  گونهچه  امروز  یروسیه  ی جامعه  طبقاتی

 ی طبقه  اساساً  که  را  چیزی  2000  یدهه  آمیزموفقیت  یدوره  این  : ویفمات

آورد  جدید  متوسط پدید    در   شاغالن  سفید،  یقه  کارگران  شهری،  متخصصان:  است، 

  این  و   بودند   پرقدرت  اقتصادی  رشد  سال   چندین  اقشار محصول  این.  خصوصی  بخش

.  تمرکز یافتند  پترزبورگ  سن  و  مسکو  ویژهو به  بزرگ  شهرهای  در  سفیدیقه   کارگران

  بخش  کارکنان  حقوق   دولت  همزمان،   اما   شدند،   تبدیل  مهم   اجتماعی  نیروی  یک  به  آنها

 متوسط   یطبقه   یک  شبیه  چیزی  آنها  و  داد  افزایش  را  پزشکان  و  معلمان  مانند  دولتی

 . دادند تشکیل را دولت کارکنان از متشکل موازی

 اعتراض،   برای  آمادگی  نظر  از  مثالً  زیرا،  بودند،   مردم  از  متفاوت  گروه  دو  واقعبه  هااین

 کارگران  و  خصوصی  بخش   متخصصان  به   نسبت  حکومت  عمومی   بخش  کارگران

  های مصاحبه  وقتی.  داشتند  خیابان  به   رفتن  برای  تریکم  آمادگی   سفیدیقه

  را  2012-2011  های سال  در  نایا بولوت   میدان  در  تظاهرات  آن  در   کنندگانشرکت

این  که   شدیم  متوجه  کردیم،  تحلیل از    شناخته   روشنفکران  عنوان  به  افراد  برخی 

  هویت  تر بیش  دیگر  افراد  اما .  شد  متبلور  شوروی  یدوره  در  که  اجتماعی   گروه   -   شوند می

  در.  نامیدند  مانند آن  و   وکارکسبدارای    کار،صاحب  را  خود  و   داشتند  متوسط  یطبقه 

 متوسط  طبقات:  داشت  وجود  مردم  از  گروه   دو  این  همگرایی  به  گرایش  زمان،   همان

 شرکت   فرهیخته  و   کردهتحصیل   روشنفکران  رهبری  به   اعتراضات  در  خواستندمی  جدید
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  شدند   کشیده  به لحاظ مادی  موفق  افراد  اعتراضات  به   روشنفکران  که  حالی  در  کنند،

 .خواستندمی نیز سیاسی آزادی اکنون که

  خود   نایابولوت   اعتراضات   که  است  این  گرفتیم  نتیجه  موضوع  این  به  توجه  از  ما  آنچه

رخ    «جامعه»  یا   «اقتصاد»  در  صرفاً   طبقات  تکوین.  شد  تبدیل   طبقاتی  تکوین  محل  به

 ی طبقه.  افتد می  اتفاق  طبقاتی  آگاهی   نظر  از  ویژهبه  ها، اعتراض  خود  در  بلکه  دهد،نمی

  اعتراضات نیز   خود  بلکه محصول  نبود،  اقتصادی  پویایی  محصول  فقط  روسیه  در  متوسط

 . کرد  یابیهویت-خود  به بود که شروع جاآن  از زیرا بود،

  حدودی   عمالً تا   گذشته  سال   ده   در  مطالبات   و  اعتراضات  ترکیب  اما در عین حال، 

  سمتی  به   را  جنبش  شد،   تبدیل   مرکزی  شخصیت  به  ناوالنی  وقتی .  است  کرده   تغییر

 .آورد  جنبش  به  را  روستاییان  و  کارگر  یطبقه   از  یتربیش  افراد  و  کشاند  تریپوپولیستی 

  سال   را در  مدودف  دیمیتری  از  خود  ویدیوی پژوهشی  ناوالنی  اینکه  از  پس  ویژه،  به

  بودیم،   کارگر  یطبقهی در  تربیشبسیار    اعتراضات  موج  شاهد   ما   کرد،   منتشر  2017

  سیاسی،  آزادی  برای  فقط  نه  -  بود  پوپولیستی  شعارهای  در معرض  تربیش  که  موجی

این طبقه  با  مستقیم  رویارویی   بلکه طماع.  و  فاسد  حاکم   استراتژی   ینتیجه   ی 

 . بود ناوالنی پوپولیستی

 سرکوب مورد    ایوحشیانه  طرز  که به  2021  یژانویه  در  اعتراضات  ترین موجتازه

  هایشهرستان  از  برخی  در.  ای داشتای بسیار گستردهپراکندگی منطقه  رژیم واقع شد،

در  ترینبزرگ  اعتراضات  این  روسیه،  محصول   نیز  این.  بودند  خود  تاریخ  تظاهرات 

 محلی  سیاست  در  که  بود  سازمانش  ایمنطقه  هایشعبه   کردن  باز  برای  ناوالنی  استراتژی

 . شدند فعال

 را   یتربیش  اجتماعی  مطالبات  و  شد  فراگیرتر  تر وپوپولیستی   جنبش  نتیجه،  در

برای ریاست  نامزدی  2018  سال  در  ناوالنی  که  زمانی.  کرد  مطرح را    جمهوری   خود 

و   مطرح منع  شرکت  از  کرد  انتخابات    اجتماعی   شعارهای  حال  عین  در  اما   شد،   در 

 طور   به .  کرد  مطرح ها راالیگارش  به  حمله  و  دستمزد حداقل   افزایش   مورد  در  مشخصی

  هایالیه در موضوع  این و  شد  او  انتخاباتی  کارزار  اصلی موضوع اقتصادی  نابرابری کلی، 
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  ترگسترده  جنبش را  که   بود   دالیلی   از  یکی   این .  شد  اندازطنین  روسیه  جامعه  از  وسیعی

 .کرد

 دموکرات و پوپولیست سیاستمدار یک او. نیست چپ سیاستمدار یک ناوالنی البته

  روسیه   در  را  آن  خواهدمی  و  گذاردمی  احترام  دموکراسی  لیبرال  به  که  معنا  این  به  است،

یک  او   که  آنجایی   از  اما.  بسازد   اشگفتمانی  چرخش  نیست،  چپ  سیاستمدار  واقعاً 

 . بود متناقض

  در  ناوالنی  پیشنهادی  هایحلراه  از  برخی  که  ایدکرده  اشاره همچنین  شما

 .کندمی  کمک   روسیه  اقتصاد  تر بیش  سازیبازاری  و   آزادسازی به  واقع

  است   شده  شکسته  درهم   اساساً  اکنون  ناوالنی   جنبش  که  توضیح  این  با   :ویفمات

  حالی   در.  داشتند  نولیبرالی   کامالً  دیدگاهی   دادند   مشاوره  او   به  که  اقتصاددانانی   بله،   -

  در  سازیخصوصی   گفته است  و  کند می  شدت نقد را به  شانثروت  و  ها الیگارش  او  که

سود  مالیات  همچنین   است،  غیرقانونی  روسیه از  بار  یک  پیشنهاد   بادآورده  برای  را 

 سازیخصوصی   مسئله  حل  برای  یکجا  مبلغی   این  ها الیگارش  برای.  کند می

  سیاست   این  خود،  خودی  به.  کندمی  رها  را  آنها  نتیجه  در   و   بود  خواهد  شان غیرقانونی

  به   دست  بارها  1990  یدهه  در  سازیخصوصی   زمان  از  هاکارخانه   زیرا  نیست،  خوبی

  از چه کسی باید مالیات  کارخانه  هر  برای  که  نیست  مشخص  بنابراین  -  اندشده  دست

 .گرفت

یک  مالیات  این  داریم   نیاز  ما  آنچه  این،  بر  عالوه   در   تغییر  بلکه  نیست،  باربرای 

سود  بر  واقعی   تصاعدی  مالیات  به  ما.  است  موجود  مالیاتی  سیستم .  داریم  نیاز  روی 

  دانست که باید بر سرش بحث   چیزی  را  آن   و  داشت  ابهام  موضوع  این  مورد  در  ناوالنی 

 اجرا   2020  سال  در  را  تصاعدی  مالیات  شبیه  چیزی  پوتین  خود  واقع،  در.  کرد  تأمل  و

  که  کسانی   و  ثروتمندان  برای  مالیات  نرخ  افزایش  زیرا  است،  شوخی  البته  که  -   کرد

  درصدی  13  مالیات  نرخ  از  تربیش  درصد  2  فقط  است،  دالر  میلیون  5  از  بیش  درآمدشان

  عمالً   ناوالنی،   اقتصادی  مشاوران  از  یکی  والدیمیر میلوف،.  ی دیگران استبرای همه 

  نظر   از  این موضوع.  را دلیل مخالفت با آن دانست  تصاعدی  هایمالیات  از  پوتین  حمایت

  مطالبات  نظر  از  ناوالنی  آنچه  بین  تناقض   به  و  بود  روشنگر  بسیار  اقتصادی  سیاست
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  اشاره  مشاورانش  واقعی  هایسیاست  و  کردمی  از آن دفاع  نابرابری  از  انتقاد  و  اجتماعی

 .داشت

 و  سیاسی نظام ساختار در را  تغییراتی نوع چه نایا بولوِت میدان اعتراضات

 ائتالف   -   قدرت  بلوک   کسی  چه  کرد؟   ایجاد  بعد  یدهه  در  پوتین   ائتالف 

 دهد؟می  تشکیل  امروز  یروسیه  دولت  مرکز  در  را   -  طبقاتی  هایفراکسیون

 ی طبقه  آن  در  که   دارد  شباهت   جهان  کشورهای  از   بسیاری  به  روسیه  :ویفمات

  یافته   افزایش  شدتبه   گذشته  سال  بیست  در  طبقه  ی این اندازه   و  دارد  وجود  میلیاردر

  100  از  بیش   به  نفر  چندین   از  2000  دهه  اول  یدهه  در  تنها   میلیاردرها   تعداد .  است

 یطبقه  این.  کندرا حفظ می  پوتین  که   است  ائتالفی   هسته این.  است  یافته  افزایش  نفر

  های دارایی صاحبان ترینمردم بزرگ زیرا است، بوده راحت خاص رژیم این با میلیاردر

  داد   خاصی   مشروعیت  آنها  به  پوتین.  کنندنامشروع تلقی میرا    ها آن  ثروت  و  خصوصی

  مارکس   کارل  توصیف  مشابه  وضعیت  نظر،   این  از.  کرد  دفاع   هاآن  از  جامعه   مقابلِ   در  و

  امروز  ما   که  گونهآن  بود،  اقتدارگرا  رژیم   یک  بناپارت  لویی   رژیم.  است  بناپارتیسم  از

 یطبقه  مبارزات  دلیل  به  بورژوازی  زیرا  بود، بورژوازی سازگار    حاکمیت  با   اما   نامیم، می

  استثنایی   پارلمانی  غیر  دیکتاتوری  این.  داشت  نیاز  قدرتمند  دولت  بقا به  برای  کارگر،

 . است صادق  نیز روسیه مورد  در این و بود

دولت  که  کرد   فکر  میلیاردر  یطبقه  به  توانمی  چارچوب،  این   با   و   قدرتمند  به 

 شرایط  و  کند محافظت آنها  از سازمانی و ایدئولوژیکی نظر از تا نیاز دارد پوتین شخص

فعاالن    ترینبزرگ  و   میلیاردرها .  کند  تضمین  سرمایه  انباشت  دیگر  سال  بیست  برای  را

  و  مزایا  و  برخوردارند  گیریتصمیم   در  ممتازی  موقعیت  از  هنوز  روسیه  اقتصادی

 . کنندمی  دریافت دولت  از زیادی هاییارانه

  در   اما   دارد،   وجود  اقتصادی  نخبگان  و   سیاسی   نخبگان   بین   گرمی   بسیار  یرابطه 

  با  رویارویی  تشدید.  کرد  تغییر  به  شروع  تدریجبه  وضعیت  ،2014  سال  از  عین حال،

  یطبقه   یک  از  بخشی  آنان  که  دلیل  این  به  عمدتاً  نیست،  میلیاردرها  نفع  به  غرب

  ادغام  به نیاز آنها که معناست بدان این. داخلی بورژوازی  صرفاً نه اند، فراملی دارسرمایه
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  ادغام   این  از  مانع   ژئوپلتیکی  و   سیاسی   رویارویی   این  اما   دارند،  جهانی   اقتصاد   در   فشرده

از هر چیزمهم  این .  شودمی   مالی  بازارهای   در  پول  استقراض  برای  آنها  ناتوانی  در   تر 

به    واقع شدیداً برای فعالیتبه  روسیه  تجارت  دوره،   این   تمام  در  شود؛می  بیان  جهانی

 استقراض از خارج وابسته است. 

  کاهش   آن  دنبال  به   پیدا کرد و   افزایش   مدام   2014  سال   تا   ها شرکت  بدهی   سطح

با    انباشت  رژیم  یک  سمت  به  را  خود  باید  روسیه  دارسرمایه  یطبقه  یعنی،.  یافت

 این امر مواضع .  بود  دردناک  بسیار  آنها  برای  این  و  کرد هدایت می  ترسوگیری داخلی

 ی طبقه   ائتالف  در  نخبگان  میان  در  باال،  در  بالقوه  تنش  دلیل  این  و  کندمی  تهدید  را  آنها

  دارد  وجود  ملی   امنیت  تشکیالت  و   هاالیگارش  بین  روزافزونی   تضاد   امکان .  است  حاکم 

  و   ملی  اقتصاد  ملی،  فرهنگ  مند است نفوذ خود را با »حفاظت« از هر چیزی،عالقه  که

  تربیش  را  کار  این  ملی  امنیت  تشکیالت  چه  هر.  گسترش دهد   غرب  نفوذ  برابر  در  جز آن

 . خواهد شد تربیش نفوذش  دهد، انجام

  بیان   ملی  امنیت  تشکیالت  و  فراملی  الیگارش  یطبقه  بین  تنش  این  حال،  عین  در

  تأثیرگذاری   یا  خود  سیاسی   نارضایتی   بیان  برای  مستقلی  ابزار  اولی  زیرا  یابد، نمی  سیاسی

خلع   از بورژوازی  آن   در  که  است  بناپارتیستی  رژیم  یک  این.  ندارد  سیاست  بر  مستقیم

 .کندمی عمل  میلیاردرها نفع خود به دولت و است شده  قدرت

  با  حکومت  حضانتی  شکل  این   زیرا  نداشت،  وجود  تناقض  این   2014  سال   از  قبل

تصمیمات در    آن  ، 2014  سال   از  پس   اما .  سازگاری کامل داشت  حاکم   یطبقه  منافع 

  نباید  همه،   این   با .  شد  شروع  بزرگ  وکارهایکسب  منافع  علیه  خارجی  سیاست  یعرصه 

  رژیم   از  متفاوتی   مزایای  قدرآن  وکارهای بزرگکسب  زیرا  کنیم،  اغراق  تنش  در مورد این

داشته    که  کندمی  دریافت راحتی  احساس    های کمک   طریق  از  دولت.  باشندکامالً 

 را   آنها   مسایل  نظایر آن،  و  غرب  هایتحریم  جبران  برای  اضافی  درآمد  منابع  بالعوض،

 .است کرده جبران خوبیبه

 کریمه،  به  حمله  ویژهبه  خارجی،   سیاست  هایموفقیت بر  رژیم  اندازه  چه  تا

 حمایت  کمبود  جبران  منظوربه  داخلی  بخشیمشروعیت  برای   ابزاری  عنوانبه

 است؟   کرده   اتکا  کشور  اقتصادی   رشد  کاهش  و   نابرابری،  فساد،   مورد  در  مردمی 



 

 
 

 فیِومات   ایلیوگو با اگفت 117

  روسیه   در  خارجی  سیاست  تصمیمات  که  دارد  وجود  عمومی  دیدگاه   یک  :ویفمات

 کشور   از  خارج  در  ماجراجویی  که  جایی   تا  شود،می  گرفته  داخلی   محاسبات  برمبنای

  کنم می  فکر  من.  است  داخل  در  رژیم  از  حمایت  و  مشروعیت  افزایش  به  نیاز  از  ناشی

.  شودمی تهیه جمعی طوربه گیردمی پوتین که تصمیماتی زیرا است، ترپیچیده شرایط

ها  آن  و  بحث  آنها  مورد  در  که   هستند  دولتی  مختلف  هایسازمان  و  مردم  از  هایی گروه

 روسیه   دولت  از  متفاوت  بخش  دو  خارجی  سیاست  و  داخلی  سیاست.  کنند می  را آماده

 سیاسی   احزاب  مدیریت  و  انتخابات   به  بخشی.  هستند  جمهوری  ریاست  مدیریت  و

  نهایت  در. اندیشدمی جامعه حفاظت از و خارجی سیاست به  دیگر بخشی  و اندیشد می

.  دهندمی ارائه او به متفاوتی یهاحلراه های افرادگروه این  اما گیرد، می تصمیم پوتین

 . دارد  نیز   داخلی  تأثیرات  خارجی   سیاست  تصمیمات  که  شودمی  متوجه  او   این حین،  در

  قبل  شش ماه.  بود  ناشناخته  کامالً  روسیه  مردم  عموم  برای  1999  سال  در  پوتین

 زیرا  شودحضور داده نمی  شناختیجامعه  هاینظرسنجی   در  شود،  جمهوررئیس  کهاین   از

  دوم جنگ او که زمانی  بعد،  ماه چند. نبود خطا یحاشیه از تربیش او تشخیص یرتبه 

  اتفاق   همین  دقیقاً.  یافت  افزایش  درصد  80  به  صفر  از  او  محبوبیت  کرد،  آغاز  چچن  در  را

  مورد. داد رخ کریمه در 2014 کارزار و گرجستان در نظامی  عملیات  با 2008 سال در

  اساساً   آن  در  که  نامند، می  کریمه«  »اجماع  را  آن  همه  که  کرد  آغاز  را  هاییاخیر سال 

 . کنندمی  رژیم حمایت  از  جامعه  در  ناسیونالیستی  اجماع  یک  در  مردم  درصد  80  از  بیش

  دلیل  این  کنمگمان نمی  من  اما  کند،فکر می  چیزها  این  به  پوتین  بله،  بنابراین،

  که   کنممی  فکر  خارجی،  سیاست  نظر  از.  باشد  خارجی  او در سیاست  تصمیمات  واقعی

 اوکراین   به  بالقوه  یحمله  حتی.  کنندمی  فکر  بالفعل  و   بالقوه  تهدیدات  به  نهایت  در

 شود.پنداشته می جاآن در غرب نفوذ و ناتو تهدیدات برابر در دفاع عنوانبه

 قبلی   مفاهیم  از  زمان  طول  در  آیا  و  چیست  پوتین  رژیم  ایدئولوژی

 است؟   کرده  تغییر  غیره  و  «شده  مدیریت  دموکراسی»  ، «بومی  دموکراسی»

 چیست؟  امروز گراییدولت  و   ناسیونالیسم  ترکیب  ویژگی



 خود است   یهاتناقض  یدر چنبره  نیپوت  میرژ 118 

برای    متعارف  نام   یک  این.  ندارد  وجود  این ترکیب  مورد  در  ایویژه  چیز :ویفمات

آن  اما   کند، نمی  حمله  نخبگان   به  کس   هیچ.  است  راست  جناح  پوپولیسم بر    عالوه 

  واقعیت   یآگاهانه  تغییر  برای  تالش  هرگونه  آن که  معنای  به  دارد،  وجود  کاریمحافظه

 رد  شهرگراییآرمان  گسترده تحت عنوان  اصالحات.  گیرداجتماعی مورد انتقاد قرار می

 مضمون  این.  است  شکست  به  محکوم  ابتدا  همان   از  جامعه  ی آگاهانه  بهبود  زیرا  شود،می

 .چشمگیر دارد حضور ناسیونالیسم کنار در روسی ایدئولوژی در کارانهمحافظه

 انگلیسی  یکلمه   که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  روسی،  ناسیونالیسم  درک  برای

  یعنی   است،  Rossiyskiy  معنای  به  اول،.  است  چیز  دو  معنای  به  روسی  زبان  در  »روسی«

 معنای  به  دوم، .  یابدمی  تعلق  روسیه  معاصر  ملت   به  روسیه   فدراسیون  شهروند  عنوان  به

Russkiy پوتین  این،   از  پیش.  است  فرهنگی  و   قومی  توصیف  یک  تربیش  که  است  

 مثال   عنوان  به  ،تربیش  یا  2012  سال  از  پس  اما  کرد،می  استفاده Rossiyskiy از  تربیش

 Russkiy از  تربیشی هرچه  استفاده  به  شروع  کرد،می   صحبت  کریمه  مورد  در  وقتی

  تمدن  نه   کرد،   صحبت  Russkaya  روسکایا   تمدن   زادگاه   عنوانبه  کریمه  مورد  در   او   کرد.

 که  است  قومی  یمؤلفه   این  دارای  اکنون  روسی  ناسیونالیسم.   Rossiyskayaروسیسکایا  

  که   کندمی  ادعا   اساسی  قانون  متمم.  شد  منعکس  جدید   اساسی  قانون  در  نهایت  در

 .شودمی تشکیل - Russkiy -  روس مردم توسط دولت

  کاهش   حدودی  تا   2014  سال  از  پس   غیرقانونی   مهاجرت  موضوع  حال،   عین   در

  آنها .  است  شده   تمرکز  غرب   تهدیدات  بر   خیلی   تلویزیونی  در تبلیغات  زیرا  است،   یافته

  بنابراین، .  اندنکرده  صحبت  جامعه  به  آنها   احتمالی  آسیب  و   مهاجران  مورد  در  آنقدر

  قومی  ناسیونالیسم  این  متناقض،  طور  به  اما  بود،  قومی  ناسیونالیسم  نوبت  اگرچه

 هراسانهبیگانه  نگرش  این  همه،  این  با.  داشت  تربیشو تنوع    ترهراسی آشکارِ کمبیگانه

هر از گاهی برای به هراس افکندن به کار    و  رسمی  تبلیغات  در  هنوز  مهاجران  به  نسبت

 . رودمی

  دقیقاً   کسهیچ.  است  سنتی،  هایارزش   اصطالحبه  گرایی،سنت   چیز،  سومین

 انواع   و  فمینیسم  جنسی،  دگرباشان  با  مخالفت  اساساً،  اما  چیست،  هااین  داندنمی

 .است اجتماعی پیشرفت
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مختص  سه  این  مجموع،  در  ایدئولوژیک   کشکول  بلکه  نیست،  روسیه  همگی 

  اروپایی  گرایراست  احزاب  در  توانیدمی  که  است  متعارف  نسبتاً  راست  جناح  پوپولیستی

  که   گفت  توانمی  حتی.  کنید   پیدا  متحده   ایاالت   در  خواهجمهوری   حزب  در  واقع   در   و

 ! شود تبدیل  آمریکا در موفق راستیدست  سیاستمدار یک  به تواندمی امروز پوتین

 بدون   پوپولیستی  سیاست  یا   «مردم  بدون  پوپولیسم »  ی ایده  به   شما 

 داشت   نظر   در  رژیم.  کنیدمی  توجه  هاخیابان  در  واقعی   پوپولیسم

مقابل  را  خودش  تظاهرکنندگان  ترس   از  اما  کند،   بسیج  ناوالنی  حامیان  در 

 خیابانی  جنبش  یک  ترویج  در مورد  همیشه  مهار از دستش برود،   مبادا  کهاین

 طریق  از  داخلی  مشروعیت  از  که  است  جالبی  یپدیده  این .  اختیاط به خرج داد

 ملموسی   حمایت  عمل   در  اما   کندمی  استفاده   جعلی   انتخابات  و   هاگیریرأی

 .کندنمی  ایجاد

  متحده   ایاالت  به   اگر  بار دیگر،  زیرا،  است،  متناقض  ایتا اندازه  که  موافقم  :ویفمات

  را حتی  آنها پتانسیل  و  داشت، را خودش خیابانی  هایجنبش ترامپ دونالد  کنیم،  نگاه 

  در   چیزی  چنین  هرگز .  داد  نشان  کنگره  ساختمان  به  هجوم  با  آمیزخشونت   طوربه

  در .  است  نبسته  شرط  خیابانی   بسیج  روی   گاه هیچ  زیرا  افتد، نمی  اتفاق  پوتین  یروسیه 

  را  متقابل  تجمعات  کرملین برخی  ،2012–2011  هایسال  در  مخالفان  تظاهرات  طول

با پرداخت پول    رؤسایشان  را  مردم  و  بودند  شدههماهنگ  کامالً   آنها   اما   کرد،   سازماندهی 

  تر بیش.  کردند  برگزار  روسی  محبوب  هنرمندان  برخی  را  هایی کنسرت.  برده بودند  آنجا  به

 . خیابانی حرکت اصالً یک تا  بود، شهرداری جشن شبیه

 این به حدی تا است، کرده اجتناب خود حامیان واقعی بسیج از رژیم هنگام، آن از

این   آن، هایارزش  و  رژیم از حمایت در حتی بسیجی، چنین که  ترسیدندمی که دلیل

 بسیج   برای  تالش  جای   به  رژیم  مدتی،  از  پس.  بشورند  پوتین  علیه  خطر را دارد که مردم

  هر  سرکوب  برای  دولتی   منابع  از  استفاده   و   صرف   و  محض  سرکوب  به  بالقوه،   حامیان

  ونزوئال  با  را  روسیه  روسی  هایلیبرال.  کرد  بسنده  شده   سازماندهی   اپوزیسیون  نوع

  اما، .  است  مادورو  نیکالس   یا  چاوز  هوگو  شبیه  دقیقاً  پوتین  گویندمی  و   کنندمی  مقایسه
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  چاوز  با   را  پوتین توانیدمی  چگونه.  هستند  مقایسهقابل  غیر  کامال   هایی موقعیت  واقع،   در

 چاوز   از  خودشان  هایبدن  با  کلمه  واقعی  معنای  به  خیابان  در  مردم  وقتی  کنید،  مقایسه

.  افتدنمی اتفاق  روسیه در هرگز این شبیه حتی چیزی کردند؟  محافظت کودتا  برابر در

 .است بوده  متکی  ملی امنیت سازوبرگ به همواره پوتین

.  نیست  نیوز  فاکس  به  شباهتبی  داریم  روسیه  تلویزیون  در  ما  آنچه  تبلیغاتی،   نظر  از

  جناح  خیابانی مشابهی از سوی  جنبش  کنیم،   نگاه   ها خیابان  به  اگر   حال،  عین  در   اما

 .است خیابان در مردم بدون پوپولیسم  نظر این از بنابراین نداریم، راست

 تقریباً   که  ایمبوده  سیاسی  و  قانونی  معیارهای  از شماری  شاهد  ها، سال  طی

 جمهوریریاست   مقام  در  پوتین  حضور  کردن  ترطوالنی  منظور  به  در همان زمان

را  اما  اند، شده  ابداع کار  داد  نامحدود  طوربه  تواننمی  این   برخی .  انجام 

 مند نظام  بحران   کند،   گیری کناره  قدرت  از   او   اگر   که   اند کرده  بینیپیش

 جانشین  هنوز  او  که  دلیل  این   به   دقیقاً   کند، می  ایجاد  سیاسی   مشروعیت 

 پرهیز   گمان  و   حدس  از   باید   که این  وجود   با .  است  نداده   پرورش  را   مشخصی 

 است؟   قبول  قابل  تحلیل  این  شما  نظر  به   کنیم، 

  پذیری آسیب  ترینبزرگ  که   دارد  وجود   نظر  اتفاق  سیاسی  علوم  در  تقریباً   :ویفمات

  به   اگر.  است  جانشینی  یمسأله  داریم،  روسیه  در  آنچه  مانند  گراشخصیت  هایسیستم 

 مستبدان  یهمه  موفقیت  با   تاکنون  آنها   از  برخی  کنیم،  نگاه   مرکزی  آسیای  کشورهای

کردهرا    قدیمی    مشروعیت   مشکل  اما.  دارد  وجود  امکان   این  بنابراین  اند، جایگزین 

 . است ترعمیق

  و   انتخاباتی  مشروعیت  بر  انتخاباتی،  اقتدارگرای  ی هارژیم  سایر  مانند  روسیه،  رژیم

 این .  شود  تقلب  انتخابات  خود  در  کهولو آن   است،  توسط مردم استوار  رهبران  انتخاب

  تا   زیادی داشته باشید   نیاز  انتخابات  در  تقلب  به   شما  اگر  زیرا  دارد،   ذاتی   مشکل   یک

 منبع  این  از  توانیدنمی  کنید،   بازنویسی  کامل  طوربه  را  انتخابات  نتایج  که  حدی

پلیس    که  بودیم   شاهد   ، 2021  سپتامبر  در  انتخابات  آخرین  جریان  در .  بگیرید  مشروعیت

  وظایف زیرا راند، بیرون گیریرأی  مراکز از را پترزبورگ سن در انتخاباتی رسماً ناظران
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  انتخابات  دست،  این  از  مواردی.  دادند می  انجام  انتخابات  در  تقلب  ثبت  برای  را  خودشان

  انتخابات.  است  عیاری تمامیک مضحکه  که شودمی  واضح   بسیار  زیرا  کند، می  معنا بی  را

اینهمه  تا   باشد  واقعی  چیزی  شبیه  باید  حداقل  این  غیر  در.  شود  عملی  چیزها  ی 

 . دهد می دست از زاییمشروعیت یوسیله  عنوانبه را خود کارکرد صورت،

  مانند  چیزی توانیدمی سنتی، جوامع از برخی در. ندارد بدیلی هیچ انتخابات اساساً

  استبدادی   رژیمی  که  است  این  تناقض.  نه  روسیه  در  اما  باشید،  داشته  موروثی  سلطنت

  وقتی   شود،می  معنابی  کامالً  انتخابات  که  زمانی  بنابراین،.  انتخابات است  بر  مبتنی  اما

  از  که  طورهمان  –  کنند   بازنویسی   آرا  شمارش  بدون  حتی  را  نتایج   شوندمی  مجبور

 همین   دقیقاً  اخیر  انتخابات  طول  در  جاها  از  بسیاری  در  یابیم،نتایج درمی  آماری  توزیع

 بسیار  مشکل  یک  این.  ندارد  مشروعیت وجود  واقعی  منبع  پس  -  دادند  انجام  را  کار

 .است عمیق و  واقعی

 از  یکی روسیه متحده،  ایاالت کنار در دهد، می نشان  که  ایمدیده را آماری 

 یافته توسعه  کشورهای  میان   در  را  واکسن   به   نسبت  تردید  سطوح   باالترین 

  روسیه  اجتماعی  پیوستار  بر  تأثیری  نوع  چه  گیری   همه  این.  دهدمی  نشان

 گذاشته  تأثیر  رژیم  مشروعیت  و   ثبات  بر  چگونه  گیری همه  این   است؟  داشته

 است؟

  این   در  باید.  است  شکست  حکم  در  کنم می  فکر  بحران،  مدیریت  نظر  از  :ویفمات

  یک  از بیش گیریهمه ابتدای از شناسان،جمعیت یگفته به. باشیم شفاف  بسیار مورد

 به میزان  که  دهدمی  نشان  صراحتبه  این.  اندداده  دست   از  را  خود  جان  نفر  میلیون

 .است خورده شکست دولت هایسیاست بود، دولت دست در چیزی که

 یهمه  در  واقع  در  و  است  زیاد  بسیار  روسیه  در  واکسن  مورد  در  سوءظن  و  تردید

این    توانیدمی  که  اندبر این گمان  برخی.  است  چنین  شوروی  فروپاشی  از  پس  کشورهای

  نظر  به  منطقی.  دهید  توضیح  اقتدارگرا  های دولت  به  عدم اعتماد افراد   برمبنای  را  مسأله

  آنها   که  بینیم می  کنید،  نگاه  صربستان  مانند  کشورهایی  به  اگر   آن،  از  پس   اما   رسد، می

 . تردید در مورد واکسن نرخ بسیار باالیی دارد اما  دارند دموکراتیک یهادولت واقع در
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زیادی    دولت  حدودی   تا   بنابراین،.  است  پساشوروی  اندازچشم  ی آینده  این کار 

 تردید افراد نسبت به  ها در واکنشآن که بگویم توانممی کماکان اما. بکند توانستنمی

  گرفتن عکس  دادند،   انجام  جهان  رهبران  که  ساده  بسیار  کار  یک.  قصور کردند  به واکسن

 شده  واکسینه  که  شد  منتشر  خبر  یک  فقط  پوتین  مورد در  .  هنگام واکسیناسیون بود

  چندین  احتماالً  اما.  است  کرده  دریافت  را  واکسن  کدام  که  داده شود  توضیح  کهاین  بدون

 .نکردند   دریافت را واکسن از این دست خطاهایی دلیل به نفر میلیون

  هایدهه  در  ناکافی  گذاریسرمایه  دلیل  به  روسیه،  درمانی  هایمراقبت   سیستم

هزینه  اساساً   که  -   نامند می  «سازیبهینه »  آنچه  با  همراه  گذشته،   نظام  و  ها کاهش 

بود  کامالً  است،  ریاضتی   و   بود،  کامل  یفاجعه  یک  این  کلی،  طور  به.  درهم شکسته 

  نیز  اینجا   در.  بود  قرنطینه  تحمیل  عدم  سیاسی  یمحاسبه  کرد،  تشدیدش  که  چیزی

آرای   کاهش  از  ترس  دلیل  به  اقتدارگرا  رژیمی :  دارد  وجود  ناسازه   یک  میزان 

  یهامحدودیت  که  میان مردم است  در  خود  محبوبیت  نگران  آن  از  بیش  جمهور،رئیس

 . کند  اعمال را زیادی

  حال،   عین  در  بود،  شکست  ساختاری دلیل این  عوامل   برخی  گفت  توانمی  اگرچه

برای  مشخصاً چندانی    در  کافی   گذاریسرمایه  نشد،  انجام  مردم   کردن  متقاعد  کار 

  افزایش   و   هابیمارستان  به  یتربیش  منابع  باید   و  نگرفت  صورت  درمان  و  بهداشت  یحوزه 

 . شدمی داده پزشکان اختصاص حقوق 

 کرده  برانگیزترچالش  را  خیابانی  هایجنبش  و  دهیسازمان  گیرهمه  بیماری

 تحقق   قابل  دیگر  است  ممکن  او  جنبش  و  است  شده  زندانی  ناوالنی.  است

  لیبرال  اپوزیسیون  برای  که  ببینیم   توانیممی  را  هاییراه  و  الگوها  نوع  چه.  نباشد

 گیرد؟ می  شکل  چپ  و

  زیرا  نداریم،  یافتهسازمان  اپوزیسیون  روسیه  در  اکنونهم  ما  متأسفانه،  :ویفمات

است  نابود  اساساً از هر چیز،.  شده    حتی   -  عمومی  تظاهرات  و   تجمعات  تمامی   قبل 

  چند .  است  ممنوع  دولت  گیریهمه  هایمحدودیت  یبهانه  به  -  نفرهتک  یهااعتصاب

  خیلی  اما   کردند،  تجمع   محدودیت  ضد  تظاهرات  قالب  در  شدن،  متفرق   بدون  مردم  بار

 .کند متفرق  را تظاهرات کالً  که است این دولت استراتژی کلی، طور به و است نادر
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 که  گرفت،  صورت  نگارانروزنامه  و   مستقل  هایرسانه  به  بزرگی   هجوم  عالوه بر این، 

  فعالیت  هم  هنوز  اگر  و  اندشده  اعالم  خارج  عوامل  اساساً  حاضر  حال  در  شانهمه

  کامل   طور  به  ناوالنی  سازمان  به  حمله.  دهندمی  انجام  محدودی   بسیار  شکل  به  کنند، می

  کردند  مهاجرت  دیگر  کشورهای  به  نزدیکانش   یحلقه   است،   زندان  در   او:  کرد  نابود  را  آن

 .هستند زندان در نیز همکارانش از بسیاری و

  در   خصوص  به  سیاسی  ابتکارات  برخی  و  هستند  آزاد  هنوز  برخی  که  است  روشن

 شهرداری  انتخابات  است  قرار امسال  مسکو، در  مثال،  عنوان  به. دارد  وجود  محلی  سطح

 مجاز   با مقیاس کوچک  سطح  این  در  مستقل  هایفعالیت  برخی  احتماالً  و  شود  برگزار

 . ندارد چندانی قدرت شدن، انتخاب صورت در حتی زیرا اپوزیسیون، بود، خواهد

از پیش موجود دموکراسی    دستگاه .  است  تاریک  بسیار  تصویری  این   کلی،  طور  به

 را  مستقل  سیاسی  یهافعالیت  برخی  حتی  و   انتخابات  ظاهر  که  شده،  مدیریت  بومی و 

.  شد  غیرممکن  مخاطرات  افزایش  دلیل   به  کردند،   حفظ   کرد،نمی  تهدید   را  رژیم  که

  رژیم.  است  رژیم  ضد  بر  بسیار  جامعه  هاینگرش  و  است  واقعی  بسیار  مخالفت  اکنون

 . کند خطر  در مورد چیزی نیست حاضر

کنونی  افراد  برخی   مقایسه   شوروی  اتحاد  در  آندروپوف  یوری  یدوره  با  را   وضع 

  مخالفان  یهمه  رسید،  قدرت  به  1980  یدهه  اوایل  در   آندروپوف  که  هنگامی .  کنندمی

کا    در  او  یسابقه.  کرد نابود  شوروی  اتحاد  در  را  جنبش  این   اساساً  و  انداخت  زندان  به  را

 فرستادن  با  را  حاکم  دولت  از  محافظت  و  انضباط  و  نظم  تضمین  یساده  هایگ ب روش

  درست.  شد  شروع  بعد  سال  سه  فقط  پرسترویکا  اما.  آموخته بود  او  به  زندان  به  همه

  ممکن   چیز  هیچ   دیگر  و   شودمسدود می  ها فرصت  یهمه  رسید می  نظر   به  که   زمانی 

 بشود. تکرار دوباره چیزی چنین شاید. کرد تغییر چیز همه ناگهان نیست،

 پیوند با منبع اصلی: 
https://jacobinmag.com/02/2022/russia-navalny-billionaires-

west-democracy-repression 

 

https://jacobinmag.com/2022/02/russia-navalny-billionaires-west-democracy-repression
https://jacobinmag.com/2022/02/russia-navalny-billionaires-west-democracy-repression
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قدرت  ی خاورمیانه و ازجمله کتاب  ها کتاب و مقاله دربارهی دهژیلبر اشکار نویسنده
م چامسکی نوشته اهمراه با نوکه    مخرب: خاورمیانه و سیاست خارجی ایاالت متحده 

 نقد اقتصاد سیاسی   –است. 

*** 

 ی جنگ سرد جدید است که در نتیجه  عطفنقطه تهاجم روسیه به اوکراین دومین  

ور شده  جهان در آن غوطه  از آغاز قرن حاضرت متحده برای گسترش ناتو  تصمیم ایاال

بود. این حمله با    2003آمریکا به عراق در سال    ی، حملهعطفنخستین نقطه است.  

شکست کامل در دستیابی به اهداف امپریالیستی ایاالت متحده به پایان رسید. بهایی  

  وحشتناک -پردازد می اشی همسایهکشورها ه همراهو هنوز هم ب -که عراق پرداخت 

به شدت کاهش  را  برای حمله به سایر کشورها    امریکابوده است، اما تمایل امپریالیسم  

 مؤید آن است.از افغانستان  امریکاکه خروج اخیر چنانه است، داد

خواهد    رقمسرنوشت تهاجم روسیه به اوکراین، گرایش سایر کشورها به تجاوز را  

های جهانی  قدرت یخود شکست بخورد، تأثیر آن بر همه یبه نوبه  این تهاجم د. اگرز

بازدارنده خواهد بود. اگر موفق شود، یعنی اگر روسیه موفق شود  غایت  بهای  و منطقه

وضعیت جهانی به سمت    فروریزی»رام« کند، تأثیر آن  های روسیه  اوکراین را زیر چکمه 

بی و    مهارقانون  بود  خواهد  از  به  جنگل  برای  متحدانش  و  آمریکا  امپریالیسم  خود 

 . بخشدارت میجس شانسرگیری مواضع تهاجمی

امروز قهرمانانهتا  مقاومت  طیف    ی،  اوکراین  مرتجع  تحسین  کلی مردم  کنندگان 

چپ امپریالیسم  افراطی جهانی و افراطی تا حامیان شبه -افروالدیمیر پوتین، از راست  

هم ریخته است. پیروزی پوتین در اوکراین این طیف سیاست ارتجاعی را  روسیه را به 

 .شدت تقویت می کندبه
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 برسر های واقعی  تهاجم روسیه، در صفوف ضد امپریالیست  کلیفراتر از محکومیت 

ی وجود داشته هایجنگ جاری نیز سردرگممسائل مربوط به    در موردخاص    گیریموضع 

 است. روشن شدن این موضوعات مهم است. 

بس فوری و بازگشت  آتش». درخواست از روسیه برای توقف حمالتش و دعوت به  1

مذاکره میز  حمله  «به  زمان  در  ما  نیست.  از    یکافی  عراق  به  زبان    گونهاینآمریکا 

بلکه خواستار عقب   ی«سازمان ملل» نشینی فوری و بدون قیدوشرط  استفاده نکردیم، 

طرح  کشور دیگر    بهیک کشور    جاوزت  تمامی مواردطور که در  متجاوزان شدیم، همان

خروج عالوه بر آن  بلکه    تنها باید خواهان توقف تجاوزایم. به همین ترتیب، ما نهکرده

 ین باشیم.فوری و بدون قیدوشرط نیروهای روسیه از اوکرا

 - شودمی از خاک اوکراین متریسانتیهر  شاملنشینی روسیه  عقب  درخواست. 2

بر سر تعلق یک  به آن حمله کرد.    2014که روسیه در سال    ایمنطقه  شامل وقتی 

در این نمونه، شامل کریمه   –منطقه به یک کشور در هر جای جهان اختالف وجود دارد  

و قانون قدرت    عریانپذیریم که این مشکل با زور  نمیگاه  هیچ  – و مناطق شرق اوکراین  

بلکه   شود،  آزادانهباید  حل  اعمال  طریق  از  تنها  تعیین برای  مردم    یهمیشه  حق 

 سرنوشت دموکراتیک آنها حل شود.

نظامی یک نیروی امپراتوری علیه نیروی   ی مستقیم. ما مخالف درخواست مداخله3

پرواز ممنوع.    یبا ایجاد منطقه   خواهو    مستقیم زمینیی  خواه مداخلهدیگر هستیم،  

نیروی امپریالیستی   یهمهنظامی مستقیم    یعنوان یک اصل کلی، ما مخالف مداخلهبه

آرزوی  یمنزله هستیم. درخواست از یکی از آنها برای درگیری با دیگری به همه جادر 

یچ راهی وجود ندارد که  ای است. عالوه بر این، ههای هستهجنگ جهانی بین قدرت

های  قدرتابرالملل انجام شود، زیرا اکثر  حقوق بین  چارچوبای بتواند در  چنین مداخله 

دارند.   وتو  ملل حق  سازمان  امنیت  شورای  در  آنامپریالیست  درک به  کهولو  راحتی 

هایی  درخواست میدی چنین  ون  سرممکن است از    در اوکراینکه قربانیان تجاوز    کنیممی

 . استای های غیرمسئوالنه خواسته  هااینته باشند، داش
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در این مورد    -تسلیحات دفاعی به قربانیان تجاوز    قیدوشرطبی  ما طرفدار تحویل.  4

می  به خود  خاک  به  روسیه  تهاجم  با  که  اوکراین  ضد    -   جنگد دولت  هیچ  هستیم. 

یتنام علیه جنگ و  خواست که واردنمیامپریالیست مسئولی از اتحاد شوروی یا چین  

بشودتهاجم   اما همهامریکا  امپریالیست  ی،  تحویل   رادیکال های  ضد  افزایش  طرفدار 

  ی تسلیحات مسکو و پکن به مقاومت ویتنام بودند. دادن ابزاری برای مبارزه با متجاوزان

 یعادالنه هستند، یک وظیفه  یبسیار قدرتمندتر به کسانی که در حال مبارزه با جنگ

هایی با همبستگی اولیه است. مخالفت آشکار با چنین تحویل   مقدماتیانترناسیونالیستی  

 .است تناقضدر تجاوز با قربانیان 

نگرش  5 هایی بودیم که  نسبت به تحریم نداریم. ما طرفدار تحریم  عام. ما اصوالً 

می قرار  هدف  را  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  و  دولت  تحریمهمچنین  داد  هایی  طرفدار 

اسراییل استعماری  اشغالگران  تحریم  یهستیم که  ما مخالف  قرار دهد.  هایی  را هدف 

های  جنگ تحمیل شد، زیرا تحریم  با  1991عراق در سال    کشوردیم که پس از نابودی  بو

بر  کشی شبه نسل  بهای اعمالمرگباری بودند که هیچ هدفی عادالنه نداشتند، بلکه به  

دند.  بو  امریکاانقیاد یک دولت در برابر امپریالیسم    در خدمتصرفاً    یک کشور،  مردم

غربیقدرت تهاجم    های  دلیل  مجموعه   روسیهبه  اوکراین  تحریم  یبه  از  های  کاملی 

ممکن است توانایی رژیم    اًها واقع اند. برخی از اینجدید علیه دولت روسیه اتخاذ کرده

ممکن    هم استبدادی پوتین را برای تأمین مالی ماشین جنگی خود کاهش دهد، برخی  

  الیگارشم یا دوستان  که تأثیر زیادی بر رژیروسیه باشد بدون این  به زیان مردماست  

بی با  همراه  روسیه  تجاوز  با  ما  مخالفت  باشد.  داشته  دولتآن  به  ما  های  اعتمادی 

ها حمایت کنیم و  های آنامپریالیستی غربی به این معنی است که ما نه باید از تحریم

 ها باشیم. نه خواستار لغو آن 

درخواست  ، این  خواهیترقیترین مسئله از منظر  صریحترین و  سرانجام، واضح.  6

همه که  شود،    یاست  باز  اوکراینی  پناهندگان  روی  به  همهچنانمرزها  برای   ی که 

این مرزها باید  آیند،  از جهان که می   ایپناهندگان از جنگ و آزار و اذیت از هر نقطه 

ن  طور عادالنه بیآن باید به  یپذیرایی و اسکان پناهندگان و هزینه  ی. وظیفهباشدباز  
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کشورهای ثروتمند تقسیم شود. به آوارگان داخلی در داخل مرزهای اوکراین    یهمه

 .های فوری بشردوستانه باید ارائه شودنیز کمک

 همبستگی با مردم اوکراین! 

 پیوند با متن انگلیسی: 

https://newpol.org/a-memorandum-on-the-radical-anti-

imperialist-position-regarding-the-war-in-ukraine/ 

 

https://newpol.org/a-memorandum-on-the-radical-anti-imperialist-position-regarding-the-war-in-ukraine/
https://newpol.org/a-memorandum-on-the-radical-anti-imperialist-position-regarding-the-war-in-ukraine/
https://newpol.org/a-memorandum-on-the-radical-anti-imperialist-position-regarding-the-war-in-ukraine/
https://newpol.org/a-memorandum-on-the-radical-anti-imperialist-position-regarding-the-war-in-ukraine/
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تهاجم    ،گفت  این کشور در سخنرانی در پارلمان    ، صدراعظم آلمان، شولتسوالف  ا

اوکراین به  تاریخ قاره  نچرخش دورا»آغاز یک    روسیه    افزود:« و  ما رقم زد  یرا در 

.« آری! این واقعه تبلور فصل نوینی  جهان از این پس، دیگر جهان پیش از آن نیست»

تهاجم امپریالیستی روسیه به  المللی است.  تاریخی در سطح روابط بین  های چرخشی از  

پدیده ابتدابهاوکراین  رخداد حلقه ای  این  نبود و در خأل هم حادث نشد.  از  ساکن  ای 

ی گذشته در ساختار نظم جهانی ایجاد  تغییر و تحوالتی است که طی دو دهه  یسلسله 

واحوال هنگام با لحاظ کردن اوضاعهماست.    المللی را برهم زدهشده و تعادل نظم بین

ای از یک  سان قطعهتر، بهمشخص در اوکراین، این رخداد را باید در بافتاری گسترده

های  بندیی قدرت میان بلوکپازل بزرگ در مقیاس جهانیـ  یعنی آرایش مجدد موازنه 

بازتقسیم حوزه نفوذ آنامپریالیستی و  به مدد جنگ و قوای نظی  تبیین و  ها  امی ـ 

اختصار رئوس کلی این پویش و تحول جهانی را به ی حاضر، بهتحلیل کنیم. در مقاله

 کِشیم. تصویر می

آمیزِ پرشمار از سوی بلوک های اخیر، مانورهای نظامی و تحریکها و هفتهدر ماه

در جریان بوده و فضای    های اصلی ناتو از دیگرسوروسیه و متحدانش از یک سو و قدرت 

چون شمشیر داموکلس باالی سر مردم منطقه میلیتاریستی همواره خطر جنگ را هم

نگرانی مدت،  این  در  است.  داشته  تمامنگه  جنگ  درگیری  سر  بر  همواره  و  ها  عیار 

و  های اصلیِ ناتو  درتانگیز و حتی شروع »جنگ جهانیِ« دیگر میان روسیه و قنفرت 

گاه  ی هر انسانی حبس کرده بود؛ گویی هیچها را در سینه بار آن، نفسپیامدهای فاجعه

های پرطمطراق،  لفاظیتمامیِ  کند.  های امپریالیستی بشریت را رها نمیکابوس جنگ

های اروپایی و آمریکا  های فشرده و مستمر میان دولت روسیه و قدرتنشست و رایزنی

حاصل ماند و  صوص بحران اوکراین بیهای گزنده درخو نیز جنگ تبلیغاتی و تهدید

 ی عمل پوشاند. سرانجام تهاجم نظامیِ امپریالیسم روسیه به اوکراین جامه 

مذاکرات مستمر میان روسیه و قدرت بر سر »قاچ کیک  ظاهراً  غربی  های بزرگ 

»دیپلماسی«   یآمیز« در پی نداشت و نتوانستند به واسطه اوکراین« حاصلی »مسالمت 

المللی« بر سر لغو درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو به  و منطق »قوانین نظم بین

بود اگر  های غربی و سران ناتو بسیار »دردناک« می»توافق« برسند. چراکه برای قدرت

ازپیش  کردند بیشنهادند، که اگر چنین میی روسیه گردن میرأساً و آشکارا به خواسته 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85/a-60935768
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اقتدار سیاسی هیمنه   میو  فرو  بهشان  بیانی دیگر  به  یا  آنان گذاشتند،  ناگزیر  ریخت. 

چنچ« و تغییر پذیرفتند، روسیه مستقماً وارد عمل شود و با توسل به جبر نظامی، »رژیم

های غربی تاکنون در خودِ  چه قدرتسیاق آنوبیش بهدر قدرت سیاسی اوکراین )کم

افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و غیره به آن مبادرت اوکراین و کشورهای دیگری نظیر 

اند(، موقتاً خط بطالنی بر واردشدن این کشور به سازمان ناتو بکِشد. سرانجام  ورزیده

ی نظامی  اسفند فرمان حمله   5شنبه  جمهور روسیه، بامداد پنجوالدیمیر پوتین، رئیس

منطقه صریحبه  پوتین  نمود.  صادر  را  اوکراین  دونباس  جنگ  ی  این  کرد  اعالم  اً 

ای جز این روسیه چارهناپذیر« و »یک اقدام ضروری بود،« و تصریح کرد که »»اجتناب 

به   های امپریالیستی به جایی رسیده که پوتین.« عمق تخاصمات میان قدرتنداشت

هسته بازدارنده  آمادهنیروهای  دستور  روسیه  دادای  عبارتباش  این  و  پردازی .  ها 

ها  آمیز بیانگر این واقعیت است که تضادها و تداخل منافعِ این قدرتجنون   تهدیدهای

راهکه چاره  چنان الینحل و عمیق شده حل نظامی و خلق فجایع دهشتناک  ای جز 

 اند. پیش پای خود ندیده

ی »درخواست« مقامات سیاسی و  تهاجم دولت روسیه به اوکراین اگرچه در لفافه 

ها  منظور »حفاظت« از امنیت آنی دونتسک و لوهانسک( بههامردم دُونباس )جمهوری 

صورت گرفت، اما این تعرض با گسیل نیروهای نظامیِ زمینی و حمالت هوایی در حال  

یف پایتخت اوکراین پیش رفته است. شواهد تاکنونی و  پیشروی است و تهاجم تا کی

کم بر اوکراین  سیر پیشروی این جنگ حاکی از تغییرات جدی در ساختار سیاسی حا

طی یک »انقالب   2014خواهد بود. دولت طرفدار غرب و دست راستی که در سال  

آزمایی خود مواجه شده است. ناگفته  ترین توان رنگی« به قدرت رسید، اکنون با مهم

نماند که روی کار آمدن این دولت و سوار شدن بر امواج اعتراضات مردمی، بخشی از  

ساختاربندی و ادغام این کشور در ساختار اقتصادی و سیاسی  تقالی بلوک غرب برای باز

ی اروپا و کشاندن آن به مناطق تحت نفوذ سازمان آتالنتیک شمالی )ناتو( بود که از دهه

دارد   1990 جریان  اروپا  شرق  آیا  هنوز  .  در  که  بپرسیم  است  آن زود  جنگ  قدر  این 

اوکراین نیز    لیحاتیِ بلوک ناتو،های مالی و تسبا کمک  تا  خواهد شدطوالنی و فرسایشی  
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روسیه   ی«ویتنام»به   بهتبدیل شودی کنونی  برای  آنقدر ،  روسیه  نیروهای  طوری که 

 2. آیندخونریزی کنند تا از پا در

شخص  توان و نباید بر مبنای شرارتهای دخیل در این جنگ را نمیتحلیل مؤلفه 

ای  پدیدهسان  پوتین تحلیل کرد. توسل جستن به جنگ و تعقیب قهر نظامی را نباید به

تری از تحوالت  باید بر بستر وسیع  بلکه، فهم کرد  برخاسته از بدذاتیِ انسانیا  انتزاعی و  

الملل در مقیاس جهانی  داری و در ساختار نظم بینهای نظام سرمایهبنیادین در پویایی

ا مهیا  هایی رچنین جنگ ی رخداد و استمرار  های بالقوهزمینه  برنشاند که  ایو منطقه

استسازند. درواقع، الزم  می تحلیل شرایطی الزم  و  تبیین  به سیاست   توسل  که  به 

دولت یا  دولت  سوی  از  طبقاتیقهرآمیز  منافعِ  حیث  از  معینی،  و    های  سیاسی  و 

پیکریافتهبندیبلوک بینادولتی    های  این دولتدر مناسبات قدرت  و  که  نمایندگی  ها 

سرمایه کنند،می  تعقیب می دارانهضرورتِ  الزامات  ضرورت  کند.پیدا  و  ها 

هم  سرمایه و  اقتصادی  سپهر  در  رقابت  و  تضاد  هم  دارند:  دوگانه  خصلتی  دارانه 

ها  گ و تنشآمیز. جنهای جنونافروزی شدن به سازوکارهای قهر سیاسی و جنگمتوسل 

داری و به تبع آن شناورشدن و بازتاب عینی بحران و تضادهای انباشته در نظام سرمایه

کنند  ریزی میی خاصی از تاریخ برون الملل است که در برههآشفتگیِ تعادل در نظم بین

ی ظهور  عیار جهانی به منصههای تمامشکل جنگ میان دو کشور معیّن و یا جنگو به

های ساختاری  بحران   تضادها و  یعمق و گسترهگاه  سان تجلیوجدال، بهرسند. جنگمی

راهسرمایه قهرآمیزیحل داری،  و  مقطعی  ویرانهای  و  کشتار  رهگذر  از  که  سازی اند 

 سازد.  میاز نو برقرار  ای دیگر و به صورت موقتیخورده را برای دورهمجدداً توازن برهم

و صف  جهان  بلوک  بندیتقسیم  به میان  و  مسیر  دو  از  امپریالیستی  قدرت  های 

درهم ولی  تضادآمیز  سازوکار  دو  میمیانجیِ  صورت  دیالکتیکی  و  )تنیده  (  iپذیرد؛ 

( و  اقتصادی  سیاسیiiسازوکارهای  سازوکارهای  قدرتـ(  هرگاه  های  نظامی. 

قادر نباشند از رهگذر منطق بنیادی امپراتوری سرمایه، یعنی سازوکارهای    داریسرمایه

اهرم جهانی،  اقتصادی،  بازار  عقالنیِ  قواعد  و  ساختارها  مدد  به  رقابت  و  »نرم«  های 
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شان حراست ی قلمرو نفوذ خود را توسعه بخشند و یا از منافع اقتصادی و سیاسیگستره

سیم منابع و بازارهای جهان با هم سازش و مصالحه نمایند، یا اگر نتوانستند بر سر تق 

ناپذیرِ«  ی »کارساز« و »اجتناب درنگ به تنها گزینهکنند، منطق زور و قهر نظامی بی

سرمایهدولت منازعاتهای  و  مناقشه  کردن  یکسره  در  امپریالیستی  و  بدل  داری  شان 

رمی در  و  هم  موازات  به  سازوکارها  این  دوی  هر  اینکه  یا  و  یختشود.  پیچیده  های 

 شوند. متنوعی وارد عمل می

ترین سطح تحلیل، هجوم نظامی روسیه به اوکراین مظهر رانش قدرت در  در کلی

بین بلوکسطح  میان  جهانی  نظم  بازآرایی  و  هرچند  المللی  است.  امپریالیستی  های 

ای که  لیالملتوانیم فعالً از فروپاشی نظم جهانیِ مستقر صحبت کنیم، اما نظم بیننمی

قطبی از زهدان جنگ جهانی دوم زاده شد و پس از فروپاشی دیوار برلین به جهان تک

ی بحران ی اخیر در چنبرهتعدیل یافت، اکنون بیش از هر زمان دیگری در چند دهه

است.   آمده  گرفتار  تعادل  عدم  و  نمیبی  اوالف شولتسهژمونیک  وقتی در  گویدراه   ،

»تالشی است کراین وی نظامی روسیه در اواکنش به بحران اوکراین اعالم کرد: مداخله

آمیز مرزها در سطح اروپا، و ای بسا محو کردن تمامی  جایی خشونتدر راستای جابه 

روسیه به اوکراین    یحملهوی در پیامی دیگر گفت: »  3.«جهانی   ییک کشور از نقشه

وجودآمده پس از جنگ ]جهانی دوم[  هن کار روسیه، کل نظم بیک نقطه عطف است. ای

آنچه در پسِ پشتِ این اظهار نهفته است، اعتراف به روندی است   4.« کندرا تهدید می

های امپریالیستی و تغییر در نظم جهانیِ بندیی نفوذ بلوکجایی مرزهای حوزه که جابه

هاست در حال  . این تغییر و تحول مدتزند بار در مقیاس اروپا، را رقم میمستقر، این

یابد و در این رُخسارها بروز و ظهور گرفتن و دگرگونی است و پیوسته استمرار مینضج

 یابد. می

با دهه آن  تبع  به  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  با  بیستم  قرن  پایانی  ی 

آمریکا پایان گرفت. با فروپاشی    یقطبی و ابرقدرتی ایاالت متحدهگیری جهان تک شکل

 
 وله دویچه. شولتس: پوتین پیروز نخواهد شد. 3

 یورونیوز . ها تغییر کردپیامد حمله روسیه به اوکراین؛ سیاست نظامی آلمان پس از دهه . 4

https://www.dw.com/fa-ir/شولتس-پوتین-پیروز-نخواهد-شد/a-60897889
https://www.dw.com/fa-ir/شولتس-پوتین-پیروز-نخواهد-شد/a-60897889
https://www.dw.com/fa-ir/شولتس-پوتین-پیروز-نخواهد-شد/a-60897889
https://per.euronews.com/2022/02/27/russian-invasion-of-ukraine-german-military-policy-changed-with-delivery-equipment
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داری غرب »پایان تاریخ« را اعالم کرد و بر شیپور »پایان ایدئولوژی« دیوار برلین، سرمایه

تحت  دمید. شرقی،  اروپای  در  سابق  شوروی  نفوذ  تحت  فرآیند  مناطق  نام 

اقتصاد سرمایهبهزدایی« گام»کمونیسم  اقتصادداری جهانی بهگام در  یِ ویژه در بلوک 

 5ی اروپا ادغام شد و بسیاری از این کشورها به عضویت سازمان ناتو درآمدند. اتحادیه

طور مشخص برای اینکه »امپراتوری روسیه« بار دیگر قادر نباشد مجدداً کمر راست به

های نولیبرالی از  کردن سیاستالمللی بازگردد، با دیکتههای بینکند و به ساحت رقابت

المللی پول و  ی آمریکا )یعنی صندوق بینالمللیِ تحت سلطه ی بینسوی نهادهای مال

 

سابقاً عضو    کشورهای مرکزی و شرقی اروپا که بسیاری از  فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد،  پس از  .  5

ی پیمان ورشو و متعلق به اردوگاه شوروی بودند، به تدریج به اتحادیه اروپا و سازمان ناتو ملحق شدند. بلوک اتحادیه

رقابت اروپا   به  پاسخ  ـ  اسیس  یهادر  سرتاسر  یدارهیسرما  یهابلوک  نیب  یاقتصادی  ا  ،جهان  در   مناطق   جادیبا 

  تیموقعی در پی این بوده  ساختار  لیتعد  یهامرتبط با برنامه  ی«امنطقه  یادغام اقتصادمختلف در قالب »  اقتصادی

کنند. ادغام کشورهای مرکزی و شرق   میو تحک  تیو شرق اروپا تقو  انهیخاورم  ترانه،یمد  یکشورهای کرانهدر  را  خود  

ی  « صورت گرفته است. نمونهایهای منطقه ی اروپا به شکل »همکاری اروپا در ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه 

( متشکل از کشورهای Visegrad Group« )گروه ویشگرادبارز این سیاست راهبردی کالن، ابتکار تشکیل »

د. از حیث ی اروپا و پیوستن به سازمان ناتو بوجمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی جهت ادغام در اتحادیه 

های کالن ی واماقتصادی، شرایط و الزاماتی که کمیسیون اروپا برای وارد شدن این کشورها به این اتحادیه و یا ارائه

و   یاقتصاد ی،  اجتماع  هایدگرگونی  با  بوده  همراه کرد،  های »تعدیل ساختاری« تعیین میسازی سیاستجهت پیاده 

که    گریو موارد د  یونقل، انرژمخابرات، حمل  ،ی، مالیتجار  یدر حوزه   از جمله   ،در این کشورها  ریگچشم  یاسیس

 ی هیاتحادها را در اقتصاد این کشورها تثبیت نموده است.  آن  تیو مالک  یِ اروپاییخارج  یهاشرکت  اساساً موقعیت 

وام سرمایهاز  کالنی    یها اروپا  »بانک  »  گذاریسوی  تا  داده  ارائه  کشورها  این  به   تحول  یبرا  ییهامحرکاروپا« 

 ی برا  زوریکاتالعامل    کیعنوان  بهی  و اجتماع  یاسیاصالحات س»فراهم و    ی«باز و رقابت  یبازارها  یو توسعه  یاقتصاد

 تر سازی فزاینده ساختن و یکپارچهی« را تقویت نماید. آنچه در عمل رخ داده، تابعکالن اقتصاد  یِساختار  لیتعد

تنیدگی اقتصادی و سیاسی رغم ادغام و درهمی بوده است. بهغرب  یاروپا  اقتصاد  در  ی و مرکزیشرق  یاروپا   یکشورها

مراتبی توسعه یافته است.  سلسله  شکل نامتوازن و ی اروپا، ساختار قدرت میان این کشورها بهاین کشورها در اتحادیه 

اروپای غربی در  اروپای شرقی به »پیرامون« کشورهای  از حیث ساختاری و روابط قدرت، کشورهای  به عبارتی، 

اروپا درآمده  اقتصاد  این پیکره »مرکز«  اقتصادی، سیاسی و نظامی همواره حفظ و اند.  بندی به مدد سازوکارهای 

 اند.تحکیم شده 

https://www.visegradgroup.eu/
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»شوک درمانی«    وبن ها و سازوکارهای اقتصادیِ روسیه را از بیخبانک جهانی(، شالوده

 کردند تا هرگز نتواند از زیر آوار این »حقارت تاریخی« از نو قد َعلَم کنند.  

ویکم با زوال  ی سوم طوری دیگر رقم خورد. قرن بیستها در هزارهمنتها این معادله

رفتنِ قدرت اقتصادی آمریکا، نظم جهانی را تدریجاً متحول ساخت.   هژمونی و تحلیل

امپریالیسم آمریکا و متحدشدن بحتی متوسل  ش به  انه سیاست قهر و تهاجم نظامیِ 

اش در نظم  (، نتوانست قدرقدرتی آمریکا و هژمونی2003( و عراق )2001افغانستان )

جهانی را محارست نماید و تداوم بخشد. در عوض، ظهور تدریجی و پرقدرت اقتصادی  

ی قدرت میان  تعادل و موازنه گام  بهو نظامی چین و احیای قدرت نظامیِ روسیه، گام

المللِ پساجنگ سرد را متحول ساخت. های بزرگ جهانی را برهم زد و نظم بینقدرت

های امپریالیستی و  بندیشان در آرایش مجدد بلوکآفرینیظهور این دو قدرت و نقش

بینادولتیْ متمایز ازهم صورت گرفته موازنه    عنوان دومین اقتصاداند. چین بهی قدرتِ 

ی اقتصادی قدرتمندی برخوردار است و تاکنون قادر شده از رهگذر  بزرگ جهان از بنیه 

اقتصادی و  مالی  قدرت  توسعه  این  را  خود  نفوذ  عمق  و  گستره  رقبای    بخشداش  و 

ها پیشی بگیرد. به عبارتی  ها از آنتدریج کنار بزند و در بسیاری حوزهاش را بهاصلی

ی  های قدرت اقتصادی و سرمایه، چین توانسته با برخورداری از توان و ظرفیتتردقیق

اقتصاد سرمایهاش در چارچوب همین نظم ساختاریافتهمالی داری جهانی و نیز به  ی 

شدن به »کارگاه جهان« ها ـ با تبدیلپیکرش در بسیاری حوزه های غولمیانجیِ شرکت

بزرگ از  یکی  آن تسخیر  به جای   مایهترین صادرکنندگان سرو  تبع  به  و  جهان  جایِ 

های  روی دیگر قدرتبخش اعظم بازارهای جهان و منابع انرژی و زیرزمینیـ  عرصه را به

سرمایه خود بزرگ  نفوذ  و  سلطه  تحت  را  جهان  از  بخشی  و  کند  تنگ  جهانی  داری 

که    آفریدهرا    یطیشرا  چین داده  به  یمال  یهیکه سرما  یقدرت به بیانی دیگر،    6درآورد.

ی و حقیقی کلمه، به تصرف خود  مجاز  ی به معنا  ،جهان رااین کشور بخشی از    تحت آن

 درآورده است.
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ی  عنوان یکی از کشورهای »بریکس«، اگرچه توانست در دههدر عوض، روسیه به

توسعه و  رشد  حاضر  قرن  اقتصادینخست  قدرت  ِی  و  تجربه  را  مطلوبی  نسبتاً   

ی اقتصادیِ نیرومندی برخوردار  وتوان و بنیهکند، اما از چنان توش  اش را احیااقتصادی

رقابت وارد  مالی  و  اقتصادی  سازوکارهای  یاری صرفِ  به  که  و  نیست  بینادولتی  های 

های اصلی اقتصادی را به چالش بگیرد. روسیه،  ای شود و بلوکمعادالت جهانی و منطقه

است. نظامی جهان  آمریکا، دومین قدرت  از  نظامی،    پس  مزیت مهم  این  بر  تکیه  با 

دهه دو  در  به روسیه  اخیر  منطقهی  و  جهانی  پرقدرت  بازیگر  یک  مجدداً عنوان  ای 

قدرت را در برخی مناطق به نفع    اندام کرد و با دخالت مستقیم نظامیْ معادالتعرض

رهبری آمریکا، هرکجا  های غربی بهاش با قدرتخود تغییر داده است. روسیه در منازعات

اش با خطر جدی مواجه شده، به قهر و دخالت مستقیم نظامی متوسل شده است.  منافع

هانی و  چنین نشان داده که این تنها آمریکا و سران ناتو نیستند که در منازعات جاین

 زنند.ای حرف آخر را میمنطقه 

موازات ای مردم سوریه که بهجنگ در سوریه را به یاد آورید. پس از خیزش توده 

ی سقوط قرار امواج انقالبیِ »بهار عربی« رخ داد، رژیم جنایتکار بشار اسد در آستانه

های  ی دولتهای اروپایی و برخهای اصلی در سازمان ناتو ـ آمریکا، قدرتگرفت. قدرت

از طریق هم  ایمنطقه  یا  با دخالت مستقیم نظامی و  ـ  ترکیه، عربستان و قطر  چون 

گرا، درصدد برانداختن بشار نظامی اسالمهای شبهجنگ نیابتی و با پشتیبانی از گروه

اسد بودند. اما روسیه با پشتیبانی سیاسی و دخالت مستقیم نظامی، بشار اسد، متحد  

ل اعتمادش در خاورمیانه را از سقوط حتمی نجات داد. در میان تمامیِ  استراتژیک و قاب

منطقه و  جهانی  داشته بازیگران  مداخله  سوریه  جنگ  در  که  روسیه ای  سرانجام  اند، 

خود را تحکیم و تثبیت نماید.    ایتوانست دست باال پیدا کند و موقعیت و نفوذ منطقه

قدرت آن،  بستر  بر  که  آورده  فراهم  را  ملزوماتی  عینی  نیروی  بازیابی  این  غربی  های 

وبیش و به شکل  ای را کمقدرت نظامی روسیه و حضورش در معادالت جهانی و منطقه

 دوفاکتو بپذیرند. 

بیان دیگر  مناطق  و  کشورها  برخی  در  روسیه  امپریالیسم  نظامی  این  دخالت  گر 

واسطه  به  روسیه  قدرت  بازیابی  که  است  مداخلهواقعیت  و  قهر  سیاست  نظامی  ی  ی 

گیرد، برای نمونه جنگ در چچن، گرجستان، بالروس، قزاقستان و اوکراین.  صورت می
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ی و پشتیبانی سیاسی و نظامی  ترین تحوالت در یک سال اخیر، مداخلهبا اشاره به تازه

دولت از  استبدادروسیه  سرانجام های  قزاقستان،  و  بالروس  کشور  دو  بر  حاکم  ی 

ی روسیه تبدیل  قد به سرسپردههای حاکم تماماعتراضات اجتماعی سرکوب و دولت

به اکنون  کشور  دو  این  تحتشدند.  مناطق  به  کامل  روسیه طور  امپریالیسم  نفوذ 

 اند. درآمده

مسئله  برکناری  به  دنبال  به  برگردیم.  اوکراین  یانوی   جمهورِرئیس ،کوویویکتور 

  ی اروپا و تشکیل دولت جدیدِ طرفدار آمریکا و اتحادیه 2014در سال    سو با روسیه،هم

های غربی و روسیه باال گرفت. حمایت  ها میان قدرت، تنشآرسنی یاتسنیوک به ریاست

شدن    دستبه های اروپایی از جریانات نئوفاشیستی و دستپروپاقرص آمریکا و قدرت

قدرت و  آمریکا  راهبردی  سیاست  از  بخشی  کشور،  این  در  دولتی  اصلیِ  قدرت  های 

برای گسترش حوزه  ناتو  سازمان  قامت  در  است، اروپایی  اروپا  در شرق  خود  نفوذ  ی 

آنجا که  به از  روسیه مستقر سازند.  بیخ گوش  در  را  نظامی خود  نیروهای  طوری که 

اقتصا یا سازوکارهای  و ستیزهای موجود  مذاکره و سازش و  دی قادر به حل تضادها 

قدرت این  زهرچشم  میان  برای  روسیه  نیست،  با  ها  اوکراین،  در  رقبایش  از  گرفتن 

منطقه مداخله نخست  گام  در  و  شد  عمل  وارد  مستقیم  ضمیمه ی  را  »کریمه«  ی ی 

لجیستیکی و  سیاسی  پشتیبانی  با  سپس  کرد.  روسیه  نیروهای  ـفدراسیون  از  نظامی 

که  (  LPR)  جمهوری خلق لوهانسک  ( وDPR)  جمهوری خلق دونتسکدر دو  مسلط  

تشکیل شدند، بحران در شرق اوکراین را تاکنون تداوم بخشیده است.    2014در سال  

بر تمایل به   چنانکه دولت حاکمِ طرفدار غرب در اوکراین همدر این فرایند، مادامی

نشینی از این فشارد و سران ناتو نیز حاضر به عقبدرخواست عضویت در ناتو پای می

ها بدل  حل« پایان دادن به این نزاعی تعرض نظامی به تنها »راهاقدام نبودند، گزینه

 شد. 

آمریکا و دیگر قدرت به ملحقتقالی  اروپایی صرفاً محدود  به های  اوکراین  کردن 

های ژئوپلیتیکیِ بلوک  طلبانه و رقابتهای توسعهزمان با سیاستو نیست. همسازمان نات

دولت روسیه،  با  کردهناتو  تالش  همواره  اروپایی  را های  شرقی  اروپای  کشورهای  اند 

اتحادیهتمام اقتصادیِ  بلوک  در  در  وکمال  خود  موقعیت  به  و  کنند  ادغام  اروپا  ی 
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سیکشاکش این  بخشند.  برتری  جهانی  نظامی  استهای  تحریکات  و  راهبردی  های 

نیز مجدداً  آنجا که روسیه  از  افزایش داد.  را  اروپا  پیوسته تشنج و درگیری در شرق 

بهعرض است،  کرده  پیشرویاندام  قبال  در  عقب  آسانی  آمریکا  و  اروپا  بلوک  های 

فزایندهنمی گسترش  و  انحصارطلبی  نیز،  فقره  این  در  حقیقتاً  نفوذِ نشیند.  قلمرو    ی 

های امپریالیستی است. های اصلی رقابت میان قدرتاقتصادی، سیاسی و نظامی، رانه

تنش به جنگ بنابراین،  توسل  و  دیوانه های مستمر  میان  افروزیِ  اروپای شرقی  در  وار 

ی  آمریکا، در دو حوزهامپریالیسم  ها  های غربی و در رأس آنروسیه و قدرتامپریالیسم  

و   میژئوپلیتیکی  تجلی  بهژئواکونومیکی  بهطوری یابد،  روندها  این  هردوی  شکل  که 

 زنند. تری را رقم میپیوند تحوالت کالنتضادمند و عمیقاً هم

 کند؟حرکت می  سوجهان به کدام  

کوچک میجهان  تنشتر  عمق  و  گستره  و  تعارضشود  و  و  ها  نظامی  قوای  های 

داری جهانی بیش از  . از سویی، اقتصاد سرمایهگیردمیتر  آمیز روندی فزایندهخشونت 

های اصلیِ  برد. پویش و محرکسر میهم تنیده و در وابستگی متقابل بههر زمانی در

ب سر  هیسرما  یوقفهیتحرک  جهانتدر  به دست  برای  اسر  اضاف  یابی  و    ی ارزش 

در هم ادغام کرده    شدتای را بهسرمایه، اقتصادهای ملی و منطقه  انباشت  سازیبیشینه 

ها  نحوی که پیامدهای بروز بحران هم وابسته کرده است، بهای بهبسیار پیچیده  و به شکل

یا منطقه  بازتاب  ای کمای و قارهدر هر جغرافیای سیاسی و  وبیش در مقیاس جهانی 

  ای قرارهای کشندهثباتی و بحرانداری جهانی را در معرض بییابد و اقتصاد سرمایهمی

چنان تشدید و استمرار خواهد یافت. برای مثال، روابط اقتصادی  دهد. این روند هممی

اتحادیه کشورهای  اقتصادیِ  شدید  وابستگی  و  )بهفشرده  روسیه  به  اروپا  در  ی  ویژه 

قدامات  اروپایی برای مقابله با ای واردات گاز و نفت(، قدرت مانور کشورهای اصلی  حوزه 

محدود   را  روسیه  اعمال  نظامی  یا  نظامی  مستقیم  رویارویِ  و  جنگ  است.  ساخته 

اقتصادیتحریم سهمگینِ  روسیه  های  همعلیه  بحران ،  را زمان  اروپا  در  موجود  های 

شان به ایاالت  وابستگیو نیز . بیشتر متزلزل خواهد کردشان را هرچهتشدید و موقعیت

 متحده را تقویت و تشدید خواهد کرد.
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های  بندیتواند در سیر این تحوالت برجسته شود، تشدید صففاکتور دیگری که می

های اروپایی تاکنون که آمریکا و قدرتای است. اینبینادولتی در مقیاس جهانی و منطقه 

مستقماً وارد جنگ در اوکراین علیه روسیه نشدند و صرفاً به سرازیرکردن تسلیحات 

تواند  اند، میجنگ »تنها« گذاشته   جنگی اکتفا کرده و عمالً دولت اوکراین را در این

این پیام را نیز با خود به همراه داشته باشد، که اگر کشورهایی که عضو ناتو نیستند،  

روسیه و چین در امان بمانند،    طلبی بلوکاز »شرّ« تهاجم نظامی و توسعه  بخواهند

ی »حق کنندهها و به تبع آن تضمینشرط حمایت از آن پیوستن به سازمان ناتو پیش

این است.  »استقالل«شان  و  تقویت حاکمیت«  و  قدرت  تجمیع  به  گرایش  چنین 

 تری خواهد گرفت.ها شدت و حدت روزافزونبندیبلوک

نکته بهاما  این است که  پوی مهم  این  اقتصاد جهانی،  ها و درهمیاییرغم  تافتگی 

سرمایه فضاییِ  و  سرزمینی  چندپارگی  به  دائمی  آن  گرایش  تبع  به  و  جهانی  داری 

ها  ها و بلوکی دولتها و منازعه بر سر هژمونی و سلطهملتـیافتگی تاریخیِ دولتتجزیه 

می تکثیر  و  بازتولید  پیوسته  یکدیگر  بر  و  شودامپریالیستی  تضادمند  گرایش  این   .

دیالکتیکی به طور پیوسته با الزامات رقابت جهانی ـ چه در سپهر اقتصادی و چه در  

و گسترش می های  که بحرانبنابراین، مادامی  7یابد. سپهر سیاسی و نظامی ـ تعمیق 

سرمایه ادواریِ  موازنه داری همساختاری و  و  پابرجاست  بلوکچنان  ها  ی قدرت میان 

سوی »تعادل« و بازآرایی  ارز شده و نظم جهانی عمالً بهسان و ناهملیستی ناهمامپریا

های تجاری و  های ژئوپلیتیکی، جنگ در رانش است، حدت و شدت این رقابت و تنش

بار شدت  و ستیزهای گرم و خشونت های سرد و نیز تجاوزگری نظامی و جنگ  رقابت

 خواهد یافت. 
ی نظامیْ قلمرو نفوذ  ی قهریهکه با توسل به قوه  همچنین، این تنها روسیه نیست

را گسترش می  پاسداری خود  دندان  و  با چنگ  را  خود  نفوذ  تحت  مناطق  یا  و  دهد 

گر این واقعیت است کند. اعالنِ »جنگ سرد جدید« از سوی آمریکا علیه چین نشان می

 
 برای بحث بیشتر در این خصوص بنگرید به: . 7
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های  هر رقابتترین قدرت اقتصادی دنیا قادر نیست در سپکه آمریکا در جایگاه بزرگ

»عقالنی« در اقتصاد و بازار جهانیْ با امپریالیسم نوظهور چین به رقابت و جدال بپردازد.  

داری های بزرگ سرمایه روی دیگر قدرتها عرصه را به چین توانسته در بسیار از حوزه 

پایه و  قادر    هایتنگ کند  آمریکا  مادامی که  نماید.  تحکیم  را  مالی خود  و  اقتصادی 

ی سازوکارهای اقتصادی و منطق بازار جلودار قدرت مهارنشدنی چین نیست به واسطه 

سیاست به  است  ناگزیر  همباشد،  شود.  متوسل  نظامی  و  سیاسی  قهرآمیز  پای  های 

های جدید  ائتالفهای گمرکی و جنگ تجاری علیه چین، تحرک و  کردن تعرفه وضع

  های بینادولتی و تنش نظامی آمریکا علیه چین و مانورهای نظامی در منطقه، رقابت

ی حضور نظامی  شوند. تمرکز شتابندههای امپریالیستی همواره تشدید میمیان بلوک

پیمان  ی جنوب شرقی آسیا )اقیانوسیه( که در تشکیل  آمریکا و متحدینش در منطقه

وجانبه  سه  امنیتیِـنظامی بریتانیا  آمریکا،  تبلور    استرالیا میان  آکوس(  به  )معروف 

سازی منطقه و منازعه و تشنج نظامی را افزایش  های میلیتاریزهتری یافت، زمینهتازه

اش قادر بوده رقبایش  ی اقتصاد ُپربنیهداده است. درست است که چین تاکنون به واسطه

از بسیاری میدان اها بهرا  اقیانوس آرام از سوی  سازی منطقهما میلیتاریزهدر کند،  ی 

چه اکنون  دهد. آنهای نظامی جدی سوق میسوی تنشآمریکا و متحدانش، چین را به

بحران در برخی مناطق، از    هایدر اوکراین شاهد آن هستیم، بعید نیست که در کانون

ی اقیانوسیه، تکرار شوند و فاجعه بیافرینند،  های منطقهجمله میان چین و دیگر دولت

 خواه به همین شکل و شمایلِ جنگ در اوکراین، خواه در رخسار و نمودهای دیگری. 

به  را  روسیه  امپریالیسم  شرقی،  اروپای  در  ناتو  نظامیِ  تحریکات  امروز  سوی اگر 

بسترهای عینی تنش نظامی در  توسعه  اوکراین سوق داد،  طلبی و دخالت نظامی در 

شده خلق  بالقوه  نیز  آسیا  شرقیِ  قدرتجنوب  که  مادامی  قادر  اند.  امپریالیستی  های 

بری از منافع و منابع اقتصادی و  نباشند با مصالحه و مذاکره و دیپلماسی بر سر سهم

در جنگی  ماشین  بیایند،  کنار  باهم  به  سیاسی  تخاصمات  و  تضادها  حالل  راه  قامت 

کنند )که  را با قدرت و قهر نظامی و سیاسی تعقیب می  تقسیم مجدد جهانافتد و  می

 است(. وجود داشتهآمیز، این امر همواره طلبیِ جنون به گواه تاریخِ سرشار از جنگ

میان قدرتافروزی و تنشجنگ  امپریالیستیهای نظامی  اوکراین و های  ، چه در 

اند.  دارانه و امپریالیستیهای سرمایهاروپای شرقی و چه در خاورمیانه و آفریقا، جنگ
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هیچ    ها هیچ ربطی به منافع کارگران و ستمدیدگان در این کشورها ندارد. این جنگ

درجه از آزادی و رهایی از چنگال استبداد سیاسی و پایان دادن به فساد و نابرابری و  

های امپریالیستی ـ چه ناتو و چه  «ی قدرتی بشردوستانهعدالتی، از مسیر »مداخلهبی

های  که قدرتمادامیوکمال محکوم است.  روسیه ـ میسر نخواهد بود. این جنگ تمام

تعیین سرمایه برای  منافعداری  تضاد  بر سر  نهایی  و  تکلیف  ویرانی  و  شان، جز کشتار 

متکش و ستمدیده در این جهان به ارمغان نیاورده  توحش چیزی برای اکثریت مردم زح

خواه و نیروهای ی کارگر، مردم آزادیو نخواهند آورد، رسالت تاریخی و مبارزاتی طبقه 

است که این  جهان  و سوسیالیستی در سرتاسر  نخست  چپ  را  این جنگ  در گام  ها 

داری سرمایه  هایسوی پیکار طبقاتی علیه دولتمحکوم کنند و در درازمدت آن را به

حتی رهایی  های امپریالیستی سوق دهند.  حاکم در این کشورها و علیه تمامیِ قطب

کارگران و فرودستان اوکراین از چنگ دولت حاکمِ نئوفاشیستی و طرفدار ناتو، نه از  

ی متحدانه و طبقاتیِ  طلبیِ امپریالیستی روسیه، بلکه تنها به یاری مبارزهمسیر توسعه 

اوکراین بین  مردم  همبستگی  حتی و  بود.  خواهد  ممکن  جهان  زحمتکشان  المللی 

زمینهجنگ  ارتجاعی  نیز  های  را  واپسگرا  و  نوفاشیستی  نیروهای  تقویت  و  های ظهور 

های ارتجاعی قرار بگیرند، بلکه تالش کنند  دیدگان نباید در جبهه ستمکند. تقویت می

،  السیتی خود را سازمان دهند، نیروی طبقاتی و سوسیصف مستقل خودبا گردآمدن در  

و با اتکا به این نیروی بخشیدن به این جنگ ویرانگر را تسریح ببخشند  های پایانزمینه 

سازمان و  سرمایه  یافتهمستقل  نظم  موجودعلیه  بزنند. ،  داری  رقم  را  دیگری    تاریخ 

خواه و  آزادی برانداز سرنوشت محتوم و ابدیِ بشریت  های امپریالیستی و خانمانجنگ 

 کارگران و رنجبران نیست. 
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ساالنهنوشته  نشست  در  وی  سخنرانی  متن  هاروی  دیوید  از  حاضر  انجمن  ی  ی 

های  دانان امریکا است که از طریق زوم برگزار شد. هاروی در سخنانش ریشهجغرافی

درمانی اجرا های شوک تر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین با توجه به سیاست درازمدت

 نقد اقتصاد سیاسی   –کند. ناتو طرح می های حفظ و گسترششده در روسیه، و برنامه

*** 

در نظم    قیعم  یعطفنقطه  ن، یبه اوکرا  هیپس از تهاجم روس  اری ع وقوع جنگ تمام

ب  یجهان اند  ما گرد آمده  ینشست ساالنهاین  که در    ی دانانیجغراف  ب،یترت  ندیاست. 

از   نمطریق  )افسوس  ناد  توانندی زوم(  را  بنابرارند یبگ  دهیآن  نظرات   یبرخ  ،نی . 

 .کنمیارائه م بحث یبرا ییعنوان مبنارا به یکارشناسریغ 

  ی در صلح بوده و نظم جهان  1945جهان از سال  برمبنای آن  که    هست  ایافسانه

هژمون تحت  شده  االتی ا  یکه  ساخته  تما   در  یادیز  یاندازهتا    متحده    الت یمهار 

با    یدارهیسرما   یهادولت  یطلبانهجنگ  رقابت  بوده  گر یکدیدر  رقابت    مؤثر  است. 

اروپا که منجر به دو جنگ جهان  یدولتانیب مهار شده است و    یادیحد ز  اشد ت  یدر 

غرب از سال    یآلمان  پس  ژاپن  تهد  یبرا  ایاندازه)تا    1945و  با   سم یکمون  دی مبارزه 

دیگر (  یشورو مسالمتبه    بار  شدند.    یدارهیسرما  ی جهان  نظامدر    زیآمشکلی  ادغام 

.  تأسیس شدند ( در اروپا  وروی  و   ی اروپا، ناتوهی)بازار مشترک، اتحادی  همکار  نهادهای

از   کرات هبکه ( یدولتانیو ب ی« )اعم از داخلگرم» یها جنگ بسیار است حال،  عیندر 

  یهاو به دنبال آن جنگ  تنام یکره و و  یهاجنگ  در آغازآغاز شده است،    1945سال  

علتوسط    بمباران صربستان  و  یوگسالوی دو جنگ  )  هیناتو،  یعراق  با    یککه  آنها  از 

(،  در اختیار دارد، توجیه شد  ی کشتار جمع یهاسالح که عراقمتحده    االت ی اهای  دروغ

 .هیو سور یبیل من، ی یهاجنگ 

فراهم    یکرد نظم جهانکار  یبرا  پایداری  کمابیش  بستر، جنگ سرد  1991تا سال  

عنوان   تحت  هااز آن  زنهاوریآ  شیها پ که مدت  ییکای آمر  یهاکرد. آن دسته از شرکت 

ایجاد  شد.  می  یآنها دستکار  یکرد، اغلب به نفع اقتصادیم   ادی   ینظام   -ی  مجتمع صنعت

  مد آیبود. پ   استیس  نیابزار ا  سمیمونو ک  ی( از شورویو واقع   ی)اعم از ساختگ  هراس
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بوده    ی افزار نظامدر سخت  ی و سازمان  فناورانه  یهاینوآور  درپی امواج پیآن    یاقتصاد

 نترنت یا  ،یمانند هوانورد  یاگسترده  یرنظام یغ   یموارد کاربردها  نیاز ا  یاریبس  .است

ی  ندهیو تمرکز فزا  هیسرما  انیپا   یانباشت ب   به  نیبنابرا  و   ندداشت  یاهسته  ی هایو فناور

 کمک کردند. بسیار  انحصاریشبه  هایدر بازار یدارهیقدرت سرما

از    ادواریطور  که به  یبرالینول  ی اضتیر  های نظامدشوار    یهنگامهدر    ن، یعالوه بر ا

توسل    شد، یم   اعمال  شرفتهیپ   یدارهیسرما  یکشورهاحتی    مردم بر    به بعد   1970سال  

 ی برا  ی نظامگرایی  نزیبه ک  گانیشد. توسل ر  یمطلوب  یاستثنا  «ینظام  گرایینزیبه »ک

اقتصاد    نامتوازن ساختنهمزمان با    ،یاتحاد شورو  هیعل   ی حاتیتسل  یمسابقه  ی ندهسازما

نرخ    ن یباالتر  گان،ی کرد. قبل از ر  فایا  یجنگ سرد نقش مؤثر  انی هر دو کشور، در پا

به    گانی که از زمان ر  یدر حال   ، بوددرصد ن  70  تر ازکممتحده هرگز    االتیدر ا  اتیمال

شود که  نشان داده می  نیاست، بنابرا  کردهنرخ هرگز از چهل درصد تجاوز ن  نیا  ،بعد

.  نادرست استشود، یباال مانع از رشد م ی هااتیمال که نیبر ا ی مبن گرایاناصرار راست 

ا  یندهیشدن فزاینظام از سال    االتی اقتصاد  ا  ز ین  1945متحده پس   ی نابرابر  جاد یبا 

در   نیمتحده و همچن  االتیحاکم در داخل ا  یگارشیال  گیریشکل و    شتریب  یاقتصاد

 .( همراه شدهیدر روس یت)ح گرید  یجاها

با آن   نیدر اوکرا  یکنوناز نوع    یی هاتیغرب در موقع  یاسیکه نخبگان س  یمشکل

 رد یمورد توجه قرار گ  یابه گونه  دیبا  یمدت و فوراست که مشکالت کوتاه  نیند اامواجه 

و مضطرب    مردد نکند. به عنوان مثال، افراد    د یرا تشد  منازعات  بنیادی   یهاشهیکه ر

که با چاقو به سمت ما    ی با کس  میتوانینمدهند، اما ما  واکنش نشان می  تندیهاغلب ب

  د ی . آنها بامیرا کاهش دهشان  اضطراب تا    میمقابله کن  بخشآرامش  یبا کلمات   دیآیم

روش  حاًیترج به    هاییبه  که  شوند  سالح  افزوده نگرانیخلع  با   شان  هدف    د ینشود. 

حال،    نیدر ع   که  دباش   ترشدهیرنظامیو غ   تریمشارکت  زتر،یآمصلح  ی نظم جهان  یزیرهیپا

ا  یجان  غیرضروریو تلفات    هایرانیوحشت، و تهاجم به دنبال دارد، محدود    نیرا که 

 .کند

  یی ندهایجهات محصول فرآ  یاریاز بس  میشاهد هست  نیاوکرا  رویاروییآنچه ما در  

جنگ سرد،    انیبرد. با پا   نیرا از ب  یشورو  میموجود و رژاً  واقع  سمیاست که قدرت کمون
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 یایمزابدین ترتیب    رایدرخشان خواهند داشت ز  یاندهیها وعده داده شد که آبه روس 

م  یدارهیسرما  یی ایپو گسترش  کشور  سراسر  در  آزاد  بازار  اقتصاد  بورابد ی یو    س ی. 

باور    نیها بر اجنگ سرد، روس  انیکرد: با پا  فیتوص  گونهن یرا ا  تیواقع  یتسکیکاگارل

پرواز به آنها گفته اواسط  این که  تا    روندیم  س یجت به پار  یمایهواپ   کیبودند که با  

 «.دیخوش آمد نوفاسویشد »به بورک

  ی تالش  چیاتفاق افتاد، ه  یدر مورد ژاپن و آلمان غرب   1945در سال    چهبرخالف آن

  یالملل  نیصندوق ب  یهی، و توصادغام شوند  یجهان  نظامدر    هیمردم و اقتصاد روس  نشد تا

  «یبود که »شوک درمان  نیساکس( ا  ی)مانند جفر  ی پول و اقتصاددانان برجسته غرب

کار جواب نداد، نخبگان    نیکه ا  یهنگام   این گذار، را بپذیرند.  ییجادو  ونمعج  ی،برالینول

 ی ه یسرما  کار گرفتند مبنی بر این کهرا به  مقصر شمردن قربانیان    یبرالینول  یباز  یغرب

  یفرد کارآفرینیبر سر راه  از موانع    یاریو بساند  توسعه نداده  ی تبه درسرا  خود    یانسان

مالمت  ها  گارشیظهور ال ها را برایتلویحی خود روسرو به طور  نی)از ا  اندرا برنداشته 

نتا کردند تول  هیروس  یبرا  یداخل  جی(.  بود.  سقوط کرد،    یناخالص داخل  د یوحشتناک 

شدت کاهش  به  یبه زندگ   دی پول شد(، اممقیاس  ودکا  هاییروبل قابل دوام نبود )بطر

ی  دولت  ی هاو نهاد  ی کامل رفاه اجتماع   ی فروپاششاهد  ،  تنزل یافتزنان    موقعیت   افت، ی

  1998در سال    یبحران بده  درپی.  بودیم  یگارشیحول قدرت ال  ییایماف  است یظهور س  و

  ییگدا مگروجود نداشت  سراشیبیخارج شدن از  یبرا  یراه چیه  دیرسیکه به نظر م

از    یهاخرده مانده  تسل  یسفرهبرجای  و  د  م یثروتمندان  به  صندوق    یکتاتوریشدن 

  ،همهاین  بود. عالوه بر    فراگیرها  گارشیالبه جز  همگان    یاقتصاد  ریپول. تحق  یالمللنیب

 شد. هیمستقل تجز یهای به جمهور همفکری همگانی بدون  یروشو ریاتحاد جماه

روس  ا یدو    یط سال،  جمع  هیسه  کاهش  تخرافول  و    تیبا  با  همراه    ب یاقتصاد 

با خود    یصنعت  یشالوده از طرآن  مواجه شد که در مقایسه   ییزدایصنعت  قیچه که 

.  بیشتر بود،  ندچهل سال گذشته تجربه کرده بود  طیمتحده    االتیا  تریمیمناطق قد 

اسر  تو سر  و یاوها  ا،یلوانیدر پنس  زداییصنعت  یو اقتصاد  یاس یس  ، یاجتماع   ی مدهاآیپ 

م )از همهبسیار    انه یغرب  است  بوده    یهاشیتا ظهور گرا  مخدرمواد    یریگگسترده 

  « یشوک درمان»  ری و دونالد ترامپ(. تأث  دپوستانیسف  یطلبیبرتر  ی حام  مخرب  یاسیس
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از  یجز خوشحالبهبدتر بود. غرب   اریبس هیروس یو اقتصاد ی فرهنگ  ،ی اسیس یبر زندگ 

 .انجام دهد ینتوانست کار ،یغرب  برمبنای  یفرض خ«یتار انیپا»

در نظر    یو مشارکت  ی دفاع پیمان  عنوان  به  آغازدر  ناتو  سپس بحث ناتو مطرح است.  

  ی جنگهشب  عمدتاً  ی نظام  یروین  کیبه  سپس در یک چرخش نظامی  گرفته شد، اما  

  جاد یدر اروپا ا  یدولتانیب  رقابتاز    یرجلوگیو    سمیمهار گسترش کمون  یشد که برا  بدل

استشد به طور کله  رقابت    یابر  یمشارکت  یسازمان   تمهید  کیعنوان  به  ، ی.  کاهش 

هرگز اختالفات خود را بر   هیو ترک  ونانی  هرچندکرد )  اندکیدر اروپا کمک    یدولتانیب

اتحادسر قبرس حل نکرده فروپاش  دتریمف  اریاروپا در عمل بس  یهیاند(.  با  اما    ی بود. 

ی دفاعی در  دیگر وجود نداشت. کاهش شدید بودجه ناتو    یهدف اصل  ،یاتحاد شورو

  د یتهدصنعتی«    –برای »مجتمع نظامی    ،یابی مردم به »سود ناشی از صلح«برابر دست 

شا  ی واقع )  یتهاجم  مضمون  ،روازاین  د ی بود.  داشته  شهیهمکه  ناتو  نقض  حضور  با   )

  دوراندر    بود،   شده  دادهبه گورباچف    کایپرسترو  یه یاول   یکه در روزها  ی شفاه  یهاوعده

متحده   االتیا یبه رهبر توناتوسط مطرح شد. بمباران بلگراد  فعاالنهشدت به  نتونیکل

مورد حمله قرار گرفت،    نیکه سفارت چ  ی بارز است )زمان  ینمونه  کی  1999در سال  

 (. قبلی یطراحبا  ابود ی   یتصادفمعلوم نیست هرچند 

  تیمتحده که حاکم  االتی مداخالت ا  ریمتحده و سا  االتیبمباران صربستان توسط ا

است که اکنون پوتین انجام   یاقدامات  ینمونهپیشکند،  تر را نقض میکوچک   یکشورها

غ   دهد. می )در  ناتو  تا مرز روس  ی نظام  د یهرگونه تهد  ابی گسترش  ا  هیآشکار(   ن یدر 

ا  ی ها حتسال ن  االتیدر  زبه  زی متحده  به منطق ؤس  ریشدت  ترامپ  ال رفت و دونالد 

 ورکیوی در ن  راًیکه اخ  یکارمفسر محافظه  دمن،یفر  سناتو حمله کرد. تام  تیموجود

 راه از    هیدر قبال روس  زیآمکیو تحر  یتهاجم  کردیروبا عنوان کردن    سد،ینویم  مزیتا

مطرح    ریاخ  یدادهایرو  در متحده را    االت یا  تی مسئول  ، یشرق  ی گسترش ناتو به اروپا

 ی جوودر جست  ینظام   ائتالفیکه ناتو    دیرسیبه نظر م  1990  یاست. در دهه  کرده

در   هیروس  یرفتار اقتصاد  ریشده تا از تحق  تحریک  قدر آن اکنون    نیدشمن است. پوت

  ی، جهان  نظمدر    هیروس   گاهیغرب نسبت به جا  زیآمریتحق  نخوتو    مقام یک کشور بدهکار

 . باشد   یعصبان
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  ی ابزار  کردن  ریکه تحق  کرده باشنددرک    دی و غرب با  کایدر آمر  یاسینخبگان س

زیان روابط خارج  باربسیار  آثار  یدر  پا  یاست که  فاجعه  داریاغلب  تحقو  دارد.   ریبار 

  یاسیدوم داشت. نخبگان س  یدر دامن زدن به جنگ جهان  ینقش مهم  یآلمان در ورسا

همان    را تکریم کردند؛و ژاپن    یبا استفاده از طرح مارشال آلمان غرب  1945پس از سال  

جنگ    انی ناخواسته( پس از پاهم و    نه فعاال  هم )  هیروس  زیرآمیتحق  یفاجعه کاری که با 

تکرار   روسنکردندسرد  دهه  هی.  درست  گفتارهایی درس   یجابه 1990  یدر  مورد   ی در 

  ریتحق  میو ن  قرن  ک یداشت و سزاوار آن بود.    ازیبه طرح مارشال ن  یبرالینول  یهاحل راه

 ی در دهه   «نگیبه نانجرسوا  تجاوز  »)که به اشغال ژاپن و    یغرب  سمیالیتوسط امپر  نیچ

کند. درس ساده  می  فایمعاصر ا  یکیتیدر مبارزات ژئوپل  یشد( نقش مهم  دهیکش  1930

تری ات نزند مشکل بزرگاگر هم به زمین.  گیردتحقیر گریبان خودت را میاست: خطر  

 . برای خودت خواهد شد

از چهل   شیبهمان طور که  کند،  ینم  هی را توج  نیاقدامات پوت  ها نیاز ا  کی  چیه

  ه یمواضع دونالد ترامپ را توج  ای، اقدامات  گرانکار  یبرالیو سرکوب نول  ییزداسال صنعت

)مانند ناتو(    یجهان  سمیتاریلیم  ینهادها  یایاحبرای    نیکند. اما اقدامات در اوکراینم

کند. همانطور که رقابت  نمی  هیتوجنیز  اند،  مشکل کمک کرده  جاد یحد به ا  ن یرا که تا ا

اروپا  یولتدانیب سال    یدر  از  نشدمی  یرنظامیغ   بایستمی  1945پس  امروز   زی، 

با  یهابلوک  نیب  ی حاتیتسل  ی هارقابت ب  د یقدرت  نهادها  ن یاز  و    قدرتمند   یبرود 

رقابت، هم    یاجبار  نیشدن در برابر قوان  میشوند. تسلآن    نیگزیجا  یهمکارمشارکت و  

ب  یدارهیرماس  یهاشرکت  نیب هم  برا   دستورکاریقدرت،    یهابلوک  نیو    ی است 

سرما  هرچند  نده،یآ  یهافاجعه مس  یهاه یمتأسفانه  را  آن  انباشت   پشتیبان  ر یکالن 

 .دانند یم نده یدر آ هیسرما پایان بی

  تواند یدو طرف م  یک ازاشتباه هر  نیتراست که کوچک   ن یا  مقطعی  نیخطر در چن

  هیشود، که در آن روس  ل یتبد  یاهسته   یهاقدرت  نی بزرگ ب  یی ارویرو  ک یبه    یبه راحت

کند. جهان    هماوردطلبیکه تاکنون غالب بود،    کایآمر  ی در برابر قدرت نظام  قادر است

  ی ایخود را به دن  یدر حال حاضر جا   1990  یمتحده در دهه  االت ینخبگان ا  یقطبتک

 است.  انیدر جر گری د یزهایچ ی لیداده است. اما خ ی دو قطب
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آمدند تا به    هاابانینفر در سراسر جهان به خ هاونیلی، م2003  یهیژانو  م پانزدهدر  

 این اعتراضات تبلور که    کرداذعان    زین  مزیتا  ورکیوین   یجنگ اعتراض کنند، حت  د یتهد

دو  آمدش  پیشکست خوردند و    آنان بود. متأسفانه    یجهان   ی افکار عموم  زیانگشگفت

  نیجهان شد. واضح است که مردم اوکرا  راسردر س  رانگریو و   هوده یب  یهادهه جنگ

خواهند، مردم  خواهند، مردم اروپا جنگ نمییجنگ نم  هیخواهند، مردم روسیجنگ نم

دوباره    د یصلح با  یبرا  ی. جنبش مردم ستندین  گریجنگ دیک  خواهان    ی شمال  یکایآمر

  یبراحق خود را    دی. مردم در همه جا با بار دیگر بر اهدافش پای فشارد  تا شود    ورشعله

رقابت،    یبه جا  یو همکار  مشارکتبر صلح،    یمبتن  ،یجهان   نینظم نو  جاد یمشارکت در ا

 .تلخ، ابراز کنند  منازعاتاجبار و 
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نظریهنوشته   والزر،  مایکل  از  حاضر  نویسندهی  و  سیاسی  کتاب پرداز  ی 

ی والزر این است خوانید. اهمیت نوشتههای عادالنه و ناعادالنه« را می»جنگ 

به مهمکه وی  از  یکی  نظریهعنوان  های عادالنه، پردازان سیاسی جنگترین 

شمارد. یه را برمیانگاری این جنگ از جانب روسدالیل حقوقی و اخالقی جرم

 نقد اقتصاد سیاسی   –

*** 

دهد به دالیل ایدئولوژیک، اخالقی و  ی دور رخ میهایی که در فاصلهما در جنگ

های هر طرف  کنیم. ما استداللگیریم. ما تاریخ را مطالعه میحقوقی جانب طرفی را می

 م داریم. کنیم. ما حیوانات سیاسی هستیم. اما گاهی دالیل شخصی هرا تحلیل می

یف گذراندیم. همراه با مارشال  ، من و همسرم چند روزی را در کی 2012در سال  

ی ، به دعوت نشریه Dissent  دیسنتی  برمن و مایکل کازین، دو سردبیر دیگر نشریه

گرایی که  ی چپ»نقد سیاسی«، مجله  Krytyka Polityczna  کریتیکا پولیتچنالهستانی  

جا بودیم. ما در شهرهای مختلف لهستان گرفت، در آندهمین سالگرد خود را جشن می

های بحث و مطالعه داشتند، و سپس  مان باشگاهپراکنده بودیم، در این شهرها دوستان

به کی را  و همسرم  زنان جوانی که من  و  مردان  از  با گروه کوچکی  تا  فرستادند  یف 

 کردند، مالقات کنیم. ویرایش اوکراینی آن نشریه را منتشر می

گرایی در پارکی  موقع به کیف رسیدیم تا به تجمعی برای دموکراسی و کثرت ما به

از   گروهی  اما  نداشتتند،  حضور  زیادی  تعداد  بپیوندیم.  شهر  مرکز  در  کوچک 

دادن  ناسیونالیست تکان  و  فریاد  با  تظاهرات،  پایان  از  پس  اوکراینی  افراطی  های 

ا را به رستورانی کوچک بردند )خوشبختانه هایشان ما را تعقیب کردند. میزبانان ممشت

ناسیونالیستدارودسته  رستورانی  به  آن ها  در  نشدند(،  صحبت  وارد  و  نشستیم  جا 

که   افرادی  می  کریتیکاکردیم.  منتشر  اوکراین  در  همتایان  را  با  مقایسه  در  کردند، 

تر بودند.  شمارتر و به لحاظ سیاسی ضعیفتر بودند، کمشان، تحت فشاری بیشلهستانی

 هایی جدی و متعهد بودند. اما چپ
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شهری دلگیر و ترسناک بود. ما را در جایی زیبا، هتلی درجه   2012یف در سال  کی

خانه هم بود. دالالنی با سیمایی خشن،  دو یا سه، اقامت دادند، که عالوه بر آن فاحشه 

ن کنند. شهر غرق  کردند تجارت خود را پنها همراه با دخترکانی جوان، اصالً تالش نمی

های  یک الیگارشی با جناح  – اش آن زمان بود  ی حاکمطور که طبقهفساد بود، همان

دوختند و  مختلف و سیاستمدارانی که به شرق و سیاستمدارانی که به غرب چشم می

جمهور اوکراین  هیچ یک متعهد به چیزی فراتر از الیگارشی نبودند. در آن لحظه، رئیس

 طرفدار روسیه بود.

ها، که شبیه آن  سازمان بودند، اما یکی ازخواه و فاقد  یف گروهی برابریهای کیچپ 

نظر می به  به گشترهبر گروه  را  ما  از  رسید،  بسیاری  که  برد،  این شهر  در  وگذاری 

های  از خانه  گذاری و مرمت داشتند. او روی یک بلوکهای آن نیاز فوری به سرمایهبخش

ی یهودیان سابق است.  آپارتمانی قدیمی مکث کرد و با اشاره به آن گفت: »این محله

شان جا زندگی می کردند.« سؤال نکردم که چه اتفاقی برایام آنمادربزرگ  پدربزرگ و 

افتاده است و به او نگفتم که پدربزرگ و مادربزرگ من هم هردو اهل بالروس هستند  

گرای اوکراینی آور نبود که یک چپکه با کمی فاصله در شمال اوکراین قرار دارد. تعجب

حیرت بعد،  سال  ده  باشد.  به  انگیهودی  زلنسکی،  والدیمیر  یهودی،  یک  که  بود  یز 

 جمهوری اوکراین، برگزیده شد.  ریاست

کننده  اتفاق افتاد، شورشی از نظر سیاسی گیج  2014ی  در فوریه انقالب »میدان«

ی اقتصادی  نامهجمهور طرفدار روسیه از امضای توافقکه علت بالفصل آن امتناع رئیس

های افراطی که دو سال قبل به ما تعرض کردند،  الیستی اروپا بود. ناسیونبا اتحادیه

از انقالب حمایت   قطعاً در آن نقش داشتند. آنها به امید ایجاد یک دولت استبدادی 

اهداف از  یکی  مقابل،  کردند.  در  بود.  روس  اقلیت  فرهنگ  و  زبان  سرکوب  شان 

مسکو بودند،  زبان در شرق اوکراین که به دنبال جلب حمایت  های روسیناسیونالیست

با انقالب از در مخالفت درآمدند و ازجمله ادعا کردند که این انقالبی تحت حمایت ناتو  

ای به استقالل نداشتند و مسلماً  و یک »کودتای صهیونیستی« بوده است. آنها عالقه

هیچ نوع پیوند )پیوندهای نظامی مطرح نبود( با غرب نداشتند. آنان در مقابل به ارتش  

کرد.  دهی میجا را سازمانوسل شدند. پوتین پیشاپیش داشت مداخله در آنروسیه مت
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جنگیدند و جدایی  هایشان میسربازان روسی کریمه را تصرف کردند و بدون یونیفورم 

 را در شرق ترویج کردند. 

گرایان  های آن زمان( اطمینان دارم که چپها و مصاحبه )برمبنای قضاوت از گزارش

سال   در  که  و    2012جوانی  بودند  فعال  »میدان«  در  بودیم،  کرده  مالقات  آنها  با 

های بعدی حضور نداشتند، اما در  تعدادشان افزایش یافته بود. آنها در هیچ یک از دولت

کردند.  ها دفاع میاز حقوق اقلیت  -گرایی بودند  مقیاس کوچک، نیرویی مدافع کثرت 

شدند یک دموکراسی، شکننده و ناقص،  ها موفق  های بعد از »میدان«، اوکراینیدر ماه

های افراطی یک  مانند بقیه، اما کماکان یک دموکراسی اوکراینی، بسازند. ناسیونالیست

گاه مسلط نشدند. زلنسکی، متولد شرق  های سیاسی بودند و هیچجناح در میان جناح

اصلی زبان  که  سال  اوکراین،  در  بود،  روسی  منص  2019اش  و  آزاد  انتخاباتی  فانه  در 

و به یاد داشته    -گرا نیست، لیبرال است  جمهور انتخاب شد. زلنسکی چپ عنوان رئیسبه

رسان  ی اطالعات آسیبباشید: او کسی است که به درخواست دونالد ترامپ برای ارائه

 در مورد جو بایدن پاسخ منفی داد.

سال   در  روسیه  تجاوز  می  2022من  جوانانی  به  حمله  برای  را  که  یتیکا کردانم 
نوشتند. این  کردند و میکه ده سال پیش با آنها صحبت کردم، ویراستاری می  پولیتچنا

دیدگاهی کامالً شخصی است، اما در زمان جنگ مهم است بدانید که همرزمان شما  

زبانان در  چه کسانی هستند. زلنسکی نیز یک رفیق است زیرا همواره از حقوق روسی

مانی که سربازان اوکراینی در حال جنگ با )بعضی از( شرق اوکراین دفاع کرد، حتی ز

سال  آن  از  اوکراین  واقع،  در  بودند.  است    2014ها  بوده  جنگ  در  علیه    -پیوسته 

کرد. چنین وضعیتی  ضدانقالبی که یک دولت ارتجاعی در خارج از آن پیشتیبانی می

 ها غیرمعمول نیست.در تاریخ انقالب

عیار روسیه با سربازانی که اکنون یونیفرم هاجم تماماما جنگی که چند روز پیش با ت

ارتش روسیه را در تن دارند، بسیار متفاوت است. این چالشی مستقیم برای استقالل و 

دموکراسی اوکراین است. این تهاجم با حرکت نیروهای روسی به بالروس همراه شده  

حم  –است   برای  بلکه  از شمال،  اوکراین  به  حمله  برای  تنها  مستبد نه  رژیم  از  ایت 

روبرو شد. جنگ   »میدان« خودش  با  پیش  یک سال  تقریباً  که  لوکاشنکو،  الکساندر 

تقریباً در سراسر جهان محکوم شده است، با »توضیحات« و توجیهاتی که از سه گروه  
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های نفوذ اعتقاد  ، که به حوزه(political realists)  گرایان سیاسیکنند: واقعحمایت می

هایی که رهبران راستیی روسیه را به رسمیت بشناسند. دستخواهند حوزه دارند و می

تحسین می را  میاقتدارگرا  از خودشان  یکی  را  پوتین  و  و چپکنند  که  دانند.  هایی 

ها ایاالت متحده و ناتو باشند. این هر سه یک مطمئن هستند همیشه باید تنها بدذات

 و دقیق به یک جنگ واقعی ندارند. ی اشتراک دارند: آنها نگاهی عمیق نقطه 

الملل مبتنی محکومیت ]این جنگ[ عمدتاً به خوانش کامالً صحیح از حقوق بین

حمله  روسیه  جنگ  است.  بیبوده  همسایهای  به  حاکمیت  دلیلی  دارای  و  مستقل  ی 

تر از آن، جنگی ناعادالنه قانونی است. روشن است که غیرقانونی است. همچنین، و مهم

آید.  تنها از نظر قانونی بلکه از نظر اخالقی نیز جرم به شمار می ین جنگ نها  –است  

جو و گونه تصور کنید: تهاجم روسیه عملی است که مردان و زنان صلحاین جرم را این 

شان را به خطر بیندازند، و برای کشورشان بجنگند و بمیرند.  کند جانعادی را ناگزیر می

زیرا به   –کنند  ها این کار را نمیین باور بود که اکثر اوکراینی رسد پوتین بر ابه نظر می

ی او، اوکراین کشوری جدا از روسیه نیست. آنان در قلب خود روسی هستند و  گفته 

هدف از جنگ این بود که این موضوع را به آنها یادآوری کند. اما واکنش واقعی اوکراین  

های شهری، نشان داد که پوتین اشتباه  های روستایی و خیاباندر روی زمین، در جاده

تمایل شهروندانش به مبارزه برای   ،کند. اوکراین در واقع یک کشور است. دلیل آنمی

 آن است. مجبور کردن این مردم به جنگ یک جنایت جنگی است.

دیدگاهاوکراینی با  میهایی  هم  با  همراه  متفاوت  بسیار  سیاسی  جنگند.  های 

جا هستند. آنها مدت زمانی بسیار طوالنی است که بخشی  های افراطی آنناسیونالیست

با آنها مالقات    2012هایی که در سال  اند. اما افرادی مانند بچهاز زندگی اوکراین بوده

آنها هستند که برای کشور خود و نیز برای دموکراسی کردم و بسیاری دیگر همراه با  

همان    - جنگند زیرا به اوکراین باور دارند  جنگند. بسیاری نیز هستند که میخود می

رئیس که  است  اوکراینی  کرده  دفاع  آن  از  همه   - جمهورشان  به  شهروندانش  که  ی 

و حقوق همهخوشامد می به رسمیت می گوید  را  آنها  نمیی  نتیجه چه  داشناسد.  نم 

شوند، اما گاهی هم نه.  خواهد بود؛ گاهی قهرمانی و عدالت با هم در نهایت پیروز می

گرایان، باید این کشور را که شهروندان شجاع آن ارزش آن را  هر اتفاقی بیفتد، ما چپ
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یک دموکراسی که ما نیز ارزش آن را به رسمیت  -اند، »اوکراینِ ما« بنامیم ثابت کرده

 یم. شناسمی

 

 پیوند با منبع اصلی: 
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/our-

ukraine 

https://www.dissentmagazine.org/online_articles/our-ukraine
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/our-ukraine
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داند  دلیل و ناموجه میای بیی نظامی روسیه به اوکراین را حمله حمله  چامسکی

ویکم ثبت خواهد شد.  جنایات جنگی بزرگ قرن بیست عنوان یکی از  که در تاریخ به

جمهور روسیه به آن اشاره  های سیاسی، مانند آنچه که والدیمیر پوتین، رئیسمالحظه

عنوان استداللی در توجیه تهاجم علیه یک کشور مستقل استفاده  توان بهکرد، را نمی

 کرد.

ی اقتصاد سیاسی و  ، پژوهشگر برجسته کورونیوی حاضر را سی جِی پولیمصاحبه  

ها انجام  های متعدد در این زمینهی کتابنگار، استاد دانشگاه و نویسندهسیاست، روزنامه

 نقد اقتصاد سیاسی –داده است. 

*** 

نوام چامسکی در    هجوم غافلگیر کرد.  را  اعظم جهانیان  اوکراین بخش  به  روسیه 

با  گفت اختصاصی  می  Truthoutوگویی  ادامه  در  میکه  حملهآید،  یک  این  ی گوید 

بهبی تاریخ  در  که  است  ناموجه  و  قرن  دلیل  بزرگ  جنگی  جنایات  از  یکی  عنوان 

مالحظه بیست  شد.  خواهد  ثبت  پوتین،  ویکم  والدیمیر  که  آنچه  مانند  سیاسی،  های 

در توجیه تهاجم    عنوان استداللی توان بهجمهور روسیه به آن اشاره کرد، را نمیرئیس

می چامسکی  کرد.  استفاده  مستقل  کشور  یک  تهاجم  علیه  این  با  مواجهه  در  گوید، 

وحشتناک، ایاالت متحده باید دیپلماسی فوری را به جای تشدید نظامی انتخاب کند،  

ها«  تواند در »بدون هیچ پیروزی در جنگ، در حکم مرگ تمامی گونهزیرا این دومی می

 باشد. 

چامسکی  بین  نوام  سطح  بهدر  مهمالمللی  از  یکی  زنده  عنوان  روشنفکران  ترین 

اند، چراکه شود. جایگاه فکری او را با گالیله، نیوتن و دکارت مقایسه کردهشناخته می

های گوناگون پژوهشی و تحقیقات علمی از جمله آمدهای شگرفی در حوزهآثار او پی

شناسی، مطالعات رسانه، فلسفه، روان  شناسی، منطق و ریاضیات، علوم کامپیوتر،زبان

کتاب است و    150ی حدود  الملل داشته است. چامسکی نویسندهسیاست و امور بین

جایزه جمله  از  معتبری  بسیار  جایزهجوایز  و  سیدنی  ژاپنی  ی صلح  )معادل  کیوتو  ی 

دهجایزه و  نوبل(  جهان  ی  های  دانشگاه  مشهورترین  از  افتخاری  دکترای  مدرک  ها 
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ی دانشگاه آریزونا  اکنون استاد ویژهو هم  MITفت کرده است. چامسکی استاد ممتاز  دریا

 است.

زده و سرتاسر جهان ی روسیه به اوکراین اکثر مردم را شگفتنوام، حمله

های زیادی وجود داشت که را در بهتی سنگین فروبرده است، هرچند نشانه

واش امتناع  و  شرق  به  ناتو  گسترش  دلیل  به  گرفتن پوتین  جدی  از  نگتن 

های امنیتی »خط قرمز« او کامالً عصبی شده است. به نظر شما چرا درخواست 

 او تصمیم گرفت در این برهه از زمان به حمله دست بزند؟ 

قبل از پرداختن به این سؤال، باید چند واقعیت غیرقابل انکار را طرح  چامسکی:  

ن یک جنایت جنگی بزرگ  ی روسیه به اوکرایترین آنها این است که حمله کنیم. مهم

ی ایاالت متحده به  ی مهم را در نظر بگیریم، در کنار حمله است که اگر فقط دو نمونه 

گیرد. همیشه ، جای می1939استالین به لهستان در سپتامبر  -ی هیتلرعراق و حمله

کند و  کند، اما آن را توجیه نمی تبیین علل ]رخدادها[ به درک معنای آن کمک می

 دهد. ه نمیموجه جلو

بپردازیم،   پرسش  به  پوتین  اکنون  ذهنیات  به  که  هستیم  مطالبی  انبوه  شاهد 

شود،  های پارانویایی میپردازیداستان معمول این است که او گرفتار خیالپردازد.  می

شود  جا گفته میخودسر است، اطرافیانی مجیزگو دارد از همان نوع آشنایی که در این

،  الگومارئهخواه برای طلب مرحمت از رهبر با پای پیاده به  بازماندگان حزب جمهوری 

 روند.  عمارت دونالد ترامپ می

نظر   احتماالت دیگر در  است  بهتر  اما  باشد،  است دقیق  این سیل خبری ممکن 

هاست با صدای بلند  گرفته شود. شاید منظور پوتین چیزی بوده که او و همکارانش سال

بهو رسا گفته اصلی   ممکن استعنوان مثال،  اند.  اینگونه باشد که »چون درخواست 

به دیگری،  اعضای  ناتو  که  که  است  این  از  اطمینان  یا  پوتین  اوکراین  مشخص  طور 

گرجستان، را نخواهد پذیرفت، روشن است که اگر گسترش ائتالف ناتو بعد از جنگ 

نمی وجود  هماسرد  گسترش  این  اگر  یا  امنیتی  داشت،  ساختار  یک  ایجاد  با  هنگ 

گرفت، بحران کنونی مبنایی نداشت.« مشترک در اروپا بود که روسیه را هم دربر می

http://www.defenddemocracy.press/acura-viewpoint-jack-f-matlock-jr-todays-crisis-over-ukraine/
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کم از  یکی  متالک،  روسیه، جک  در  متحده  ایاالت  سابق  سفیر  را  سخنان  شمار  این 

از حمله ایاالت متحده، کمی قبل  دیپلماسی  ی کارشناسان جدی روسیه در دستگاه 

راحتی با استفاده از  توان بهگوید که این بحران را میته است. او در ادامه میروسیه نوش

نفع ایاالت متحده است که عقل سلیم حل کرد... با هر معیار مبتنی بر عقل سلیم، به

هدف    -صلح را ترویج کند، نه منازعه. تالش برای جدا کردن اوکراین از نفوذ روسیه  

یک کار احمقانه و خطرناک    - کردند  نگی« را تحریک میهای رآشکار کسانی که »انقالب

 ایم؟ قدر زود درس »بحران موشکی کوبا« را فراموش کردهبود. آیا ما این

از اندک شمار  متالک تنها نیست. در خاطرات ویلیام برنز، رئیس سیا، یکی دیگر 

هست. جرج   گیرینتیجه   ی مسائل بنیادی تقریباً همانکارشناسان معتبر روسیه، درباره

طور گسترده اما با تأخیر نقل شده است که تری دارد که به کنان ]دیپلمات[ موضع قوی

جان  های دیپلماتیک، دهویلیام پری، وزیر دفاع پیشین از آن حمایت کرده و خارج از ر

برجسته میرشایمر پژوهشگر  بین،  روابط  چهرهی  از  بسیاری  و  که  الملل  دیگر  های 

 رند. های مشابهی داها را خارج از جریان اصلی خواند گفتهتوان آن نمی

منتشر   لیکسویکیکه    اسناد داخلی ایاالت متحدهها ابهامی ندارد.  هیچ کدام از این

که پیشنهاد عاری از مسئولیت بوش دوم به اوکراین برای پیوستن  دهدکرده، نشان می

را   نظامی  تهدید  گسترش  که  برانگیخت  را  روسیه  تند  هشدارهای  بالفاصله  ناتو  به 

 توان درک کرد. تواند تحمل کند. مینمی

به باشیم که  داشته  توجه  به مفهوم عجیب »چپ«  باید  عین حال،  دلیل ظنّ در 

 گیرد.شدت مورد انتقاد قرار میرملین« »این چپ« مرتب و بهناکافی در مورد »خط ک

نمی است که  این  واقعیت  بگوییم  تصمیم گرفته شده  اگر صادقانه  این  دانیم چرا 

تنهایی یا شورای امنیت روسیه که او نقش اصلی را  دانیم که پوتین بهاست، حتی نمی

ا این همه، چیزهایی هم هست  اند. ب کند، کدام یک این تصمیم را گرفته در آن ایفا می

تفصیل توسط کسانی  ای بهکه از آن اطمینان کافی داریم، از جمله سوابقی که تا اندازه

ها  اند و از آنریزی قرار داشته های باالیی در داخل نظام برنامهبررسی شده که در جایگاه

تحق انکار  با  متحده  ایاالت  کنم،  کوتاه  را  سخن  خالصه،  طور  به  شد.  یرآمیز نقل 

ویژه اوکراین،  ویژه خطوط قرمز واضح آنها، گرجستان و بههای امنیتی روسیه، بهنگرانی

 گیری است.سال است که در حال شکل 25این بحران 

http://www.defenddemocracy.press/bidens-cia-director-doesnt-believe-bidens-story-about-ukraine/
http://www.defenddemocracy.press/bidens-cia-director-doesnt-believe-bidens-story-about-ukraine/
http://www.defenddemocracy.press/bidens-cia-director-doesnt-believe-bidens-story-about-ukraine/
https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/06/Why-the-Ukraine-Crisis-Is.pdf
https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/06/Why-the-Ukraine-Crisis-Is.pdf
https://wikileaks.org/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html
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شد از این تراژدی  دالیل خوبی هست که باور داشته باشیم که تا آخرین لحظه می

ه چرا پوتین ایم. در مورد اینک هجلوگیری کرد. قبالً بارها و بارها در مورد آن بحث کرد

آغاز کرده است، می را  این تجاوز جنایتکارانه  توانیم هر طور که دوست داریم  اکنون 

و در    انداز آن طفره رفته   –های بالفصل این تجاوز مبهم نیست  حدس بزنیم. اما زمینه

 اند. موردش بحث نکرده

های این جنایت  ض آسیبتوان درک کرد که چرا کسانی که در معرخوبی میبه

شد از آن اجتناب کرد که آیا میی علت وقوع آن و اینتوانند تحقیق دربارههستند می

خواهیم درک است، اما اشتباه است. اگر میقبول تلقی کنند. قابلرا توجیهی غیر قابل

ری  ای واکنش نشان دهیم که به قربانیان کمک کند و از فجایع بدتبه این فاجعه به گونه

تا جایی که می عاقالنه و ضروری است که  پیش است جلوگیری شود،  توانیم  که در 

تواند  شد اصالح شود، بیاموزیم. اداهای قهرمانانه میی اشتباهات و مسیری که میدرباره

 رسان نیست. ایجاد رضایت کند. اما یاری

،  1960ی دههها پیش آموختم. در اواخر  افتم که مدتمثل همیشه، یاد درسی می

بخش ملی ویتنام جنوبی )به  ی آزادیدر نشستی در اروپا با تعدادی از نمایندگان جبهه

آمریکایی با جنایات  کنگها »ویتقول  تند  ها«( شرکت داشتم. دوران کوتاه مخالفت 

وحشتناک امریکا در هندوچین بود. برخی از جوانان چنان خشمگین بودند که احساس 

م پاسخ  تنها  میکردند  پدیدار  که  هیوالهایی  به  است: ناسب  قهرآمیز  واکنش  شد، 

شیشه  خیاباشکستن  در  بمب  های نها  در  اصلی،  نظامیانگذاری  آموزش  هر  مراکز   .

ها نگاه خیلی  ی همدستی در جنایات وحشتناک بود. ویتنامیمنزله تر از آن، بهچیزی کم

ردند. آنان الگوی اعتراضی مؤثر  شدت با این اقدامات مخالفت کمتفاوتی داشتند. آنان به

خود را ارائه کردند: زنانی بر سر آرامگاه سربازان آمریکایی که در ویتنام با سکوت طلب  

ها به چیزی که باعث شود مدافعان آمریکایی جنگ احساس درستی  آمرزش کنند. آن 

 خواستند زنده بمانند. ها میای نداشتند. آن و شرافت کنند، عالقه

های وحشتناک در کشورهای جنوب جهانی که هدف اصلی خشونت رنج  از قربانیان

ام. چیزی که باید منطبق با  اند، بارها به شکلی این درس را شنیده امپریالیستی بوده

ی گوش کنیم. امروز معنای آن تالش برای درک چرایی وقوع این تراژدی شرایط آویزه
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های  ان انجام داد، و این که از درس تواست و این که برای جلوگیری از آن چه کاری می

 آن برای اتفاقات آینده بیاموزیم. 

شود. وقت بررسی این موضوع بسیار مهم را نداریم، اما  این پرسش نادیده گرفته می

بینیم این بوده که به  های واقعی یا خیالی میکرات در پاسخ به بحران واکنشی که به

کنیم. این تقریباً بازتاب ناخودآگاه  اب میلول را انتخی زیتون، تفنگ ششجای شاخه

عموماً وحشتناک بوده است. تالش برای   -برای قربانیان مرسوم    -ماست، و عواقب آن  

عملی، ارزشمند است. بدیهی  دریافتن و اندیشیدن به عواقب احتمالی هر عمل یا بی

راحتی آن را به است البته، اما ارزش تکرار دارد، زیرا در زمان شور و احساسات موجه،  

 گیریم. نادیده می

ترین  چه که کممانند، تلخ هستند. آنهایی که پس از تهاجم باقی میی گزینه همه

های دیپلماتیک است که هنوز وجود دارد، به امید رسیدن  بدی را دارد، حمایت از گزینه

نتیجه  فاصلهبه  که  زیاای  احتمال  به  جنگ  وقوع  از  قبل  که  آنچه  با  بسیاری  د ی 

بیقابل بود:  نسخهطرفدستیابی  از  برخی  اتریشی،  سبک  به  اوکراین  های  ساختن 

نشینی پوتین، یا این که  راهی برای عقب – ضرورتاً  -در داخل. و   2فدرالیسم مینسک 

و همه اوکراین  برای  وخیمنتایج  دیگر  افراد  غیر  ی  تقریباً  که  وخامتی  شاید  شود،  تر 

 تصور باشد. قابل

الملل حاکم بوده است؟  عدالت است. اما چه زمانی عدالت در امور بینخیلی دور از 

 ی وحشتناک بررسی شود؟آیا الزم است بار دیگر این این تاریخچه 

گزینه  اکنون  ناخواه،  پیخواه  به  بهها  که  است  یافته  تقلیل  مذموم  جای آمدهایی 

به وی پاداش دهد تا به احتمال قوی جنگ   –مجازات پوتین برای عمل تجاوزکارانه  

تواند  رود، میای برانیم که از آنجا با ناامیدی بیرون  پایان یابد. این که خرس را به گوشه

 بخش باشد. عقالنیت محض.رضایت

توانیم انجام دهیم تا از کسانی که شجاعانه از  در عین حال، باید هر کاری که می

گریزند، و  کنند، کسانی که از فجایع میستمگر دفاع میمیهن خود در برابر متجاوزان  

هزاران روس شجاع که علناً با جنایت دولت خود را شخصاً در معرض خطری بزرگ قرار 

 ی ما است.اند، به شکلی مؤثر حمایت کنیم. این درسی برای همهداده
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ر قربانیان  تهایی برای کمک به گروه بسیار گستردهو همچنین باید تالش کنیم تا راه

لحظه در  فاجعه  این  زمین.  روی  در  حیات  تمامی  کنیم:  همهپیدا  که  داد  رخ  ی ای 

ی ما، باید با هم کار کنیم تا بالی بزرگ تخریب محیط زیست واقع همهها، بهابرقدرت

شود مگر  زودی بدتر از این میرا کنترل کنیم که تاکنون تلفات وحشتناکی داشته و به

های بنیادی انجام شود. برای درک روشن این موضوع، به گزارش فوریت تالشبهکه  این

آب  تغییرات  بینادولتی  تازه  IPCCوهوایی«  »هیأت  که  کنید  شومتوجه  و  ترین ترین 

 . منتشر کرد  های منظم خود را در مورد چگونگی جان به سالمت بردن از فاجعهارزیابی

شود، زیرا شود، حتی برعکس میدر این اوضاع و احوال، اقدامات الزم متوقف می

می تخریب  صرف  بسیاری  از منابع  استفاده  گسترش  مسیر  در  اکنون  جهان  و  شود 

سنگ حرکت ترین آنها، یعنی زغالترین و راحتهای فسیلی، از جمله خطرناکسوخت 

 کند. می

توان را  تر ایجاد کند. این را نمیتوانست وضعیتی خوفناکاهریمنی بدخواه هم نمی

 . مهم است نادیده گرفت. هر لحظه

( منشور ملل متحد است که تهدید  4)2  یتهاجم روسیه نقض آشکار ماده

سازد. با این یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر را ممنوع می

ی توجیهات قانونی  فوریه به دنبال ارائه  24حال پوتین در سخنرانی خود در  

عنوان شواهد نقض برای تهاجم بود و روسیه از کوزوو، عراق، لیبی و سوریه به

برد. در صورت  المللی توسط ایاالت متحده و متحدانش نام میبینمکرر قوانین  

وضعیت  و  اوکراین  به  تهاجم  برای  پوتین  قانونی  توجیهات  مورد  در  امکان، 

 الملل در دوران پس از جنگ سرد نظرتان را ابراز کنید؟حقوق بین

ارائه چامسکی:   برای  پوتین  تالش  مورد  خود  در  تجاوز  برای  قانونی  توجیهی  ی 

 وان گفت. اصالً ارزش بررسی ندارد. تچیزی نمی

المللی را بدون یک چشم به  البته، درست است که آمریکا و متحدانش قوانین بین

می نقض  زدن  جنایتهم  این  اما  نمیکنند،  تخفیف  را  پوتین  این همه،  های  با  دهد. 

 آمدهای مستقیمی بر درگیری برسر اوکراین دارند. کوزوو، عراق و لیبی پی

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/02/28/ipcc-united-nations-climate-change-adaptation/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F362f1af%2F621cfcc69d2fda34e7b0f74f%2F5977f250ae7e8a6816e8c2a1%2F12%2F72%2F621cfcc69d2fda34e7b0f74f
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عر به  نمونهحمله  نازینامهی درساق  که  بود  جنایاتی  در  ای  آنها  خاطر  به  را  ها 

 ای به روسیه بود.نورنبرگ به دار آویختند، تجاوز ناموجه محض. و ضربه 

در مورد کوزوو، ادعا شد که تهاجم ناتو )یعنی تجاوز ایاالت متحده( »غیرقانونی اما  

المل لی کوزوو به ریاست ریچارد  موجه« است )به عنوان مثال، توسط کمیسیون بین 

گلدستون( به این دلیل که بمباران برای پایان دادن به جنایات جاری انجام شده است.  

شمار تاریخی بود. شواهد زیادی وجود دارد که  کردن گاهاین قضاوت مستلزم معکوس

رفت،  بینی شده بود، انتظار میدهد سیل جنایات پیامد تهاجم بوده است: پیشنشان می

، ]اما[ طبق معمول،  های دیپلماتیک در دسترس بودگزینه  رآورد شده بود. عالوه بر این،ب

 به نفع خشونت نادیده گرفته شد. 

بدون این   -مقامات ایاالت متحده اذعان دارند که بمباران متحد روسیه، صربستان 

از قبل آن های روسیه را برای همکاری با  بود که تالش  - ها را مطلع کنند  که حتی 

ایاالت متحده به نحوی برای ایجاد نظم امنیتی اروپا پس از جنگ سرد را معکوس کرد،  

ی شورای  س از موافقت روسیه برای وتو نکردن قطعنامهبا اشغال عراق و بمباران لیبی پ 

 امنیت سازمان ملل که ناتو بالفاصله آن را نقض کرد، این روند معکوس تسریع شد. 

 توان در نظام اعتقادی پنهان ساخت. ها را میرویدادها عواقبی دارند؛ اما این واقعیت

حرف هم تغییری  ی پس از جنگ سرد، حتی در  الملل در دورهوضعیت حقوق بین 

صراحت گفت که ایاالت متحده قصدی  نکرد، چه برسد به عمل. پرزیدنت کلینتون به

برای رعایت آن ندارد. براساس دکترین کلینتون ایاالت متحده این حق را برای خود 

ی یکجانبه  صورت یکجانبه« از جمله »استفادهدارد که »در صورت لزوم بهمحفوظ می

دفاع از منافع حیاتی مانند »تضمین دسترسی بدون ممانعت به    از نیروی نظامی« برای

بازارهای کلیدی، منابع انرژی و منابع استراتژیک« اقدام کند. جانشینان او نیز، و هر  

 کس دیگری که بتواند، بدون مجازات قانون را زیر پا بگذارد. 

بین حقوق  که  نیست  این  منظورم  محدوالبته  در  ندارد.  ارزشی  هیچ  ای  دهالملل 

 قابلیت اجرا دارد و از برخی جهات معیار سودمندی است. 

رسد هدف روسیه از حمله، سرنگونی دولت زلنسکی و برقراری به نظر می

به روسیه  طرفدار  رخ دولت  هرچه  از  نظر  صرف  حال،  این  با  باشد.  آن  جای 

https://www.abebooks.com/New-Generation-Draws-Line-Kosovo-East/30928511625/bd?cm_mmc=ggl-_-US_Shopp_Trade0to10-_-product_id=COM9781612050744USED-_-keyword=&gclid=Cj0KCQiA3-yQBhD3ARIsAHuHT65PV_Ga4SJ7xubwdXie7J6aSSY2cBjG9zI9Hyd4EMOdCXRpbLQUAgUaAkWoEALw_wcB
https://www.abebooks.com/New-Generation-Draws-Line-Kosovo-East/30928511625/bd?cm_mmc=ggl-_-US_Shopp_Trade0to10-_-product_id=COM9781612050744USED-_-keyword=&gclid=Cj0KCQiA3-yQBhD3ARIsAHuHT65PV_Ga4SJ7xubwdXie7J6aSSY2cBjG9zI9Hyd4EMOdCXRpbLQUAgUaAkWoEALw_wcB
https://www.abebooks.com/New-Generation-Draws-Line-Kosovo-East/30928511625/bd?cm_mmc=ggl-_-US_Shopp_Trade0to10-_-product_id=COM9781612050744USED-_-keyword=&gclid=Cj0KCQiA3-yQBhD3ARIsAHuHT65PV_Ga4SJ7xubwdXie7J6aSSY2cBjG9zI9Hyd4EMOdCXRpbLQUAgUaAkWoEALw_wcB
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های ای در بازیدهد، اوکراین برای تصمیم خود برای تبدیل شدن به مهرهمی

با آیندهژئ ی وحشتناکی مواجه است. در این زمینه، واستراتژیک واشینگتن 

های اقتصادی باعث شود روسیه موضع خود را چقدر محتمل است که تحریم

تر را هدف های اقتصادی چیزی بزرگیا تحریم  - در قبال اوکراین تغییر دهد  

ط این کشور قرار داده است، مانند تضعیف کنترل پوتین در داخل روسیه و رواب

 با کشورهایی مانند کوبا، ونزوئال و احتماالً حتی خود چین؟ 

عاقالنهچامسکی:   اوکراین  مثل شاید  چیزی  اما  باشد،  نکرده  را  انتخاب  ترین 

ها روسیه کنم که تحریمهای امپراتوری نداشت. گمان میهای در دسترس دولتگزینه 

دی، روسیه یک دولت  را به وابستگی بیشتر به چین سوق دهد. بدون تغییر مسیر ج

ی  شدت کاهش یابد وگرنه همهنفتی دزدساالر است که بر منبعی تکیه دارد که باید به

ی شدید،  تواند یک حملهآن می  نظام مالی ایم. مشخص نیست که آیا  ما به پایان رسیده

ی راهی  ها یا ابزارهای دیگر، را تحمل کند. این دلیل دیگری به نفع ارائهاز طریق تحریم

 نشینی روسیه است. ظاهر زیبا برای عقببه

دولت های غربی، احزاب اصلی اپوزیسیون، از جمله حزب کارگر در بریتانیا، 

به شرکتی  های  رسانه  آغاز یو  را  روسیه  علیه  شووینیستی  کارزاری  کسان 

نهکرده اهداف  این  الیگارش اند.  رهبران تنها  نوازندگان،  بلکه  روس،  های 

ارکستر و خوانندگان و حتی مالکان باشگاه فوتبال مانند رومن آبراموویچ از 

گیرد. روسیه پس از تهاجم حتی از یوروویژن سال باشگاه چلسی را، دربر می

های شرکتی و منع شده است. این همان واکنشی است که رسانه  نیز  2022

المللی به آمریکا پس از حمله و تخریب متعاقب آن به ی بینطور کلی جامعهبه

 عراق نشان دادند، اینطور نیست؟

توانیم در مسیرهایی خیلی آشنا  آمیزتان کامالً بجاست و مینظر کنایهچامسکی:  

 .به آن ادامه دهیم

https://www.ft.com/content/f7148532-36cd-4683-8f1b-ea79428488c4?segmentId=b0d7e653-3467-12ab-c0f0-77e4424cdb4c
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این تهاجم آغازگر عصر جدیدی از رقابت دایم بین روسیه فکر می کنید  

 )احتماالً در ائتالف با چین( و غرب است؟ 

و    -ریزد سخت است  که خاکسترهای این آتش کجا میتشخیص این  چامسکی:

شاید مشخص شود که این استعاره نیست. تاکنون، چین با خونسردی بازی را ادامه  

ی خود برای یکپارچگی اقتصادی  ی گستردهدهد و احتماالً سعی خواهد کرد برنامهمی

  بیشتر جهان را در نظام جهانی در حال گسترش خود به پیش ببرد، چند هفته قبل 

ابتکار کمربند و راه وارد کرد، در حالی که رقبا د  آرژانتین نابود  را به  ارند یکدیگر را 

 کنند. 

های حیاتی است و  همان طور که قبالً بحث کردیم، این رقابت در حکم مرگ گونه

توان طرف پیروزی در آن وجود ندارد. ما در مقطع مبرمی در تاریخ بشر هستیم. نمی

 اش گرفت.  توان نادیدهمنکر آن شد. نمی
 

 

 

https://thediplomat.com/2022/02/argentina-joins-chinas-belt-and-road/
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و کشور را وارد کرده    انت یصلح و ثبات خ  برایخود    یبه وعده ها  هیدولت روس

 .ه استکرد یاقتصاد یجنگ و فاجعه
موافق و  ما را به دو قطب    یجنگ همه  ن یا  خ،ی تار  ها در طولجنگ  تمامی مانند  

که ملت در  کند  متقاعد  را    د ماکنتالش می  نیکرمل  غاتیکند. تبلیم  میتقسمخالفت  

و مزدوران   گراغرب   یهابرالیل  ،باراسف  نامرتداین  و    -است  شده  پشت دولت متحد  

در    اند که  ینبار بزرگان کرمل  نیاست. ا  محض  دروغ  ن یند. اخواهمیند که صلح  ادشمن

اکثر روس  تیاقل آنان  ستند،ین  یبرادرکشو  ها خواهان جنگ  هستند.  به ولو  که هنوز 

که چگونه   نندیبندند تا نبیم  توانند چشمیکه م  ییاعتماد دارند. آنها تا جا  هیدولت روس

برابر    اند کرده  میترس  هی روس  هایچیتبلیغاتکه    یی ایدن د.  پاشفرومی  شانچشماندر 

  کیبلکه  ،یتهاجم یجنگ  ، بدتر از آن نه حتیجنگنه   نیکه ا دوارندیهنوز ام یاریبس

  ی هالمیشده است. ف یطراح نیمردم اوکرا ی«آزادساز» یاست که برا «ژهیو اتیعمل»

گلوله و  بمباران  وحشوحشتناک  زود شهرها    یانه یباران  را  افسانه  نیا  خیلی  درهم  ها 

  ن یبه اراضی  خواهند گفت: ما    زین  نیپوتبه دهندگان  أیر  نیوفادارتر ی. و حتشکندمی

 ! منیستیجنگ ناعادالنه 
نفر در سراسر کشور وحشت و انزجار خود را از اقدامات دولت    ونیلیتا امروز ده ها م

کرده  نیپوت گرا  یافراد   ایناناند.  ابراز  هستند.    ی هاشیبا  که    کهچنانمختلف 

م  ها چیتبلیغات اکثر  یادعا  مستندین  برالیل  آنانکنند  در  ز  ناشانی .  با    ی ادیافراد 

  تیاکثر  -مردم    نی. و البته، اهستند  یستیکمون  ای  یستیالی، سوسگرایانهچپ  یهادگاهید

 .ندایواقع  انپرستهنیم –مردم ما 
 به نفعکه نه در برابر جنگ، بلکه   -ند  اجنگ منافق  نیکه مخالفان ا  ندیگویبه ما م

  یستیالیامپر  یهااستیو س  کایآمر  یدروغ است. ما هرگز حام  نی. اگیرند موضع میغرب  

باران کردند، ما  دونتسک و لوهانسک را گلوله   ینیاوکرا  یروهایکه ن  ی. زمان میاآن نبوده 

پوت  فییکه خارکف، ک  امروز هم.  سکوت نکردیم اودسا به دستور    اطرافیانشو    نیو 

 کرد.  میشوند، سکوت نخواه یبمباران م
  ی و عدالت اجتماع  مدافعانما   یمبارزه با جنگ وجود دارد. برا  یبرا  بسیاری لیدال

 : ای دارنداهمیت ویژهچند مورد  ،یو آزاد یبرابر
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  تا وجود ندارد    هیدولت روس  یبرا  یدیتهد  چیعادالنه است. هغیر  تجاوزی  نیا •

مرگ    شدنه کشت  یروانه را    نماسربازان  آنکنیمو    « آزاد »را    یکس  ان. 

جز   ستندین  یزیچ  آنانکنند.  یکمک نم  ی مردم   ینبشجبه    انکنند. آن ینم

دستور    یارتش به  که  ر  اردریلیم  یشمارانگشت  شمار منظم  حفظ   یاؤیکه 

 طلبصلح  یهارپرورانند، شه  ی را در سر م  هیخود بر روس  یطرهیسدایمی  

 کند. یم رانیرا و نیاوکرا
  هاینی. هم اوکرااستمردم    یبرا  یامحاسبه قابل  ریغ   یایجنگ بال  نیاحاصل   •

. مدت ها پس از پردازندیخود مخون  ریختن  آن را با    ینهیها هزو هم روس

ب و  تورم  فقر،  گردوغبار،  تأثچیزی  همه    یکاریفرونشستن  تحت  قرار    ریرا 

،  ستیها نها و بوروکراتگارشیال  نیاهای جنگ بر دوش  بار هزینهخواهد داد.  

فق ب  بازنشستگانکارگران،    ر،یبلکه معلمان  هزینه   هستند  کارانیو  را  که  ها 

می بسکنند تحمل  ه   یاری.  ما  خود   ی هیتغذ  یبرا  یالهیوس  چیاز  فرزندان 

 داشت. مینخواه
  ی هاخواهد کرد. رسانه  لرا به زندان بد  هیو روس  ویرانهرا به    نیجنگ اوکرا  نای •

  یهااعتراض  ها،هیاعالم  انتشار  لیاند. مردم به دلشده  لیتعط  تاکنون  مخالف

پشت   یاجتماع   ی هادر شبکه  یی ها پستانتشار    یبرا  یحت  آمیز ومسالمت

یا  انتخاب خواهند داشت:    کیروس ها تنها    ،یزود. بهندهستزندان    یهالهیم

دیسرباز  ایزندان   جنگ  از کند  یم  جادیا  یی ها ی کتاتوری.  متفاوت 

 اند. دهیزنده د یهانسلتاکنون است که  ییهایکتاتورید

  یکند. حتیم  دوچندانرا    روسیه  یبرا  دها ی مخاطرات و تهد   تمامیجنگ    نای •

های  گروهاکنون در  دند،بو لهمد هیبا روس شیهفته پ  کیکه   ییهاینیاوکرا

با تجاوزات   نیپوت  کنند تا با نیروهای ما مبارزه کنند.نام میی ثبتنظامشبه 

و    کایآمر  یهاسهیدس  یتمام   ، ینیاوکراهای  ناسیونالیست اتیجنا  ی خود تمام
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را    طلبانجنگ  پوت  اهمیتبیناتو  موشک   نیکرد.  پا استقرار  و    یهاگاهی ها 

 کرده است. توجیهما  یمرزها طولدر را  د یجد ی نظام

است. نه   یپرستانه هر روس  هنیم  یفه یصلح وظ  یمبارزه برا   سرانجام آن که •

بلکه   م،یهست  خیجنگ تار نیبدتر یخاطره پاسدارانکه ما   لیدل نیتنها به ا

 کند.یم  دیرا تهد هیروس تیو موجود ت یجنگ تمام نیکه ا لیدل نیبه ا

. اگر موفق شود،  گره بزندکشور  این  سرنوشت خود با سرنوشت    خواهدمی  نیپوت

صورت، ممکن است واقعاً با   ن یملت خواهد بود. در ااین  او شکست کل  ناگزیرشکست 

 . یگناه جمع و باور به  ،یارض می: اشغال، تقسمیسرنوشت آلمان پس از جنگ روبرو شو
 ه،ی، مردان و زنان روسخود ماوجود دارد.    عیفجا  ن یاز ا  یریجلوگ  یراه برا  ک یتنها  

  ی شانیپر  رمردیمشت پ   کیمملکت مال ماست نه    نی. امیجنگ را متوقف کن  نیا  د یبا

. دشمنان  م یریرا پس بگمان  سرزمینکه    رسیدهوقت آن    کاخ و کشتی تفریحی دارند.که  

ن  فیما در ک اودسا  ب  ستند،یو  را  آنها    رون یبلکه در مسکو هستند. وقت آن است که 

است    لیدل  نیاست. به هم  مشیو رژ  نی. جنگ پوتستین  هیجنگ روساین  .  مبیندازی

. ما  میمخالف  تکارانهیجنگ جنا  نیبا ا  هیروس  یهاستیها و کمون  ستیالیکه ما، سوس

 . میرا نجات ده هیتا روس میآن را متوقف کن میخواهیم

 نه به مداخله!

 ه به دیکتاتوری!ن

 نه به فقر!
 

 پیوند با متن اصلی: 
https://www.greenleft.org.au/content/russian-socialists-speak-out-

against-war 

https://www.greenleft.org.au/content/russian-socialists-speak-out-against-war
https://www.greenleft.org.au/content/russian-socialists-speak-out-against-war
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های تاریخی ناسیونالیسم  ریشه 

 قومی روس 

 

نگاران هایی از والدیمیر پوتین و تاریخ نوشته 

 روسیه و اوکراین 

 جو ترجمه از روسی: آرزو آشتی گردآوری و  
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های ی پروپاگاندا و موجی از القای اطالعات به تودهتوجیه هر جنگ در سایه 

می صورت  نئونازیمردم  علیه  »جنگ  پیشگیرانه«،  »جنگ  ها«، پذیرد. 

ازجمله»مداخله بشردوستانه«...  مدافعان ی  تبلیغاتی  امواج  از  بخشی  ی  

خش این بحمالت پوتین است. اما ناسیونالیسم روسی که ایدئولوژی مشروعیت

کند؟ این گونه این جنگ را توجیه میهاست چهجنگ برای بسیاری از روس

های تاریخی، با چه روایتی از تاریخ، تجاوز ایدئولوژی با اتکا به کدام اسطوره

 کند؟ نظامی به یک سرزمین دیگر را توجیه می

های برخی ی والدیمیر پوتین در سایت کرملین، و دیدگاهی مقالهترجمه

خوانیم. توجه به نکاتی ی این مقاله مینگاران روسیه و اوکراین را دربارهختاری

ها و لنین، و که رهبر کنونی روسیه بر آن تأکید دارد، حمالت او به بلشویک

دهد که ردّ ایدئولوژی ناسیونالیسم خوبی نشان میسازی تاریخی وی بهساده

الب بلشویکی در سال خوردگان انقروسی را باید بیش از هرچیز در شکست 

ارتدکس جستها و سازوبرگو رومانف  1917 ایدئولوژیک کلیسای  وجو  های 

از خانم آرزو آشتی و ترجمهکرد.  زبان جو برای گردآوری  از  این مجموعه  ی 

 سیاسی   اقتصاد  نقد  –روسی سپاسگزاریم .  
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 1هااوکراینی و  هاروس  تاریخی یگانگی  یدرباره 

 پوتین   والدیمیر

 اوکراین   و  روسیه  روابط  یدرباره  پرسش  به  پاسخ  در  2مستقیم  خط  یبرنامه  در  اخیراً

  به  بنا   را  گفته  این.  واحدند  کل   یک  و  واحد   ملت  یک  هااوکراینی  و   هاروس  که  گفتم

  این  و   امکرده  صحبت  باره   دراین  بارها.  نکردم  بیان  جاری  سیاسی   شرایط  و  موقعیت

 بیان   را  خودم  موضع  جزئیات  با  است  ضروری  کنممی  گمان  بنابراین.  است  من  اعتقاد

 .بگذارم اشتراک به موجود وضعیت از را هایی ارزیابی و کنم

 میان   اخیر  هایسال  در  که  دیواری  از  من   تلقی  که  کنممی  تأکید   ابتدا  همین  در

  تاریخی   فضای  یک  به  ماهیتاً  که هاییبخش  میان  -  است  شده  کشیده  اوکراین  و  روسیه

 این.  است  تراژدی  یک  همچون  مشترک،  بدبختی  یک  همچون  -   دارند   تعلق  معنوی  و

.  ایم شده  مرتکب  مختلف  هایدوره  در  که  ماست  خود  اشتباهات   پیامدهای  ازهرچیز  پیش

  اندکوشیده  همیشه  که  هست  هم  نیروهایی   آن  هدفمند  کارهای  ینتیجه  حال  عین  در  اما

  دور   هایزمان   از  شودمی  برده  کار  به  که  روشی.  کنند  گسست  و  شکاف  دچار  را  ما  اتحاد

  بر   کوشش.  نیست  آن   در  نویی   چیز  هیچ .  کن  غلبه  و   تفرقه بینداز:  است  شده  شناخته

  گیردمی  سرچشمه  جااین  از  نیز  مردم  میان   اختالف  ایجاد  است،  ملی   یمسئله  با   بازی  سرِ

  سپس   و   کردن  تقسیم:  است  این  کنند می  تعریف  خودشان  برای  که  ایوظیفه  ترینمهم  و

 .  افکندن جنگ آتش  واحد  ملت یک  هایتکه تکه میان

  تاریخ  به  باید  افکنیم،  نظر  آینده  به  و  دریابیم  را   اکنون  وضعیت  بهتر  اینکه  برای

  بیش  طی  که  را  رویدادهایی  تمامی  تواننمی  مقاله  یک  چارچوب  در  که  البته.  برگردیم

  که  پردازممی  ایآستانه  و   کلیدی   لحظات   آن  به  اما .  کرد  بیان   اند، داده  رخ  سال  هزار  از

 .  باشیم داشته یاد  به  را هاآن باید  اوکراین در هم  و روسیه در هم  ما   و است مهم بسیار

 
 об исторической единстве русских иعنوان روسی مقاله:    kremlin.ruبرگرفته از سایت  .  1

украинцев  

 های این مقاله همه از مترجم است.پانوشت

2. Прямая линия  
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  حکومت   بزرگترین  که  باستانند  روس  دارانمیراث   ها،بالروسی  و  هااوکراینی  ها،روس

  تا   پسکوف  نوگورود،  الدوگا،  از  بزرگ،  بسیار  فضایی  در  قبایل  دیگر  و  اسالوها.  بود  اروپا

  باستان  روسی  را  آن  اکنون  که)   داشتند  یکتایی   مشترک   زبان  چرنیگف،  و یف  کی

  به  گروشِ  بعدتر  و  روریک؛  خاندان  شاهزادگان  حکمرانی  داری،زمین  روابط  ، (نامیممی

.  بخشیدمی  اتحاد  را  هااین  یهمه  یگانه  ارتدکسِ  باورِ  یک  و  باستان  روس  مسیحیتِ

  شد،   بزرگی  کیفی  یشاهزاده  و   بود  نووگورود  اهل  که  مقدس  والدیمیر  معنوی  انتخاب

 .  کند می  مشخص را ما خویشاوندی زیادی بسیار میزان  به هم امروز همین تا

  باستان   روس  حکومت  در  را  موقعیت  باالترین   کیفی  ی شاهزاده  پادشاهی   تخت   و   تاج

  که   امید »:  استیف  کی  ی درباره  3اولگ   کالم   این .  بود  طوراین  نهم   قرن  اواخر  از.  داشت

4«باشد  روسی  شهرهای مادریف کی
 

 و   مرکزی  قدرت  شدن  ضعیف  زمان،  آن  اروپایی  هایحکومت  دیگر  مانند   بعدتر،

 که  دانست  باید  ترتیب  بدین.  گرفت  را  باستان  روس  گریبان  سرزمین،  شدن  تکهتکه

 . دانستند  می خود پدری سرزمین و مشترک  فضایی را روس نیز عادی مردم

  ویرانیف  کی  جمله   از  شهرها  از  بسیاری  که  زمانی  باتو،  ویرانگر  یحمله   از  پس

 درآمد  5ها ترک  وابستگی  به  روس  شرقی  شمال  بخش.  گرفت  باال  شدن  تکهتکه  شدند،

  غربی   و  جنوبی   هایسرزمین.  کرد  حفظ  خود  برای  محدودی  حاکمیت  این  وجود  با   اما

 نکته  این  به  خواهممی  جااین  پیوستند،  لیتوانی  کبیر  6نشینشاهزاده  به  اصل  در  روسی

 . اندنامیدهمی  روسی  و  لیتوانی  کبیر  نشینشاهزاده  را  آن  تاریخی   اسناد  در  که  کنیم  توجه

  خدمت  به  ایشاهزاده  نزد  از  7بویارها   و   هانشین شاهزاده  هایخانواده  نمایندگان 

  پیوندهایی   و  داشتند  نیز  دوستی   اما  جنگیدند می  یکدیگر  با   آمدند،درمی  دیگر  یشاهزاده
 

 ی کیفشاهزاده  882ی نووگورود و از شاهزاده  879از . 3

   повесть временных летهای دور داستان سالجمله برگرفته از متن کالسیک روسی با عنوان . 4

5  .Ordynskoye نوواسیبیرسک روسیه  ای در ساکنان منطقه 

 گفتند. نشین مینشین یا دوکهای تحت حاکمیت یک شاهزاده یا دوک، شاهزاده به سرزمین. 6

نشین بزرگ مسکو، روسیه کیفی و... بود. این رتبه  ترین رتبه در نظام ارباب رعیتی بلغارستان، دوکبویار، بزرگ.  7

ی ده تا هفده میالدی مرسوم بود.  رفت و بین سده ها )در بلغارستان، تزارها(، باالترین رده به شمار میپرنسبعد از  

 عنوان یک نام در روسیه، رومانی و فنالند مانده است. برگرفته از ویکی پدیا.این رتبه به
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 دمیتری  و  پولوتسکی  آندره  لیتوانی،  اهل  اولگرد  شاهزاده  پسران.  ساختندمی  برقرار

  دمیتری   آنِ  از  مسکو  کبیر  نشینشاهزاده  نزدیکی   در   کولیکف،  دشت  در   بریانسکی

 10یاگائیال   که  بود  این  از  پس .  جنگیدند  9وولینی   اهل  بابروک   یفرمانده  برابرِ  ،8ایوانوویچ 

  اتحاد   به  را  خود  ارتش  نیروهای تورسکایا،  خانم  شاهزاده  پسر  و   لیتوانی  کبیر  یشاهزاده

  ابعاد  و  ها پیچیدگی  بازتاب  و   ما  مشترک  تاریخ  هایبرگه  هااین  یهمه.  درآورد  11مامای   با

 . است آن فراوان

 سخن   واحد  زبان  یک  به  روسی  شرقی  و  غربی  هایسرزمین   در  که  شوم  یادآور  باید

  گرایش   این  پانزدهم،   قرن  یمیانه  تا  و  بود  ارتدکس  شانهمگی  باور.  شدمی  گفته

 .  داشت وجود واحد  کلیسایی

  شدند،   تقویت  مسکویی  روسِ  و  لیتوانی  روسِ  نیز  تاریخی  یتوسعه  نوینِ  روزگارِ  در

  تاریخ .  بخشند  تحکیم  را  باستان  روس  قلمروهای  و  شوند  تبدیل  جاذبه  نقاط  به  توانستند

  روس  مداریدولت  سنت  پیوستارِ  و  گردهمایی   مرکز  مسکو،  بار  این  که   رفت  پیش   چنان

  را   خارجیان  یوغ  نفسکی،  الکساندر  شاهزاده  نوادگان  مسکویی،  هایشاهزاده.  شد  باستان

 .  پرداختند  روسی تاریخیِ  هایسرزمین اتحاد به و برداشتند

  قرن   در.  رفتمی  پیش  دیگری  یگونه  به  جریان  لیتوانی  کبیر  نشینشاهزاده  در

  اتحاد   شانزدهم   قرن  در.  پذیرفتند  را  کاتولیک  مذهب  لیتوانی  بر  حاکم  نخبگان  چهاردهم، 

  ـ   لیتوانی  المنافعمشترک  اتحاد  ترتیب  بدین   و  شد  منعقد  لهستان  پادشاهی   با  12لوبلین 

  ی ویژه  امتیازات  و   زمینی  های دارایی  لهستانی  کاتولیک  اشراف.  گرفت  شکل  لهستان

 
  1359لقب دانسکوی را گرفت، از  ای که برای پیروزی در نبرد کولیکف،  دمیتری ایوانوویچ دانسکوی، شاهزاده .  8

 شاهزاده مسکو بود.  

ی سپاه اهل مسکو. تاریخ دقیق تولد و مرگ  زاده و فرمانده دمیتری میخاییلوویچ بابروک، اهل وولینی، اشراف.  9

 نامشخص.

 نشین کبیر لیتوانی.  یوگایال یا یاگایال، شاهزاده اهل ویتبسک، ذیل فرماندهی شاهزاده . 10

میالدی بود. اردوی زرین   1370ندان کیات، یکی از قدرتمندترین فرماندهان اردوی زرین در دهه  مامای از خا.  11

ی هایی از ازبکستان، روسیه، قزاقستان و اوکراین و کریمهشد که سرزمینبه بخشی از امپراتوری مغول اطالق می

 امروزی را در برداشت.  
12. Люблинская уния 1569 
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 از  بخشی  ،1596  13برست  توافق  با  مطابق.  آوردند  دست  به  روس  سرزمین  در  بسیاری

  و  14سازیلهستانی.  شدند  روم  پاپ  قدرت  تسلیم  غرب  روسیِ  ارتدکس  روحانیون

 .  شد گذاشته  کنار شرقی ارتدکس و انجام سازیالتین

  ارتدکس   ملت  خواهیآزادی  جنبش  هفدهم  و  شانزدهم  هایسده  در  پاسخ  در

  ینقطه   16خملنیتسکی  بوگدان  دوران  وقایع .  گذاشت  گسترش  به  رو  15دنپر  یحوزه 

  ـ  لیتوانی  المنافع  مشترک  اتحاد  حاکمیت  زیر  از  کوشیدند   او  طرفداران.  بود  عطفی

 . شوند خارج لهستان

  از  ،1649  در  لیتوانی.    لهستان  المنافع  مشترک  پادشاه  به  زاپاروژیه  ارتش  ینامه  در

  و  روس  ملت»  کهاین  یدرباره  بود،   شده  صحبت  روسی  هایارتدکس  حقوق   رعایت

  پا   گناه  به  خداوند  کلیسای  بر  کسی  تا  باشندیف  کی  یفرمانده  باید  یونان  قوانین

 .  نشد  توجهی هازاپاروژی هایگفته به  اما...« نگذارد

 را  آن  17زیمسکی  مجلس   و  یافت  ادامه  مسکو  به  خملنیتسکی  بوگدان  هایمراجعه 

 به   روس  حکومت  ی نماینده  عالیِ  ارگان  این  1653  اکتبر  یکم .  داد  قرار  بررسی  مورد

 ی ژانویه  در.  داد  قرار  حفاظت  تحت  را  هاآن  و   شد   مصمم   خود  کیشانهم  از  حمایت

  خملنیتسکی   بوگدان  فرستادگان  سپس.  کرد   تأیید  را  تصمیم  این  رادا  پریاسالو   1654

  بهیف  کی  شهروندان  زمان  این  در.  کردند  محاصره  رایف  کی  جمله  از  شهر  هاده  مسکو  و

  هیچ  به  لوبلین  پیمان  ذیل   که  بدانیم   است  جالب.  کردند  یاد  وفاداری  سوگند  روسیه  تزار

 .نداشت وجود این مانند چیزی وجه

  بابت   میخایلویچ  آلکسی  تزار  از  1654  در  مسکو  به  نامه  در  خملنیتسکی  بوگدان

  و  قدرتمند   حمایت  تحت  را  روسی  ارتدکس   جهان  تمام  و  زاپاروژی  ارتش  تمام»  اینکه

 
 بر اساس این توافق میان لهستان و لیتوانی، تصمیم مبنی بر قطع روابط با کلیسای ارتدکس شرقی گرفته شد.  . 13

 های لهستانی به کلیساها یا بازنویسی همه چیز به زبان لهستانی.فرآیند افزودن مؤلفه. 14

سرزمین.  15 به  دنپر  می حوزه  اطالق  دنپر  رود  شرقی  ساحل  بزرگ  حوزه های  شامل  چرکاسی،   یشود  کیف، 

 پتروسک.  -کیراواگرادسکایا، پولتاوا و دنپرو

فرمانده .  16 و همچنین  سیاسی  فعال  و  المنافع  بوگدان خملنیتسکی، سیاستمدار  اتحاد مشترک  از  که  ارتش  ی 

 لیتوانی و لهستان سر باز زد و با ارتش خود اعالم خودمختاری کرد. 
17. Земский собор  
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  پادشاهی  به خواه خود، مراجعات در هازاپاروژی. کرد قدردانی« است  گرفته خود واالی

 عنوان  همین با  و   نامیدند می  ارتدکس   روس  مردمان  را  خود   روس  تزار  به  خواه  لهستان،

 . شدندمی شناخته

  لیتوانی،  - لهستان المنافع مشترک و روس حکومت میان طوالنی جنگ جریان در

 جستجوی   در  یا  کردند  رها  را  مسکو  یا  خملنیتسکی،  بوگدان  وارثان  ها،18هتمان  از  برخی

  ماهیت  جنگ  ملت،  برای  کنم، می  تکرار  اما  شتافتند  ترکیه  و   لهستان  سوئد،   به  حمایت

« ابدی  جنگ. »یافت  پایان  آندروسفسکی  بس آتش  با 1667  در  جنگ.  داشت  آزادسازی

  چپ   سمت  ساحل  هایسرزمین  ویف  کی  شهر.  بخشید  تحکیم  را  نهایی   نتایج  1686

  ساکنان .  شدند   روس  حکومت  از  بخشی  همه  زاپاروژیه  و   چرنیگف  پولتاوا،  شامل  دنپر  رود

  این.  شدند  متحد   و   یافتند   پیوند   دوباره   ارتدکس   روس  ملت   اصلی   بخش   با   مناطق   این

 .  گرفتند 19کوچک  یروسیه  عنوان ها بخش

 روسی  یواژه  که  رفتمی  کار  به  معنایی  همان  در  اغلب  زمان  آن  20اوکراین   عنوان

  مختلف  هایبخش  از  سخن  که  زمانی  -  12  قرن  از  مکتوب  منابع  در  نیز  21حومه  باستان

  و(  حومه  و  اوکراین:  بودند   معنی   هم   واژه  دو   این  درواقع. )رفتمی  کار  به  -  بود  مرزی

 به   بار  نخستین  بسنجیم،  بایگانی  اسناد  یپایه  بر  همچنان  اگر  22اوکراین   اهلِ  یواژه

  تأمین   را  خارجی  مرزهای  امنیت  و  خدمت  مرزی  هایبخش  در  که  بود   افرادی  معنای

 .  کردندمی

  مانده  باقی  لیتوانی  -  لهستان  المنافع  مشترک  اتحاد  ذیل  که  راست  سمت  ساحل  در

  مقابل،  طرف   در.  شد  تشدید   مذهبی   و   اجتماعی  خشونت  شد،   بازسازی  پیشین  نظم  بود،

  بودند،  گرفته قرار واحد  حکومت حمایت تحت  که هاییسرزمین چپ، سمت ساحل در

.  کردند مهاجرت اینجا به دنپر دیگر ساحل ساکنان از انبوهی. کردند پیشرفت به شروع

 .  بودند  پشتیبانی جستجوی  در بودند  کیش هم  و زبانهم هاآن با  که مردمانی نزد ها آن 
 

18. Гетман  
19. малороссия 
20. Украина  
21. Окраина  
22. Украинец 
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  با   که  نداشتند  انتخابی  کوچک،  یروسیه  ساکنان  سوئد،  با  شمالی  جنگ  دوران  در

.  کردند  پشتیبانی  را  23مازپا   شورش  هاکازاک  از  کوچکی  بخش  تنها.  باشند  کسی  چه

 .  دانستندمی ارتدکس  و روس را خود مختلف اقشار از مردم

  های ترفیع  به  روسیه  در  درباریان  یطبقه   اعضای  جمله  از  کازاکی،  بزرگ  نمایندگان

  نقش  مغولی  /یف  کی  آکادمی  التحصیالن  فارغ.  رسیدند  جنگی  و  دیپلماتیک  سیاسی،

  در -  24اوکراین  خودمختاری دوران  در کردند؛می بازی کلیسایی  زندگی  در مهمی بسیار

 امپراتوری  در  سپس  و   -  خود  خاص  داخلی  ساختار  با   خودمختار  دولتی  نهاد   یک  واقع

  مشترک   کشوری  جهات  بسیاری  از  هم  کوچک  یروسیه   مردمان.  بود  همینطور  روسیه

 اورال،   پیشرفت  و  توسعه  در  هاآن.  کردند می  بنا  علم  و  فرهنگ  حکومت،  با  همراه  بزرگ  و

 اوکراین   بومیان  شوروی  دوران  در  همچنین.  کردند   می  شرکت  دور  شرِق  قفقاز،  سیبری،

.  گرفتندمی  عهده  بر  یگانه  دولت  رهبری  در  را  عالی  مقامات  جمله  از  هاپست  ترینمهم

 سال  سی  تقریباً  برای  مشترک،  هایدشواری   و  پیچیده  شرایط  در  که  بگویم  است  کافی

  که  بود   برژنف  و  خروشچف  ی عهده  بر  شوروی  اتحاد   کمونیست  حزب  زمامداری

 . داشت اوکراین با را پیوند بیشترین شانحزبی ینامهزندگی

 همچنین  و  کریمه  عثمانی،  امپراتوری  با  جنگ  از  پس  هجدهم  قرن  دوم  ینیمه   در

  از  بخشی  گرفتند،  خود  بر  را  25جدید  روسیه  نام  که  سیاه  دریای  یحوزه  هایسرزمین 

  جدایی  از  پس .  دادند  اسکان  را  هاآن  روسی  هایاستان  تمامی  های بومی.  شدند  روسیه

  باستان   روس  هایسرزمین   روسیه  امپراتوری  لیتوانی،.    لهستان  المنافع  مشترک  اتحاد

  در  ادامه  در  و   اتریش   امپراتوری  در   که  27زاکارپاتیا   و   26گالیسیا   جز  به   بازگرداند   را  غربی

 .  گرفتند قرار مجارستان - اتریش امپراتوری

 
 ایوان ستپانوویچ مازپا.فعال نظامی، دیپلماتیک و سیاسی در خودمختاری اوکراین و ارتش زاپاروژی.  . 23

24   .Гетманство  -  гетманщина    شکل سازماندهی قدرت اصلی در اوکراین در شرایط خودمختاری

 ذیل روسیه. 

25  .Новороссия   .روسیه نو، نوواراسیا 

26  .Галиция  .گالیسیا واقع در اوکراین 

27  .Закарпатья .زاکارپاتیا درغرب اوکراین 
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 تصمیمات  ینتیجه  تنها  مشترک  دولتی  فضای  در  غربی  یروسیه   هایسرزمین  ادغام

  دوباره   و  فرهنگی  هایسنت   و  مشترک  اعتقادات  اساس  بر.  نبود  دیپلماتیک  و  سیاسی

 از   یکی   هفدهم   قرن  آغاز  در  بنابراین.  بود  زبانی  نزدیکیِ  سبب  به  کنممی  تأکید  ویژهبه

  هایِروس  مسکو،  ساکنان  که  داد  گزارش  رم  به  روتسکی  جوزف  ،28متحد   کلیسای  مقامات 

  همچنین.  خوانندمی  خود  برادران  را  لیتوانی  -   لهستان  المنافعمشترک  کشورهای

  اگرچه   گفتاریشان  زبان  و  است  یکسان  دقیقاً   ها آن   نوشتاری  زبان  که  بود  داده  گزارش

  ساکنان  تفاوتِ  نظیرِ  امر  این  او  بیان  در.  است  ناچیز  بسیار  تفاوت   این  اما   است  متفاوت

 .است  امروزی ایتالیای شمال  و مرکز دانیم می  چنانکه که بود برگامو و رم

  زبانی   هایلفه ؤم  مختلف،  هایدولت  ذیل  زندگی  پراکندگی،  قرن  چندین  از  پس  البته

  در .  شد  غنی   مردم  عامه  زبان   یپایه  بر   ادبی   زبان.  آمدند  وجود  به   ها گویش  ای،منطقه 

  بازی   بزرگی  نقش  شفچنکو  تاراس  سکاوارادا،  گریگوری  کاتلیارفسکی،  ایوان  زمینه  این

  شفچنکو  تاراس اشعار. ماست یهمه فرهنگی و ادبی مشترک دستاورد آنها آثار. کردند

  هایکتاب.  است  شده  نوشته  روسی   زبان  به  اساساً   او  نثر  و  شدند،   نوشته  اوکراینی  زبان  به

 از  پر  و  اند،شده  نوشته  روسی  زبان  به  پولتاوا،  بومی  روسیه،  پرستمیهن   گوگول،  نیکالی

  این  توانمی  چگونه.  اندکوچک  یروسیه   فولکلوریک  های مایهبن  و   عامیانه   های عبارت

 کرد؟ را کار این باید  چرا اصالً  و کرد؟ تقسیم اوکراین و روسیه میان را میراث

 کریمه   و  نو  یروسیه  کوچک،  یروسیه   روسیه،  امپراتوری  غرب  جنوب  هایسرزمین 

  تاتارهای   جا این.  یافتند  گسترش  مختلف  اشکال  به  خود  دینی   و   قومی  تشکیالت  بر  بنا

  ها، لهستانی  بلغارها،   کریمه،   ساکنان   ها، کارائیتی  ها، یهودی  ها، یونانی  ها، ارمنی  کریمه،

  و   هاسنت  باورها،  ها آن  یهمه.  اندکردهمی  زندگی  ها ملت  دیگر  و  هاآلمانی  ها، صرب 

 .  اندداشته نگاه  را خود هایآیین

 
28  .Ruthenian Uniate Church  المنافع کلیسای متحد روسین. کلیسایی تاریخی که ذیل اتحاد مشترک

  کرد.لیتوانی قرار داشت و از اتحاد برست یپروی می -لهستان 
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  فرمان  و  ،1863  سال   29والویفسکی  ینامهبخش.  کنم   ایدئالیزه  را  چیزی  ندارم  قصد

  زبان  به  سیاسی  -  اجتماعی  و   ادبی  متون  کردنِ  وارد  و  چاپ  که  1876  سال  30امسکی

  بافت   جااین  اما .  شناسندمی  همگان  کردند،می  محدود  را  مرزها  از  خارج  از  اوکراینی

  در  دراماتیک  رویدادهایی  یزمینه پس  در  ها گیری تصمیم  این.  دارد  اهمیت  تاریخی

 یمسئله  از  کردندمی  تالش  لهستان  ملی  جنبش  رهبران   شدند، می  گرفته  لهستان

  اوکراینی،   اشعار  مجموعه  ادبی،  آثار   که  افزود  باید .  کنند  استفاده   خود  سود  به  اوکراین

  در  که  دهند می  نشان   عینی   حقایق .  شدندمی  منتشر  همچنان  عامیانه   های ترانه 

 چارچوب  در  کوچک  یروسیه  فرهنگی   هویت  یتوسعه   فعال   روند   یک  روسیه  امپراتوری

  روس   بزرگ،  روس  مردمان  روسی،   بزرگ   ملت   این  که  داشت  وجود  روسیه  بزرگ   ملت

 .کرد می متحد را بالروس و کوچک

 کوچک،  یروسیه   روشنفکران  هایبخش  برخی  و  لهستانی  نخبگان  جمع  در  همزمان

  بنیان.  یافت   قوت  و   آمد   پدید   روس   ملت  از  جدا  اوکراین  ملت   یدرباره  تصوراتی

  بر  هاگیری نتیجه   بنابراین   باشد،  داشته  وجود  توانستنمی  و  نداشت  وجود  ایتاریخی

  برعکس،   یا  نیستند،  اسالو  اصالً  ظاهر  به  هااوکراینی  کهاین  مثالً.  بود  تخیالت  اساس

 چنینی   این  هایفرضیه.  نه  هامسکویی  و  هاروس  و  اندحقیقی  اسالوهای  هااوکراینی

  کار   به  اروپایی  هایدولت  میان  رقابت  ابزار  یمثابه  به  سیاسی  اهداف  با  بیشتر  و  بیشتر

 .  رفت

  با   تقابل  در  را  موضوع  این  مجارستان  -  اتریش  هایقدرت  نوزدهم،  قرن  پایان  از

  در.  کردند  مطرح  گالیسیا  در  31مسکوفیلی  یروحیه   همچنین  و  لهستان  ملی   جنبش

 
29  .Валуевский циркулярی  از طرفِ وزارت امور داخله  1863ام جوالی  ی صادره مورخ سی، بخشنامه

که از آن پس نباید متنی  مسکو و سنت پتربورگ مبنی بر آنی سانسور در کیف،  امپراتوری روسیه خطاب به کمیته

شد( چاپ گردد. بنا بر این بخشنامه فقط آثاری حق ی کوچک نامیده میبه زبان اوکراینی )در آن زمان، زبان روسیه

 چاپ به زبان اوکراینی را داشتند که به ادبیات فاخر تعلق داشته باشند.  

30  .Эмский акт   در    1876محدودیت استفاده از زبان اوکراینی که تزار الکساندر دوم در  ، فرمانی مبنی بر

 شهر آلمانی بادمس امضا و تصویب کرد. 

عالقه و گرایش وافر به مسکو و فرهنگ و تاریخ و سیاست آن   یآید، روحیههمانطورکه از عنوان اصطالح برمی. 31

 نامیدند.  را مسکوفیلیسم می
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  اوکراینی  داوطلب  داران تفنگ  لژیون  به  دهیشکل  به  وین  اول   جهانی  جنگ  هایسال

  های سرکوب  بودند،  همدل  روسیه  و   ارتدکس  کیش  با  که  گالیسیا  مردم.  کرد  کمک

  ترزین  و تالرهوف اجباری کار هایاردوگاه به و  گذراندند سر از را باریخشونت  و دشوار

 .  شدند منتقل

  جنگ  با  همچنین  اروپایی،   هایامپراتوری   فروپاشی  با   رویدادها   بیشتر  رویپیش

  مداخله  با   سابق  روسیه  امپراتوری  وسیع  یگستره  در  که  است  مرتبط  شدیدی   داخلی

 .درگرفت خارجی

  که   شد   ایجادیف  کی  در  32مرکزی   شورای  ،1917  مارس  در  فوریه،  انقالب  از  پس

 سومین  در  ،1917  نوامبر  در  شورا  این.  است  قدرت  صاحبِ  نهادِ  ترینعالی  کرد می  ادعا

 .کرد اعالم را روسیه داخل در(  UNR) اوکراین خلق جمهوری موجودیت خود نشست

  آمدند  لیتوسک  -  برست  به  اوکراین  خلق  جمهوری  نمایندگان  ، 1917  دسامبر  در

 نشست   در.  داشت  جریان  آن  در  متحدانش   و  آلمان  با  شوروی  یروسیه   مذاکرات  که

 قرائت  اوکراین  استقالل  یدرباره  یادداشتی  اوکراینی  هیئت  رئیس  ،1918  ژانویه  دهم

 . کرد اعالم مستقل را اوکراین خود نشست چهارمین در مرکزی شورای سپس. کرد

 هفته  چند  از  پس   عمالً.  است  مدت کوتاه  برآمده،   تازه  حاکمیت  که  بود  مشخص

  و   آلمان.  کرد  امضا  را  آلمان  بلوک  کشورهای  با  جدایی  قرارداد  مرکزی  شورای  هیئت

  اوکراین  خام  مواد  و   نان  به  داشتند  قرار  دشواری  شرایط  در  که  مجارستان  -  اتریش

 پرسنل  و  نیروها   دادند   رضایت   هاآن  مرسوالت،  باالی  حجم  تأمین  برای.  بودند  نیازمند

 همزمان   را  موضوع  این   هاآن  واقع  در.  بفرستند  اوکراین  خلق  جمهوری  به  را  خود  نظامی 

 .  دادند قرار اوکراین اشغال برای دستاویزی

 این  یادآوری  اند،داده  قرار  خارجی  کامل  کنترل  زیرِ  را  اوکراین  امروز  که  کسانی  برای

  بر   حاکم  رژیم  برای  تصمیمی  چنین  ،1918  سال  در  زمان،  آن  در  که  است  مفید  نکته

  شد سرنگون مرکزی شورای اشغالگر، نیروهای مستقیم مشارکت  با. بود کُشندهیف  کی

 
32  .Центральная рада    شکل گرفت و پس از یک سال منحل    1917شورای مرکزی که در آغاز انقالب

 شد. 
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 حمایتِ   زیرِ  واقع  در  که  را  اوکراین  دولت  و  رسید  قدرت  به  اسکوراپادسکی  33گتمان  و

 . کرد معرفی  اوکراین خلق جمهوری جای به بود آلمان

  مجارستان،   -  اتریش  و  آلمان  در  انقالبی  رویدادهای  از  پس  1918  نوامبر  در

 دیگری  مسیر  بود،  داده  دست  از  را  آلمانی  نیروهای  و  ها سالح  حمایت  که  اسکوراپادسکی

 تشکیل   یزمینه   در  که  بود   خواهد  دولتی  اولین  اوکراین»  که  کرد   اعالم  و  گرفت  پیش  در

  دوباره   رژیم  زودی  به  اما.  «کندمی  اقدام  روسیه  سراسری  فدراتیو  اتحاد  یجانبه همه

 .  رسید فرا 34دایرکتوری  اصطالحبه عنوان تحت  دورانی. کرد تغییر

 اعالم   را  اوکراین  غرب  خلق  جمهوری  گیریشکل  اوکراینی،   گراهایملی  ،1918  پاییز

. شناختند  رسمیت  به  را  اوکراین  خلق  جمهوری  با  آن  اتحاد  ،1919  یژانویه  در  و   کردند

 یمنطقه  شکستند،  درهم   را  اوکراینی   هایبخش  لهستان  نیروهای   ،1919  جوالی  در

 .  درآمد لهستان حاکمیت تحت  اوکراین غرب خلق جمهوری

  تحمیل   امروزی  اوکراین  به  که  قهرمانانی  از  یکی)  پتلیورا  سیمون  ،1920  آوریل  در

  کرد  امضا  مخفی  هایکنوانسیون   اوکراین،  خلق  جمهوری  دایرکتوریای  نامِ   به(  کنندمی

  وولینی   و  گالیسیا  های سرزمین  نظامی،   حمایت  عوض  در  هاکنوانسیون   این  موجب  به  که

  لهستانی  واحدهای  کاروان  در  پتلیورا  طرفداران  1920  می   در.  بخشید  لهستان  به   را  غربی

  میان  بسآتش  از  پس   ،1920  نوامبر  در.  طوالنی  مدتی  برای  نه  اما  شدندیف  کی  وارد

  لهستانی   نیروهای  تسلیم  پتلیورا  نیروهای  هایباقیمانده  شوروی  یروسیه   و  لهستان

 .  شدند

 گیری شکل  مختلف  انواع  چقدر  که  کندمی  روشن  اوکراین  خلق  جمهوری  ینمونه 

  هاناآرامی  و  داخلی  جنگ  خالل  در  روسیه  سابق  امپراتوری  فضای  در  که  هاییدولتشبه 

  هایدولت  تا   کوشیدند می  گراها ملی.  بودند  ثباتبی  و  ناپایدار  آمدند، می  وجود  به

  پشتیبانی   ناپذیرتجزیه  یروسیه   از  سفید  جنبش  رهبران  .بسازند   را  خودشان  یجداگانه

  بودند،   نهاده   بنیان  هابلشویک  طرفداران  که   هم   هاییجمهوری   از  بسیاری.  کردندمی

  رهبران   مختلف،  دالیل  به  زمان  همان  در.  کردندنمی  تصور  روسیه  از  بیرون  را   خودشان

 
33 .Гетман شد.لقبی که به فرد دارای مقام و منصب در سیستم زمامداری اوکراینی داده می 

34 .Директория ( 1920-1918باالترین نهاد دولتی صاحب قدرت در جمهوری تازه تاسیس خلق اوکراین.) 
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 شوروی   روسیه  مرزهای  از  کلمه  واقعی   معنای   به  را  ها آن  اوقات   گاهی   بلشویک  حزب

 . راندندمی بیرون

  که  کرد  موجودیت اعالم  کریووی-  دونتسک  شوروی  جمهوری  ، 1918  سال  آغاز  در

 لنین.  شد  مواجه  امتناع  با  و  کرد  مراجعه  مسکو  به  شوروی  روسیه  به  پیوستن  یمسئله  با

  اوکراینِ  از  بخشی   همچون  که  خواست  ها آن  از  و   کرد  مالقات   جمهوری  این  رهبران  با 

  روسیه   کمونیست  حزب  مرکزی  یکمیته   ،1918  مارس  15  در.  کنند  عمل  شوروی

 دونتسک  یحوزه   از   اوکراین،  شوراهای  یکنگره   به  را  نمایندگانی   گرفت  تصمیم  مستقیماً

 جمهوری  قلمروهای.  کند ایجاد« اوکراین کل برای دولت  یک» کنگره آن در و بفرستد

  تشکیل   را  اوکراین  شرقی   جنوب  مناطق  اساساً   بعداً  35کریواروژسکی-  دونتسک  شوروی

 . دادند

 شورایی  سوسیالیستی  جمهوری  مابین  1921  سال   در  ریگا  یمعاهده  اساس  بر

  غربی  هایسرزمین   لهستان،  و  اوکراین  شورایی  سوسیالیستی  جمهوری  روسیه،  فدرال

 حکومت   جنگ،  مابین   دوران  در.  شدند  واگذار  لهستان  به  روسیه  پیشین  امپراتوری

 در   قومیتی  ترکیب  تا  کوشید  و  گرفت  سر  از  فعاالنه  را  مجدد  اسکان  سیاست  لهستان،

  بالروس   امروزی،  اوکراین  غرب  یمنطقه  لهستان  در   -  دهد  تغییر  را  « شرقی  هایکرسی»

  رخ  جاآن   خشنی  سازی لهستانی.  نامیدند می  گونهاین  را  لیتوانی  از  هاییبخش  و  غربی

  دوم،   جهانی  جنگ  هایسال  در  ادامه  در.  شد  سرکوب  هاسنت  و  محلی  فرهنگ  داد،

 ترورِ برای ایبهانه یمثابه به را نکته این اوکراینی گراهایملی رادیکال هایبندیجناح

 . کردندمی استفاده نیز روسیه مردم  و یهودیان  که  لهستان، مردم تنها نه

  از   که  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  گیریشکل  با  1922  سال  در

  گفتگوهای  و   بحث  از  پس   بود،  اوکراین  سوسیالیستی  شورایی  جمهوری  گزارانشبنیان

 یمثابه  به  متحد،  دولت  گیریشکل  بر  مبنی   لنین  یبرنامه  ها، بلشویک   رهبران  میان   داغ

  جماهیر  اتحاد  تشکیل  یاعالمیه  متن   در .  شد  محقق  ترازهم  هایجمهوری   فدراسیون

 
35  .Криворожская советская республика-Донецко    دونتسک شوروی  -جمهوری 

عنوان جمهوری خلق دونتسک به 2014پدیای این جمهوری در سال ی ویکی. صفحه1918ریواروژسکایا تأسیس ک

 داده است و هم اکنون نیز لحظه به لحظه پا به پای رویدادهای اوکراین، در حال تغییر است.   تغییر نام
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 1924  سال  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  اساسی  قانون  در  سپس  و  سوسیالیستی  شوروی

 ترین خطرناک  ترتیب  بدین.  شد  تصویب   اتحاد  از  خروج  در  هاجمهوری   آزادی  قانون

 مکانیزم  ناپدیدشدنِ   محض   به.  گرفت  جای  ما   دولتیِ  امور  بنیان  در  « ساعتی  بمب»

  در  و  شد  منفجر  بمب  شوروی،  اتحاد  کمونیست  حزب  رهبری  نقش  قالب   در  ایمنی

  . شد  آغاز  «هاحاکمیت   یرژه. »شد  گسست  دچار  درون  از  هم  حزب  خودِ  آن  ینتیجه 

 دوستی  آن،  موضوع  که  شد   امضا  36بالوژسکی  ینامهتفاهم  ،1991  دسامبر  هشتم

 یمثابه  به  شوروی  جماهیر  اتحاد»  که  بود  شده   اعالم  آن  در  و   بود  مستقل  هایدولت

  در.  «کندمی  ساقط  موجودیت  از  را  خود  ژئوپولیتیک،  واقعیت  و  المللبین  حقوق   موضوع

  شد،   تصویب  1993  در  که  را  المنافعمشترک   مستقل  کشورهای  منشور  اوکراین  ضمن

 .  ننمود تصویب و امضا

 «سازیبومی»  سیاست  فعاالنه  هابلشویک  گذشته،  یسده  30  و  20  دهه  هایسال  در

 چارچوب   در.  شد  برقرار  سازیاوکراینی  نیز  اوکراین  شوروی  جمهوری  در  و   گرفتند  پی  را

  رئیس  نایب  37گروشفسکی  سمبلیک،  طوربه  شوروی،  زمامداران  موافقت  با   و   سیاست  این

 که  اوکراین  گرایملی  هایایدئولوگ  از  یکی   و  اوکراین  در  حزب  مرکزی  شورای  پیشین

 شوروی   اتحاد  به  بود   برده  بهره  مجارستان  -  اتریش  پشتیبانی  از  خودش  یدوره  در

 .  شد  برگزیده علوم آکادمی  عضو عنوانبه و برگشت

  هویت   و  زبان  فرهنگ،   تقویت  و  توسعه  در  بزرگی  نقش  تردیدبی  «سازیبومی»

  روسی،   ابرقدرتِ  شوونیزم  اصطالحاً  با   مبارزه  تحتِ  این  بر   عالوه.  کرد  بازی  اوکراین

.  دانستندنمی  اوکراینی  را  خودشان  که  شدمی  تحمیل  کسانی  بر  ویژهبه  سازیاوکراینی

  سه   اما  واحد  ملتی  که  ،بزرگ  روس   ملت  یک   جایبه  شوروی  ملی  سیاست  ویژهبه

 سطح  در  بالروس  و  کوچک  یروسیه   بزرگ،  یروسیه   از  متشکل  و  ستقسمتی

 و   تثبیت  را  بالروس  و  اوکراین  روس،  یجداگانه اسالو  ملتِ  سه  موقعیتِ  ست،دولتی

 .  کرد تقویت

 
36. Беловежское соглашение 
37. М. Грушевский  
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  اتحاد  به  بودند  درآمده  لهستان  اشغال  به  گذشته  در  که  هاییسرزمین   1939  سال  در

.  شدند  الحاق   شوروی  اوکراین  به  هاآن  اعظم  بخش.  شدند   بازگردانده   شوروی  جماهیر

 همراه به  بود  کرده  اشغال  را  آن  رومانی   1918  در  که  بیسارابیا  از  بخشی  1940  سال  در

  دریای  در  ازمینی  یجزیره  1948  سال  در.  شدند  الحاق   اوکراین  به  شمالی  بوکاوینای

  قوانین فاحش نقض با شوروی جماهیر اتحاد کریمه استان  ،1954 در همچنین و سیاه

 . شد الحاق  اوکراین سوسیالیستی شوروی جمهوری  به زمان آن حقوقیِ هنجارهای  و

 دست   به  مجارستان  -  اتریش  فروپاشی  از  پس  که  کارپاتی  روس  سرنوشت  یدرباره

 را  محلی   ساکنان   از  توجهی  قابل   بخش.  کنممی  صحبت  جداگانه  افتاد   اسلواکیچک 

  آورندمی یاد به را موضوع این اندک  بسیار بسا چه اکنون. دادندمی تشکیل 38ها روسین 

  ارتدکسِ  جمعیتِ  یکنگره  در  شوروی  نیروهای  دستِ  به  زاکارپاتیه  آزادسازی  از  پس  اما

  فدراتیو  جمهوری از بخشی  کارپاتی یروسیه که شد گفته سخن موضوع این از منطقه

  به روسی  -  کارپات  جمهوری عنوانِ ذیلِ   درنگبی و  شود روسیه شوروی سوسیالیستی

  در.  شد  گرفته  نادیده  مردم  نظر  این  اما  درآید  روسیه  شوروی  جماهیر  اتحاد  عضویت

  مجدد   اتحاد   تاریخی  فرمان  :نوشت  پراودا  یروزنامه  که  گونههمان  1945  سال   تابستان

 .  گردید اعالم «اوکراین خود،  قدیمی مادری سرزمین با» زاکارپاتی اوکراینِ

  ما .  است  شوروی  دوران  فرزند   کامالً   و   تمامی   به  امروزی  اوکراین   ترتیب،  بدین 

 ی روسیه   اعتبار  به  اوکراین  توجهی  قابل  بسیار  میزان   به  که  داریم  خاطر  در  و  دانیممی

  کدام  دریابیم  و   کنیم  مقایسه  است  کافی .  است  شده  ساخته  و   گرفته  شکل   تاریخی

  شوروی   جمهوری  اینکه   و   یافتند   مجدد   پیوند   روسیه  دولت   با   هفدهم   قرن  در  ها سرزمین 

 .  رفت بیرون  شوروی اتحاد  ترکیب از هاییسرزمین و الحاقات  چه با اوکراین

  رفتار   اجتماعی  هایآزمایش  برای ناشدنیتمام  مواد  چون  روسیه  مردم   با   ها بلشویک 

  تمامی  ها آن   نظر  به  که  پروراندند می  سر  در  را  جهانی  انقالب  یک  رؤیای  ها آن.  کردندمی

  کردند، می قطع خودسرانه را مرزها بنابراین. برد خواهد بین از کلیبه را ملی هایدولت

  رهبران   اینکه  درنهایت،  .کردند می  پخش  ایسخاوتمندانه  ایمنطقه  هایهدیه

 
شرقی که عمدتاً در غرب اوکراین، شرق اسلواکی، جنوب شرق لهستان، و شمال شرق    گروهی از اسالوهای.  38

 مجارستان و شمال غرب رومانی ساکنند.
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  هیچ  کردند، می  تکهتکه  را  کشور  طوراین  که  شدند می  هدایت  چیزی  چه  با  ها بلشویک 

 بحث  تصمیمات  یهمه  منطق  و  زمینهپس  جزئیات،  یدرباره  توانمی.  ندارد  اهمیتی

 . بود گرفته قرار سرقت مورد حقیقتاً روسیه: است روشن نکته یک  تنها. کرد

  تکیه   آشکاری  اسناد  به   بلکه  نکردم  تکیه  سرّی  آرشیوهای  به  مقاله  این  نوشتن  حین

  خارجی   حامیان  و  امروزی  اوکراین  رهبران.  است  شده  شناخته  حقایق  حاوی  که  کردم

  سر  بر  بحث   در  مختلف  موارد  در   . نیاورند  خاطر  به  را  حقایق   این   دهند می  ترجیح  ها آن 

 که   است  مرسوم  امروزه  کشور،  از  خارج  در  جمله  از  جابی  و  بجا  موضوعی،  هر

  رویدادهایی   حتی  ها آن   میان  در  جمله  از  کنیم،  محکوم  را  «شوروی  رژیم  هایجنایت»

 از  و شوروی جماهیر اتحاد  نه و شوروی اتحاد کمونیست حزب نه که شوندمی برده نام

  اقدامات  حال،  عین  در.  ندارند   هاآن  با  ارتباطی  هیچ  امروزی  یروسیه   ترمهم  همه

 مجرمانه  عمل  یک  آن،  از  روسیه  تاریخی  هایسرزمین   جداکردن  یزمینه  در  ها بلشویک 

 و  شد  روسیه  تضعیف  به  منجر  امر  این  کهچرا   است،  مشخص  هم دلیلش  شود؛نمی  تلقی

 .هستند راضی امر این از ما  بدخواهان

 یمثابه  به   ها، جمهوری   میان   مرزهای   سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد   در

  بودند  واحد  کشور  یک  چارچوب  به  مشروط  تنها   و  شدنمی  گرفته  نظر  در  دولتی  مرزهای

  کنم می  تکرار  و   بودند؛   متمرکز  بسیار  و   داشتند  را  فدراسیون  هایویژگی  یهمه  که

  سال   در  اما .  بود  شوروی  اتحاد  کمونیست  حزب  یبرندهراه  نقش   اعتبار  به  هااین  یهمه

  ناگهان   کردند،می  زندگی  جاآن  که  مردمی  هرچیز  از  ترمهم  و  مناطق  این  تمام  1991

 .  شدند بریده  وطنشان تاریخ از درواقع و گرفتند قرار مرز طرف آن همه

. طورهمین  هم  جوامع  و   کشورها.  کند می  تغییر  چیز  همه  گفت؟  شودمی  چه  حال

  و  دالیل  برخی  زورِ  به  پیشرفتش،  مسیر  در  واحد،  ملت  یک  از  بخشی  است  ممکن  البته

  باید   چگونه.  دارد  دیگری  ملیت   کند   حس   ناگهان  مشخص  ایلحظه  در  تاریخی  شرایط

 !احترام با: باشد چیز یک  تنها تواندمی پاسخ شد؟ مواجه موضوع  این با

 شرایط؟  کدام  اساس  بر  اما!  بفرمایید   بسازید؟  خود  مخصوص  دولت  یک  خواهیدمی

 بورگ زپتر  سنت  شهردار  نخستین  سابچاک،  .آ  که  کنممی  یادآوری  را  اییابیارزش   جااین

  وکیل  یک  مقام  در  او.  کرد  ارائه  زمانی  نوین  یروسیه   سیاسی  فعاالن  بهترین  از  یکی  و

 سال  در  دلیل  همین  به  و   باشد  مشروع  باید  تصمیمی  هر  که  بود  معتقد  ایحرفه   بسیار
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  خودشان   کهآن   از  پس  اتحادیه  مؤسس  هایجمهوری   :کرد  بیان  را  نظر  این  1992

 شوروی  جماهیر  اتحاد  ذیل  که برگردند  مرزهایی  به  باید   کردند،   لغو  را  1922  یمعاهده

 گفتگو  و  مباحثه  موضوع  ایمنطقه  دستاوردهای  مابقی.  داشتند جای  هاچارچوب   آن  در

 .  است گردیده   ملغی هاآن اساس و  پایه چراکه بود؛ خواهند

 منطقی   چنین  با  بتوان  دشوار.  آمدید   آن  با  که  بروید  چیزی  همان  با  دیگر،  عبارت  به

  کردم  اشاره   ترپیش  طورکههمان  افزایم، می  را  نکته  یک   تنها .  داشت  ناسازگاری  سر

  هادستکاری  یهمه  و  کردند   آغاز  اتحاد  ایجاد  از  پیش را  مرزها  مجدد   ترسیم  ها بلشویک 

 .  دادند می انجام خود سر و مردم  نظر گرفتننادیده با  را مناطق  در نفوذها اعمال و

  تنها   نه و.  است  شناخته  رسمیت  به را  جدید  ژئوپولیتیک  واقعیات  روسیه  فدراسیون

  شکل   مستقل  کشوری  یمثابه  به  اوکراین  تا  کوشیده  بسیار  که  شناخته  رسمیت  به

  اوکراین  به  دریغیبی  حمایت  ما   جدید  یهزاره  در  و  نود  یدهه  سخت  هایسال  در.  بگیرد

  های سال  در  اما   دارند  را  خودشان  سیاسی   کتاب  و  حسابیف  کی  در.  داشتیم  روانه

  82  از  بیش  اشبودجه   برای  اوکراین  گاز،   پایین  قیمت  اعتبار  به  تنها   2013  تا  1991

 روسیه  پرداختی دالر میلیارد  1.5 به  عمالً امروز همه، این  با و  کرد ذخیره  دالر میلیارد

 اقتصادی   روابط  حفظ  صورت  در  حال  این  با.  «است  چسبیده»  اروپا  به  گاز  ترانزیت  بابت

 . بود دالر میلیارد  ها ده شد می اوکراین عاید که  مثبتی تأثیر ما، کشورهای بین

  توسعه حال در  واحدِ  اقتصادی  سیستم یک ها، قرن  و  هادهه برای روسیه و اوکراین

  رشک  باعث  امروز  توانستمی  داشتیم  پیش   سال  30  ما  که  ایهمکاری  عمق.  اندبوده

.  هستیم  یکدیگر  اقتصادی   مکمل  و  ذاتی  شرکای  ما.  باشد  اروپا  یاتحادیه  کشورهای

  دو  هر  پتانسیل  و  ببرد   باال  را  رقابتی  هایمزیت  تواندمی  نزدیکی  متقابل  روابط  چنین

 . دهد افزایش را کشور

  های زیرساخت   شامل  چراکه  بود  ارزشمند  و  اهمیت  با  اوکراین  برای  امر  این  و

  ساخت  هواپیما،  ساخت  پیشرفته،  سازیکشتی  گاز،  ونقلحمل  سیستم  قدرتمند،

  با .  بود  جهانی  سطح  در  مهندسی  و  طراحی  علمی،  های دانشکده  ابزار،  ساخت  موشک،

  اوکراین  اقتصاد که  دادند قول  استقالل، اعالم با اوکراین رهبران میراثی، چنین دریافت
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  در  هاباالترین  از  یکی  مردم  زندگی   استاندارد  و  شد   خواهد   تبدیل   پیشروها   از  یکی   به

 . بود خواهد اروپا

 به   کشور  کل   هم  و  اوکراین  هم  زمانی  که  پیشرفته  فناوری  با  صنعتی  هایغول  امروز

 محصوالت  تولید  گذشته، سال  10  طی.  دارند  قرار هاآن  کنار  در کردند،می  افتخار  هاآن 

 تخریب   طورکلیبه  و   زداییصنعتی  مقیاس .  است  یافته   کاهش  درصد  42  مهندسی

 اوکراین   در  سال  30  طی  که  است  مشاهده  قابل  برق   تولید  مانند  شاخصی  در  اقتصاد

  در  پول  المللی  بین  صندوق  گزارش  طبق  نهایت،   در.  است  یافته  کاهش  نصف  به  تقریباً

 اوکراین   سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  کرونا  ویروس  گیریهمه  از  قبل  حتی  2019  سال

 کوزُووِ  و  مولداوی  جمهوری  آلبانی،  جمهوری  از  ترپایین  رقم  این.  بود  دالر  4000  از  کمتر

 .اروپاست کشور فقیرترین اکنون اوکراین. است نشده شناخته رسمیت به

  مقامات  دقیقاً  این. نه که البته مقصرند؟ اوکراین  مردم  نکند است؟ مقصر کسی چه

  ما. اند داده هدر و سپرده باد دست به را بسیاری هاینسل دستاوردهای که انداوکراینی

  پایداری  با   تواندمی  ملت  این.  مستعدند  و   کوشسخت   چقدر  اوکراین   ملت  که  دانیم می

  رویی، گشاده  مانند  ها،کیفیت  این.  برسد  دلخواهش  نتایج  و  هاموفقیت  به  مقاومت  و

  مانند   انسان   هامیلیون  احساسات .  اندنرفته  بین  از  نوازی مهمان  و  طبیعی   بینیخوش 

 .دارند  بزرگ  عشقی  که  خوب  حس  نه  روسیه  به  که  هاییانسان  است؛  مانده  گذشته

 . داریم را احساس  این اوکراین به نیز ما طورکههمان

  روابط   اقتصاد،  یتوسعه  برای  مشترک  یپروژه  و   نامهتوافق  صدها  2014  سال  تا

  محیطی  زیست  و   اجتماعی   مشترک  مشکالت  حل  و  امنیت  تقویت  فرهنگی،  و  تجاری

 هم   و  روسیه  در  هم  -  آوردند  ارمغان  به  مردم  برای  را  ملموسی  منافع  هاآن.  کردیم  کار

  به  و  گرفتیم  نظر  در  مؤلفه  ترینمهم  همچون  ما   که  است   چیزی  همان  این.  اوکراین  در

  مفیدی  تعامل  اوکراین  رهبران  یهمه  با  کنم،می  تأکید  همه،  با  ما  که  است  دلیل  همین

 .داشتیم

  روسیه  دولت  به   من  2014  سال  دریف  کی  در  مشهور  رویدادهای  از  پس  حتی

  در   مربوطه  ادارات  و   هاوزارتخانه   طریق  از  تماس  برای  هاییگزینه  به  تا  دادم  دستور

  هیچ  حال،  این  با.  کند  فکر  اوکراین  و   ما  اقتصادی  روابط  از  حمایت  و  حفظ  یزمینه 

  وجود   با.  است  نداشته  وجود  نیز  تاکنون و  نداشت  وجود  اوکراین  سوی  از  متقابلی   تمایل
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 اوکراینی  هزار  صدها   و  است  اوکراین  برتر  تجاری  شریک  سه  از  یکی  همچنان  روسیه  این،

  اما   شودمی  استقبال  ها آن  از  حمایت  و  نوازیمهمان  با  و   کنندمی  مراجعه  ما  به  کار  برای

 .شودمی  ما سهم «متجاوز کشورِ» عبارت

  اوکراین  در  خواه  روسیه  در  خواه  بسیاری  فروپاشید،  شوروی  جماهیر  اتحاد   که زمانی

  خواهند  حفظ  تردید بی  ما  اقتصادی   معنوی،  فرهنگی،   روابط  که   داشتند  باور  خالصانه

  داشتند  یگانگی   احساس  مرکزی،  یهسته  در  همواره  خود  اساسِ  و   اصل  در  ملت  و   شد

  و   تدریجیصورت به  ابتدا  رویدادها  اما.  ماند  خواهند  باقی  واحد   و  یکتا  کردندمی  تصور  و

 . کردند دیگری مسیر در پیشروی به شروع تندتر و  تندتر سپس و مروربه

 نفی  طریق  از  را  خود  کشور  استقالل  گرفتند  تصمیم  اوکراینی  نخبگان  درواقع

 سازیاسطوره به شروع. مرزها  یمسئله  جز به چیزهمه  یدرباره برسازند،  آن یگذشته

  بیرون تاریخ از کند،می یگانه هم با را ما که را چیزهایی  تمام  کردند، تاریخ بازنویسی و

 جماهیر   اتحاد  و  روسیه   امپراتوری  از  بخشی  اوکراین  که  دورانی  یدرباره  و  کشیدند

  جماهیر  اتحاد  و  امپراتوری  اشغال  در  را  اوکراین  که  زنندمی  حرف  ایگونه   به  بود  شوروی

  30  هایسال  قحطی  سازی،اشتراکی  یپروژه  در  ما   برای  مشترک  تراژدی.  بدهند  نشان

 . شودمی  معرفی اوکراین مردم کشینسل عنوانبه که بود

  را  خود  هایطلبیجاه  جسارت  با  بیشتر  و  بیشتر  و   آشکارا  هانئونازی  و   هارادیکال

 اموال   اوکراین  مردم  از  سرقت  با  که  محلی  هایالیگارش  و  رسمی  مقامات.  کردندمی  بیان

  خود  وطنِ -مادر  فروش   ی آماده  و   کنندمی  نگهداری غربی   های بانک  در   را  شده   دزدیده 

 این  به.  گرفتند  قرار  هانئونازی  و   هارادیکال  اغوای  مورد  هستند،  خود  سرمایه  حفظ  برای

 دیگران  ژئوپلیتیک  یاراده  از  تابعیت  طورهمین  و   دولتی  نهادهای   مزمن   ضعف   باید  موارد

 .افزود نیز را خودخواسته صورت به

  ایاالت  2014 سال  از قبل  بسیار قبل،  هامدت که  کنم یادآوری شما به  دهید اجازه

  فشار  تحت  را  اوکراین  مداوم  و  سیستماتیک  طوربه  اروپا  ی اتحادیه  کشورهای  و  متحده

 ترینبزرگ   عنوانبه  ما.  کند  محدود   و  کم  را  روسیه  با  اقتصادی  همکاری  تا  دادندمی  قرار

  قالب   در   بروز  حال  در  مشکالت  که  دادیم   پیشنهاد  اوکراین   اقتصادی  و  تجاری  شریک

  به  گفتندمی  ما  به  هربار  اما.  گیرد  قرار  بحث  مورد  اروپا  یاتحادیه   -  روسیه  –  اوکراین
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 مربوط  اوکراین  و  اروپا  یاتحادیه   به  فقط  موضوع  گفتندمی  .ندارد  ارتباطی  روسیه

 . کردندمی  رد  را  گفتگو  برای  روسیه  مکرر  پیشنهادهای  بالفعل   غربی   کشورهای.  شودمی

  آن   هدف  که  شد   کشیده  خطرناک  ژئوپلیتیک  بازی  یک  به  اوکراین  قدم   به  قدم

  زمانی   ناگزیر.  بود  روسیه   علیه  پایگاهی   و  روسیه  و   اروپا  میان  سدی  به  اوکراین  تبدیل

  همین   به  خورد؛نمی  دردشان  به  دیگر«  نیست  روسیه  اوکراین، »  مفهوم  که  رسید  فرا

  آن   با  هرگز  ما  البته  که  یافت  ضرورت  برایشان«  روسیه  ضدّ»  مفهوم  به  دهیشکل  دلیل

 . آمد نخواهیم کنار

  های ایدئولوگ  قدیمی   هایسازیتاریخ  و  هادستکاری  پروژه،   این  دهندگانسفارش 

  درنظر   مبنا  عنوانبه  را  «مسکویی  ضد   یروسیه »  ایجاد  بر   مبنی  اتریشی  -   لهستانی

 انجام   اوکراین  مردم  نفع  به  کار  این  مثالً  بگویند  که  نیست  کسی  فریب  به  نیازی.  گرفتند

 لیتوانی   المنافعمشترک  کشورهای.  [م.  نیست  اوکراین  مردم  نفع  به  قطعاً   یعنی ]  شودمی

  در.  هاکازاک  خودمختاری  به  رسد   چه  نداشتند،  نیاز  اوکراین  فرهنگ  به  هرگز  لهستان  -

 گرفتند  قرار  استثمار  مورد  رحمانهبی  روسی   تاریخی  هایسرزمین  مجارستان،  -  اتریش

  شورشی   ارتش  از  شده  خارج  افراد  همدستانشان  که  ها نازی.  ماندند   باقی   ها آن  فقیرترین  و

  اربابان  برای  بردگان  و   زندگی  فضای   به  بلکه  نداشتند  نیاز  اوکراین  به  بودند،   اوکراین

 .داشتند  نیاز آریایی

  مردم   موجه  نارضایتی.  شدنمی  فکر  اوکراین  مردم  منافع   به  نیز   2014  یفوریه  در

 ناهماهنگ  اقدامات  و  اشتباهات  اقتصادی،  -   اجتماعی  مشکالت  حادترین  از  ناشی  که

  امور   در  مستقیماً  غربی   کشورهای.  شد   گرفته  نظر  در  بدبینانه  صرفاً   بود،   وقت   مقامات 

  رادیکال   گرایملی  هایگروه.  کردند   حمایت  کودتا  از  و  کردند   مداخله  اوکراین  داخلی

 آشکارشان  تهاجمی 39روسوفوبیای ها،آن  ایدئولوژی شعارها،. داشتند کنندهتهییج نقش

 . کردمی روشن را اوکراین در دولت سیاست جهات بسیاری از

 حمله  مورد  کندمی  نزدیک  هم   به   را  ما   هم  هنوز  و   کردمی  متحد   را  ما   که  چیزی  هر

  «میدان»  جدیدِ  مقامات  که  کنم  یادآوری  بگذارید.  روسی  زبان  همه،  از  اول.  گرفت  قرار

 

   39  .Россофобия  -  روسیه روسیه،  اصطالحیفوبیای  اطالق    ترسی،  روسیه  از  ترس  به وضعیت  که  است 

 شود. می
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 ی تصفیه »  قانون  سپس.  کنند  لغو  را  دولتی  زبان  سیاست  قانون کردند  سعی  همه  از  اول

  آن  از  زد،  خط  آموزشی  روند  از  را  روسی  زبان  عمالً  که  آموزش  قانون  بود،  «قدرت

 . اندجمله 

 مردم»  مورد  در  را  ایالیحه  فعلی  جمهور  رئیس  جاری،   سال  می   ماه   در  سرانجام  و

  یک  که   شناسندمی  رسمیت  به  را  کسانی   فقط  ها آن.  کرد  ارائه  مرکزی  شورای  به«  بومی

.  ندارند  اوکراین  مرزهای  بیرون  در   دولتی   تحصیالت  و   دهند می  تشکیل  را  قومی   اقلیت

 –  است  کشوری  در  این  و.  است  شده  کاشته  اختالف  جدید   بذرهای .  شد  تصویب  قانون

  در   زبانی   ترکیب  ملی،  سرزمینی،   ترکیب  نظر  از  که  –   کردم  اشاره  قبالً  طورکههمان

 . است داشته ایپیچیده بسیار گیریشکل تاریخ، بستر

  ملت   یک  یدرباره  شما   که جاییآن  از:  شود  مطرح  استداللی   چنین  است  ممکن

  به  را  خود  مردم  که  کند  می   فرقی   چه  پس  کنید، می  صحبت  گانهسه  قوم  یک   بزرگ،

.  موافقم  این با کامالً من.  هابالروسی یا هااوکراینی ها،روس – بدهند نسبت ملیت کدام

 در   که  است  فردی  هر  حق  این  مختلط؛  هایخانواده  در  ملیت  تعریف  یدرباره  ویژهبه

 . باشد آزاد خود انتخاب

  ما   که  چرا  است،  متفاوت   کامالً   وضعیت  اوکراین  در   امروز  که  است  این  واقعیت  اما

 است   این  چیز  انگیزتریننفرت  و  کنیممی  صحبت  جاآن  در  اجباری  هویت  تغییر  مورد  در

  خود  اجدادی  هاینسل  از  خود،  های ریشه   از  تنها  نه  مجبورند  اوکراین  در  هاروس  که

  نیست  اغراق .  هاستآن  دشمن  روسیه  که  کنند   باور  باید   حتی  بلکه  کنند  پوشیچشم

  خالص   اوکراینی  دولت  یک  تشکیل  سوی  به  اجباری،  سازیهمسان  مسیر  که  بگوییم  اگر

  های سالح  از  استفاده  با  پیامدهایش،  نظر  از  و  است  روسیه  به  تجاوز  قومیتی،  نظر  از

  خشنی  و  مصنوعی  شکاف  چنین  ینتیجه  در.  است  مقایسه  قابل   ما  علیه  جمعی  کشتار

  هامیلیون   تا  حتی  یا  هزار  صدها   است  ممکن  درکل  روس  ملت  ها، اوکراینی  و   هاروس  بین

 . کند  پیدا کاهش نفر

  کبیر  یشاهزاده  زمان  در  طورکههمان.  زدند  ضربه  هم   ما   معنوی  وحدت  به   ها آن 

  به   علنی  کامالً  سکوالر  مقامات.  کردند  محدود  را  کلیسا  اختیارات  حدود  هاآن   لیتوانی،

  را  مسائل   و  کردند   دخالت  کلیسا  زندگی   در  شدت  به  شان، سیاسی  اهداف   تحقق  دنبال
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  حتی .  کشاندند   راهبان  و  کشیشان  شتم  و  ضرب  و  کلیساها  تصرف  انشقاق،  به

  با   معنوی  وحدت  حفظ  عین  در  اوکراین،  ارتدکس  کلیسای  یگسترده   خودمختاری

  قیمتی  هر به  باید  ها آن. کند نمی راضی  را ها آن دیگر  قاطعانه  مسکو،  ارتدکس  کلیسای

 . کنند نابود  همگان  دیدگان برابر از را ما خویشاوندی یصدساله چند نماد این شده

  یقطعنامه  به  بارها  و  بارها  اوکراین  نمایندگان  که  است  طبیعی  کنم می  فکر  من

  هاراهپیمایی.  دهند  منفی  رأی   نازیسم  محکومیت  یدرباره  ملل  سازمان  عمومی  مجمع

  مقامات   حمایت  تحت  SS  تشکیالت  جنگیِ  جنایتکاران  افتخار  به  فراوان  هایگردهمایی  و

  از  که  ،پتلیورا  کرد،  خیانت  اطرافیانش  یهمه  به  که   ، مازپا.  شودمی  برگزار  رسمی

  ها نازی  با   که  ،باندرا  و   کرد،   هزینه  لهستان  نظامی   حمایت  برای  اوکراین  هایزمین

  نام   تا  کنند می  کاری  هر   ها آن.  گیرندمی  قرار  ملی   قهرمانان  ردیف  در  کرد،   همکاری

 از  اند کرده  افتخار  هاآن  به  اوکراین  در  همیشه  که  را  واقعی  یبرنده  و  پرستانمیهن

 . کنند  پاک جوان هاینسل یحافظه

  جنگیدند،   پارتیزانی  هایدسته  در   سرخ،   ارتش  صفوف  در   که  هاییاوکراینی  برای

  مشترک  وطن  خود،  یخانه  از  هاآن  زیرا  بود،  میهنی  جنگ  دقیقاً   میهنی  بزرگ  جنگ

 شوروی  جماهیر  اتحاد  قهرمانان  ایشان،   از  تن  هزار  دو  از  بیش .  کردند  دفاع  خود  بزرگِ

 نترس،   تیراندازِتک  کوژِدوب،  نیکیتوویچ  ایوان  ایافسانه  خلبان  ها آن  میان   در .  شدند

 شجاع   پارتیزان  یفرمانده  پاولیچنکو،  میخایلوونا  لیودمیال  سواستوپل  و   اودسا  مدافع

  جنگیدند،   ناپذیرشکست  و  نشدنیخم  نسل  این.  هستند  کوپاک  آرتمیوویچ  سیدور

  معنای   به  هاآن  شاهکار  کردن  فراموش.  دادند  ما  برای  و  ما  یآینده  برای  را  جانشان

 .است خودمان پدران   و مادران ها، پدربزرگ به خیانت

  و   کریمه  ساکنان.  کردند   رد   اوکراین  ساکنان  از  تن هامیلیون   را  «روسیه  ضدّ»  پروژه

 طور   به  شرق   جنوب  مردم  و  اندداده  انجام  را  خود  تاریخی  انتخاب  سواستوپل

  کودکان جمله از هاآن  یهمه  اما کنند دفاع  خود موقعیت از کردند  سعی آمیزمسالمت

  تهدید   را  هاآن  . اندشده  ثبت   هاتروریست  و   طلبانجدایی  فهرست  در  موضوع  این  خاطر  به

 برای   لوهانسک  دونتسک،  ساکنان  و  کردند   نظامی  نیروی  از  استفاده  و  قومی  پاکسازی  به

  که   هایی عامقتل  از  پس .  گرفتند  دست  به   سالح  خود  زندگی  و   زبان  خانه،   از   محافظت

  کهجایی  اودسا،   در  2014  مه  2  تراژدی  و  وحشت  از  پس   داد،   رخ  اوکراین  شهرهای  در
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  بردند؛  صحنه  به  را  جدیدی  40خاتین   و   سوزاندند  زنده  زنده   را  مردم  اوکراینی  هاینئونازی

  پیروان  بود؟   مانده   مردم   برای  -   گرفتن   دست  به  اسلحه  جز  به   -   دیگری  انتخاب  مگر

  انجام  لوگانسک   و   دونتسک  سواستوپل،  کریمه،  در   را  عام قتل  همان   که   بودند   آماده   باندرا 

  اما   برسد زمانش  منتظرند  هاآن.  کنندنمی  رها  را  هاییطرح   چنین  هم  هنوز هاآن.  دهند

 .کرد  نخواهند معطل  برسد،  که وقتش

  به .  شد  داخلی  جنگ  و   رویارویی   باعث  ناگزیر  یفکی  مقامات   بعدی   اقدامات   و  کودتا

  در  درگیری  قربانیان  کل   تعداد   ملل،   سازمان  بشر  حقوق   عالی   کمیساریای   یگفته 

.  هستند  کودکان  و   مسن  افراد  هاآن   میان  در.  است  رفته   فراتر  نفر  هزار  13  از  دونباس

 . است ناپذیر جبران و وحشتناک خسارات

  مینسک   هایتوافقنامه.  داد  انجام  برادرکشی  توقف  برای  را  خود  تالش  تمام  روسیه

  که  امشده  متقاعد  من.  شد  امضا  دونباس  در  مناقشه  آمیزمسالمت  وفصلحل  هدف  با

 اساس   بر  چه  را  خود  امضاهای  کس هیچ  درهرصورت،. ندارند  جایگزینی  هیچ  هنوز  ها آن 

 هیئت »  کشورهای  رهبران  یمربوطه   اظهارات   اساس  بر  چه  و  مینسک«  تدابیرِ  یبسته »

  ملل   سازمان  امنیت  شورای  یقطعنامه  بازنگری  کسهیچ.  است  نگرفته پس  41« نرماندی

 . نکرد آغاز را 2015 فوریه 17 مصوب متحد

 اوکراین  نمایندگان  غربی،   شرکای  «خروج»  از  پس  ویژهبه  رسمی  مذاکرات  جریان  در

  درواقع  اما  کنندمی  اعالم  مینسک  هاینامهتوافق   به  را  خود  «کامل  تعهد»  ایدوره  طور  به

 ی درباره  طورجدیبه  ندارند   قصد   ها آن.  روندمی  پیش  خود«  قبولِغیرقابل»  موضع  با

  دهند می  ترجیح  هاآن.  کنند   بحث  جااین  ساکن  مردم  تضمین  یا  دونباس  یویژه  وضعیت

 استفاده   سوء  ابزار  عنوانبه  را  روسوفوبیا  و   برساخته  را «  خارجی  تهاجم   قربانی »  تصویر

 
ی این تقریباً تمامی سکنه 1943کیلومتری مینسک در بالروس است که در مارس  55نام روستایی در  خاتین. 40

تالفی حمله به  پارتیزان روستا  قتل ی  آلمانی  نیروهای  به دستِ  این گردان که مسئولیت  های شوروی  عام شدند. 

 شد.  عام را بر عهده داشتند از سوی اس اس حمایت می قتل

ا.  41 آمیز مناقشات شرق  ز چهار دولت روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان که برای حل و فصل صلحگروه متشکل 

 اوکراین به وجود آمد. 
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 به  کالم،  یک  در.  دهند می  ترتیب  دونباس  در  خونین  آمیزتحریک اقدامات.  بخشند  قوت

 . کنند  می جلب خود به را خارجی  مالکان  و حامیان توجه طریقی هر

:  که  شوممی  متقاعد  باره  این  در  بیشتر  و  بیشتر  من  ها گزاره   این  یهمه  اساس  بر

 این  ساکنان  نخست  زیرا  چرا؟.  ندارد  نیازی  دونباس  به  اصالًیف  کی  است؛  ساده  خیلی

  محاصره،   زور،  با   خواهندمی  هنوز  و   کردندمی  تالش  ها آن   که  را  دستوراتی  هرگز  مناطق

 ینامهتفاهم  دو  هر  نتایج  دیگر،  و.  پذیرفت  نخواهند  کنند،   تحمیل  ایشان  بر  تهدید

  ارضی  تمامیت  آمیزصلح  بازگرداندن   برای  واقعی   فرصتی  که  2-مینسک  و  1-مینسک

  DPR  مستقیم  توافق  با  اوکراین
  دهد،می   فرانسه  و  آلمان  روسیه،  طریق  از  LPR  43  و   42

 یواسطه  به تواندمی فقط پروژه این. است تضاد در «روسیه  ضدّ» یپروژه کل منطق با

  تحت   کنم می  اضافه  و   شود  بند   سرپا  خارجی  و   داخلی  دشمن  تصویر  مداوم   پرورش

 . است مانده  سرپا  غربی هایقدرت کنترل و حمایت

  یجامعه   در  ترس  فضای  ایجاد  خود،  این  هرچیز،  از   پیش.  افتدمی  اتفاقی  چه  عمل  در

. است کشور سازینظامی و  ها نئونازیست خواهی زیاده تهاجمی،  کالمی  ادبیات  اوکراین،

  جمله   از  هست؛  نیز  خارجی  مستقیم  کنترل  بلکه  کامل،  وابستگی  فقط  نه  ها،این  کنار  در

  مسلح،  نیروهای   و  ویژه   های سرویس  اوکراین،  مقامات  بر  خارجی  مستشاران  نظارت

  قانون  که  نیست  تصادفی.  ناتو  هایزیرساخت   استقرار  و  اوکراین  قلمرو  نظامی  «توسعه»

  در  ناتو  بزرگ  هایرزمایش  پوشش  تحت«  بومی  مردم»  یدرباره  الذکرفوق   رسوایی

 .رسید تصویب به اوکراین

  آن  طبیعی  منابع  از  برداری  بهره  اوکراین،   اقتصاد  بقایای   جذب  پوشش،   همین  تحت

  چه  است  معلوم  و  نمانده   چشم   از  دور  کشاورزی  هایزمین  فروش.  است  انجام   حال  در

 تخصیص   اوکراین  به  وام  و  مالی   منابع  گاه گاه  بله، .  کرد  خواهد  خریداری  را  ها آن  کسی

.  غربی  هایشرکت  مزایای  و  ترجیحات  با   خود،  منافع  و  شرایط  تحت  اما   شودمی  داده

 این   بازپرداخت  که  رسدمی  نظر  به  کند؟ می  پرداخت  را   هابدهی  این  کسی  چه  هرحال،به

 
 جمهوری خلق دونتسک.. 42

 جمهوری خلق لوهانسک.. 43
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  ها آن هاینبیره احتماالً و ها نوه فرزندان، بلکه ها، اوکراینی فعلی نسل  باید تنها نه هاوام

 .سازد مشغول را

  تنظیم   ایگونه  به  را  اوکراین  سیاسی  سیستم  «روسیه   ضدّ»  پروژه  غربی  طراحان

 سمت  به  گیریجهت  اما  کنند  تغییر  وزرا  و   معاونان  جمهور،  رؤسای   که  کنند می

  اصلی   شعار.  ماندمی  باقی  تغییر  بدون  آن  با   دشمنی  و  روسیه  و  اوکراین  میان  افکنیتفرقه 

.  رسید  قدرت  به  اساس  این   بر  او.  بود  صلح  به  دستیابی  انتخابات  از  پیش  جمهور  رئیس

  دونباس  اطراف  و   اوکراین  در  وضعیت  جهاتی   از  و   نکرد  تغییر  چیزهیچ.  بود  دروغ   ها وعده

 .است شده  بدتر نیز

 نیروهای  برای  همچنین  و  مستقل  اوکراین  برای  جایی«  روسیه  ضدّ »  پروژه  در

 آشتی  یدرباره  که  کسانی.  ندارد  وجود  آن  واقعی  استقالل  از  دفاع  برای  تالش  در  سیاسیِ

  کنند، می  گفتگو  آمدهپیش  بستبن  از  خروج  برای  راهی  یافتن   و  اوکراین  یجامعه  در

 . شوندمی شناخته« روسیه  هوادار» عوامل عنوانبه

 قبولغیرقابل  سادگیبه«  روسیه  ضدّ »  پروژه  اوکراین،  در  بسیاری  برای  کنم، می  تکرار

  ها آن.  کنند  بلند   را  سرشان  ندارند  اجازه  اما .  هستند  قبیل  این  از  نفر  هامیلیون  و  است

 به  اند،شده  مرعوب  ها آن.  اندشده  محروم  خود  دیدگاه  از  دفاع  قانونیِ   فرصت  از  عمالً

 تنها  نه  خود،  موضع  آشکار  بیان  برای  گفتار،  برای  باورها،   برای.  شوندمی  رانده  زیرزمین

  مجازات  بدون  معموالً  قاتالن  و  شوندمی  کشته  بلکه  گیرندمی  قرار  اذیت  و  آزار  مورد

 . مانندمی

 روسیه  از  که  شوندمی  شناخته  اوکراین«  واقعی»  پرستانمیهن  کسانی  فقط  اکنون

  صرفاً  آینده  در  دارد  تصمیم   اوکراین  دولت کل ایم،دریافته   ما   این   بر  عالوه . باشند  متنفر

  ثابت   را  این  بار  یک  از  بیش  جهان  تاریخ  -  تلخی  و  نفرت.  شود  ساخته  ایده  این  اساس  بر

  و   خطرات  از  انباشته  و  است  حاکمیت  برای  متزلزلی  بسیار  پایه  که  –  است  کرده

 .است شدید  عواقب  و  جدی هایریسک 

  اجازه  هرگز  ما.  فهمیممی  را  «روسیه  ضدّ»  یپروژه  با   مرتبط  ترفندهای  تمام  ما

  زندگی   جاآن  در  که  ما   به  نزدیک  افراد  و   ما   تاریخی  هایسرزمین  که  داد  نخواهیم
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  خواهیم می کنند، می تالشی  چنین که  کسانی به  و  شوند استفاده  روسیه علیه کنند می

 . کرد خواهند نابود را کشورشان فقط  روش این با که بگوییم

  عنوان به  را  آن  و   کنند  رجوع  غربی  یتجربه  به  دارند  دوست  اوکراین  در  فعلی  مقامات 

  کنار  در  چگونه  کانادا  و آمریکا  آلمان،  و  اتریش  ببینید گویندمی. بگیرند  درنظر  الگو  یک

  های دولت  زبان،  یک  با  حقیقت  در  فرهنگ،  قومی،  ترکیب  نظر  از.  کنند می  زندگی  هم

  مانعِ  این   اما.  اندمانده  باقی   خود  خارجی  سیاست  با   خود،  مختص  منافع   با   مستقل،

  و   مشروط  بسیار  مرزهای  ها آن.  شودنمی  هاآن  متحدانه  روابط  یا   ادغام   تریننزدیک

  خود  یخانه  در  همچنان  که   کنندمی  احساس  ها آن   از  عبور  با   شهروندان  و   دارند  شفافی

  کنند؛ می  تجارت  کنند،می  کار  کنند، می  مطالعه  ،دهندتشکیل می  خانواده  هاآن.  هستند

  برای  هاآن.  کنندمی  زندگی  روسیه  در  اکنون  که  اوکراین  بومی  ها میلیون   مانند  درست

 .  هستند ما  یخانواده از اند، خودی ما

  اما .  است  مسائل  دشوارترین  ی درباره  گوو گفت  و  اوکراین  با   مذاکره   یآماده  روسیه

  نکند خدمت دیگران به و  کند دفاع خود ملی   منافع  از ما  شریک که  است مهم  ما برای

  اوکراینی  هایسنت  و  زبان  به  ما   .نباشد  ما  با  مبارزه  برای  دیگران  دست  در  ابزاری  و

 ببینند  مرفه  و  امن  آزاد،  را  خود  دولت  اینکه  برای  هااوکراینی  تمایل  به.  گذاریممی  احترام

 . نهیممی ارج

  پذیر امکان   روسیه  با   مشارکت  در  واقعاً  اوکراین  واقعی  حاکمیت  که  امشده  متقاعد  من

 به  و  است  گرفته  شکل   که  هاستقرن  ما   تمدنی   و  انسانی  معنوی،  پیوندهای.  است

 مشترک  هایپیروزی  و   دستاوردها  تجربیات،  با  که  گردد برمی  اییگانه  هایسرچشمه 

.  شودمی  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  ما  خویشاوندی.  است  یافته  بسط  و  گرفته  شکل

 امروزی   اوکراین  و  امروزی  یروسیه   در  که  است  مردمی  یخاطره  در  ها، قلب  در  این

  با   ما.  کنندمی متحد را ما  یخانواده هامیلیون که خونی پیوندهای  در کنند،می  زندگی

  یک ما باالخره چراکه. بود خواهیم و ایمبوده ترموفق  و ترقوی  برابر چندین همیشه  هم

 . ملتیم

  هر  به  توانمی  را   حرف.  کنندمی  برداشت  خصومت  با   برخی  را  ها حرف   این  گرچه

 چیز   یک  من  .شنید  خواهند  را  من   صدای  مردم  از  بسیاری  اما  کرد  تفسیر  شکلی
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  اوکراین   بودنِ  چگونه  و  بود  نخواهد  و  نبوده«  اوکراین  ضدّ»  هرگز  روسیه:  بگویم  خواهممی

 . دارد بستگی خودش شهروندان تصمیم به

 پوتین . و
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 ناسیونالیسم قومی 
 وگو با آندریاس کاپلرگفت

ی  ها یک ملت واحدند. دربارهها و اوکراینیکه روسوالدیمیر پوتین بر این باور است  

ی چه چیزی  فدراسیون روسیه درباره  جمهورِرئیسکه این نظریه چه مشکلی دارد و  این

دویچه است،  کرده  سکوت  خودش  کشور  تاریخدر  با  کاپلر  وله  آندریاس  اتریشی  دان 

 گفتگو کرده است.  

مقاله که  است  باور  این  بر  کاپلر  و آندریاس  دربارهی  پوتین  روسالدیمیر  و  ی  ها 

ی که پرزیدنت پوتین در زمینهنیست  ی ساده از سری مقاالتی  ها یک مقالهاوکراینی

  استاد دان سوئیسی و اتریشی،  آندریاس کاپلر تاریخ  .نویسدموضوعات مختلف تاریخی می

لف  ؤتاریخ اوکراین، م  یهزبان در حوزدانشگاه وین، یکی از متخصصان آلمانی  پیشینِ

های میانه تا روزگار  ها از سدهها و اوکراینیی روابط روس درباره  ،کتاب »برادران نابرابر«

جمهور فدراسیون روسیه  وله کاپلر توضیح داد که رئیسی دویچهماست. در مصاحبه

  فقطی او تهدیدی برای اوکراین و نه کند و چرا مقالهیی چه موضوعی سکوت مدرباره

 برای اوکراین است. 

پوتیناخیراً  خبرنگار:   زمینه   بیشتر  ، والدیمیر  در  موضوعات مطالبی  ی 

پوتین را در    ای چگونه کارِنویسد. شما در جایگاه متخصص حرفهتاریخی می
 کنید؟ جایگاه دوستدار تاریخ ارزیابی می

دانان وفادار به رژیم به او کاپلر: البته که او خودش این مقاله را ننوشته است، تاریخ

ی مسائل  اند. اینکه پرزیدنت هربار دوباره و دوباره مستقیم و با اتوریته دربارهکمک کرده

موضوع   کند. کند مرا عصبانی میصحبت می  برانگیز تاریخ روسیه و شرق اروپا مجادله

مطالعه    دقتدست شده و با  بهاین است که در ادامه این بیانات او در تیراژ باال دست

 شوند. می
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اندازد با کتابش تحت  شدت مرا به یاد دوران شوروی و استالین میاین موضوع به 

تنها در اتحاد جماهیر نه« که  44ها حزب کمونیست اتحاد بلشویک مختصر  عنوان » تاریخ  

ی راهنما اجباری شده  شوروی بلکه در کشورهای اروپای شرقی نیز خواندن این کتابچه

جا  ای در اینپوتین با استالین هستم اما شباهت ویژه  یهبود. من قاطعانه مخالف مقایس

ری اجبا یکه رئیس یک دولت نگاه دان، زمانیعنوان یک تاریخوجود دارد. برای من، به

 سابقه است.کند، بیبه تاریخ را به شهروندان تحمیل می

ی اوکراین ای است که پوتین در آن به تفصیل دربارهاین نخستین مقاله 

نویسد. اگر آن را با مطالب پیشین او مقایسه کنیم، چه چیزی تغییر کرده می

 است؟

جا گرد آورده  تر گفته بود را یکی چیزهایی که پیشنخستین بار است که همه 

رادیکال او  اما  مقالاست.  است. در  را   یهتر شده  اوکراین  بار مستقیماً  پوتین چندین 

کند. در این مقاله توجیه می یتاریخ دیدگاه کند و آن را از تهدید به دخالت روسیه می

ای اضافه کرده است که  بسیار مهمی را به ناسیونالیسم امپریالیستی  های قومیِ لفه ؤم

 در ذاتش بود. همیشه 

های  ویژه خطرناک است چراکه با ادعای روسیه مبنی بر دفاع از تمامی اقلیتاین به

است. این دکترین »جهان روسی«    در پیوندهای سابق شوروی  زبان در جمهوری روس

کنم- زمین  - اگر کمی جدلی صحبت  در  آلمان  سیاست  یاد  مرا  های  اقلیت  یه کمی 

اروپای   در  جنگآلمانی  مابین  دوران  در  شرقی  و  مرگبارش  مرکزی  پیامدهای  با  ها 

 اندازد.  می

 منظورتان چیست؟ چه تشابهاتی وجود دارد؟ 

اقلیتتشابه در آن  - از  آلمان  آلمانیجاست که  برای نمونه در   ،زبان خودشهای 

رد؛ نخست در دوران بُچک و اسلواکی و لهستان در راستای سیاست توسعه بهره می

 ها.  در دوران ناسیونال سوسیالیست  گستردهی وایمار و سپس در سطحی جمهور

 
44. Краткий курс истории ВКП(б) 
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کنم توضیح دهید. شما موضوع حساسی است، به همین دلیل خواهش می  

جدید   یکنید، اما نسبت به روندپوتین را با آلمان نازی مقایسه نمی  ی ه روسی

 دهید؟هشدار می

ویژه  های دارای اتهام قومی بهناسیونالیسم  یهقومی خطرناک است. کلی  ناسیونالیسمِ

 اند.  خطرناک و تهاجمی

های پوتین این بدین معناست که ممکن است جنگ شود؟ و این را از حرف

 شود فهمید؟ در آن مقاله می

مقیاس  دادم اینقدر دور نروم اما او واقعاً در برخی از بیاناتش، چنان در  ترجیح می  -

می تهدید  میگسترده  که  او  کند  نمونه  برای  شود.  تعبیر  نیز  جنگی  تهدید  به  تواند 

نویسد »ما هرگز اجازه نخواهیم داد که قلمروهای تاریخی ما و مردمان نزدیک به ما  می

کنند علیه روسیه مورد استفاده قرار گیرند«. این تهدیدی مستقیم جا زندگی میکه آن 

 مان غرب است.  برای اوکراین و همز

قولِ  نقل  »مسیرِ  همچنین  آنچه  پوتین  آن  در  که  دارد  وجود  دیگری   مهم 

های کشتار جمعی علیه  خواند با استفاده از سالحسازی اجباری« در اوکراین میهمسان

باعث نگرانی در  روسیه مقایسه می این یک تهدید مستقیم در مقیاس بزرگ و  کند. 

 شدن تفکر پوتین است.  رادیکالیزه شدن و قومی یه زمین

ی شده دربارهاالت مطرحؤپس از انتشار مقاله، کرملین پاسخ پوتین به س  

پیام از  یکی  کرد.  منتشر  را  »واقعیتآن  روسیه  که  است  این  او  های های 
های سابق اتحاد جماهیر شوروی را به ژئوپلیتیکی« یعنی استقالل جمهوری

حال به روابط دوستانه با قزاقستان جمهور در عین  شناسد. رئیسرسمیت می
توان این گونه تعبیر کرد که اگر روابط دوستانه نباشد کند. این را میاشاره می

ای ال برد. پوتین چندین سال پیش در مصاحبهؤتوان مرزها را زیر سحتی می
با روزنامه بیلد گفت: »نه سرزمین و نه مرزها بلکه سرنوشت مردم« برای او 

 المللی است؟ ا این سرباز زدن از قوانین بینمهم است. آی
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یعنی   دارد.  بررسی  تحت  و  نظر  در  هم  را  قومی  مرزهای  او  دلیل  همین  به  بله، 

بالتیک و قزاقستان هم    یها در اوکراین، کشورهای حوزهزبانهای قومی یا روسروس

وضوح اهرمی برای جابجایی احتمالی مرزها  ی نفوذ روسیه تعلق دارند. این بهبه محدوده

 ها در این کشورها است.یا اقدامات تهاجمی علیه این کشورها برای محافظت از روس

بخشِ از  صحبت  مقاله  وقتی  میتاریخی  پوتین  اشاره ی  منتقدان  شود، 

اند. شما چطور فکر حقایق درهم آمیخته شدهقایق و نیمهکنند که در آن حمی
 کنید؟می

حقایق  شوند همیشه حقایق را با نیمهمتونی که ماهرانه با هدف تبلیغات نوشته می

کند.  آمیزند. یک اصطالح همیشه نظرم را جلب میهای نادرست درهم میلفهؤیا حتی م

پوتین و دیگران به معنای   را  میانیقرون    یفیِبا روسِ کی  پیوند« در  45مفهوم »روسی 

ف به  ی. به همین دلیل نیز او از کیکنند « استفاده می47«، »روس بزرگ 46»اهل روسیه 

اشتباه به  میانیکند. در عین حال، روس قرون  عنوان »مادر شهرهای روسیه« یاد می

نشین را پوشش جمعیت کل شاهزاده  میانیقرون    شود، اگرچه روسِروسیه تفسیر می

 داد. می

ها صحبت کرد.  ها و اوکراینیروس  یبارهتوان درطورکلی نمیدر شرایط آن زمان، به

جا بالروس و  شود که در آن آشکار می  18-16دوگانگی مفاهیم در منابع خارجی قرن  

شد. این خیلی  « نامیده می50امروزی »مسکوویا یه « و روسی49، روس48اوکراین »روسیه 

وجود نداشتند،    میانی  هایسدههای امروزی در  ها و بالروسها، اوکراینیمهم است. روس

 
45  .Русский  از اقوام اسالو هستند،  شود که از لحاظ قومی به قوم روس که بزرگترین قوم  به افرادی اطالق می

 تعلق دارند. این صفت مفهوم قومی دارد.

46  .Российский  توانند  شود. این افراد میصفتی که به تمامی افرادی که تابعیت روسیه را دارند نسبت داده می

 از قوم یا نژاد دیگری باشند. این صفت مفهوم هویت سیاسی فرد را در بر دارد.
47. великоросс 
48. Россия  
49. Русь  
50. Московья 
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ها از نظر تاریخی  آن  یههای فرهنگی متفاوت بودند. مقایسها جوامع دیگری با ویژگیآن 

 .اشتباه است

در اوکراینی  ی بارهپوتین  که  واقعیت  قرون    ها این  ملی    18و    17،  16در  هویت 

قدر هم  نویسد، با زبان روسی آنکه او می  گونهها، آنکند و زبان آنداشتند، سکوت می

ها در مسکو از ها، دیپلماتخواندم که بر اساس آنمی  17یکی نبود. من منابعی از قرن  

که در آن فهمیدند  نمیها زبان اسالوی شرقی را  خواستند زیرا آن مترجمان کمک می

 .گفتندسخن میزمان در قلمرو اوکراین امروزی به آن 

مردم اوکراین جدا انگاشتنِ ی تاریخی« برای »نویسد هیچ »پایهپوتین می

روس هم  نیستها«  از  بخش  راها  این  یهو  و  لهستانی  از »نخبگان  هایی 
روسی اختراع    یهروشنفکران  تز  اندکردهکوچک«  از  بخشی  این  او .  اصلی 

ها است. ها و بالروسیها، اوکراینیملت به ظاهر تاکنون متحد روس  ی باره در
 حق با اوست؟ 

چه چیزی را باید در حکم یک ملت    -دشواری است    پرسشبرای یک مورخ، این  

توانیم به طور عینی این را ثابت کنیم. فقط بحث زبان نیست.  در نظر گرفت؟ ما نمی

دانند. زمانی  کنند اما خود را یک ملت نمیه یک زبان صحبت میها بها و اتریشیآلمانی

اوکراین    ی بارهتوانیم بگوییم یک ملت که اکثریت کشور خود را ملت بپندارند. درمی

شناسند.  جدا می امروز روشن است که اکثریت قریب به اتفاق خود را یک مردم و ملتِ

ها  ها اشتراکات زیادی داشته باشند، زبانها و روسشود که اوکراینیاین امر مانع نمی

 آمیز است. کید بر وجود یک ملت واحد، تحریکأ اما ت  ندخویشاوند

مقاله   شما،  دید  چیاز  چه  پوتین  چه ی  موضوع  درک  برای  دارد،  کم  زی 

 چیزی نیاز است؟

نگرش فعلی    آشکارِ کنندگی است، او در مقاله از چراییِ  چیزی که کم است تعیین

نظامی روسیه در سال   یهمداخل - به روسیه در اوکراین صحبتی به میان نیاورده است 

طلبان  از جدایی، الحاق کریمه با نقض قوانین بین المللی، حمایت نظامی مستقیم  2014

روسی    ها احساسات ضدّ این  یهها حرفی زده نشده است. هماز این  ـ در شرق اوکراین  
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افزایش داده است. این یک جنگ داخلی نیست بلکه جنگ روسیه و اوکراین    سخترا  

اوکراینی از  زیادی  تعداد  تبلیغات،  نظر  از  هماناست.  را  وضعیت  شرق  در  طوری  ها 

که  می میبینند  توصیف  نیز  پوتین  احزابی  ایده  هستندکند.  این  نمایندگی  که  را  ها 

ها  ی این مقاله است، آنرادیکال. و این نیز نکته  ،پوتین  یهکنند، البته نه به اندازمی

 کند، برخالف رهبر اوکراین.گویند، پوتین ما را درک میمی

گوید این و می  کنداش هم به غرب و هم به مرکز اشاره میپوتین در مقاله

 ای گفته است؟ کنند. او چه چیز تازهکه اوکراین را هدایت می  یندهاآن

کند. او غرب را محکوم مهم این است که پوتین چقدر شدید علیه غرب سخنرانی می

قضیهمی که  راه    «میدان»ی  کند  به  روسیه  مدار  از  اوکراین  کشیدن  بیرون  برای  را 

یف حدود یک میلیون ی میدان در کیانداخته است. این درست نیست، چراکه در قضیه 

هیچ بر  این  بودند،  کرده  اعتراض  مسئله،  اوکراینی  این  پس  در  نیست.  پوشیده  کس 

 بینی دوتایی پوتین قرار دارد.جهان

گویند  شوروی سوسیالیستی و جنگ سرد است که می  از سویی میراث اتحاد جماهیر

گرفته پیش  روسی  ضد  سیاست  آمریکا  و  صحنه غرب  هم  اوکراین  و  جنگ اند  ی 

بینی های توطئه همیشه بسیار فراگیرند. این برای جهانهاست. از سوی دیگر، تئوری آن 

پیش او  است.  مهم  بسیار  میپوتین  احساس  که  بود  گفته  هم  دشمنان  تر  را کند  او 

پوتین    ،رسد این فقط تبلیغ نیست، او به آن اعتقاد دارد. این. به نظر میاندکردهمحاصره  

چراکه هرکسی احساس خطر کند ممکن است در پاسخ، آسیب   ـکند  را خطرناک می

 . بیند پیوسته خود را در این وضعیت میوارد کند و پوتین هم 
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 :ایاشتباه مدرسه

را   51های یگانگی ملتی پوتین دربارههای روسیه و اوکراینی مقالهدانتاریخ

 کنند.بررسی می

 52اوکراین فرزند دوران شوروی است 

کند که  کید میأ ی تاریخ روس باستان ت اش دربارهی نخست مقالهپوتین در نیمه

»حاشیه و    ی روسی باستانِعنوان »اوکراین« را در دوران باستان بیشتر به جای کلمه

 اند.  بردهحومه« به کار می

دوران شوروی« خوانده و اشاره   یهتمامی زاییدپوتین اوکراین کنونی را »کامالً و به

است که برژنف و خروشچف که از اوکراین آمده بودند، کشور و حزب را رهبری    کرده

ر چارچوب  فرهنگ و هویت اوکراین د  یهها به توسعکردند و گفته است که بلشویک می

ها »خودسرانه مرزها را  سف کرد که بلشویکأ سازی« کمک کردند. پوتین ابراز ت»بومی

دادند، و بدین ترتیب روسیه ای سخاوتمندانه« میکردند، »هدایای ارضی منطقه قطع می

53»مورد سرقت قرار گرفت«.
 

ل گرفته های تازه شکاو بر این باور است که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت

قلمرو می  یدر  پیروی  سیاستی  از  باید  شهردار آن  پوتین،  پیشینِ  رئیسِ  که  کردند 

پیشینِ پتربورگ، آناتولی سابچاک اعالم کرده بود: »با همان چیزی بروید که با آن آمده  

 بودید«. 

به این مقاله یادداشت کوتاهی  در پاسخ  جمهور اوکراین والدیمیر زلنسکی نیز  رئیس

هستند را    ها یک ملت واحدها و روسی پوتین که اوکراینیتر این گزارهپیشنوشت. او  

روسیه شروع به نوشتن به   جمهورِهای زلنسکی، »اگر رئیسرد کرده بود. بنا به گفته

اش این است که ما داریم کارمان را خوب و درست  زبان اوکراینی کرده است، معنی

 
 ی پوتین.ها نوشتهها و روسی یگانگی تاریخی اوکراینیعنوان مقاله: درباره . 51

 ی پوتین است.  ی مورد بحث نوشتهجمله برگرفته از مقاله. 52

 اند.  شخص پوتین برداشته شده  یهایی که در گیومه قرار دارند عیناً از متن مقالهقسمت. 53
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کرده بود که پوتین امکان پژوهش و نگارش    «. رهبر اوکراین تعجب54دهیم انجام می

چنین جستارهای تاریخی را دارد، اما فرصت ندارد با همتای اوکراینی خودش دیدار  

 کند.  

کنیم و  ی پیروزی علیه فاشیسم در جنگ جهانی دوم صحبت می»وقتی ما درباره

مواقع دیگری    کنند و تنهاها از دست رفت، ما را فراموش میاینکه چقدر زندگی اوکراینی

  -ها  به قول روس  - به نظر من    های برادریم. ما ملتگویند  آورند و میما را به یاد می

 .این رفتار خیلی هم برادرانه نیست. بیشتر شبیه ماجرای قابیل و هابیل است«

 های یگانگی ملتپوتین دربارهنظر  

اوکراینی»روس  بالروسیها،  و  میراثها  بزرگترین ها،  که  باستانند  روس  داران 

از الدوگا، نوگورود،   اروپا بود. اسالوها و دیگر قبایل در فضایی بسیار بزرگ،  حکومت 

و چرنیگف، زبان مشترک یکتایی داشتند )که اکنون آن را روسی یف  کیپسکوف تا  

می زمینباستان  روابط  بعدتر  نامیم(،  و  روریک؛  خاندان  شاهزادگان  حکمرانی  داری، 

همه یگانه  ارتدکسِ  باورِ  یک  و  باستان  روس  مسیحیتِ  به  این گروشِ  اتحاد  ی  را  ها 

ی کیفی  بخشید. انتخاب معنوی والدیمیر مقدس که اهل نووگورود بود و شاهزادهمی

مشخص  را  ما  خویشاوندی  زیادی  بسیار  میزان  به  هم  امروز  همین  تا  شد،  بزرگی 

 55کند.«می

یروسالیمسکی  اس56کنستانتین  پژوهش،  بخش  پروفسور  تاریخ،  های تاد 

 فرهنگی دانشگاه دولتی علوم انسانی مسکو: ـ    اجتماعی

ای تلقی  پوتین اشتباه خیلی معمولی مرتکب شده است که امروزه برای ما مدرسه  

گوید پس از تعمید و به مسیحیت گرویدن روس، اسالوها و دیگر  شود. او وقتی میمی

 شود. »یک باور ارتدکس« متحد شدند، مرتکب این اشتباه می قبایل ذیلِ

 
 زمان منتشر شد.  ی پوتین به دو زبان روسی و اوکراینی هم مقاله. 54

 جوی والدیمیر پوتین برگردان آرزو آشتی ها نوشتهها و روسی یگانگی اوکراینی برگرفته از مقاله درباره . 55
56. Константин Ерусалимский 
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در ذهن پوتین روس باستان محل سکونت »اسالوها و دیگر قبایل« بود. با این حال  

های  ی اسالوها را متحد نکرد و »دیگر قبایل« با اسالوها به زبانها همهقدرت روریک

 کردند. آلمانی، ترکی، فنالندی، بالتی، سامی و غیره صحبت می

پوتین به یک قصه پلی به عصر واضح است که  را مانند  تا آن  نیاز دارد  زبانی  ی 

نه تنها »قبایل دیگر«، بلکه  ناسیونالیسم بزند. با این حال، در عمل،  های زبانی پیوند 

های  به زبان  و چرنیگف«یف  کیاز الدوگا، نوگورود، پسکوف تا  »اسالوها« در فضای »

57نوشتند کردند و میمختلف روسی صحبت می
. 

ای تلقی  پوتین اشتباه خیلی معمولی مرتکب شده است که امروزه برای ما مدرسه 

گوید پس از تعمید و به مسیحیت گرویدن روس، اسالوها و دیگر  شود. او وقتی میمی

غسل تعمید  شود.  »یک باور ارتدکس« متحد شدند، مرتکب این اشتباه می  قبایل ذیلِ

و از بسیاری جهات تا آغاز قرن سیزدهم(    1054روس را با دین مسیحیتِ واحد )تا  

در پوتین  که  مقدس«  والدیمیر  معنوی  »انتخاب  و  کرد  می  یبارهمتحد    : نویسدآن 

های  ی شاخه است که همه  کند«، تنها به شرطی صحیح»خویشاوندی ما را روشن می

 مسیحیت را یک مفهوم واحد و یگانه در نظر بگیریم. 

مینویسنده مقاله  روسی  اوکراینیخواسته  و  نظارت  ها  تحت  و  ارتدکس  با  را  ها 

کلیسای ارتدکس متحد کند. این خیلی پوچ است. در برخی مناطق اوکراین و در بخش  

وزدهم هم هنوز باور اصلی مسیحیت نبود. ی امروز، تا قرون هجدهم و نبزرگی از روسیه 

به ارتدکس  سنت  در  بعدتر  و  روسی  مسیحیت  در  معنوی  به جستجوهای  مراتب 

 های مختلف بیشتری تقسیم شدند. دسته 

 ی زوبف، دکترای علوم تاریخی:آندره

های مختلف روس باستان در  کند که سرنوشت منطقه درستی اشاره میپوتین به

اردهم به اشکال مختلفی رقم خورد و این بنیان جدایی این سه ملت را پی  هقرن چ

ی افکند، مردم روس کبیر، مردم اوکراین و مردم بالروس. بخش شرقی روس زیر سلطه

 
اسالوها و دیگر قبایل در فضایی بسیار بزرگ، از الدوگا، نوگورود، پسکوف تا    اشاره به این جمله در مقاله پوتین:.  57

 نامیم( یف و چرنیگف، زبان مشترک یکتایی داشتند )که اکنون آن را روسی باستان میکی
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اُاُ بر  اولگرد  پیروزی شاهزاده  از  و بخش غربی پس  باقی ماند  نبرد آب ردا  های  ردا در 

سلطه 1362در    58آبی از  آن شاهزاده  ی،  نتیجه  در  شد.  آزاد  لیتوانی  دولت  های  جا 

 سیس شد. أ روسی ت-لیتوانی

اُ آنچه در  به  اما نسبت  نبود  البته بهشت  به  59ردا اروپای رنسانس    کلی زندگیِ بود 

هایش  دیگری بود و برای همین اوکراین یک ملت دیگر شد، مانند بالروس که در ارزش 

 تر بود. غربی

های اوکراین و بالروس که به  گیری ملتداشت که همان زمان نیز شکلباید به یاد  

های معاصرشان در اروپا تمایل داشتند آغاز شد؛ تحصیل دانشگاهی،  هنجارها و ارزش

 خودسازماندهی صنفی صنعتگران، قانون خودگردانی شهری مگدبورگ. 

 یوری شاپوول، دکترای تاریخ: پروفسور  

بهتاریخ که  اوکراینی  خوب مطالعه  دانان  خیلی  دارند،  اشتغال  باستان  دوران  ی 

ویژه، به نفع  ، به نفع »دوستی برادرانه« کلید خورد، به60ی بنیادی دانند که این ایدهمی

ی اوکراین و روسیه. این اندیشه در تمام این جشن و جشن سیصد سالگی پیوند دوباره

تز اصلی اعضای کمیته مرکزی واقع ایدئولوگم مرکزی و    تبریکاتش حضور داشت، این در

 آن زمان بود.  

و به این ترتیب تاریخ را به ابزاری   اند سیاسی کردهپوتین و اطرافیانش تنها این تز را  

تبدیل می اهدافشان  به  ما میبرای دستیابی  تا جایی که  نیز  و هدفشان  دانیم،  کنند 

جدید«، ایجاد یک بازپیوند تازه و الحاق اوکراین است. این در  61ساختن یک »پریاسالو

 کنند. شدت انتقادی برخورد میای با این ایده بهست که متخصصان حرفها حالی

 
58. Битва на Синих Водах 

هاست که به هدایت  کننده و محل اسکان موقت آنی کوچبرگرفته از واژه ترکی باستان اردو. به معنای قبیله  اُردا.  59

 یافتند. یک خان یا سلطان و بعدتر به هدایت مسئولین دولتی سازمان می

 .  ی یگانگی این سه ملت مورد بحث یعنی روسیه اوکراین و بالروس استی بنیادی ایده منظور از ایده . 60

،  1654یف است. اشاره به این شهر در متن مقاله به این خاطر است که در  پریاسالو یکی از شهرهای استان کی.  61

ی ی ارتش زاپاروژی با ارتش روسیهدر دوران هتمان بوگدان خملنیتسکی، در شورای این شهر تصمیم به اتحاد دوباره 

 تزاری گرفته شد.  
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سسه تاریخ اوکراین ؤالکساندر آلفروف، کاندیدای علوم تاریخی، پژوهشگر م 

 : آکادمی ملی علوم اوکراین

پدید آمد و در    20و    19های  است که در مرز قرن  کاری گستاخانهاین یک دست

 .  شوروی فعاالنه مورد پشتیبانی و تقویت قرار گرفت به دستِطول اشغال اوکراین 

آن بود که ثابت کند سه قوم اصلی اتحاد جماهیر شوروی   این تز  ی بنیادیلفه ؤم

جوان  که  مسکو  دهد  نشان  تا  هستند  از  یکی  لحاظ یف  کیتر  به  است،  مینسک  و 

اسالوی اتحاد   یههاست و هر سه با هم هستپای آن موجودیت سیاسی همانند و هم

 ان سوسیالیسمِهای تبلیغاتی دورطرح   از آنِدهند. این تز  جماهیر شوروی را تشکیل می

  .در رکود است

، قلمرو روسیه یا بالروس امروزی هیچ نقشی ایفا نکردند. این  روسدر روند ایجاد  

امروزی،  سرزمین  تعبیر  به  الحاق  شاهزادگان کی  به دستِها،  و  تصرف  یا  اشغال  یفی 

و بیمی از  شدند  بیزانس،  از  بلغارستان،  از  با خود  این شاهزادگان  فرهنگی که  تردید 

 شد. ها جاری میآوردند در این سرزمینهای محلی با خود میها و فرهنگآیین

 ها و روسیه به ساخت اوکراین کمک کردند پوتین: بلشویک

بی»بومی و  سازی«  زبان  فرهنگ،  تقویت  و  توسعه  در  بزرگی  نقش  هویت  تردید 

مبارزه با اصطالحاً شوو روسی،  س نی یاوکراین بازی کرد. عالوه بر این تحتِ  ابرقدرتِ  م 

دانستند.  شد که خودشان را اوکراینی نمیویژه بر کسانی تحمیل میسازی بهاوکراینی

، که ملتی واحد اما سه  جای یک ملت روس بزرگبهویژه سیاست ملی شوروی  به

  ی کوچک و بالروس در سطح دولتیی بزرگ، روسیه ست و متشکل از روسیه ا قسمتی

روس، اوکراین و بالروس را تثبیت و تقویت   از همِ  جدا  سه ملتِ اسالوِ ست، موقعیتِ  ا

62کرد.«
 

 

 
 ی پوتین برگرفته از متن مقاله. 62
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 کنستانتین یروسالیمسکی: 

مردمی شد که زمانی    تکهتکهی پوتین، منجر به  یندهایی که بنا به گفتهااز میان فر

های روسیه، اوکراین ای وجود ندارد که بگوییم ملتی بنیادیلفهؤمتحد بودند، هیچ م

های  یای تاریخی ایدئولوژیست ؤاین یک توهم، تخیل و ر .اندو بالروس از آن ایجاد شده

 ها.  اسالویستهای امپراتوری گرفته تا پانمختلف است؛ از شوونیست 

کند نمایندگان احیای ملی را با اتهاماتی  مقاله را مجبور می  یهنویسندیا«  ؤاین »ر

یندهای زبانی  انظیر آزار و اذیت، مزدوری و به دنبال »منافع خود« بودن تحقیر کند، فر

شدت ساده و کوچک جلوه دهد، امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی و قومی را به

شان بر اساس ملیت  های قومیها و آزار و اذیتدازی انرا از زیر بار مسئولیت بابت دست

 . رها کند 

وقایع    یبارهی او درقصه  یهای از جهل و تجاوز است. وظیفیدگاه های پوتین آمیزهد

امروزی و در واقع   یه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیست و یکم این است که حقوق روسی

نویسنده به    یحقوق شخص  اوکراین  و حال  به گذشته  نسبت  را  اطرافیانش  و  مقاله 

 .همگان اعالم کند

 یوری شاپوول: 

اوکراین،    وجود سوسیالیستی  شوروی  »بومیبا  جمهوری  یعنی  سیاست  سازی« 

سازی، به این دلیل به وجود آمدند که جمهوری خلق اوکراین وجود داشت، اوکراینی

 .کال مختلفی از دولت را تجربه کرده استجنگ داخلی تجربه شده بود. اوکراین اش

دولت بلشویک با وجود آگاهی بر وجود برخی احساسات در میان مردم اوکراین،  

داد. این احساسات عبارت بودند  سازی را انجام میسازی و بومیهای اوکراینیاین سازش 

کرملین ضد  روسی،  ضد  بلشویکی،  ضد  هوای  و  حال  قدرتمند   از  جنبش  وجود  و 

به پدیدهماخنفسکی که  پیچیدهشدت  از هر چیز، در  ی  پیش  احساسات  این  بود.  ای 

زیرا اوکراین در آن زمان یک کشور با مبنای کشاورزی و   -میان دهقانان وجود داشت  
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گفتهزمین به  بود.  اوکراین داری  در  روستایی  کلبه  در هر  تقریباً  از معاصران  یکی  ی 

 وجود داشت. 63پتلیورا  تصویری از

ها علیه ، سرکوب 1933چیز چطور تمام شد: گولودومور  بیایید فراموش نکنیم همه

هایی که پیش از  ند، سرکوب اوکراینی د دیفعاالن فرهنگ که نوزایی ملی را تدارک می

های دولتی گماشته شده بودند، افرادی نظیر سکریپنیک، شومسکی، والس  این به پست

]بنیا ایدئولوژیست ن چوباری  شوروی،  اوکراین  اوکراینیگزاران  مردم های  این  سازی[. 

هایی از روسیه آمدند، افرادی چون ها آدمتنها به شکل فیزیکی نابود شدند و به جای آن 

 . 1938در ژانویه  خروشچف

هیچ اوکراینیپوتین:  به  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  روسیه  از  تجاوز کس  ها 

 کرد. نمی

ی کوچک هم از بسیاری جهات کشوری مشترک و بزرگ همراه با  مردمان روسیه »

ها در توسعه و پیشرفت اورال، سیبری، قفقاز،  کردند. آنحکومت، فرهنگ و علم بنا می

می شرکت  دور  مهمشرقِ  اوکراین  بومیان  شوروی  دوران  در  همچنین    ترین کردند. 

گرفتند. کافی است رهبری دولت یگانه بر عهده میها از جمله مقامات عالی را در  پست

های مشترک، برای تقریباً سی سال زمامداری  بگویم که در شرایط پیچیده و دشواری 

عهده بر  شوروی  اتحاد  کمونیست  زندگیحزب  که  بود  برژنف  و  خروشچف  ی  نامهی 

 64شان بیشترین پیوند را با اوکراین داشت.« حزبی

 ی زوبف: آندره

چ تبعیضی بر اساس ملیت اوکراینی یا روس بزرگ در امپراتوری روسیه هرگز هی

وجود نداشته است. نه در میان نخبگان و نه در میان مردمی که پس از آن که یکاترینای 

 
کنند( به نامِ دایرکتوریای ، سیمون پتلیورا )یکی از قهرمانانی که به اوکراین امروزی معرفی می1920در آوریل . 63

ها در عوض حمایت نظامی،  های مخفی امضا کرد که به موجب این کنوانسیونجمهوری خلق اوکراین، کنوانسیون

 بخشیدهای گالیسیا و وولینی غربی را به لهستان سرزمین

 ی مورد بحث.ی پوتین برگرفته از مقالهجمله. 64
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داری را به اوکراین گسترش داد، به یک اندازه بدون حق و حقوق بودند.  دوم قانون برده

 این درست است.

معروف کازاک،    یهترین همکار الکساندر اول، وزیر کشور او، از نوادگان خانوادنزدیک

نیکاالی اول رئیس شورای وزیران امپراتوری شد و   ویکتور کوچوبی بود که در زمان 

فدرال شدنِ  از  که  تنها کسانی  کرد.  دریافت  شاهزاده  از    عنوان  جدایی  یا  امپراتوری 

 .رفتندنایتکار دولتی به شمار میج 1905کردند تا سال روسیه صحبت می

 کنستانتین یروسالیمسکی: 

هایی که در سال  اظهارات پر سر و صدای پوتین مبنی بر اینکه جمعیت سرزمین 

شده  1667 ضمیمه  روسیه  به  بار  نخستین  ارتدوکس  65اندبرای  مردم  اکثریت  »با   ،

بودند، آرزو را به جای واقعیت گرفتن است. جمعیت اوکراین مرکزی روسیه« متحد شده  

 .دانستند خود را بخشی »کوچک« یا »ثانویه« از »بخشی اصلی« نمی

شود که پس از این »برای خود این منطقه عالوه بر این بنا به گفته پوتین، معلوم می

می است  یید شده است.« این درست نیست. روس کوچک مفهوأ ت  "روس کوچک"نام  

مسکو    که از آغاز قرن چهاردهم شناخته شد و حتی قبل از اینکه در کالم و رتوریکِ

ی »روس بزرگ، کوچک و ها ذیل اتحاد سه گانهپذیرفته و ترویج شود، در میان کازاک

 .سفید« پذیرفته شده و رایج بوده است

 یوری شاپوول: 

شغل چنین افرادی    کلیدی سخنان پوتین ملت روسِ کوچک است. اگر به  یکلمه

مانند صدراعظمِ ]امپراتوری روسیه در پایان قرن هجدهم[ الکساندر بزبورودکو یا برادران 

 
ی آن به پایان رسید و در نتیجه  1667جنگ طوالنی میان حکومت روس و مشترک المنافع لهستان . لیتوانی  .  65

های ساحل سمت چپ رود دنپر شامل پولتاوا، چرنیگف و زاپاروژیه همه بخشی از حکومت  یف و سرزمینشهر کی

 روس شدند.
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می تعبیری  به  کنیم،  نگاه  اوکراینی رازوموفسکی  که  گفت  باالیی  توان  درجات  به  ها 

   66بودند.  بودند و راه خود را باز کرده رسیده

می ما  شکل  همین  به  هتمانتوانیم  دقیقاً  کی  هایی به  آکادمی  از  مغولی  -یفکه 

ها نه  کند سخن بگوییم: آناش یاد میها در مقالهشدند، و پوتین از آن لتحصیل میفارغ

اینکه  دلیل  به  بلکه  روسیه  امپراتوری  چارچوب  در  خاطر  فراغ  و  خوشحالی  روی  از 

کمک خاصی به این    ی چنین مقامی بودند به آن جایگاه رسیدند. امپراتوریشایسته 

 کرد. افراد نمی

ها اجازه  رواج یافته است. هرگز به اوکراینی  و برژنف، این اسطوره   خروشچف  یبارهدر

ها  روس بودند. شغل آن  خروشچفدادند به مقامات باال دست یابند. هم برژنف و هم  نمی

کید  أ ای که تروسیه با اوکراین مرتبط بود و اکنون گرایشی وجود دارد در تاریخ نگاری  

باالیی    بسیارهای  ها اتحاد جماهیر شوروی را نابود کردند، چون در مقامکنند اوکراینی

جا مهاجران اوکراینی بودند اما نقش کلیدی مهمی  قرار داشتند... این درست نیست. آن

ها  به این نتیجه  کیدات و جمالتی از آن دست است که بعداًأها تکردند. اینبازی نمی

 بردیم«. ها، جنگ را میشود: »ما بدون اوکراینیختم می

 آلکساندر آلفروف: 

دولت، در برابر بزرگان کازاک    67، پس از انحالل سازماندهی هتمانی 1782در سال  

برده یا  ارباب شهرنشین  به  تبدیل شدن  پدیدار شد:  به عضویت انتخابی  یا  ی دهقان 

ی اشراف درآمدند. تا پیش از  ها به عضویت طبقهاشراف. اکثر آن  یدرآمدن در طبقه

یف،  این، اوکراین یا سازماندهی هتمانی دولت بورژوازی کوچکی بود که در نواحی کی

های  پولتاوا و چرنیگف امروزی قرار داشت. دولت هر ساله حدود هزار روشنفکر را در کالج 

 کرد. یف، پریاسالو و چرنیگوف تربیت میکی

شهرهای روسیه در قرن هفدهم، کالن  .وسیع روسیه را فتح کردند  یهها گسترآن 

آزاد بسیار زیاد بود،    ی هها متشکل بودند، زیرا تعداد افراد تحصیل کرداوکراینی  از  90٪
 

ی مورد عالقه یلیزاوتا پتروونا شد، برادر کوچکترش کیریل هم ژنرال مارشال گراف آلکسی رازوموفسکی ملکه.  66

 ارتش امپراتوری روسیه. برادران از یک خانواده ساده کازاک بودند. پانوشت از بی بی سی.  

 Гетманщина. гетманствоداری در اوکراین. نوعی سیستم حکومت. 67
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ها را دید؛ از  شد اوکراینیامپراتوری روسیه می. در  ها به چنین افرادی نیاز داشتندروس

جمله افرادی از بزرگان کازاک که مهاجرت کرده بودند در باالترین مناصب دولتی حضور  

 .داشتند. اما این دلیلی بر این نیست که ما یک ملت واحد بودیم

 پوتین: روسیه مورد سرقت واقع شد

اجتماعی رفتار  های  ناشدنی برای آزمایشها با مردم روسیه چون مواد تمامبلشویک »

ها تمامی  پروراندند که به نظر آن ها رؤیای یک انقالب جهانی را در سر میکردند. آنمی

کردند،  کلی از بین خواهد برد. بنابراین مرزها را خودسرانه قطع میهای ملی را بهدولت

منطقههدیه سخاوتمندانههای  میای  پخش  رهبران  ای  اینکه  درنهایت،  کردند. 

کردند، هیچ  طور کشور را تکه تکه میشدند که اینبا چه چیزی هدایت می  ها بلشویک 

ندارد. می ی تصمیمات بحث زمینه و منطق همهی جزئیات، پستوان دربارهاهمیتی 

 68کرد. تنها یک نکته روشن است: روسیه حقیقتاً مورد سرقت قرار گرفته بود.«

 یوری شاپوول: 

ب همراه  کرد،  تصرف  را  کریمه  رئیسپوتین  سابق  ]دستیار  والدیسالو  ا  جمهور[ 

سورکوف وضعیت ]یک درگیری نظامی[ را در دونباس ایجاد کردند و حاال او باید این  

  ناپذیریِ ی بین المللی مبنی بر نقضکارش را توجیه کند و اگر یک اصل شناخته شده

همین خاطر است  تواند این کارش را توجیه کند؟ پس به  مرزها وجود دارد، چگونه می

آن  است: شما  گرفته  به خود  وضعیتی  چنین  تصور میکه  که  دولت  قدرها هم  کنید 

 .عیب و نقصی نیستیدبی

کند ]در سال  ناپذیری مرزها را ثابت میقوانین بین المللی وجود دارد که اصل نقض

کردند.    ی بوداپست را امضا، اوکراین، ایاالت متحده، بریتانیا و روسیه تفاهم نامه1994

یف  ای کینامه طرفین متعهد شدند در ازای انتقال تسلیحات هسته به موجب این تفاهم

 به مسکو حاکمیت اوکراین را به رسمیت بشناسند[.

 
 ی پوتین ن مقالهبرگرفته از مت. 68
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همان    با این بحث که روسیه باید کورسک و وارونژ را به اوکراین بازگرداند، زمانی  

ایدئولوژیست بومی انقالب،  از  سازی نیکاالی[ اسکریپنیک ]رئیس دولت اوکراین پس 

این موضوع صحبت کرد.  یبارهتوان برای مدت طوالنی درشد. میرهبری و هدایت می

بین اصل  یک  نقضاما  را المللی  مرزها  که  مضمون  این  با  دارد  وجود  مرزها  ناپذیری 

ها پایبند بود. فرض کنید  طورکه هست و شکل گرفته است باید پذیرفت و به آنهمان

 حاصل این کار چه خواهد بود؟ ـ هایِ غربیِ لهستان را پس بدهد ین آلمان زم

 آلکسی آلفروف: 

دست یک  و  این  کثیف  اشغالِ  معمولاخالق    فاقدکاری  از  قبل  اوکراین   است. 

بود که با آن    تر از وسعتیهزار کیلومتر مربع بزرگ  200،  1920-1919ها در  بلشویک 

از اتحاد جماهیر شوروی خارج شد. اوکراین مالک بلگورود امروزی، بخش غربی مناطق  

 ای اوکراینی بود.کورشینا، وارونژ و بلگورود بود. کریمه منطقه 

ی بلشویکی دولت مستقل اوکراین را ما وارد اتحاد جماهیر شوروی نشدیم. روسیه

سرزمین و  کرد  تقسیم  اشغال  را  ما  رهای  با  چیزی  رسید یأکرد.  روسیه  به  گیری 

برگردانده    1954)تاگانروگ یا ستارادوب(. چیزی فراموش شده بود مانند کریمه و در  

ها نوشته نشده بلکه برای مردم روسیه نوشته شده است. این  شد. مقاله برای اوکراینی

برنامه میشدهریزی مطلب  روسیه  مردم  به  پوتین  راهبردیِ  به  ی  باید  چطور  گوید 

 ها کجاست. فهماند میراث آن ها نگاه کنند و بهشان میاوکراینی

 کنستانتین یروسالیمسکی: 

کند که در سال ثابت می  69گریواروژسکی-پوتین با صحبت از جمهوری دونتسک

جنوب شرق اوکراین رهبری جنبش استقالل طلبی حاکمیت اوکراین و حتی    1918

های بلشویکی  هده داشت؛ تا نشان بدهد که نادیده گرفتن کلیشه مخالفت با لنین را بر ع 

   70ست.شناسی مردم محلیها از سر وظیفه و تصمیمات اشتباه بلشویک

 
69. Донецко-Криворожской республике 

مقاله.  70 این قسمت  به  آغاز سال  اشاره  در  پوتین:  دونتسک  1918ی  اعالم  - ، جمهوری شوروی  گریواروژسکی 

پیوستن به روسیه شوروی به مسکو مراجعه کرد و با امتناع مواجه شد. لنین با رهبران    یموجودیت کرد که با مسئله
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بی دربارهاین  حال  عین  در  است.  رمعنی  منطقه یأی  ساکنان  دونتسک گیری  ی 

و دخالت روسیه در حوادث بعدی در این    1991استقالل اوکراین در دسامبر    یدرباره

گوید  ی این میعوض نویسنده به خوانندگان درباره. در منطقه چیزی گفته نشده است

که بازگرداندن وحدت مردم چقدر مفید است. این »وحدت« گواهی است بر تنزل علم  

یری واحد از گذشته و ناتوانی نویسنده  تمایل پوتین برای ایجاد تصو  .تاریخ در روسیه

در انتقاد از دوران باستان یا حتی انتقاد از اقدامات خود. جز در تصورات پوتین، در هیچ  

 جای دیگری این وحدت وجود نداشته و ندارد.  

 پوتین: اوکراین »ضد روسیه« است 

»قدم به قدم اوکراین به یک بازی ژئوپلیتیک خطرناک کشیده شد که هدف آن  

تبدیل اوکراین به سدی میان اروپا و روسیه و پایگاهی علیه روسیه بود. ناگزیر زمانی  

به دردشان نمی  "اوکراین، روسیه نیست"فرا رسید که مفهوم   خورد؛ به همین دیگر 

یشان ضرورت یافت که البته ما هرگز با آن  دهی به مفهوم »ضدّ روسیه« برادلیل شکل

 کنار نخواهیم آمد. 

های  های قدیمی ایدئولوگسازیها و تاریخکاریدهندگان این پروژه، دستسفارش 

»روسیه   - لهستانی   ایجاد  بر  مبنی  بهاتریشی  را  درنظر  ی ضد مسکویی«  مبنا  عنوان 

این کار به نفع مردم اوکراین انجام   گرفتند. نیازی به فریب کسی نیست که بگویند مثالً

لهستان هرگز به فرهنگ اوکراین نیاز  ـ  المنافع لیتوانی  کشورهای مشترک  71. شودمی

کازاک خودمختاری  به  رسد  چه  اتریش  نداشتند،  در  سرزمین   -ها.  های  مجارستان، 

بی روسی  آن تاریخی  فقیرترین  و  گرفتند  قرار  استثمار  مورد  باقی رحمانه  ماندند.    ها 

 
،  1918مارس    15ها خواست که همچون بخشی از اوکراینِ شوروی عمل کنند. در  این جمهوری مالقات کرد و از آن

راهای اوکراین، از ی شومرکزی حزب کمونیست روسیه مستقیماً تصمیم گرفت نمایندگانی را به کنگره   یکمیته

قلمروهای جمهوری شوروی   کند.  ایجاد  اوکراین«  برای کل  دولت  کنگره »یک  آن  در  و  بفرستد  دونتسک  حوزه 

 کریواروژسکی بعداً اساساً مناطق جنوب شرقی اوکراین را تشکیل دادند.-دونتسک 

 .یعنی قطعاً به نفع مردم اوکراین نیست. 71
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دستانشان افراد خارج شده از ارتش شورشی اوکراین بودند، به اوکراین  ها که همنازی

 72نیاز نداشتند بلکه به فضای زندگی و بردگان برای اربابان آریایی نیاز داشتند.«

 ی زوبف: آندره

اند  ی »ضد روسیه«[ خیلی وقت است که وجود داشته های ]اوکراین به مثابهپروژه

م. در اواخر قرن نوزدهم، این یک موضوع پذیرفته شده  19اما خیلی وقت پیش، در قرن  

سازی ی ضعیفی ناسیونالیسم بود. مخالفان روسیه ایدهدوره  ،در میان عموم بود، دوره

ی ملت اوکراین را در سر داشتند.  کشور ما از طریق استفاده از برخی خصوصیات ویژه

اما  پروژه بود.  گالیسیا  پروژهی  پاندر  پتربورگ  میی  تالش  که  بود  کرد  اسالویزم 

امپراتوری اتریش را با پیوستن گالیسیا به امپراتوری روسیه و رد چک اسلواکی ویران 

 ی دور مانده است. ها در گذشتهی اینکند. همه

اشتباه پوتین صحبت از تضاد ابدی غرب با روسیه بود. در دنیای ما ابدیتی وجود 

ساز تاریخ، غرب و روسیه با هم بودند. بریتانیا، پروس و  های سرنوشتبرههندارد. در  

آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بر   هروسیه بر ناپلئون پیروز شدند، بریتانیا، ایاالت متحد 

هیتلر پیروز شدند. و اکنون در غرب هیچ تمایلی برای جدا کردن اجباری اوکراین از  

 روسیه وجود ندارد.

ی پوتین است. اوکراین از نو راه غرب را در پیش گرفت و اگر  این فوبیای بیمارگونه

می مسیر  همان  به  هم  نخستینروسیه  در  پوتین  که  چیزی  ریاست   آمد،  دور 

وقت اوکراین و روسیه نزدیک هم بودند، مانند چک اش از آن سخن گفت، آنجمهوری 

و اسلواکی، کروواسی و اسلونی. اما روسیه در برابر غرب ایستاد و اوکراین با دفاع از خود 

 شد. ی اروپا و به سوی ناتو کشیده در برابر خشونت روسیه، بیشتر و بیشتر به اتحادیه 

 روسی سویتاسالو خومنکو و ناتالیا زوتووا  سیِبین بیخبرنگارا
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 اشاره

های مارکسیست در که محل تمرکز نظری فمینیست   ی بازتولید اجتماعیهدفِ نظریه

اگر :  هایی از این گونه استی پاسخ به پرسشسازی و ارائه روشن  های اخیر بودهسال

کند؟  کند، پس چه کسی کارگر را تولید میکار کارگران تمامی ثروت جامعه را تولید می

دهد هر روز به محل کار خود  به عبارت دیگر: چه نوع فرایندهایی به کارگر امکان می

برسد تا بتواند ثروت جامعه را تولید کند؟ صبحانه، خواب خوشِ شبانه، آموزش، نظام  

  ی بازتولید اجتماعیهای عمومی و... هدفِ نظریهو کتابخانه  هاونقل عمومی، پارکحمل 

 های اخیر بودههای مارکسیست در سالکه محل تمرکز نظری و پراکسیس فمینیست

محوری و طراحی مبارزات فمینیستی در این    ی پاسخ به این پرسشسازی و ارائه روشن 

 چارچوب است.

وگوی حاضر  ردازان بازتولید اجتماعی در گفتپ ترین نظریهتیتی باتاچاریا یکی از برجسته 

گیری ویروس کرونا با او شده بود برخی ابعاد و اهمیت این نظریه را مناسبت همهکه به

 نقد اقتصاد سیاسی –کند. بازگو می

*** 

بخشْ  کار وضوح نشان داده که کار مراقبتی و حیاتبحران ویروس کرونا به

 اساسی جامعه است.

رحمانه نشان داده که جامعه به چه سرعتی س کرونا با صراحتی بیگیری ویروهمه

زندگی کنیم. با    - توانیم  یا نمی  -توانیم تواند تغییر کند، و در نبود چه چیزهایی میمی

ی بحران تواند در دورهداری میچشمان خود دیدیم که بخشی بزرگی از اقتصاد سرمایه

از کار بیفتد، درحالی شود. امروز  به سمت خدمات درمانی هدایت می  که منابعاساساً 

گفتند ناممکن است:  شاهد اتفاق افتادن بسیاری چیزها هستیم که تا چندی پیش می

های مسکن، و حتی  ها و وامها، تا به تعویق انداختن اجارهاز آزاد کردن زندانیان از زندان 

 پرداخت نقدی مستقیم به افراد در سرتاسر کشور.

جامعهتیتی   به  است  مدتی  میباتاچاریا  نیازهای  ای  جای  به  که  بازار  اندیشد 
زندگیتعالی باری راستای  در  سرپرست  ،  و  تاریخ  استاد  او  کند.  حرکت  انسانی  های 
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فمینیسم نود و نه درصدی: یک  ی مشترک  مطالعات جهانی دانشگاه پوردو و نویسنده
الاست )که هم اکنون به  مانیفست انتشارات ورسو رایگان به صورت  کترونیکی توسط 

اعضای هیئت تحریریه  از  او همچنین  اسپکتر ی مجلهدراختیار همگان قرار دارد(.  ی 

(Spectre  و ویراستار کتاب )بر نظریه بازتمرکز  بازترسیم طبقه،  اجتماعی:  بازتولید  ی 
ی  ی بازتولید اجتماع وگو به این مسئله پرداختیم که نظریه است. در این گفتسرکوب  

دهد، چپ در وضعیت کنونی چه مطالباتی  ی شرایط کنونی چه درسی به ما میدرباره

ی  ها بهره گیریم تا مانع بروز فاجعهتوانیم از این آموخته باید داشته باشد، و چگونه می

 وهوایی شویم. آب 

*** 

 ی بازتولید اجتماعی چیست.: درابتدا، مختصراً توضیح دهید نظریهسارا جف

هایی است که  ها و نهاد: بهترین تعریف از بازتولید اجتماعی، فعالیتچاریاتیتی باتا

ها را  ی ایناند. من همهکردن نسل بشر الزم برای خلق زندگی، حفظ آن و جایگزین

 نامم.می 1بخش«های »حیاتفعالیت

بخشی همان به دنیا آوردن انسان است. اما برای حفظ ترین مفهوم حیاتسرراست 

زند فعالیتاین  از  انبوهی  به  و  گی  آشپزی،  تغذیه،  تمیزکاری،  مانند  دیگر  های 

داریم.شست  نیاز  لباس  دارد:   وشوی  وجود  امر  این  برای  نیز  مادی  نهادیِ  ملزومات 

حمل زندگی،  برای  رفتسرپناهی  برای  عمومی  امکانات  وونقل  نقاط،  اقصی  به  آمد 

ها از  مدرسه. مدارس و بیمارستانهای پس از  ها و برنامهتفریحی عمومی مانند پارک

 بخشی ضرورت دارند.های بنیادی هستند که برای حفظ زندگی و حیاتجمله نهاد

فعالیت این  نهادبه  و  حیاتها  فرایند  در  که  بازتولید ها  کار  دارند  نقش  بخشی 

گوییم. اما بازتولید اجتماعی همچنان یک  های بازتولید اجتماعی میاجتماعی و نهاد  

 
1  .making-Life« ترین  ساختن« چندین مفهوم مختلف مطرح شده است. مهم–: در این متن با استفاده از ترکیب

برای خوانایی متن بصورت فعلی    Thing-makingبخش« برگردانده شده.  آنها همین عبارت است که به »حیات

نهایت    profit-makingترجمه شده،   گردان«  به »جهان   world-makingبه »سودآوری« ترجمه شده، و در 

 برگردانده شده است.  
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توان به جهان اطراف نگریست و تالش  وب است. منظری است که از مجرای آن میچارچ

ی خود ردیابی  دهد منشأ ثروت را در جامعهبه فهم آن کرد. این چارچوب اجازه می

 کنیم، که هم در زندگی انسانی نهفته است و هم  در کار انسانی. 

سرمایه سرمایهچارچوب  منظر  یا  نقطه داری  حیداری  مقابل  است: اتی  بخشی 

داری پرسش این است. در سرمایه  3یا سودآوری  2داری به دنبال ساختن چیزها سرمایه

ای شود تولید کرد؟« چرا که چیزها سودآوراند. هیچ مالحظهاست: »چه قدر بیشتر می

ها بر زندگی مردم وجود ندارد، و تنها دغدغهْ خلق امپراتوری ی تأثیر این چیزدرباره

 داری حاکم بالمنازع آن است. که سرمایهچیزها است 

مانند پرستاری،    های بازتولید اجتماعی ــها در بخشها و شغلبیشتر این فعالیت

تمیزکاری برعهدهتدریس،  غالباً  آنــ  از  و  دارد.  قرار  زن  نظام  ی  کارگران  جا که در 

ها  کارگران و این فعالیتبخشی، این  ها اهمیت دارد، و نه حیاتداری تولید چیز سرمایه

کم میشدیداً  داده  جلوه  حوزه ارزش  کارگران  کمشوند.  اجتماعی  بازتولید  ترین  ی 

ها پیوسته با آزار شوند، آنپرداختی را دارند و اولین نفراتی هستند که از کار بیکار می

 کنند. جنسی طرف هستند و اغلب خشونت مستقیم را تجربه می

گویند حاضرند جان  می  4هایی مانند گلن بکتیم که غول ای هس: ما در زمانهجف

داری بتواند به کار خود ادامه دهد ــ که خود گویای همه چیز  خود را بدهند تا سرمایه

 است.

از دو جهت بسیار روشنگر بوده است.    باری: بحران کرونا به شکل اسفباتاچاریا

مدت از  که  کرده  تصریح  را  چیزی  فمینیستنخست،  پیش  حوزهها  بازتولید های  ی 

بخشْ کار اساسی جامعه است. هم  گفتند، یعنی کار مراقبتی و کار حیاتاجتماعی می

گوید »ما به کارگزاران بورس ی کامل به سرمی بریم کسی نمیاکنون که ما در قرنطیه 

گویند:  گذاری نیاز داریم! اجازه دهید این خدمات باز بمانند!« میهای سرمایهیا بانک

ها ادامه آوری زباله ها به کار ادامه دهند، خدمات جمعچی»بگذارید پرستاران و نظافت
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اینیابد، تولید غذا همچنان جلو رود.« غذا، سوخت، سرپناه ها »خدمات  ، تمیزکاری: 

 اساسی« هستند. 

داری را در قبال یک بیماری باری ناتوانی سرمایهطور اسف بحران همچنین به  این

چرخد تا  گیر آشکار کرده است، همان سیستمی که حول حداکثرسازی سود میهمه

سرمایه زندگی.  میحفظ  استدالل  اینطور  بزرگداران  که  این  کنند  قربانیان  ترین 

قربانی اصلی اقتصاد     اند، بلکهرفته  های بی شماری نیستند که از دست گیریْ جانهمه

آسیب اقتصادْ  میان  این  در  گویی  است.  که کوفتی  است  خردسالی  کودک  پذیرترین 

 های آخته از آن دفاع کنند. اند با شمشیر همگی از ترامپ گرفته تا بوریس جانسون آماده

  سازی و اقدامات در همین حال، در ایاالت متحده بخش خدمات درمانی با خصوصی

گویند پرستاران باید در خانه ماسک  ریاضتی به نابودی کشانده شده است. مردم می

بخشی و خودِ زندگی را خصوصی کرده  داریْ حیات ام سرمایهبسازند. من همیشه گفته

بندی گیری با کلمات دیگری صورت است، اما معتقدم باید این موضوع را بعد از همه

 کند.« زمان مرگ را اجتماعی میزندگی را خصوصی اما هم داریکنیم: »سرمایه

زدایی از کار مراقبتی و اشکال دیگر  ی ارزش : قصد داشتم بیشتر درباره شیوهجف

از  دقیقی  فهرست  پنسیلوانیا  ایالت  فرماندار  کنم.  صحبت  اجتماعی  بازتولید  کار 

میکسب که  داشت  زندگی  حافظ  کاروکارهای  بمانند.  باز  خدمات  توانستند  گران 

به   ما  گرایش  نداشتند.  مراقبتی  امکانات  که  چرا  زدند  باز  سر  کارکردن  از  بهداشتی 

ی  زدایی از این نوع کار تحت تأثیر این فضا است و همچنین به نگرش ما دربارهارزش 

 دهد. کارگرانِ این حوزه شکل می

پذیرای    های سالمندان و صنعت خدمات آسایشگاهی در حال حاضر: خانهباتاچاریا

ی حدوداً چهار میلیون نفر در ایاالت متحده است. بیشتر این افراد تحت پوشش بیمه

تایمز گزارش کرده که ساالنه   نیویرک  اخیراً  بیمار  380مراقبت درمانی هستند.  هزار 

دهند  ها، به دلیل عفونت جان خود را از دست میهنگام اقامت بلندمدت در آسایشگاه

های بهداشتیِ مناسب  گذاری در تأسیسات و رویهبرای سرمایه دهی فقدان اراکه نتیجه
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اند. این موضوع را کنار این ها داشتهگیریها نقش مهمی در تشدید همهاست. این نهاد

 میلیون نفر تحت هیچ پوشش درمانی نیستند.   27واقعیت بگذاریم که در ایاالت متحده  

نود درصد کارکنان خانه زنان  ی سالمندان و  نزدیک  ایاالت متحده  مددکاران در 

از   بیش  رنگین   50هستند.  زنان  را  آنان  میدرصد  تشکیل  نمیپوست  با  دهند.  توانم 

ها بدون مدارک شناسایی هستند.  تواند( چه تعداد از آنکس نمیاطمینان بگویم )هیچ

اند، از یک سو، در معرض از دست دادن شغل  ها به شکل مضاعف در معرض آسیب آن 

طور میانگین  ها به. آن(ICE)ی مهاجرت و گمرک  سوی دیگر در خطر یورش اداره  و از

می دستمزد  ساعت  در  دالر  دریافت  ده  چیزی  بیماری  مرخصی  برای  اکثراً  و  گیرند 

بیمهنمی و  آسایشگاهی  کنند  خدمات  از  بسیاری  زنان  این  کار  ندارند.  درمانی  ی 

 دارد.کشورمان را سرپا نگه می

ها را انتخاب کردم که در فهرست خدمات اساسی  های شغلبندیتهتعدادی از دس

در ایاالت ایندیانا و پنسیلوانیا قرار دارند. و سپس دستمزد این کارگران خدمات اساسی  

را با دستمزد مدیران اجرایی مقایسه کردم. تفاوتْ نجومی بود. کارگران این خدمات که  

ها همیشه اساسی  ها و سوسیالیست مینیست ما ف همانطور که  - اندشود اساسیگفته می

گیرند، در حالی که بانکدارها  تر از ده دالر میبه ازای هرساعت کار کم  –دانستیم  می

 اند.شان نشستهدر جای گرم

را مطرح کنیم، مثالً وضع فوری آنچه   هاییدر طول بحران کرونا ما باید خواسته 

شان  ها جاننامیم. آنگیری« برای کارگران مراقبتی و کارهای اساسی می»حقوق همه 

اند، و نیازمند دستمزد بسیار باالتری هستند. باید فوراً در  شان گذاشتهرا در کف دست

ات درمانیِ  کردن خدمگذاری کرد، و برای ملیها و خدمات پزشکی سرمایهبیمارستان 

ی دیگر مراقبت از  خصوصی )مانند آنچه که در اسپانیا انجام شده( تالش نمود. مطالبه

خصوص کارگرانی است که باید برای ی افراد بههای مالی فوری به همهکودکان و کمک

شان متوقف گردد،  کارْ از خانه خارج شوند. همچنین باید حمالت به مهاجران یا اخراج 

ترسند  ها میآن  -داردهای پزشکی بازمیها افراد را از دسترسی به کمکم زیرا این  هجو

ی مهاجرت پیدا شود. ایرلند و پرتغال قانونی  ی ادارهبه دکتر مراجعه کنند مبادا سروکله

کند.  اند که تمامی ویزاها را تمدید و وضعیت غیرقانونی مهاجران را ملغی میوضع کرده

 بال کنیم. ها را دنما باید این الگو
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پرستاران جف چراکه  داد،  رخ  واشنگتن  ایالت  در  شیوع گسترده  موارد  از  یکی   :

ی سالمندان منتقل کردند.  خانگی چندشغله بودند و درنتیجه ویروس را به چندین خانه

 شود. دستمزد ناکافی در یک شغل باعث گسترش هرچه بیشتر ویروس می

اباتاچاریا دموکراتیک  معنا  یک  به  ویروس  امان  :  در  را  چارلز  پرنس  حتی  ست. 

نگذاشته است. البته نباید فریب بخوریم که گویی دسترسی به درمان به همان اندازه  

همه مانند  ویروس.  انتشار  که  است  بیماریدموکراتیک  سرمایهی  در  و  ها  فقر  داری، 

 دسترسی به درمان است که تعیین خواهد کرد چه کسی زنده بماند و چه کسی بمیرد.

نخست کش مودی  نارندرا  بود.  خواهد  ویرانگری  اثرات  شاهد  هندوستان  وزیر ورم، 

وکارها  ی کامل را صادر کرده است. کسبفاشیست هند دستور بیست و یک روز قرنطینه 

متوقف شده عمدتاً  شهرها  تمام  مهاجر میدر  کارگران  برای  اتفاقی  چه  آیا  اند.  افتد؟ 

ها کارگر مهاجر عمالً سرتاسر کشور را  میلیون   کند؟ خیر.ها فکری میمودی به حال آن 

های مردم سرگردان در خیابان هایشان بازگردند، صفروند تا به روستابا پای پیاده می

ونقل عمومی و  های حملکنند. مودی تمام راهها را از غرب به شرق طی میتمام مسیر

ند، چون ممکن است  شان جلوگیری کشخصی را بسته تا از بازگشت مردم به زادگاه

های خارج  باعث سرایت بیماری شوند. با این حال، او امکان پرواز برگشت هندوستانی

ای در نظر  های ویژهرا تضمین کرد. پرواز  -ی متوسط مرفههای طبقههندوستانی-کشور

علی شد،  فرودگاهگرفته  تعطیلی  و  رغم  یافتند،  فرود  اجازه  استثنائاً  پروازها  برخی  ها 

 ی ویژه صادر شد. ویزاها

دار کشورهای جنوب جهانی در  های سرمایهای است که شماری از حکومتاین رویه

کرده اتخاذ  فقرایشان  بهقبال  شاهد حضور گسترده اند.  حاشیهزودی  در  کرونا  های  ی 

هایی از سمت کلکلته، بمبئی، ژوهانسبورگ و غیره خواهیم بود. همین حاال هم گزاره 

بقانون این ویروس شیوهرسد که میه گوش میگذاران ما  بهبود گوید  برای  است  ای 

ها فراخوان اصالح  ی زمین تا از شرّ موارد نامطلوب خالص شود. این نوع صحبت کره

 ها است. ترینها و ضعیفترینپذیرنژادی با هدف پاکسازی اجتماعیِ آسیب 
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ها انتشار گازهای  توان از وضعیت پیش آمده نتیجه گرفت که بدون انسان: نمیجف

ها نیستیم.  یابد، چون در وضعیت کنونی شاهد مرگ اکثر انسانای کاهش میگلخانه

فرسا از کار جایی  گوید که جهان بدون این حجم طاقتدر واقع، این وضعیت به ما می

تر خواهد بود، زیرا اکنون آدمیان فقط مشغول به انجام کارهایی هستند که  بسیار سالم

 بخش خواندید. کارهای حیاتشما 

داند  ی شروع دوباره برای زمین می: استداللی که ویروس کرونا را دکمهباتاچاریا

 ی شروعِدر عوض باید در پی دکمه ی محیط زیست است.استداللی فاشیستی در حوزه

یابی اجتماعی بود. اگر این ویروس را پشت سر بگذاریم و مثل قبل به  ی سازماندوباره

 ای عایدمان نشده است. ی برگردیم هیچ آموخته زندگ

ایم تا از زیبایی و  از آنجا که ماندن در خانه ضروری شده، این وقت را پیدا کرده

ببریم که خانه لذت  آنوجود کسانی  با  را  اشتراک میهایمان  به  نباید  ها  اما  گذاریم. 

کنند،  را فراهم میداری همانطور که امنیت و ایمنی  ها در سرمایهفراموش کرد خانه

های باورنکردنی نیز هستند. دو روز پیش، ایمیلی از یکی  زمان محل بروز خشونت  هم

های امن ]برای قربانیان خشونت خانگی[ دریافت کردم که قبالً در آنجا داوطلبانه  از خانه

انتظار  کار می دارم، چرا که  امکان همکاری مجدد  آیا  پرسیدند که  از من  آنها  کردم. 

 رود موارد حاد زیاد شود. می

گزارش هندوستان  و  سریالنکا  برزیل،  در  من  فمینیست  مشابهی  رفقای  های 

دهند: افزایش ناگهانی در بدرفتاری خانگی، چراکه مردم دیگر طاقت ماندن در خانه  می

فاصله نیازمند  ما  نداریم.  احتیاجی  اجتماعی  انزوای  به  ما  ندارند.  و  را  فیزیکی  گذاری 

ای را که آن طرف خیابان  ی سالخوردهتوانیم همسایهجتماعی هستیم. نمیهمبستگی ا

کند نادیده بگیریم؛ شاید رفتن به خواروبار فروشی برایشان چندان امن نباشد.  زندگی می

توانیم همکارانمان را نادیده بگیریم که با چشمانی کبود و پوشیده از آرایشْ سرِ کار  نمی

رشان اشتباهی به در و دیوار خورده است. ما باید منظم  گویند سشوند و میحاضر می

 شان را بررسی کنیم.وضعیت

های  گذاران ما حداقلمردم خود داوطلبانه مشغول این کارها هستند، هرچند قانون

کنند تا واقعاً مردم را به انجام آن تشویق کنند. معلمان  ممکن را هم به زور فراهم می
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دهند و  شوند و برایشان دست تکان  میآموزان رد میدانش  هایبا ماشین از کنار خانه 

درست میمی چیز  »همه  منطقه گویند:  مناطق  شود!«  بسیاری  مثل  من  تحصیلی  ی 

غذا می زیر هجده سال  افراد  به  وعدهدیگر،  من،  ایالت  در  خانه  دهد.  درِ  غذایی  های 

داستان نیست. این مداری پشت این  شود. دولت فدرال یا هیچ سیاستتحویل داده می

گیرند این کار را انجام  معلمان و ]مسئوالن[ مناطق تحصیلی هستند که تصمیم می

خورد که در این  بدهند. عملکرد درخشانی از همبستگی، عشق و مراقبت به چشم می

 بحران هولناک درحال شکوفایی است. منشأ امید ما همین جا است. 

کند کارخانگی است، چرا د مشغول می: چیزی که فکر من را هم اکنون به خوجف

که در موقعیتی قرار داریم که بخش زیادی از این کارهای »اساسی« که مردم هنوز به 

شود. به این ترتیب، کارهای مراقبتی در خانه  آن مشغول هستند، توسط زنان انجام می

ه ناگهان  شان قرار گرفته ککه در حالت عادی بر عهده زنان بود، اکنون بر دوش شوهران 

انداز جدیدی برای درک  اند. این تحوالت چه چشمتر »اساسی« پیدا کردهجایگاهی کم

 کند؟ برخی افراد از کار بازتولید اجتماعی ایجاد می

مطالعهباتاچاریا ویلیامز  نشان می: جون سی  داد که  انجام  بسیار جالبی  دهد  ی 

ی متوسط مشارکت دان طبقه ی کارگر در مراقبت از کودکان بیشتر از مرمردان طبقه 

طبقه می مردان  میکنند.  کرنا  و  بوق  در  بیشتر  متوسط  مردان ی  که  درحالی  کنند 

 آید. ی کارگر دوست ندارند آن را بازگو کنند چرا که کار زنان به حساب میطبقه 

تابونمی این  روزی  آیا  زنان    دانم  ایاالت متحده  در  تا حدی شکسته خواهد شد؟ 

اند. این نُه ساعت  ای نه ساعت بیشتر از مردان به کارخانگی مشغولطور میانگین هفتهبه

از  ممکن است تغییر کند اما نمی دانم آیا این طرز فکر تغییر خواهد کرد. آیا مردان 

شان  رحالی که شریک زندگیحفظ خانواده در کنار یکدیگر احساس غرور خواهند کرد د

 دارد؟ جهان را سرپا م نگه می

شود مردان به انجام این کارها  : همانطور که گفتید، یکی از دالیلی که باعث میجف

از این رو است که کار زنان شمرده می از کارها اذعان نکنند  شود. همچنین بسیاری 
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دهند  راقبتی را انجام میهای مای از افرادی که این کارنژادی شده است. بخش عمده

 پوست هستند.زنان مهاجر و زنان رنگین

به  باتاچاریا جهان  دیگر  مناطق  در  است.  نژادی شده  مسئله  متحده  ایاالت  در   :

فقیرترین و  مهاجر  زنان  کماکان  هندوستان  در  مثال  کاستعنوان  معموالً  و  های  ها 

پذیرترین قشرهای  بر دوش آسیب  ها دهند. این کاردست این نوع کارها را انجام میپایین

 ی این وضعیت است.دهندهشان بازتابای افتاده است. دستمزد و عایدیهر جامعه

پوست انجام از لحاظ بازتولید اجتماعی، بسیاری از وظایف روزانه توسط زنان رنگین

شود. بدون زنان مهاجر و زنان سیاه قادر نخواهیم بود غذا بخوریم، درخیابان قدم  می

هایی تمیز داشته  ها و هتلبزنیم، از کودکان و سالخوردگان خود مراقب کنیم و خانه

 داری به تمامی انکار شده است.از جانب سرمایه 5گردانباشیم. این کارِ جهان

شود. اما  شنویم که بحران کنونی دارد شبیه جنگ میکرات می: این روزها بهجف

کند، زیرا تمام کاری  اقتصاددان از آنْ به عنوان اقتصاد ضد جنگی یاد می  6جیمز مِدوِیِ

ی مقابل جنگ است. باید تولید را کاهش دهیم. امیدوارم این  که باید انجام بدهیم نقطه

روند باعث شود که بفهمیم آن کاری که ضروری است، و حتی در جهانی اساساً متفاوت  

است   کاری  همان  داشت،  خواهد  قرنادامه  نظامکه  طور  به  با  ها  قیاس  در  مند، 

 ارزش جلوه داده شده است.  سازی از »نیروهای نظامی«، کموارهبت

نظرم که باید تولید کاهش پیدا کند، البته نه تمام انواع تولید. : با جیمز همباتاچاریا

افزایش بدهیم. در ما باید تولید محصوالت پزشکی، غذا و سایر منابع حیات   بخش را 

دوستان پرستاری دارم که بدون هیچ    – ثروتمندترین کشور جهان     – ایاالت متحده  

 روند. تجهیزات مناسبی سرکار می

به عنوان مثال، خرید آنالین را در نظر بگیرید. خیلی دلچسب خواهد بود اگر بتوانیم  

تان باشد که حتی سفارش یک  تعدادی لباس یا کفش سفارش بدهیم. اما باید حواس

کار متفاوت دست به دست شود  جفت کفش حاضر و آماده باید بین تعداد زیادی محل  
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ک رانندگان  برسد.  شما  خانه  در  به  در تا  که  را  افرادی  یا   بگیرید،  نظر  در  را  امیون 

ها را به عهده دارند.  کنند، یا افرادی که نظافت این پایانهها کار میهای کامیونپایانه

ای نیست. اما بد نیست  دهید، مسئلهاگر به صورت آنالین دارویی ضروری سفارش می

 آن جفت کفش دوست داشتنی در فهرست انتظار باقی بماند. 

کنیم. ما  فکر نمی  ا معموالً به کارِنامرئی نهفته در پشت ]سفارش[ آن جفت کفش م

نمی نظر  را در  زنجیرهانسانی  در  که  به  گیریم  را  این جفت کفش  عرضه،  و  تولید  ی 

شان فکر کنیم  گیری کرونا مجبوریم دربارهرساند. اما در این دوران همه مان میدرخانه

ها را در معرض خطر سرکار رفتن و انجام این کار قرار و مشخص کنیم که آیا باید آن

آیا می به آندهیم؟  را  این خطر  به کار  خواهیم  نگاه  بر سر  ها تحمیل کنیم؟ مسئله 

 انسانی است، نه به محصول کار انسانی. 

سربازنکته »از  عبارت  درباره  دیگر  کنیم« ای  می  7هایمان حمایت  به  مطرح  شود: 

کلی بازتعریف شود. کارگران ما در بخش خدمات درمانی،  به  نظرم باید معنای سرباز

ها کسانی  های ما هستند. آن ها سربازها: اینها، کارگران دفع زبالهچیتولید غذا، نظافت

هستند که باید حمایت کنیم. نباید سربازها را همچون افرادی تصور کنیم که زندگی  

آنرا سلب می باید  مقام کسانکنند.  در  را  آن  ها  و حافظ  بخش  زندگی  بیابیم که  ی 

 هستند.

داری با هدف مقابله با تغییرات هاست که شاهد امتناع از تغییر سرمایه: دههجف

بودهآب  همهوهوایی  شاهدیم  اکنون  و  میایم،  سرعتی  چه  با  کند؛  چیز  تغییر   تواند 

به ساخت    ی فورد قرار است خط تولیدشان راسازی و حتی کارخانههای مشروبکارخانه

های طبی تغییر دهند. چه درسی از این وضعیت  کننده یا ماسکهای ضدعفونیمحلول 

 آموزیم؟  وهوایی میی  آببرای مبارزه با فاجعه

الزم اما ناکافی است. ما باید مبارزه    ایجاد زیرساختْ ی ما برای: مبارزهباتاچاریا

مراتب دشوارتر یابی اجتماعی را تغییر دهیم. این کار به ی سازمانکنیم تا نگرش درباره

اکنون روشن های دموکراتیک و اجتماعی است. همی صرف برای دستاورداز از مبارزه 
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طح جهانی ختم  است هر افزایشی در دمای زمین به بحران در توانایی تولید غذا در س

 شود. می

یافت، به گونه افزایش خواهد  ای که در اگر در این روند بازبینی نشود دما بسیار 

ای برای بیشتر سال ناممکن مناطقی مانند آسیای جنوبی و آفریقا، کشاورزی غیرگلخانه

  - کندشهری که خانواده ام در آنجا زندگی می -امروز در دهلی   .ها تلف خواهند شدو دام

دارس مجبورند مدت زیادی از سال تحصیلی را به خاطر هوای بسیار گرم و در زمستان م

 به دلیل آلودگی هوا تعطیل کنند. 

ی  زدگی و افزایش بالقوهتهدید بر سر تولید غذا در سرتاسر جهان با افزایش جنسیت

آوردن    خشونت علیه زنان همراه خواهد بود، زیرا زنان و افراد با هویت زنانه »مسئولیت«

ها و چه بسا عمالً تولید غذا را بر عهده دارند. و هم اکنون با بحران آب غذا سر سفره

 شرب سالم در سرتاسر جهان روبرو هستیم که بدتر نیز خواهد شد. 

هوایی به همان صورت وبه کالم دیگر، تا زمانی که واکنش ما درمورد تغییرات آب 

وس کرونا داریم، فراگیری کرونا دربرابر بالیی  نباشد که امروز با وضعیت  اضطراری ویر

آب آخرالزمانِ  دارد.  را  است سرمان خراب شود حکم شوخی  قرار  موقتی  وکه  هوایی 

 نخواهد بود و بسیاری افراد جایی برای پناه آوردن نخواهند داشت. 

در قبال یک  ای العادهتوانند اقدامات خارق دار میهای سرمایهاکنون شاهدیم دولت

پرداخت  ب بریتانیا  اتخاد کنند. دولت  را    80حران  از کارگران  درصدِ دستمزد بسیاری 

ها حواله بفرستد. اما اگر  کند. دولت ایاالت متحده قصد دارد برای خانوادهتضمین می

بر ضروریات کنونی به محض رفتن بحران کرونا فراموش    این نوع اقدامات و پافشاری  

 هوایی هیچ راه نجاتی نخواهیم داشت. وشود، با آمدن آخرالزمان آب 

از بحران کووید   به وضعیت قبلی کسبداری سعی می، سرمایه19پس  کار  وکند 

ی ما است که نگذاریم های فسیلی همچنان مصرف خواهند شد. وظیفه بازگردد. سوخت

 داری آنچه را که گذشت فراموش کند. نظام سرمایه

 پیوند با منبع اصلی: 
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/social-reproduction-and-

the-pandemic-with-tithi-bhattacharya 

https://www.dissentmagazine.org/online_articles/social-reproduction-and-the-pandemic-with-tithi-bhattacharya
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/social-reproduction-and-the-pandemic-with-tithi-bhattacharya
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 مقدمه 

و    1960ی  از دهه استعماری  نژادپرستی، ضد  فمینیستی، ضد  مبارزات  تا کنون 

داشته  سکسوالیته  اجتماعی  فضاهای  تحول  در  مهمی  نقش  به  کوییر  هرچند  اند؛ 

بوده  هایشیوه  عمیق  چنان  تغییرات  این  جهان.  اکناف  و  اطراف  در  که  مختلف  اند 

میبه خوانده  جنسی«  »انقالب  افراد  تسامح  شمال  کشورهای  دیگر  و  کانادا  در  شود. 

LGBTQ  1  اند، عاملیت جنسی زنان در سطح  حقوق برابر و اهمیت فرهنگی کسب کرده

عنوان نت علیه زنان عموماً بهشود، آزار جنسی و خشووسیعی به رسمیت شناخته می

شود و افراد تراجنسیتی تر بیان میشود، اروتیسم آزادانه مسائل اجتماعی شناخته می

 کنند.وضعیت حقوقی بهتری پیدا می

ی پس از انقالب جنسی حاکی از شدهبا این همه واقعیت حیات جنسیتی و جنسی

چارچوب را  سکسوالیته  واقعیِ  جهان  نیست.  اصیل  خشونت رهایی  و  سکوت  از  ی 

کند که آزادی جنسی واقعی باید هم مشتمل  استدالل می  2دربرگرفته است. برن فاوز 

هم آزادی   وبخش برای دو طرف باشد  بر آزادی درگیری در روابط جنسی غنی و رضایت

 ی زیادی داریم.از اجبار یا خشونت جنسی. ما کماکان از هرکدام از این دو مالک فاصله

تر مرزهای  ی هنجاری غالب را واژگون نکرده، بلکه بیشسی، سکسوالیته انقالب جن

های جنسی گرایی همچنان پراکسیسجا کرده است. هنجارباوری دگرجنس آن را جابه

میقابل شکل  را  جابهقبول  آن  مرزهای  اما  روابط  دهد،  تا  است  شده  جا 

ها  از حقوق تراجنسی   جنس و سطوحیهای همی خارج از ازدواج، زوجگرایانهدگرجنس

به مقاله  این  در  دربرگیرد.  نیز  دوجنسرا  از  خاص  یا  طور  کرد  نخواهم  بحث  گرای 

ای از تعابیر کوییر از جنسیت و سکسوالیته را با جزئیات دقیق مورد بحث قرار مجموعه 

این داد.  بیشنخواهم  تمرکز  بازتولید جا  با  ارتباط  در  سکسوالیته  عام  پویایی  بر  تر 

داری است اما چنین بحثی بخش مهمی از مباحثات و مجادالت ضروری را بیرون  سرمایه

 گذارد. های این فصل باقی میاز محدوده

 
 خواه و تراجنسیتیحروف اختصاری مخفف واژگان لزبین، گی، دوجنس. 1

2 . Breanne Fahs 



 

 
 

 زادهاصالن   حانهیر  یترجمه /    رزیآلن س 233

در این فصل، بحث خواهم کرد که چارچوب بازتولید اجتماعی ابزارهای مهمی برای  

انقالب جنسی فراهم میفهم تداوم هنجارباوریِ دگرجنس فرایند  این  گرایی در  کند. 

دهد؛ روابطی  تری از روابط اجتماعی قرار میی وسیعسکسوالیته را درون مجموعه  بحث

آن  ذیل  افراد  میکه  زندگی  گذران  بازتولید ها  و  تولید  نظام  مشخصاً  ]یعنی[  کنند، 

هایی نهفته نیست تنها در محدودیت بینش جنبشاجتماعی. موانع آزادی جنسی کامل  

گیرند، بلکه عالوه برآن در  ق( آزادی در نظر میکه برابری حقوقی را شرط کافی )تحق

گسترده و  روابط  فراغت  خانواده،  تشکیل  روزمره،  کار  که  دارد  جای  نیز  معیشتی  تر 

 گیرد.های اجتماعی را دربر می فعالیت

بی است،  نگرش  شده  تولید  جنسی  انقالب  طول  در  که  جنسی  آزادی  خاصیت 

ی کارگر مالک  داری است. اعضای طبقه هبرخاسته از مناسبات کار »آزاد« ذیل سرمای

مند  ی اجباری نظامزمان تحت سیطرهبدن خود هستند و به این معنا آزادند، اما هم

هستند چرا که باید نیروی کار خود را برای امرار معاش بفروشند. ترکیبی از رضایت و  

سرمایه نظام  ذیل  را  کار  مناسبات  اصلی  زیربنای  که  میاجبار  تشکیل  دهد،  داری 

 دهد. های آزادی جنسی را نیز درون مرزهای این نظام شکل می واقعیت

 گرایی داری و هنجارباوری دگرجنسسرمایه

گرایی را انقالب جنسی در طول تغییرات شصت سال اخیر هنجارباوری دگرجنس

گرایی را دگرجنسهنجارباوری  4و وارنر 3تغییر داده اما آن را از بین نبرده است. برنالت 

می تعریف  طور  »پروژهاین  بهکنند:  دگرجنسی  که  هژمونیک  هنجارسازی  را  گرایی 

است« دگرجنس   (3)ساخته  تاریخی  هنجارباوری  و  فرهنگی  مشخص  اشکال  گرای، 

را که دربرگیرنده و  سکسوالیته  تقسیم کار هستند، طبیعی  اشکال خاص خانوار و  ی 

ی انسانی  ضروری جامعه  محصول طبیعت انسانی و بنیاندهد و آنها را  جاودانه جلوه می

 کند. سالم در تمام ادوار معرفی می

 
3 . Berlant 

4 . Warner 
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گرایی را »برساخت گفتمان تاریخی هنجارباوری دگرجنس  5وقتی جاناتان ند کتز 

به بیمشخصی  گفتمانی  میعنوان  تعریف  هستهزمان«  را  جاودانگی  واقع  در  ی کند، 

دگرجنس هنجارباوری  دگرجنس  (4)داند.میگرایی  اصلی  شرایط اصطالح  در  گرا 

گرا اجتماعی مشخصی در اواخر قرن نوزدهم ظهور کرد، تنها بعد از آن که همجنس

گرایی یکی  ی مفهومی دگرجنسبرای نامیدن تمایل به جنس موافق به کار رفت. توسعه

 عنوان شکل انضباط جنسی بود.گرایی بهی هنجارباوری دگرجنس از اجزای توسعه 

شیوه فراخواندن  معنای{  }به  جدید،  اصطالحات  }زندگی{  گسترش  جدید  های 

گذاری کرد.  های زندگی را که قبالً ظهور یافته بودند، نامتر شیوهجنسی نبود، بلکه بیش

اختراع کلمهکتز نوشت: »فکر نمی اروتیک جنس  ی دگرجنسکنم  گرا و مفهوم آن، 

باشد.« کرده  خلق  را  تالشگذانام  (5)مخالف  به  سکسوالیته  اشکال  این  برای  ری  ها 

طور مشخص به دارانه، و بهی مناسبات سرمایههای زندگیِ پروردهمند کردن شیوهقاعده

 بازتولید اجتماعی کار »آزاد« متصل است.

ای سازمان ای از مناسبات اجتماعی که معیشت را در هر جامعهسکسوالیته را شبکه 

داری بازسازی بنیادینی در سبک کار و زندگی  . ظهورسرمایهبخشد، دربر گرفته استمی

ی  های مهمی متحول کرد. در واقع توسعه به همراه آورد که زندگی شخصی را به شیوه 

لزبین«( محصول نظام  بندی هویتسکسوالیته )شکل  اروتیک »مانند  ها حول ترجیح 

ی از اشکال سکسوال )با  داری، تنوع داری است. در جوامع غیرسرمایهاجتماعی سرمایه

تمایل به جنس موافق یا مخالف( گرایش به ادغام در شکل غالب مناسبات خویشاوندی  

شیوه  که  سازمانداشت،  اساسی  فعالیتی  در  دهی  بود.  معاش  امرار  با  مرتبط  های 

های مولد انسانی  داری، چنان که در ادامه بحث خواهیم کرد، فعالیتی سرمایهجامعه

ز شیوهتاحدود  ذیل  جنسی یادی  آزادی  متناقض  اشکال  که  یافتند  بازسازمان  هایی 

 متصل به ظهور کار »آزاد« را خلق کرد. 

ای متمایز از فعالیت انسانی و جدا از بازتولید عنوان حوزه از نظر فوکو سکسوالیته به 

و  زیست  به مسئله  فرد، سکس  و  »بین دولت  پدیدار شد:  شناختی، در قرن هجدهم 

شبکهمسئله  بدل شد؛  مهمی  بسیار  عمومی  تمامای  گفتمانی  از  دانشعیاری  ها،  ها، 

 
5 . Jonathan Ned Katz 
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را محاصره کردند.« سامانهتحلیل احکام، سکس  و  از ظهور  ها  ی سکسوالیته حکایت 

»زیست جدید  »انضباط -شکل  که  داشت  »سازمانقدرت«  با  را  بدن«  دهی  های 

 حیات« ترکیب کرد.   دهی به »کل فناوری سیاسی ها« برای شکلجمعیت 

به که  گذاشت  تاریخ  به  قدم  وقتی  سکسوالیته  فوکو  تحلیل  استراتژی  در  عنوان 

سامانه در  او  که  سیری  خط  شد.  گرفته  کار  به  دنبال حکومت  سکسوالیته  جدید  ی 

طور مشخص بر  پوشانی دارد. فوکو بهداری همکند از جهات مهمی با ظهور سرمایهمی

کند. در این جا من از چارچوب  تی انضباطی از باال تأکید میعنوان قدرسکسوالیته به 

کنم تا نگرشی متفاوت از ظهور فمینیستی استفاده می  - بازتولید اجتماعی مارکسیستی

بیش سکسوالیته  من  نگاه  در  نهم،  رو  پیش  مجادلهسکسوالیته  پاسخی  به تر  برانگیز 

با ظهور سرمایه نوین مرتبط  به داری است. سکسوال مناسبات  از  عنوان مجموعه یته  ای 

زمینهپراکسیس در  معاش،  امرار  با  مرتبط  سرمایههای  نظام  به گسترش  رو  داری، ی 

عنوان توسعه پیدا کرد. پیدایی سکسوالیته هم محصول استراتژی حکمرانی از باال )به

گرایی مردان و فحشا( بود و هم بسیج از  سازی همجنسمثال ابزارهای قانونی ممنوع

ین )مانند مبارزه بر سر دسترسی به سقط جنین، جلوگیری از حاملگی و همین طور پای

اقلیت انقیاد و سرکوب شکل گرفت،  حقوق  های جنسی(. سکسوالیته حول مناسبات 

مشخصه  وجه  هم  هنوز  که  سرمایهمناسباتی  نظام  حال  ی  عین  در  و  هستند،  داری 

 است. ی امکان رهایی نیز بودهدهندهسکسوالیته نشان 

از مهم ابعاد ظهور سکسوالیته گسترش هویتیکی  بر  ترین  اجتماعی مبتنی  های 

ی  نویسد: »ایدهمی  6گرا( است. گایل روبین گرا یا دگرجنسجنسگیری میل )همجهت 

فقط پس از  (8)گرا هستند محصول قرن نوزدهم است.«جنسسنخی از اشخاص که هم

ویژگیجنسهم که  فردی  خواندن  نامیدن    اشگرا  است،  همجنس  به  میل 

 ( 9)مثابه شکل میل غالب ضرورت یافت.گرایی« به»دگرجنس

دمیلیو سرمایه  7جان  بین  ارتباط  از  تأثیرگذار  همشرحی  ظهور  و  گرا  جنسداری 

ارائه میبه افراد  از  خوبی با تمرکز بنیادی بر چارچوب دهد. این شرح بهمثابه سنخی 

 
6 . Gayle Rubin 

7 . John D’Emilio 
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ت: »فقط وقتی افراد شروع به کسب معیشت از طریق  خوان اسبازتولید اجتماعی هم

گرا، این امکان وجود دارد، که به جای بخشی  جنسکنند، برای میل همکار مزدی می

اند، هویت شخصی اتخاذ کند، یعنی هویتی مبتنی  از واحد خانواده که به یکدیگر وابسته 

ندگی شخصی مبتنی بر گرا و ساخت زی دگرجنسبر توانایی باقی ماندن بیرون خانواده

 جذب کسی با گرایش جنسی خود.« 

داری گرا درون سرمایهجنسبندی همپردازی مهمی از صورت با مفهوم  8پیتر دراکر

ی عنوان شیوه داری بههای سرمایهترین ویژگیبرد. یکی از مهمتر میاین بصیرت را پیش

پویایی آن است. دراکر بازسازی سرمایهفرایند  تولید  اشکال های  را به گسترش  داری 

زند که هرکدام در سازمان خاصی از کار، اجتماع و  گرایی پیوند میمتفاوت همجنس

صورت  دارد.  ریشه  محلی  سطح  در  همسیاست  سلسلهجنسبندی  »یک  مراتب گرا 

الگوهای مختلف همجنس از  بینانمشخص  تراجنسیتی،  الگوهای  )مانند  و  گرایی  سلی 

لزوماً شایع )اگر  غالب است  از نظر فرهنگی  الگو  تر  گی/لزبین( است« که در آن یک 

سرمایه تجدیدساختار  سه  نباشد(.  گسترش  برای  شرایطی  شمال  کشورهای  در  داری 

همجنسصورت  مختلف  شبیه بندی  است:  کرده  ایجاد  را  روابط گرایی  سازی 

گرایی  ی همجنس ( غلبه1870-9401)تقریباً بین    گراییجنسگرایی در همدگرجنس

 تا کنون(.   1990گرایی )تقریباً از  ( و هنجارباوری همجنس1940  -1990مردانه )تقریباً  

شبیهشیوه  دگرجنسی  روابط  همجنسسازی  در  هویتگرایی  حول  های  گرایی 

عنوان مثال جنس قوی/ جنس ضعیف(،  قطبی سازمان یافته است، مانند جنسیت )به 

پایگاه نژادی/ استعماری )بهان مثال طبقهعنوطبقه )به عنوان  ی کارگر و بورژوازی یا 

نما و زنان مردنما(  مثال استعمارگر یا »بومی«(. فقط ناهمنوایان جنسیتی )مردان زن 

عنوان اعضای اقلیت جنسی شناخته شوند،  بودند که تمایل داشتند در این مناسبات به

ی  گیرند. شیوههنجار( جای مینظم غالب )بهحال آن که همنوایان جنسیتی اغلب در  

مردانه مدلغالب همجنس به شکلگرایی  را  باال  فرهنگی  نفوذ  با  مناسبات  های  های 

های جنسیتی تقریباً عنوان مثال دو زن یا مرد با هویتکند: بهتر دو قطبی منتقل میکم

نگرش هویت این  نمشابه. همچنین  بستر  را در  لزبین  و  تمایل جنسی  های گی  وعی 

 
8 . Peter Drucker 
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نوایی جنسیتی است. این های تراجنسیتی مبتنی بر ناهمبیند که متمایز از هویتمی

شیوه  در  هنجارباوری همجنستمایز  بازشناسی ی  شیوه  این  در  است.  محرزتر  گرایی 

ی لزبین، گی و )در  شدهحقوق مشارکت و/یا ازدواج تمایز مهمی بین اشکال پذیرفته

های  گرایی یا فعالیتهای تراجنسیتی با اشکال دیگر همجنسیتتری( هوسطح پایین

 شدت مذموم است. دهد که بهای میناهمنوایانه

های  های انباشت و صورت ی اصلی بحث دراکر این است: »تطابق بین رژیمهسته 

گرایی سندی است بر تأکید بنیادین ماتریالیسم تاریخی: مناسبات مادی تولید  جنسهم

ی کل واقعیت اجتماعی  دهد که در بر گیرندهی بنیادینی را شکل میولید، شبکهو بازت

تجربه  (12)است.« بازتولید،  و  تولید  مناسبات  بدنشبکه  و  سکسوالیته  از  ما  را ی  مان 

بخشد. چارچوب بازتولید اجتماعی ابزار مهمی برای جانمایی سکسوالیته چارچوب می 

 کند. م میی مناسبات اجتماعی فراهدرون شبکه 

 کار »آزاد« و آزادی جنسی 

ای برای ظهور اشکال سکسوالیته آماده کرد که آزادی را با اجبار داری زمینه سرمایه

آزادی سکسوالیته ذیل جامعه بازتولیدی سرمایهدرآمیخت.  بر  اجتماعی    داری مبتنی 

داری در تمایز با  سایر  کار »آزاد« است، به این معنا که طبقات کارگر در نظام سرمایه

هایشان باشند.  توانند مدعی مالکیت صوری بر بدنطبقات تحت سلطه در طول تاریخ می

درعین حال کار آزادی که مبتنی بر مالکیت بدن خویش است، ضرورتاً با اشکال اجبار 

ت. کارگران نه دارای وسایل تولیدند و نه بر آن کنترلی دارند، بنابراین  آمیخته شده اس

باید توان کارشان را به کسانی بفروشند که این ابزار را در کنترل دارند تا بتوانند به  

نیازهای اولیه زندگی دست یابند. به عالوه، خودِ کار آزاد جایگزین اشکال غیرآزاد کار  

بس و کار فاقدان تابعیت و فاقدان مدارک قانونی است،  که شامل بردگی، استعمار، ح

 یابد. ها توسعه میشود بلکه در رابطه با آننمی

های مشخص سلطه برای  ی حاکم از روشی طبقاتی، طبقه در هر شکل از جامعه

ی تولیدِ  کند. مالکان زمین در شیوهکش استفاده میی طبقات زحمتکنترل کار زنده

های  قانان را از طریق ابزار فرااقتصادی چون نیروی مسلح، محدودیتگزارانه، دهخراج 
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در    ( 13)کردند.داد، کنترل میجابجایی/استخدام که زحمت کشان را به زمین پیوند می

شوند  های متفاوتی دیده میعنوان گونهاین شیوه اعضای طبقات حاکم و فرودست به

ی کارگر در  دهد. در مقابل، اعضای طبقه ها را به هم پیوند میکه قوانین مختلف آن 

داری مالک بدن خود هستند و در آزادی ظاهری و برابری صوری زندگی  جوامع سرمایه

 کنند. می

رسد. شاید اعضای  با وجود این، این آزادی، محدودتر از چیزی است که به نظر می

واسطه به بیی کارگر کنترل بدن خود را در اختیار داشته باشند اما دسترسی  طبقه 

  وسایل تولید ی  کنندهدار است که مالک و کنترل نیازهای معیشتی ندارند. این سرمایه

است. وسایل تولید اصطالح فنی دال بر منابع مولد کلیدی جامعه، مانند زمین، حق  

برداری از معادن و محل کار از کارخانه تا معادن و دفاتر اداری است.  امتیاز، حقوق بهره

توانند غذا، سرپناه و دیگر نیازهای معیشتی خود اعضای طبقه کارگر تنها در صورتی می

ارز آن( بگیرد. این  را به دست آورند که یک نفر از اعضای خانوار بتواند دستمزد )یا هم

 صیف مارکس است: امر دوگانگی متناقض آزادی در تو

باید   آزاد  فردی  همچون  آنها  شوند،  آزاد  دوگانه  مفهومی  به  باید  کارگران 

به را  نیروی کار خود  از سوی  بتوانند  این که،  و  بفروشند،  مثابه کاالی خویش 

 ( 14)دیگر... از تمامی چیزهای ضروری برای تحقق... نیروی کار خود آزاد باشند.

ی متناقض سازمان یافته  حول این آزادی دوگانه  داری سکسوالیته در جوامع سرمایه

است، که در چارچوب آن کنترل بر بدن خویش همواره با اشکال اجبار آمیخته است.  

تر از ما برای سازگار شدن با الزامات استثمار، از طریق فروش توانایی کار، با ارزشی کم

م. این سلب مالکیت  کنیم، باید از بدن خود سلب مالکیت کنیارزش آن چه تولید می

دو بعد اصلی دارد: اول، ضروری است که منابع تولیدی کلیدی از کنترل ما خارج شود. 

ی کارگری به  دید که طی آن طبقه عنوان فرایند خشن تصاحب میمارکس این را به

 هایشان نداشتند.  جز بدنگونه کنترلی بر تمامی منابع تولیدی بهوجود آمد که هیچ

زمانی   آنان  تنها  رفت،  یغما  به  آزاد  مردان  این  تولید  ابزارهای  تمامی  که 

شوند، تنها پس از آن که تمامی ابزارهای تولیدشان به  فروشندگان خویش می

های نوع بشر با خطی  یغما رفت...و این تاریخ، تاریخ خلع ید از آنان، در سالنامه

 (15)از خون و آتش نگاشته شده است.
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ب از  تاریخی از خون و آتش  رانده شدن  از بیرون  ه معنی آن است که مردم پس 

نسل در  یا  کشیدند  گرسنگی  پروژهزمین  به  کشی  کارشان  و  سر  استعماری،  های 

گذارد  داری و برده داری افتاد. این فرایند که مارکس نامش را انباشت بدوی میسرمایه

ند. مارکس این امر  کای از پرولتاریای آزاد، بدون حمایت و بی حقوق« تولیدمی»طبقه 

سازد و به دفعات  ی کارگر را میی اول طبقهبیند که در وهلهرا فرایندی تاریخی می

دهد. مارکس معتقد است، به محض این که از کارگران  مختلف در سراسر جهان رخ می

ها به معاش با فروش توانایی کار، کارگران را منضبط سلب مالکیت شد، نیاز اقتصادی آن

دار بر  کرد: »اجبار خاموش مناسبات اقتصادی امضای خود را بر سلطه سرمایهخواهد  

فراکارگر حک می نیروی مستقیم  از  البته  استفاده می-کند.  شود،  اقتصادی همچنان 

 منتها در موارد استثنایی.«

نیروی فرا ثابت شده است که  این  از آن-با وجود  پایدارتری  ویژگی  چه  اقتصادی 

رغم جدا  داری بوده است. علیی سرمایهبینی کند، در جامعهپیشتوانست  مارکس می

شدن وحشیانه از کنترل بر وسایل تولید در فرایند انباشت بدوی، کارگران به منظور 

بالقوه برای کنترل  ابزارهای تولید دسترسی دارند. این چالشی  این  کار و بازتولید به 

ی کارگران برای اعمال های بالقوهفیت ی ظرکند، که با توسعه ی حاکم ایجاد میطبقه 

ی کنترل مؤثر بر وسایل رسد. بنابراین برای برقراری دوبارهمتقابل قدرت، به فعل می

آنان که به برای  باید تداوم  تولید  فرایند سلب مالکیت  طور رسمی مالک آن هستند، 

یابد.  ارتباط میداشته باشد. بنابراین سلب مالکیت با اعتراض و مقاومت مداوم از پایین 

بیلی که جف  طور  و می  9همان  فرایند گسترش  از  مجزا  امری  مالکیت  نویسد: سلب 

گیرد، سپهرهای  هایی که بر سر آن در میاستثمار نیست بلکه بخشی از آن است و نزاع

ها پلی زده شود، بلکه مبارزاتی است که ارتباط متقابل  مجزایی نیستند که باید بین آن

 دارند.

ای که مالک  ی کارگر مفهومی تک و یکدست از زحمتکشان بالقوهعالوه، طبقهبه

های  اند، نیست. نویسندهبدنشان هستند، در حالی که از کنترل وسایل تولید محروم شده

دهی و  فمینیست و مخالفان نژادپرستی، سلب مالکیت را فرایند متمایز و مداومِ سامان

 
9 . Geoff Bailey 
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اساخت طبقه نژادپرستی میی کارگر حول جنسیت،  فهمند. تقسیم کار در  ستعمارو 

 های تمایزبخش سلب مالکیت و انقیاد ریشه دارد. فرایند

فمینیست ایتالیایی، رویکردی در مقابل سلب مالکیت  -سیلویا فدریچی، مارکسیست

کند. کافی نیست شکل داده است که بر ماهیت مداوم و متمایز سلب مالکیت تأکید می

تملک بر منابع تولیدی کلیدی محروم کرد، بلکه همچنین الزم است که کارگران را از  

عنوان بخشی از این انقیاد، طور مداوم، سلب شود. بههایشان بهکنترل مؤثر آنان بر بدن 

عمل می فرایندهای مشخصی  ذیل  کار  جنسیتی  بر تقسیم  کنترل  از  را  زنان  تا  کند 

ی انباشت  آزاد را بازتولید کنند. او با ایده  هایشان محروم و وادارشان کند تا کارگرانبدن

سرمایه  -عنوان رویدادی که یکبار برای همیشه که زمینه را برای مناسبات کاربدوی به

برقرارمی میمدرن  مخالفت  صورت کند،  مداوم  ویژگی  را  آن  مقابل  در  و  بندی  کند، 

 داند: طبقاتی می

شدن  امی مراحل جهانیبار انباشت بدوی با تمبازگشت وجوه بسیار خشونت

ی کنونی آن، همراه بوده است. اخراج کشاورزان از داری، ازجمله مرحله سرمایه

سازی زنان شرایط ضروری زمین، جنگ و غارت در مقیاس جهانی و فرودست

 (19)ها است.داری در تمامی زمانبرای وجود سرمایه

می استدالل  جفدریچی  جنسی  کار  »تقسیم  مالکیت  سلب  که  ایجاد  کند  دیدی 

بند  می به  کار  نیروی  بازتولید  ذیل  را  زنان  بازتولیدی  کارکرد  و  زنان  کار  که  کند 

این امر از راه اشکال مشخصی از خشونت، ساکت کردن و تحقیر ممکن   (20)کشد.«می

کند. بنابراین سلب مالکیت  پذیری و وابستگی ایجاد میشود که در میان زنان آسیبمی

ی جدیدی بر  سازد بلکه هم چنین »نظم پدرساالرانه دید را نمیی کارگر جفقط طبقه 

حوزه  از  زنان  راندن  بیرون  مردان« مبنای  از  زنان  تبعیت  و  مزدی  کار  ی 

 (21)کند.«ایجادمی

هنسی می  10رزماری  طریق  استدالل  از  حدی  تا  پدرساالرانه  نظم  این  که  کند 

های انسانی و  مند برخی مقوله شود که به شکل نظامسازی ایجاد میهای مطیعفرایند

ها، به  سازی برخی بدنارزشسازد: »تحقیر در بیارزش میانواع مشخصی از کار را بی

 
10 . Rosemary Hennessey 
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سوژه میایجاد  کمک  بیهایی  که  سوژهکند  معنای{  }به  هستند،  که  ارزش  هایی 

 (22)اند.«بهره باقی گذاشتهکند، بیخودشان را در مناسبات کاری که تولید سرمایه می

عنوان کنند. بهشوند و عمل میهای خوارشده با اَشکال پستِ کار شناخته میاین انسان

شود.  مند، خوار شمرده میداری کارهای مراقبتی به شکل نظاممثال در جوامع سرمایه

تعریف می گونه  این  را  مراقبتی  کارهای  کردن چه هنسی  تغذیه  مراقبتی  »کار  کند: 

راقبت از کودک، مراقبت از سالمند، کار منزل که قابل اطالق  حقوق و چه باحقوق، مبی

حقوق( بیش از آن  پرستاری )چه با حقوق و چه بی  (23)بگیر باشد«عنوان کارگر حقوق به

کم  امری حیاتی برای نوع بشر در نظر گرفته شود، مسلم انگاشته و دست  عنوانکه به

داری مرتبط ی سرمایهسازی آن در جامعهتر به سبک خصوصی شود. این بیشگرفته می

شود. این امر تأثیر  های طبقه کارگر دیده میعنوان نگرانی شخصی خانوادهاست که به

کشند. برای زنان بار مراقبت را بر دوش میی  شگرفی بر زندگی زنانی دارد، که عمده

 (24)ی آنان با کار مزدی دارد.«»کار مادری و کار خانه تأثیر منفی در رابطه

یابی  ی سازمانجهت گیری نامتناسب کار زنان حول مراقبت، ارتباط زیادی با شیوه

سرمایه جوامع  در  اجتماعی  بازتولید  و  متفاوتتولید  دقایق  چراکه  دارد،  در  داری  ی 

شیوهچرخه  در  هستند.  معیشتی  در  ی  تولید  و  اجتماعی  بازتولید  تولید،  دیگر  های 

اند. در مقابل، در  ی واحدی از روابط اجتماعی حول خویشاوندی سازمان یافتهمجموعه 

 داری بین خانوار و محل کار جدایی وجود دارد. جوامع سرمایه 

نتیجه مسئول بقای خود هستند ی کارگر مالک بدن خود هستند، و در  اعضای طبقه 

افتد. این مسئولیت اساساً خصوصی و از سپهر  شان هم بر دوش خودشان میو کار خانه

عنوان اعضای  ی کارگر، هم بهعمومی تولید اجتماعی جدا شده است. بنابراین زنان طبقه

به هم  و  کارگر  شدهطبقه  مالکیت  سلب  بازتولیدکننده  کارگران  علت  عنوان  به  اند. 

ی ارتباط با کار غیر مزدی در  زدایی از کار مراقبتی )که نرخ دستمزد به واسطهارزش 

می پایین  ندارد،    آید( خانه  نیاز  چندانی  صالحیت  به  آن  انجام  که  تلقی  این  و 

مزد بودن بخش اعظم کارشان ارتباط  های سپهر خانگی که ارزش آن به بیمسئولیت 

 دستمزد زنان تمایل به پایین بودن دارد.یابد، حتی در حالت کارِ مزدی نیز می
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های مختلف کارگران یابد. گروهی کارگر تمایز میبنابراین سلب مالکیت درون طبقه

جایگزین واحدهای  سادگی  بهبه  بلکه  نیستند،  چارچوب پذیر  در  متمایزی  های  طور 

  شوند و پرداخت حقوق شان متناسب با سطوح سلب مالکیت تقسیم کار جانمایی می

می که    (25)گیرد.صورت  است  نژادپرستانه  قدر  همان  تمایزیافته  مالکیت  سلب  این 

 های استعماری، تبعیض نژادی و بردگی تولید شده است.جنسیتی و در طول تاریخ

می استدالل  دیویس  تاریخچه آنجال  به{  توجه  }با  که  سیاه،  کند  زنان  بردگی  ی 

تر کار دستی در  ی و اشکال سنگینتری وجود دارد که به کارهای مزداحتمال بیش

داری، زنان سیاهی که  مقایسه با زنان سفید کشیده شوند: »در طول دوران بعد از برده

این شکلی از   (26)کندند، مجبور شدند خدمتکار خانه شوند.«دیگر در مزارع جان نمی

دارد.   اجتماعی  بازتولید  سرشت  بر  عمیقی  تأثیر  که  است  متمایز  مالکیت  سلب 

افریقاییوادهخان آمریکایی  هنجارباوری  های  معیارهای  از  و  دارند  متفاوتی  نگرش  تبار 

کنند. ریچارد فرگوسن  گرایی که از نظرگاه سفیدان تنظیم شده، پیروی نمیدگرجنس

گذارند، بر  نویسد »همچنان که تمایزهای نژادی در چگونگی امرار معاش تأثیر میمی

کنند،  ی خانواده را تولید میو اشکال متنوع و فزایندهزندگی خانوادگی نیز اثر دارند  

 شود.« }در واقع{ خانواده به شاخص این تمایزها بدل می

های مهمی  چارچوب بازتولید اجتماعی با نگرش وسیعی که به معیشت دارد، بینش

های فمینیست تأکید  کند. مارکسیستهای تمایزیافته طرح مینسبت به سلب مالکیت

ی  ها بر حوزه چنان که اغلب مارکسیست لیل بازتولید اجتماعی دارند، همخاصی بر تح

اند. بسیاری از  کار دستمزدی تأکید کرده و عمالً مناسبات کار خانگی را نادیده انگاشته 

ی کارگر را  شود تا طبقهها به کار غیرمزدی که عمدتاً توسط زنان انجام میمارکسیست

 11اند. چنان که یوهانا برنر رورش دهد، اهمیت چندانی ندادهزنده نگه دارد و کودکان را پ 

»مارکسیستمی توجهگوید  بهها  تقریباً  را  دادهشان  قرار  تولید  بر  کامل  اند.  طور 

ی  اند تا شامل مراقبت و تغذیهی کار الزم را بسط دادههای فمینیست انگارهمارکسیست

 (28)کنیم.«فاده میما از اصطالح بازتولید است – افراد نیز باشد.

 
11 . Johanna Brenner 
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فرایند تجدید   - های دایمی مبادله با طبیعت بازتولید اجتماعی ویژگی مبرم چرخه 

فعالیت استراحت،  به  مردم  است.  شده  مصرف  تولید  فرایند  در  که  است  های  چیزی 

ها  شان برای کار را حفظ کنند. بچه های اجتماعی نیاز دارند تا تواناییتفریحی و فعالیت

بیمار مراقبتو  نیازمند  فوگل ان  لیز  می  12اند.  کار،  توضیح  نیروی  بازتولید  که  دهد 

عنصرحیاتی بازتولید اجتماعی است: »فرایندی که نیازهای شخصی دایمی دارندگان  

اجتماعی   کند، و در نتیجه شرط بازتولیدعنوان افراد انسانی را برآورده مینیروی کار به

هایی که کارگرانی که مرده یا از نیروی کار فعال کنار گذاشته هستند. همچون فرایند

 کند.« اند، جایگزین میشده

 سکسوالیته و ازخودبیگانگی

بازتولید بر شیوه  چارچوب  فراینداجتماعی  از  امرار معاش که  های مشخصی  های 

جامعه سرمایهذیل  یافتهی  سازمان  میداری  پرتو  که اند،  این  برحسب  مردم،  افکند. 

شان به چه شکلی سازمان یافته است و خود را در کدام شرایط محیطی مشخصی  جامعه

را بهمی این کارها  اشکال کامالً یابند،  به  انجام میطور طبیعی  دهند. برخی   متفاوتی 

گروهانسان در  میها  زندگی  کوچکی  نسبتاً  خویشاوندی  برآوردن های  برای  که  کنند 

زنند.  آوری خوراک به برداشت از طبیعت دست مینیازهایشان در چارچوب شکار و جمع

می دانه  که  آنانی  زندگی  روش  و  میراه  نگهداری  اهلی  حیوانات  از  و  بکارند  ه  کنند 

توانند  عنوان مثال، آنان میکند؛ بهشان میل میوسوی کامالً متفاوتی از پیشینیانسمت 

 جا شوند. تر ناچارند برای یافتن منابع تازه جابهتری شکل دهند و عموماً کمجوامع بزرگ 

شان را از محیط خود تحصیل ی اشکال زندگی، معاشترین سطح، همهدر ابتدایی

چه نیاز های متنوعی روی محیط خود برای کسب آن التر به روشکنند، و اشکال وامی

کنند اشتراکات بسیاری دارد با آن ها برای بقا میکنند. کاری که انساندارند، کار می

زرافه زنبورها،  دلفینچه  یا  انجام میها  دارد:  ها  نیز وجود  مهم  تفاوت  اما یک  دهند، 

برنامهانسان کار  این  برای  روشمیریزی  ها  درباره  هدفمندی  انتخاب  و  های  کنند 

انجام می نیازها  برآورده کردن  دهند. شاید کندوی عسل  دگرگون ساختن طبیعت و 

 
12 . Lise Vogel 
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سازه از  زیباتر  انسانبسیار  که  باشد  بدترین  ها میهای مشخصی  چه  »آن  اما  سازند، 

که معمار قبل کند این است  ی زنبورها متمایز میی یک معمار را از بهترین سازهسازه

 (30)کند.«ها را در ذهنش بنا میاز آن که چیزها را از موم بسازد، اتاق 

ها، تولیدشان را بر ای متفاوت از سایر گونهها، به شیوه دانیم، انسانجا که میتا آن

های دیگر  کنند. این انتخاب آگاهانه در مقایسه با گونههدفمندی و انتخاب مبتنی می

از کند. تعامل گونهر کار امرار معاش ایجاد میتفاوت عظیمی د های دیگر با طبیعت 

شود.  شده، انجام میهای آموختهای محدود از پاسخطریق ترکیبی از غریزه و مجموعه 

های متعددی  تر است؛ ما در درگیری با طبیعت انتخابطور بالقوه خالقانهها بهکار انسان

رانه اداریم. گرسنگی  را ست و ما روی طبیعت کار میای زیستی  نیازها  این  تا  کنیم 

اما، برخالف گونه های مختلفی انجام  های دیگر، ما این کار را به شیوهبرطرف کنیم، 

انسانمی برخی  خانواده،  یک  در  گاه  حتی  گیاهدهیم.  دیگر  ها  برخی  و  خوارند 

 دیگر وجود ندارد.  هایخوار، این شکل از تنوع به شکل مشابهی در میان گونهگوشت 

ای که به آن تعلق  تمامی حیوانات به جز انسان، »فقط مطابق با معیار و نیاز گونه

ها«،  های تمامی گونهزنند، حال آن که انسان »برمبنای معیاردارد« دست به تولید می

ها در  کند. در نتیجه، انسان کند و خالقانه تولید می»معیاری خاص بر اشیا« اعمال می

های دیگر  شاید گونه  (31)دهند.«عین حال، »اشیا را در انطباق با قوانین زیبایی شکل می

را محض سلیقه،   اهداف مشخصی  انسان است که  اما فقط  زیباتری بسازند،  چیزهای 

کند مان را ارضا نمیدهد. کار ما بر روی طبیعت فقط نیازهایظاهر و احساس شکل می

کند. مارکس و انگلس بین نیازهای معیشتی اولیه مانند  یبلکه نیازهای جدیدی تولید م

می ایجاد  طبیعت  روی  بر  ما  کار  ذیل  که  ثانوی  نیازهای  و  قایل  خوراک  تمایز  شود 

نویسند »ارضای نیازهای اولیه، انجام کنش ارضا و ابزار ارضا، خود به شوند؛ آنان میمی

می منجر  جدیدی  جدینیازهای  نیازهای  تولید  این  و  تاریخی  شود  کنش  اولین  د 

 ( 32)است.«

ترین بخشیم، و کار را به وسیعما انسانیت خود را با کارمان بر روی جهان تحقق می

معنای کلمه، کار ذهنی و جسمیِ دگرگونی طبیعت برای خلق چیزها، مفاهیم و تعامالت  

فعالیتدرمی انسان  ]خود[«  یابیم.  آگاهی  و  اراده  »موضوع  را  خود  زندگی  های 

شان  واسطههای دیگر فقط به منظور برآوردن نیازهای بیدر حالی که گونه  (33)کنند.می
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کند حتی آن گاه که از نیازهای جسمانی فارغ زنند، »انسان تولید میدست به تولید می

 است و حقیقتاً وقتی چیزی تولید کرده که از آن آزاد باشد.« 

گوید که انسان  است. مارکس میاین کار از طبیعت جدا نیست، بلکه بخشی از آن  

کارگر »نیروهای طبیعی که به بدن او تعلق دارد، بازوهایش، پاهایش، سر و دستانش را  

آورد تا مصالح ]برگرفته از[ طبیعت را به شکلی درآورد که با نیازهایش  به حرکت در می

باشد.« داشته  انسان  (34)انطباق  که  برآوردن  همچنان  برای  را  طبیعت  نیازهایشان  ها 

دهند: »او از طریق فعالیتش بر روی طبیعت کنند، خود را نیز تغییر میدگرگون می

زمان طبیعت خود را نیز دهد و به این شیوه همکند و آن را تغییر میخارجی کارمی

طور خاص گیری هدفمند بهریزی، انتخاب، و تصمیمدهد.« در نتیجه، برنامهتغییر می

بخشد  های درون طبیعت را تکامل میکند: »او بالقوگیشر بازی مینقش مهمی در کار ب

 ( 35)کند«.و و عملکرد نیروهای آن را تابع قدرت حاکم خود می

شان است. رفتار  بنابراین طبیعت انسانی پویاست، محصول تعامل بین مردم و محیط

ل میان این دو  طور اجتماعی، بلکه در تعامطور زیستی تعیین شده است و نه بهما نه به

می لوینزشکل  ریچارد  لوونتین  13گیرد.  ریچارد  هسته   14و  را  مسئله  اصلی  همین  ی 

طور واره و محیط بهاند: »اندامشناسی دیالکتیکی قرار دادهپردازی خود از زیستمفهوم 

ی فرایند  زمان سوژه و ابژهکنند، تا آن جا که هر دو هممتقابل در یکدیگر رسوخ می

های دیگر را هر آن و تا پیش از تغییر  توان طبیعت گونه در حالی که می  (36)د.«انتاریخی

در فرایند تکامل، کمابیش تعیین شده در نظر گرفت، »واقعیت آشکار زندگی بشر، تنوع  

نشان   مکان  و  زمان  طول  در  را  اجتماعی  سازمان  و  فردی  زندگی  تاریخ  باورنکردنی 

 ( 37)دهد.«می

دهند، لزوماً اجتماعی است؛ از طریق جامعه  وی طبیعت انجام میها رکاری که انسان

 اند: های بسیار مشخص سازمان یافته است. چنان که مارکس و انگلس گفتهو به شیوه

 
13 . Richard Levins 
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جریان  در  تازه  حیات  تولید  هم  و  کار  در  خویش  حیات  حیات، هم  تولید 

سویی همچون    رسد: ازنظر میای دو سویه بهشکل رابطه اکنون بهتولیدمثل، هم

به این معنا که بر    -ای اجتماعیای طبیعی، و از سوی دیگر همچون رابطه رابطه 

 (38) همکاری افراد متعدد داللت دارد.

یابد،  در بسیاری از جوامع بشری، این همکاری حول طبقات اجتماعی سازمان می

از کار  ای اجتماعی که  طی آن طبقات حاکم، بخشی از عواید حاصل یعنی حول رابطه

 کشند. کش را باال میطبقات زحمت 

ی اجتماعی ندارند. در جوامع اولیه، همه در کار ابتدایی  برخی از جوامع بشری طبقه 

کنند. در مقابل، در جوامع روی طبیعت مشارکت و از تولید مشترک سهمی دریافت می

و آنانی که  ی محیط کارند کنندهداری معاصر میان کسانی که مالک و/یا کنترلسرمایه

طور  کنند، تمایز وجود دارد. ظهور طبقات اجتماعی بهشان میکنندگان استخدامکنترل 

ی اول  بنیادینی این کار بر روی طبیعت را ساختاری دوباره بخشید. کار جامعه در درجه 

داران داران، اشراف و سرمایهحول برآورده کردن نیازهای قدرتمندان سازمان یافت. برده

وسوی منافع خودشان سود جستند، نه دهی جامعه به سمت ل تولید برای جهت از کنتر

 کشند. منافع آنان که زحمت می

کند  کار کارگران را استخدام میداری معاصر، صاحببرای مثال، در جوامع سرمایه

که  نیازهای خود را برآورده کنند و از کار  ها سود برسانند نه اینتا بیشتر به شرکت

یعنی کسب    -ای برای رسیدن به هدف استساس رضایت کنند. کار وسیلهخویش اح

فی آن که هدفی  به جای  را  درآمد،  مارکس چنین کاری  باشد.  بیگانهنفسه    شده کار 

نامد، آن جا که کارگر نه کنترلی بر محصول دارد و نه بر فرایند تولید، و در نتیجه  می

ای از پیوندها را بسازد.این  رآیند کار زنجیرهتواند استعدادهایش را محقق کند یا در فنمی

ویژگی بیگانهاز  کار  وسیلههای  همچون  خود  »زندگی  که  است  زندگی  شده  ی 

 (39)شود.«پدیدارمی

شان کشیده شده و از  ی جانکنند شیرهکارگران }در این وضعیت{ احساس می

شود. کارگر ل ویران میجای تکامها در طول کار بهها و ذهناند. بدنانسانیت تهی شده

کند  کند، خویشتن را تصدیق نمیاش را محقق نمی»در نتیجه در کارش استعداد انسانی
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می انکار  نمیبلکه  غنا  احساس  میکند،  بدبختی  احساس  و  کند،  روحی  انرژی  کند، 

بنابراین در   (40)شود«یابد، بدنش له و ذهنش ویران میاش آزادانه گسترش نمی جسمی 

انسانیمتمایزتر فعالیت  میین  حقارت  احساس  افراد  هدفمند،  کار  یعنی  کنند.  مان، 

توانست کار مرا انجام  دیده هم میگویند »میمون آموزش کارگران خط تولید اغلب می

تر خویش آزادانه احساس های حیوانینویسد، کارگر »فقط در فعالیتدهد«. مارکس می

می نوشیدن،    -کندفعالیت  خوردن،  محل  }یعنی{  در  همه  از  بیش  و  مثل،  تولید 

فعالیت در  و  آن  و جز  لباس  پوشیدن  انسانیسکونتش، هنگام  را های  اش دیگر خود 

برای مثال کارفرمایان و معلمان استفاده از دستشویی   (41)داند، مگر حیوان« چیزی نمی 

کار  ی  رسد فراغتی خوشایند از فشار خردکنندهکنند، چرا که به نظر میرا کنترل می

 باشد. 

ی انسان متفاوت از سایر حیوانات است. هنجارباوری  گیریم که سکسوالیته نتیجه می

طبیعیدگرجنس را  شیوهسازی میگرایی سکسوالیته  و  انتخاب هوشمندانه کند  های 

زیبایی و  اجتماعی  که  را  میسکسوالیته  حذف  است  سکسوالیته شناختی  ما    یکند. 

زمان اجتماعی نیز هست. کردارهای جنسی در جوامع بشری به طبیعی است اما هم

متنوع را شکل میطرز شگرفی  آن چه سکس  تعریف  و حتی  شدت محل  به دهداند 

تفاوت اجتماعی مستقر،  الگوهای  های فردی مهمی وجود مناقشه است... حتی درون 

 دارد.

انسان راه و روش تحقق  از  بر روی  یت سکسوالیته بخشی  از کار  مان است. بخشی 

گذاریم.  طبیعت )درونی و بیرونی( است که از طریق آن ما نشان خود را بر جهان می

شناختی، شخصی و اجتماعی کیستی ماست. شرایط زندگی  سکسوالیته تبیین زیبایی

کند و به جای آن که خود هدفی  ی جنسی را به اجبار تبدیل میازخودبیگانه، رابطه

خوبی در کار جنسی  یابی به هدف. این امر بهشود برای دستای میسه باشد وسیلهنففی

مان استفاده  مزدی آشکار است، اما ما اغلب از سکسوالیته برای برآوردن اهداف زندگی

کنیم، اهدافی همچون همراهی، بقا، گریز از ناشادی و معنابخشی به حیاتی که دیگر  

از تهی بودن  فعالیت ازخودبیگانگی در جامعههایش حسی  ی طبقاتی  به همراه دارد. 

 بخشد. عمیقاً به سکسوالیته شکل می
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 بازتولید اجتماعی رضایت و اجبار

است و  عنوان صورتی از انضباط جنسی تکوین یافتهگرایی بههنجارباوری دگرجنس

دهی مشخصی از  پیوندی تنگاتنگ با ازخودبیگانگی و سلب مالکیتی دارد که سازمان

کند. این امری داری تقویت میی خاصی از تکامل سرمایهازتولید اجتماعی را در دقیقهب

 ایستا نیست بلکه با تجدیدساختار روابط بازتولید اجتماعی تغییر یافته است.

نهادینه شده    همسریهای تکگراییِ هژمونیک در شکل زوجهنجارباوری دگرجنس

دهند. قبل  کنند و فرزندان را در یک خانواده پرورش میاست که با یکدیگر زندگی می

از انقالب جنسی روابط زوج اساساً حول ازدواج سازمان یافته بود. انقالب جنسی این  

طوری که در برخی جاها زندگی  های مختلف بسط داد، بهی هنجاری را به شیوه حوزه 

ازد بدون  تکمشترک  خانواده  بسیار  واج،  مزدی  کار  در  مادران  اشتغال  و  والدی 

دههشدهپذیرفته از  قبل  از  جنسی   1960ی  تر  هنجارمندی  عناصر  عالوه،  به  است. 

همجنس  هنجارباوری  تا  یافته  از گسترش  جدیدی  نوع  بگیرد؛  دربر  هم  را  گرایی 

دگرجنس تلقی    د زوججنس را مانن هایِ همهنجاری لزبین و گی که تداوم زندگی زوجبه

دگرجنسمی هنجارباوری  منظر  ابزار کند.  اجتماعی،  بازتولید  تحلیل  برمبنای  گرایی 

آورد. بسیج حول  مفیدی برای فهم آزار جنسی برمبنای روابط اجبار و رضایت فراهم می

در   1970ی  ی اصلی موج دوم فمینیسم در دههمایهمسائل مربوط به آزار جنسی درون 

کنند که حتی با  تر در جامعه بود. عموماً تصدیق میطور گستردهاهی و بهفضای دانشگ 

، این نظام همچنان ناکارآمد است.  1970ی  وجود دستاوردهای مهم کسب شده از دهه

اهمیت جلوه سازی آزار جنسی و بیدر واقع اگر پنداریم که این نظام در کار طبیعی

 (43)کند.ر نمیهای زنان است، چندان هم بد کادادن تجربه

نظام امری  بلکه  نیست،  مرد  چند  رذالت  محصول  جنسی  بهآزار  و  واقع  مند 

کند که اشکال هنجاری روزمره و  سازی شده است. نیکوال گیوی استدالل میطبیعی

انگاشته دگرجنسشدهمسلم  هنجارباوری  برای ی  فرهنگی  داربستی  همچون  گرایی 

گرایانه  جنسکند که سکس دگرو استدالل میطور مشخص ابه (44)کند.تجاوز عمل می

ی فاقد سکسوالیته و مردِ به دنبال  برمبنای هنجارهای جنسیتی زن منفعل و پذیرنده

است. ضروری  و  آنی  جنسی  داربست   (45)خالصی  این  باید  جنسی  آزار  علیه  کنش 

ذره  زیر  طریق  از  هم  آن  کند،  تخریب  را  و  فرهنگی  سکس  گذاشتن  جنسیتی  بین 
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این امر باید از طریق ترکیبی از آموزش، نقد    (46)ها.یته به گسترده ترین روش سکسوال 

تعیین ابعاد  از  یکی  و  شود  حاصل  اجتماعی  کنشگری  و  ایجاد کنندهفرهنگی  آن  ی 

هایی برای دختران و زنان است تا بتوانند نیروی جسمانی، اشتیاق و فراست الزم فرصت

 نند. یافته کسب کرا برای عاملیتی تجسم

نهد  بخشی پیش میچارچوب بازتولید اجتماعی رویکردی به سکسوالیته و حیات

تواند در تعمیق این مفهوم از داربست فرهنگی تجاوز مشارکت کند. هنجارباوری که می

ی روابط قدرت ریشه دارد. ما  بخش درون شبکه گرایی در کردارهای حیاتدگرجنس

یا غیبت آن را ذیل اشتغال به اشکال مختلفی از کار مزدی    15فهمی از عاملیت تبلوریافته

ها  ایم که خود این فعالیتهای فراغت اتخاذ کردهو غیر مزدی، و همین طور فعالیت

ی گرایش جنسی یافته،  اند که مبتنی است بر طبقه حول تقسیم کاری سازمان یافته

سلسله  و  بهرهجنسیت  نظم  چارچوب  در  نژادی  زمینهکشانهمراتب  در  و  جهانی  ی ی 

 تاریخ استعمار و امپریالیسم. 

های مردان دیگر تا حدی  های زنان و بدنهای خود، بدنهای مردان به بدننگرش

مبتنی بر تجارب کار است )یا آماده شدن برای برخی اشکال کار حتی در یک موقعیت(. 

اند  های روزمرهردار ای از کهنجارهای جنسیتی شده صرفاً گفتمان نیستند بلکه مجموعه 

داری ساختار ی سرمایهکه در ماتریسی از روابط قدرت که تولید و بازتولید را در جامعه

بخشد، سازمان یافته اند. مردان فهم خود از جسمانیت را تا حدی در طول اشتغال  می

عنوان دهند. بهی روابط قدرت مشخص شکل میبه اشکال مشخصی از کار در زمینه 

ی خودروسازی  اوایل قرن بیستم، هم چنان که تولید انبوه توسعه یافت، کارخانه  مثال در

های مدیریتی را توسعه بخشید که حول غرور مردانه سازمان یافته بود  فورد استراتژی 

وابسته  اعضای  مالی  تأمین  در  ریشه  خود  سنگین، که  کار  تحمل  توان  و  خانواده  ی 

داری درکی از عاملیت تبلور ن مناسبات کار و خانهای   (48)آور داشت.فرسا و ماللطاقت

کند که بسیار متفاوت از چیزی است که زنان ممکن است از راه کار بدون  یافته خلق می

ی  کند( شکل دهند. غرور مردانهمزد در خانواده )که وابستگی اقتصادی واقعی خلق می

توجهی با هم فرق دارد،  ابلهای قی تاکسی به شیوهاستاد دانشگاه، معدنچی، و راننده

 
15 . Embodied agency 
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از کار وخانواده و جایگاه مشخصی در تقسیم کار   پیکربندی خاصی  به  به  اما همگی 

 وابسته است.  

های مراقبتی مشغول شوند، حال، مزدی  تری دارد که زنان در فعالیتاحتمال بیش

ن فرد  یا غیر مزدی، که در مقایسه با کار در معدن و صنعت سنگین فهم متفاوتی از بد

بهایجاد می بر کار خود  استیدمن  نوباوه  عنوان معلم مدرسهکند. کارولین  ی کودکان 

گرفتند،  ها مرد، انگشتان کوچکی که دستانم را میکند: »بدنم طی این سالتأمل می

خواند به نحوی مرا از هر نوع گرمای کودکی که تکیه داده بود و کتابش را برایم می

کند که زنان و مردان دوروتی اسمیت استدالل می  (49)م بازداشت.«برخورد دیگری با بدن 

های  ها درگیر فعالیتتمایل دارند که جهان را }به اشکال{ متفاوتی بشناسند چرا که آن 

روزمره شناخت  کاری  اغلب  مردان  کار،  تقسیم  رایج  اشکال  در  هستند.  متفاوتی  ی 

ها از وجود »مبتنی بر بیگانگی سوژه مجردتری از کارشان دارند چرا که کارشان اغلب  

شان است.« این سبک زندگی فقط برای یک مرد میسر است چرا که جسمانی و مکانی

های او را به  کند، بچه کار زن در ساحت خانوادگی »که از خانه برای مرد مراقبت می 

مراقبت    شود از اوشوید، وقتی مریض میهایش را میکند، لباسآورد، بزرگ میدنیا می

بهمی تأمین میکند و  را  او  جور دیگری    (50)کند.«طور کلی تدارکات وجود جسمانی 

 کند. ایجاب می

ی انتزاعی شناخت، که تا حدی حول کردارهای مشخص کار و فراغت بنا  این شیوه

تعامالت   ماتریس  کل  از  جنسی  فعالیت  فهم  قالب  در  سکسوالیته  سپهر  در  شده، 

یابد. گیوی استدالل نتزع شده و حول دوگانگی ساختگی تبلور میی انسانی متبلوریافته 

شالودهمی از  یکی  که  مفهومکند  تجاوز،  فرهنگی  داربست  سکس های  از  پردازی 

گرایانه  گرایانه در قالب یک الزام مقاربتی است که »اساس سکس دگرجنسدگرجنس

ای محدود از سکس، دقیقه  این تعریف  (51)کند«عنوان دخول قضیب به واژن بنا میرا به

دهد منتزع ها را که فعالیت جنسی واقعی را شکل میها و زندگیی بدناز روابط پیچیده

نقطه را  آن  دگرجنسو  سکس  اوج  میی  هنجارباوری گرایانه  برای  الزام  این  سازد. 

شود،  ی زیستی تلقی میگرایی چندان بنیادین است که حول آن اروتیسم، رانهدگرجنس

های میعانی تراکم  تر و متغیرتر از این مدلدانیم اروتیسم بسیار پیچیدهحال آن که می

ی انتزاعی مرتبط با مردانگی در تقسیم  فشار و رهاسازی است. الزام مقاربتی با شیوه
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های بدنی و اجتماعی بین مردمی که به  یابد که در آن درگیریکار غالب ارتباط می

شود. زنان که احتمال ، تابعی از انتزاع الزام مقاربتی و انزال منی میاند دنبال لذت متقابل

تری دارد که سکسوالیته  شان مشتمل بر مراقبت باشد، احتمال کمرود کار معیشتیمی

 را ذیل این انتزاع محدود بفهمند. 

بازتولید اجتماعی حول تقسیم کار، روابط قدرت و برساخت استقالل و وابستگی  

اند. گیوی نشان  ابد که مسائل رضایت و اجبار جنسی را چارچوب بخشیدهیسازمان می

های  ی رضایت و اجبار حق مطلب را در مورد واقعیت بازتابدهد که چارچوب سادهمی

ی خاکستری بین دهد، که در آن بسیاری از تجربیات جنسی در حوزه زنان نشان نمی

ی آن که لزوماً میل آن را داشته باشند،  گیرد . زنان گاهی سکس دارند باین دو، قرار می

کنند انتخابی ندارند، وقتی حس اجبار و فشار بسیار قدرتمند  »وقتی که احساس می

کند  کند که ذیل آن »مرد فشاری اعمال میگیوی از تجربیاتی صحبت می  (52)است.«

نات را  آن خود  مقابل  زنان در  اما  ندارد  واقعی  یا  تهدیدکننده  فیزیکی  از که وجه  وان 

اند که نه اجباری بلکه ناخواسته  زنان از همراهی با سکسی گفته (53)بینند«مقاومت می

کرده که حق دارد آن را متوقف کند یا به خاطر آن که  بوده است »چرا که حس نمی

   (54)دانسته است چطور از آن امتناع کند.«نمی

نبی مردان و کمبود حس  جابهچارچوب بازتولید اجتماعی ابزار مهمی برای فهم حق

می رو  پیش  را  زنان  در  هنجارباوری عاملیت  فرهنگی  اشکال  از  فراتر  که  نهد 

سازد، در  پذیری و عاملیت میگرایی است. روابط قدرت نابرابر فهمی از آسیب دگرجنس

سازد. تیتی  یابی میان زنان و مردان میحالی که تقسیم کار انتظارات معینی از شخصیت 

 گوید: وضوح از این موضوع سخن میا ترسیم تصویر زیر بهباتاچاریا ب 

گران هتل  پستوی  سیاهدر  زن  برهنه،  سفیدِ  مرد  منهتن  در  پوست قیمتی 

کند تا او را به سکس وادارد. مرد، البته مدیر  درآمد پناهجویی را تعقیب میکم

المللی پول، سیاستمدار فرانسوی، دومینیک استراوس کان است و صندوق بین
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ی سابق  کار هتل استراوس کان، اهل گینه، مستعمرهخدمت  16زن، نفیسه الدیالو، 

 الحال به ایاالت متحده پناهنده شده است.  فرانسه است و فی

نگاری حقیقی سلب مالکیت بین این دو چهره دهد که »نقشه باتاچاریا نشان می

 (56)کند.«امتداد پیدا می

بازتولید رابطه  چارچوب  فهم  مشارکت در  با  در  اجتماعی  اجبار  و  رضایت  بین  ی 

اند، در ترسیم این  اشکال سکسوالیته که حول بیگانگی و سلب مالکیت سازمان یافته

 کند.  برداری از سلب مالکیت« مشارکت می»نقشه 

نابرابر، زمان های تبلور  ثبات، تاریخبندی الینقطع کار بیحول ساختارهای مزدی 

ی مراقبتی از صرفهبهذیل کار و فراغت، کمبود دسترسی به خدمات مقرون  جنسیتی

های بردگی و استعمار، تخریب حمایت اجتماعی، خشونت علیه زنان و  کودکان، تاریخ

اند،  ناهمنوایان جنسیتی، آسیب پذیری مهاجرانی که هنوز به لحاظ قانونی پذیرفته نشده

های جنسی، جنسیتی و نژادی،  و همسر، کلیشه  عنوان مادرانتظار جنسیتی از زنان به

فعالیت  در  شرکت  جنین،  سقط  و  بارداری  از  جلوگیری  وسایل  به  دسترسی  کمبود 

ی خشونت علیه زنان بر تجاوز جنسی سازمان یافته است. در این بحث من در زمینه 

جنس  کنم. الزم است به یاد داشته باشیم مردان و افراد خارج از مرزهای دو تمرکز می

گیرند و این که این امور هم در مجموعه روابط مشابهی  غالب هم مورد تجاوز قرار می

تری هست که درباره تنوع اشکال و  ی جنسیتی قرار دارد. چیزهای بسیار بیشاز سلطه 

طور خاص بر یک بعد تمرکز خواهم معنای آزار جنسی گفته شود؛ با این حال، من به

 کرد.

تر سلطه و تابعیت جای دارد و هر دو  در دلِ روابط وسیعداربست فرهنگی تجاوز  

دهند. آنجال  دهند و از آن راه به حیات خود ادامه میجلوه می  اجبار جنسی را طبیعی

ی ضروری مناسبات اجتماعی بین ارباب و برده  نویسد »اجبار جنسی جنبه دیویس می

خته شده است، بعد از شرایط این »فرهنگ تجاوز« چنان که امروز عموماً شنا  (57)است.«

ی آزار جنسی داری به حیات خود ادامه داده است: »الگوی نهادینه شدهمشخص برده
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داری نیز توانست به حیات  پوست چنان قدرتمند شد که بعد از الغای بردهزنان سیاه

دهد.« ادامه  شالوده  (58)خود  پشتوانه نژادپرستی  و  تجاوز  فرهنگ  است:  ی  آن  ی 

 (59)گیرد.«اش برای تشویق اجبار جنسی نیرو میی همواره از توانایی»نژادپرست

بهایده سکس  دگرجنسی  مردانگی  با  نسبت  در  که  فتح  ارتباط  عنوان  است  گرا 

گرایی سلطه دارد. فتح نظامی اغلب با اجبار جنسی توأم بوده است،  جامعی با جنسیت 

رماندهی نظامی ایاالت متحده  ی فنویسد: »سیاست نانوشته چنان که آنجال دیویس می

مند تجاوز را تشویق کند، چرا که سالح طور نظام ]در ویتنام[ چنین بوده است که به

نهایت قدرتمندی در ایجاد ترس و وحشت عمومی بود.« ارتش ژاپن در جنگ جهانی  بی

و ملتزنان چینی و کره تایوانی  بهای و  را  برده های دیگر  اسارت  عنوان  به  ی جنسی 

آسایشیم زنان  تعبیر  حسن  برای  )که  میگرفت  خوانده  یوشیمی دهنده  شدند(. 

  "غنیمت جنگی"عنوان  طور خصوصی تجاوز را بهگوید »نگرشی که بهمی  17یوشیاکی

های  امروزه درزندان  (61)کرد در میان تمامی سطوح ارتش ژاپن سیطره داشت.«تأیید می

شود: »آزار و ن سیاسی فلسطینی اعمال میاسراییل آزار و تحقیر جنسی علیه زندانیا

ی اشکال آن شامل اقدام برای تجاوز و تجاوز علیه زنان  اذیت جنسی و تحقیر در همه

 (62)شود تا آنان را از مشارکت در مبارزه بازدارد.«به کاربرده می

ی فاتح و تحقیر فرودست، روابط قدرت را تحکیم  گذاری سلطهآزار جنسی با نشانه

پذیری مرتبط است. کیمبرلی  . این }امر{ عمیقاً با اشکال موجود قدرت و آسیبکند می

پوست قربانی تجاوز مستلزم رسانی به زنان رنگینکند که خدمتیادآوری می  18کرنشاو

نیازهایی است که مستقیماَتخصیص منابع قابل برآوردن  برای  آزار جنسی   توجهی  با 

 کند: مرتبط نیست. او از یکی از کارکنان این خدمات نقل می

عنوان مثال، ممکن است زنی به دالیل متنوعی مراجعه کند یا تماس بگیرد: به

جایی ندارد که برود، شغل ندارد، پول ندارد، غذا برای خوردن ندارد، کتک خورده  

ش کردی تمام این نیازها را برآورده  ها تأمین شد یا تالاست و وقتی تمام این نیاز

 
17 . Yoshimi Yoshiaki 

18 . Kimberele’ Crenshaw 
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سازی، تازه ممکن است آن زن بگوید، راستی، در این میان، به من تجاوز هم  

سازد. یک فرد اول ها متفاوت میشده است. این امر انجمن ما را از مابقی انجمن

اولیه تازه وقتی شکمت سیر باشد، راحتاش را مینیازهای  توانی  تر میخواهد. 

 (63)ه چیزها گفتگو کنی.راجع ب

است.   بر گرفته  در  را  اجبار جنسی  و  رضایت  تبعیت،  و  مناسبات سلطه  بنابراین 

شناسیم، ریشه در آن دارد که زنان  ی رضایت جنسی که میگوید ایدهمی  19کرول پتمن

 بیش از آن که آزادی داشته باشند، آزادی نسبی دارند: 

شود  نظر جنسی مهاجم، پیش قدم میطور طبیعی« برتر، کنشگر و از  مردِ »به

طور طبیعی« منقاد یا منفعل است یا  کند که زنِ »به یا قراردادی را پیشنهاد می

تواند بر این اساس استوار باشد؛  ی جنسی برابر نمیبه آن »رضایت دارد«. رابطه 

ی تواند مبتنی بر »رضایت« باشد. شاید گویاترین وجه مسئله }به عبارتی{ نمی

رضایت این است که ما فاقد زبانی هستیم که در تشکیل شکلی از زندگی    زنان و

ی کنند رابطه شخصی به ما یاری کند که در آن دو انسان برابر، آزادانه موافقت می

 (64)بلند مدتی با یکدیگر بسازند.

نمونه کارفرما  کارگرو  بین  پایه  کاری  قرارداد  ترتیب،  توافق به همین  از  است  ای 

کنند،  عنوان برابرهای صوری با یکدیگر مالقات میابرابری. کارگر و کارفرما بهمبتنی بر ن

فروشد. کارگر دست آخر ناچار است }نیروی  خرد که دیگری مییکی توانایی کاری را می

اولیه نیازهای  به  تا  بفروشد  را{  آنکارش  تا  باشد،  داشته  زندگی دسترسی  جا که  ی 

مبارزه علیه   (65)دار شده است.«ا شکل قرارداد میانجیداری ب»مناسبات استثمار سرمایه 

های فراگیری باشد  ی تعامل نابرابریآزار جنسی باید برسر رضایت و نیز برسر فهم شیوه

پیچیده را  رضایت  میکه  همانتر  میسازند.  باتاچاریا  که  مدیریت  طور  »نهایتاً  گوید 

بافد که آسیب پذیرترین قشر کارگران  سکسوالیته و مدیریت کار تاروپود انضباطی را می

 (66)کند«جهانی را به هم وصل می
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 های اجتماعی و عاملیت تبلوریافتهجنبش

داری به اشکال مختلف برخی معیارهای گیوی  رسد کنشگری ضد سرمایهبه نظر می

ی تبلوریافتهی عاملیت  گرایی و توسعهبرای تأمل جنسیتی بر هنجارباوری دگرجنس

عنوان مثال، زنانی که در کنشگری زنان در طول اعتصابات  سازد. بهزنان را برآورده می

-1985های  ها در طول سالکاران علیه حصارکشی گودالی معدنجویانه غالباً ستیزه

 های غنی برای تکوین عاملیت را تجربه کردند: مشارکت داشتند، فرصت 1984

ای بارز های فردی و شور زیستنِ معترضانه به شیوهرتکشف استعدادها و مها

های تمامی زنان. پیوندی که آن جا شکل گرفت در بسیاری  و درخشان  در روایت

از موارد، قدرتمند بود، خصوصاً آن جا که زنان برای حمایت عملی و احساسی بر 

 (67)کردند.یکدیگر تکیه می

های درونی اتحادیه  ردشدگی از فعالیتها و احساس طهمچنین این زنان با تنش

کرد، »همچنان ناچار بودند با  ها از خودشان تغییر میروبرو بودند. در حالی که فهم آن

 (68)ی اتحادیه در طول اعتصاب روبرو شوند.«فرهنگ مردانه

  عنوان های مثبت کنشگری بهتواند فرصت»فرهنگ مردانه« و تهدید آزار جنسی می

گرایی را تضعیف کند.  ی هنجارباوری دگرجنسجایگاهی برای به چالش کشیدن شبکه 

در اعتصابات دانشجویی شهر    2012عنوان مثال، در فضاهای کنشگری در طول سال  به

زنان مورد آزار   20cup30903دراعتصاب    2015کبک و درسال   در دانشگاه یورک 

تناقضی هم در جهت تخریب و هم  بسیجگری اغلب تأثیرات م  (69)جنسی واقع شدند.

دگرجنس  هنجارباوری  تقویت  جهت  میدر  کنشگری  دارد.  بر گرایی  سرآغازی  تواند 

این مبارزه با وجود  باشد،  تعامل  اجتماعی فعلی،  اشکال جدید  ی سیاسی در ساختار 

دهد که ریشه در مردانگی تهاجمی دارند. استیو  هایی را در مرکز توجه قرار میکردار 

اغلب »در مقاومت    1930سازی در آمریکای دهه  گوید که کارگران اتومبیل می  21میر

 
 ای متشکل از اساتید قراردادی، مربیان و دستیاران اساتید در دانشگاه یورک. م.. اتحادیه  20

21 . Steve Meyer 
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شد،  شدن و بیکاری ناشی میهای ماشینیدر برابر به چالش کشیدن مردانگی که از دوره

 70جویانه و قهرمانانه را به کار گرفتند.«مردانگی مبارزه

رت کارفرما یا دولت  کردارهای تهاجمی مردانه اغلب به کنشگران در مواجهه با قد

اتحادیه کالسیک  سرود  که  است  جالب  است.  رسانده  را یاری  کسی  چه  »طرف  ها 

خواهی مرد باشی  پرسد، »میگیری؟« را یک زن، فلورانس ریکه، نوشته است. او میمی

ی مشابهی از شکن نکبتی؟« مردانگی مبارزه اغلب مبتنی بر مجموعهیا یک اعتصاب

بنیادین  رفتارهایی است که برای به بقای فرهنگ تجاوز  آزار جنسی  علیه  مبارزه  اند. 

هنجارباوری  کشیدن  چالش  به  و  مبارزه  در  جدیدی  ابتکارات  یافتن  معنی 

گرایی مسمومی است که اغلب به خاطر سودمندی تهاجم مردانه برای مبارزه دگرجنس

 همچنان در فضاهای کنشگری باقی است.

های کارگری،  وجود دارد. سازمان دادن اتحادیه   های دیگری هم برای مبارزهشیوه 

های دیگری که بسیار برای زنان مهم است. مسیر بسیج  های دانشجویی و جنبشاتحادیه

گوید که »زنان به خاطر می  22زنان تا حدی متفاوت از بسیج مردان است. لیندا بریسکین 

ی متفاوتی وارد  شان به شیوههای خانه/ خانوادهطور مسئولیت و همین  های کاریمحیط

میاتحادیه مصاحبه ها  در  فارست  ان  اتحادیه  شوند.«  که  زنانی  کارخانهبا  در  ی ای 

اند  ها تشکل یافتهسازی خودرو در مینزور انتاریو راه انداخته بودند، دریافت که آنقطعه

و برای   تا احترام و شأن اجتماعی کسب کنند، به آزار و اذیت جنسی خاتمه بخشند

 ( 72)ریزی کنند.عنوان کارگر و مادر برنامهتأمین نیازهایشان به

مبارزه در  شرکت  برای  متفاوتی  تجربیات  و  منابع  از  اغلب  بهره  زنان  سیاسی  ی 

شرقی رخ داد تا حد زیادی نیروی خود   در تنسی  1929اند. اعتصابی که در سال  برده

گرفت. بسیج اعتصاب محلی فتح سپهری عمومی را برای زنان را از کنشگری زنان می

پیش که  آورد  ارمغان  موقعیت  به  در  در  جوان  زنان  بود.  بسته  آنان  روی  به  اغلب  تر 

 کنشگری رویارو قرار گرفتند: 

 
22 . Linda Briskin 
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ر مبارزه پشت سر گذاشته در آغاز جنبش، دختران مبارز شاید مردان را نیز د

تری  های کمبودند، احتماالً به خاطر آن که نسبت به همکاران مردشان وابستگی

اتکا کنند، شاید  راحتی میداشتند و به توانستند بار دیگر به منابع مالی پدری 

فرهنگ همسان بودن و افزایش استقالل حاصل از کار کارخانه، این شجاعت را  

 (73)زد.سب تجربیات جدید دامن میانگیخت و به کبرمی

فرصت  زنان  برای  هنجارباوری  اعتصاب  جنسیتی  قواعد  از  تخطی  برای  هایی 

ای از دادگاه دو رهبر زن اعتصاب  جلسه هال به صورت   کرد.گرایی فراهم میدگرجنس

دست یافته است که متهم به سرپیچی از حکم بازداشت به سبب اعمال مجرمانه شان  

 شده بودند: 

شود، آنان زیربار  ویژه برای زنان تابو محسوب میبا استفاده از واژگانی که معموالً به

تجربه اصالً  نشدند.  قایل  آن  برای  احترامی  و  نرفتند  جنسیتسلیم  مخفی  ی  را  شان 

ای را کنندهکردند، در صف اعتصاب زبانی خشن و پرعشوه و زبان قانونی تحریک نمی

 اتخاذ کردند. 

ی اعتصاب موقعیتی خلق کرد که گونه، و سرشار از تجربه ی پرشور، بزمدر واقع فضا

از رفتارها رمانس و   در آن آزادی عشقی وجود داشت. »در شور آن لحظه در طیفی 

افراط کاری تریکسی پری  -سیاست درآمیختند   23از 
)که در فعالیت جنسی شهرتی   

 داشت( تا سیل ازدواج در میان دختران دیگر.« 

دا ساختار  احتمال  ضدتجاوز  آگاهانه  کنشگری  حول  که  کنشگرایانه  فضاهای  رد 

ورزی باشد و هم مردانگی تهاجمی  ی عشقنیافته باشد هم سرآغاز اکتشاف سرخوشانه 

الگوهای هنجارباوری دگرجنس به  پیوند میکه  آزار جنسی گرایی  با  خورد که همراه 

وزانه آزاد شده است. چنانچه وپاگیر راست و احتماالً تا حدی از بعضی فشارهای دست

 فرهنگ تجاوز آگاهانه آماج حمله قرار نگیرد، این ترکیبی سمی است.

 

 
23 . Trixie Perry 
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 گیری نتیجه

تر است. ی عامخواهانه های تحولمبارزه برای آزادی جنسی یکی از ابعاد مهم بسیج

تواند به  خودکار سایر تغییرات در زندگی اجتماعی نیست و نمی  آمدآزادی جنسی پی

داری، نژادپرستی، استعمار یا نابرابری جنسیتی حاصل شود.  دور از مبارزه علیه سرمایه

آورد که  هایی فراهم میچارچوب بازتولید اجتماعی ابزار مفهومی مهمی برای فهم روش

آن اجتماعی  ذیل  روابط  درون  سکسوالیته  میها  جای  تر  آزادی وسیع  چالش  گیرد. 

سازی زندگی روزمره با ساخت قدرت از پایین  جنسی در نهایت همان چالش دموکراتیک 

 است. 
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آشنا    یکتاب  زبانیمخاطب فارس  یدوبووار برا   مونی س  جنس دومِ:  مترجمان  ادداشتی

 هیعل  کیستماتیس  یهاضیکه نسبت به تبع  یافراد   شترِیبی قرن بیستم به بعد  از میانه است. 

ا  تیزنان حساس با    یخیتار  اتی جزئ  یکتاب سروکار داشته و دارند. نسبت به برخ  نیدارند، 

م ب  توانیکتاب  اما  داشت،  دوم  دیتردی نقد  تار   یامواجهه   جنس  با  منظر یاست  از  بشر    ی خ 

ی از  سازاند. آثار دوران دانسته  ستم یقرن ب  یِستینیآن را ستون تفکر فم  یاریو بس  ،یستینیفم

. نندیآفریم  زیهمزمانْ زبان نقد را ن  کنند،یکه مطرح م  یا ی انتقاد   یعالوه بر محتوا  این دست

ا زن زاده   یکه »آدم  میاده یاحتماالً شن  م،یرا نخوانده باش  جنس دوماگر    یاعتبار، حت  نیبه 

طرح کرد که موج    ییهاپرسش   ستمیقرن ب  یانه یدر م  جنس دوم.  شود«یبلکه زن م  شود،ینم

جنس آنها ارائه کند. دوبوار در    یبرا  یدی جد  یهاپاسخ  در نظر و عمل   دیکوش  سم ینیدوم فم
قرار گرفته است؟ چرا زن    «یگر ی»د  گاهیو چرا در جا  ست؟ یچ  ای  ستیزن ک  پرسدی م  دوم

فرودست    تیگوناگون زن نسبت به مرد در موقع  یهاشده و چرا در عرصه  ی»جنس دوم« تلق

 قرار داده شده است؟ 

مخاطب    یبرا   ش،یهانوشته   یبه رغم دشوار   ز، ی ن  فیلسوف فمینیست  باتلر  تیجود 

در مطالعات    (1990ی ) تیجنس  یآشفتگاو    رگذاریآشناست. کتاب تأثنام   یادیتا حد ز  زبانیفارس

را اشغال    جنس دوممشابه به    یگاهیجا  1990  یدر دهه  سمینیبسا در موج سوم فمو چه   رییکو

و    کند،یم  نییرا تب  تهیو سکسوال  ت،یجنس، جنس  انیم  زیتما  یتیجنس  یآشفتگکرده است.  

م به   دهدی نشان  جنس  از  ما  آنچه  م  کیولوژیب  یژگیو  یمثابهکه  خود    م،یکنی برداشت 

 است.   یو اجتماع  یخیتار  یابرساخته 

اینک ترجمهمقاله  اختیار دارید در سال  ای که  ی  در مجله  1986ی فارسی آن را در 

جله، که به سیمون دوبووار  این م  72ی  منتشر شد. در شماره   مطالعات فرانسه دانشگاه ییل

ی رویکرد فمینیستی دوبووار و به طور خاص مقاالتی در نقد  اختصاص یافته، مقاالتی درباره

های  او منتشر شده است. ضمن اهمیت این مجلد در مقام بازنگری تاریخی در مؤلفه   جنس دومِ

ی جودیت  « نوشته دوبووار   مونیس جنسِ دومِ  در تیجنس و جنسی »تفکر فمینیستی، مقاله 

جنس  ترین نقدها بر  ی یکی از مهم باتلر از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا عالوه بر ارائه 
 م یمفاه  ت یاهم  به  توجه  بااست.  آشفتگی جنسیتی  های باتلر در  زمان محل تکوین ایده ، همدوم

به ترجمه   میدواریام   متفکر،  دو  هر  یسو   از  شدهخلق  و  خوانندگان  برای  مقاله  این  ویژه  ی 

 های جنسی و جنسیتی مفید واقع شود. مندانِ مبارزات زنان و اقلیتعالقمندان و دغدغه 

*** 

https://www.jstor.org/stable/i347898?refreqid=excelsior%3Ada428c7aa5bbf03193e998c543e20a83
https://www.jstor.org/stable/2930225
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نمی زاده  زن  می»آدمی  زن  بلکه  دوبووار  صورت   [1]شود.«شود،  سیمون  بندیِ 

تدریج  داند که بهکند و جنسیت را وجهی از هویت میاز جنسیت متمایز می  جنس را

منظورِ های دیرپای فمینیستی تمایز میان جنس و جنسیت، به آید. در تالشدست میبه

نامتغیر، به لحاظ    جنسْرد این ادعا که آناتومی تقدیر است، تمایزِ پراهمیتی بوده است؛  

مفهومی   جنسیتبدن زنانه فهم شده، حال آنکه    1های واقعیِآناتومیک متمایز و سویه 

های  آورد، جنسیت حالت فرهنگی و فرمی است از آن مفهوم که بدن آن را به دست می

فرهنگ تماممتغیر  تمایزِ  این  با  است.  بدن  نمیپذیریِ  دیگر  ارزش عیار،  یا  توانیم  ها 

توانیم  شناختی نسبت دهیم، و نیز نمیزیست  ای اجتماعی زنان را به ضرورت کارکرده

 طبیعی و غیرطبیعی اشاره کنیم: بنا به تعریف،   ِبه طرزی معنادار به رفتارهای جنسیتی

جنسیت  غیرطبیعیتمام  بهها  معلوم  اند.  شود،  اِعمال  همواره  تمایز  این  اگر  عالوه، 

شدن به یک جنسیتِ ی یک جنسِ معیّن تبدیلیسته شود که آیا پیامد منطقیِ بانمی

ای علّی یا تقلیدی میان جنس  فرضِ وجود رابطهمعیّن است یا خیر. ]بدین اعتبار[ پیش

بودن است، و اگر این  بودن تعبیری فرهنگی از مادهشود. اگر زنو جنسیت تضعیف می

ی ماده بودگاهِ دلبخواهانهبودن نیست، پس ظاهراً بدنِ  ی مادهوجه بایسته هیچتعبیر به

جنسیتِ »زن« است، و هیچ دلیلی برای جلوگیری از امکان تبدیل بدن به بودگاهِ سایر  

های جنسیتی وجود ندارد. از این رو، حدوحدود تمایز جنس / جنسیت اشاره به ساخت

یافته با پیامدهایی است  های ساختهای طبیعی و جنسیت ایِ بدننوعی دگرآیینیِ ریشه

اند. به نظرم  ه بر اساس آن ماده»بودن« و زن»بودن« دو نوع بسیار متفاوت از بودن ک

بندیِ سیمون دوبووار در عبارتِ ای است که صورت ترین نکتهاین بینشِ آخِرْ برجسته 

 کند. شود« ارائه میشود، بلکه زن می»آدمی زن زاده نمی

 2ای ثابت و خودهمانه( مجموع femaleبر اساس چارچوب باال، اصطالح »ماده« )

فرض با استمرار کند )در ضمن این پیشاز امور واقعِ جسمانی طبیعی را مشخص می

( womanتغییرات کروموزومی به طور جدی به چالش کشیده شده( و اصطالح »زن« )

کند که از طریقش آن امور واقع معنای فرهنگی کسب  هایی را مشخص میانواع حالت 

 
1. factic 
2. self-identical 
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تامی فرد  پس  و    کنند.  ثابت  نسبتِ  مدعیِ  ربطی[  فعل  ]یا  حکمیه  نسبتِ  که  آنجا 

اندزه  ، یعنی فرد ماده است، پس جنسِ دیگری نیست. اما بیاستخودهمان باشد ماده  

. اگر جنسیت تفسیر فرهنگیِ استدشوار است که به طریق مشابه ادعا کنیم فرد زن  

بودنِ ی بسته فت ممیزه تغییرپذیر از جنس است، پس فاقد صُلبیت ]یا ثبوت[ است و ص

بودن، چه مرد، چه زن، چه هر جنسیتی، یعنی    هویتِ ساده را ندارد. واجد یک جنسیت 

ها، و از این رو، قرارگرفتنِ پویا درون میدانِ  درگیرشدن در تفسیرِ فرهنگیِ مداومِ بدن

دن بخشیپذیرفتن یا تحقق  3ی مقوالت وضعیِ مثابههای فرهنگی. جنسیت باید بهامکان

ها، یعنی همچون فرایندی برای تفسیر بدن و دادنِ فرمِ فرهنگی به بدن، درک  به امکان

زن  دیگر،  بیان  به  زنشود.  تن بودن  موضوعْ  است؛  وضعیت شدن  یک  به  دادن 

تواند زن زاده شود، بلکه فرایندی فعّال از  شناختیِ ثابت نیست که در آن فرد میهستی

 شده است. های فرهنگیِ دریافتردنِ امکانتصاحب، تفسیرکردن و بازتفسیرک

گویا فعلِ »شدن« برای سیمون دوبووار حاوی ابهامی تَبَعی است. جنسیت فقط 

تحمیل فرهنگیِ  ساختِ  فرایند یک  جنسیت  تعبیری  به  بلکه  نیست،  هویت  بر  شده 

گرانه است، های هدفمند و تصاحبای از کنشمجموعه   شدنساختنِ خودمان است. زن

»پروژه«  شدنزن  یک  سارتری  بیان  به  یا  است  مهارت  یک  برای  فراگیریِ  به    است 

به  »شدن«  وقتی  مشخص.  بدنی  سبک  یک  و  معنا  یک  پذیرشِ  و  معنای  کارگیری، 

ر به  رسد سیمون دوبوواشود، به نظر میدادن« تلقی  خودگرفتنِ هدفمند یا جسم»به 

ها به معنایی انتخابی باشند،  شود. اگر جنسیت از جنسیت متوسل می  4گراشرحی اراده 

به  جنسیت  از  صورت  این  دریافتمثابهدر  فرهنگیِ  ساختِ  میی  چه  فهمیم؟  شده 

روزها متداول شده که جنسیت را در حکم چیزی بفهمیم که منفعالنه تعیّن یافته؛  این

به شخصییعنی  نظامِ  یک  فالوس  5ییافتهتدستِ  زبان  یا  محور -مردساالر   6لوگوس 

 
3. modality 

4. voluntaristic 
5. personified 

مردانگی-، فالوسphallogocentricفالوگوسنتریک،  .  6 یا کالمِ  آلت جنسی لوگوس محور  فالوس همان  محور. 

می گرفته  نظر  در  اصلی  محور  اجتماعی  جهان  در  دیدگاه  این  طبق  که  است  فالوگوسنتریسم،  مردانه  شود، 

phallogocentrism  به تا  شد  طرح  دریدا  سوی  از  که  است  ناهنجاری  نوعی  واسازی  و  انتقادی  تئوری  در   ،
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کند و بر آن مقدم است. حتی اگر این فهم  که خودْ سوژه را تعیین می  یافتهساخت  

ساخت  جنسیت  که  باشد  نظامیافتهدرست  چنین  از  ی  پرسش  کماکان  است،  هایی 

وی بدن  سویه رسازوکارِ مشخص این ساخت ضرورت دارد. آیا این نظام جنسیت را یک

تمامی مُنقاد  نگارد که به این اعتبار بدن یک میانجی صرفاً منفعل است، پس سوژه بهمی

های مختلفی را که با آنها جنسیت به طور فردی بازتولید است؟ همچنین، چگونه شیوه

نو برساخت  از  بازتولید جنسیت  شده توضیح می  7و  عاملیت شخصی در  دهیم؟ نقش 

بستری، چ نظریه بسا صورته چیست؟ در چنین  از  دوبووار  ی جنسیت بندی سیمون 

مجموعه  چالشمتضمنِ  فرایندی  ی  حد  چه  تا  جنسیت  »ساختِ«  مثل:  باشد،  هایی 

سازیم و در آن فرایند ]به[ جنسیت خود  است؟ ما به چه معنا خود را می  8خودبازتابی 

 ؟ شویممی  ]تبدیل[

نشان بدهم که چگونه شرحِ سیمون دوبووار از ]واجد[ یک    خواهم در ادامه می

شدن« به ابهام درونیِ جنسیت در حکم هم »پروژه« و هم »ساخت« فیصله جنسیت »

پذیری  ی انتخاب و هم فرهنگمثابهشدن« هم بهدهد. وقتی واجد یک جنسیت »می

رابطهفهم می این اصطالحات سست میشود،  میان  متضادِ  با  شی معموالً  ود. دوبووار 

های فرهنگی که هم  داشتن »شدن« جنسیت را در مقام بودگاه بدنیِ امکانمبهم نگه

ابداعی هم  و  صورتدریافتی  میاند  جنسیت  بندی  از  او  تئوری  حساب،  این  با  کند. 

درباره اگزیستانسیال  دکترینِ  بازتفسیرِ  بهمتضمنِ  که  است  انتخاب  آن ی  موجب 

جنسی»انتخاب  یک  جسمیتکردنِ«  حکم  در  امکانت  شبکه یافتگیِ  درون  از ها  ای 

 شود. دار فهم میهنجارهای فرهنگیِ عمیقاً ریشه

 
)تمرکز بر    phallocentrismی  امتیازهای مردانه )فالوس( در ساخت معنا اشاره کند. این کلمه ترکیب دو واژه 

و   مردانه(  درید  logocentrismدیدگاه  است.  جهان(  به  معنا  انتساب  در  زبان  بر  دیگران  )تمرکز  و  ا 

phonocentrism   کرده معرفی  فالوگوسنتریسم  مکمل  را  نوشتار  بر  گفتار  اولویت  در یا  را  ایده  این  دریدا  اند. 

، ترجمه و گردآوری 1399ی افالطون« خود مورد بررسی قرار داده است. ن. ک به: واژگان تخصصی دریدا،  »داروخانه

 . م.  45و  44معصومه شاگردی، نشر علم، صص 
7. reconstituted 
8. self-reflexive 
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 دکارتی   ابدان سارتری و ارواح

شناختی کنیم معمایی هستینحوی جنسیت خود را انتخاب میاین تصور که ما به

ر جایگاهی خارج کند. در نگاه اول شاید ناممکن به نظر برسد که بتوانیم درا طرح می

از جنسیت قرار بگیریم و از آنجا با فاصله جنسیتِ خود را انتخاب کنیم. اگر ما همواره  

رفته یافتهپیشاپیش جنسیت فرو  جنسیت  در  و  که ایم  را  آنچه  اینکه  گفتنِ  پس  ایم، 

گویی به  کنیم چه معنایی دارد؟ این رأی نه فقط همانپیشاپیش هستیم انتخاب می

اش را  شدهکننده بر جنسیتِ انتخابکه تقدمِ عاملِ انتخاببلکه از آنجاییرسد،  نظر می

می فرض  نفْسمسلّم  از  دکارتی  دیدگاهی  گویی  ساختاری    9کند،  یعنی  دارد، 

بالد. این دیدگاه  زید و میدارد که مقدم بر زیستِ فرهنگی و زبانی می  10ایگوشناختی

ی ساختِ زبانیِ عاملیتِ شخصی در تضاد است های معاصر دربارهی نفْس با یافتهدرباره

مسئله  این  چون  دیدگاو،  تمام  دربارههی  دکارتی  میهای  نظر  به  است،  ایگو  رسد  ی 

هستیفاصله آن  ی  نهایی  تأیید  امکان  مانعِ  زبانی  و  فرهنگی  زیستِ  از  آن  شناختیِ 

اشد که ما از  شود. اگر ادعای سیمون دوبووار داشتنِ انسجام است، اگر این درست بمی

شویم«، پس او باید  مان »میهای اختصاصی و ارادی جنسیت ای از کنشخالل مجموعه 

نیازی  منظوری غیر از یک کنشِ دکارتیِ المکان داشته باشد. عاملیتِ شخصی که پیش

برای   جسمیت   پذیرفتنِمنطقی  بر  دالِ  است،  جنسیت  عاملیت یک  این  خودِ  زدایی 

به جنسنیست؛  به  ما  مییت واقع،  تبدیل  بدنمان  به  نه  باشد شویم،  قرار  اگر  هایمان. 

به دیدگاه دوبووار نظریه  ابتدا  باید  بفهمیم،  روح دکارتی  از  رها  را  دوبووار  ی سیمون 

 زدوده بپردازیم.  های ارواحِ جسمیت ی امکانها و تأمالتش دربارهی بدندرباره

نوع  چه بگوییم آگاهی بر بدن مقدم است، و چه بگوییم آگاهی سوای بدن هیچ  

سارتر   و نیستیِ هستیهر دو ادعاهایی است که در  – ای ندارد شناختیوضعیت هستی

انکار مییکی و  تأیید  دوگانهدرمیان  ناهمخوانیِ  این  دکارتی در  شود و  / بدنِ  ی ذهن 

واقع، در  شود. به، هرچند با جدّیت کمتری، دوباره پدیدار میسیمون دوبووار  جنس دومِ

کردنِ رئوس مطالبِ سارتری برای  توانیم تالشی را در راستای رادیکالیزهمی  جنس دوم
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  و نیستیِ  هستیاز آزادی ببینیم. در فصل »بدن«    یافتهکردنِ مفهومی جسمیت وضع

دارد و نیز  را به خود مشغول می  ی سارترگرایی، که مدام اندیشهسارتر نوعی دکارت

تالش سارتر برای رهاکردن خودش از روح دکارتی، بازتاب یافته است. هرچند بنا بر  

،  [2]استدالل سارتر حدود و صغور بدن با هویت شخصی یکی است )»من بدنم هستم«(

 ینقطهو همچنین بنا به اظهار سارتر آگاهی به یک معنا فراتر از بدن است )»بدنِ من 
نقطه  عزیمت مناست،  که  عزیمتی  می  امی  فراتر  آن  از  حال  عین  در  .  [3]روم...«(و 

زدوده یا  ی جسمیت کوشد خصیصه کند بلکه میگرایی را رد نمیی سارتر دکارتنظریه 

به  فرارونده مربوط  اساس  از  اما  متناقض،  امری  حکم  در  را  شخصی  هویتِ  ی 

ی تعالی( و بدنْ ذاتیِ واقعیت انسان  مثابهی آگاهی )بهدوگانه یافتگی بفهمد.جسمیت 

است، و طبق نظر سارتر تالش برای تعیین هویت شخصی تنها در یکی یا در دیگری،  

 پوشد.  ای است که از واقعیت چشم میپروژه

انگاریِ  ی پیشمثابهاز بدن را به  11ی سارتر به »فراتر رفتن« توان اشارهکه میبا این

را در حکم   12بخشی به نفسخواند، اما کافی است فقط این تعالیی ذهن / بدن  دوگانه

ای ایستا نیست، بلکه  انگاره رد شود. بدن پدیدهحرکتی جسمانی درک کرد تا آن پیش

مند و نوعی میل است. بدن، در حکم یک شرط نیرویی جهت  13مندی، حالتی از نیت

دست  خویش  برای  از  فراتر  که  است  موجودی  جهان،  به  مییابی  بدن  رفتار  کند، 

(  entityی )نیروبخشِ یک ارجاعِ ضروری به جهان است و، از این رو، هرگز یک هستنده

این انسانی  همان نیست. بدن در مقام بستر و کشتطبیعیِ  تمامی جدوجهدهای  بومِ 

اند که  هاییامکانها در پی  شود. از آنجا که به زعم سارتر تمام انسانتجربه و زیسته می

نیافته  تحقق  غیرقابلهنوز  اصل  در  یا  انسانتحققاند  پس  اندازهاند،  تا  »ورای« ها  ای 

ای جسمانی است؛ بدن یک امر انسانْ تجربه   14آمیزِ خلسهاند. اما این واقعیت  خودشان 

  شدن است. در واقع، به زعمِ ( نیست، بلکه حالتی از  existenceجان از وجود )واقعِ بی
 

11. surpassing 
12. self-transcendance 
13. intentionality 

14 .static-ek:ecstatic   آمیز را در اینجا در نظر بگیرید. م.ی ایستایی خلسهجنبه ؛ 
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شود، زیرا بدن همواره در جویش  سارتر، بدنِ طبیعی فقط در حالت فرارونده موجود می

را به    15توانیم این احتمالِ وقوع ها دخیل است: »هرگز نمیانسان به سمت تحقق امکان

ایم، و برای ما  خودی خود درک کنیم زیرا بدن ما برای ما است؛ زیرا ما یک انتخاب

ناپذیر دقیقاً شرط الزمِ این است که خودمان... این بدنِ فهم  کردنِبودن یعنی انتخاب

 [4]شوم.«موجود نمی ناگهان، من انتخابی وجود داشته باشد 

اش  سیمون دوبووار بیش از آنکه سارتر را رد کند او را در منتهاالیه غیردکارتی

را در  نویسد »بهتر است فعل »موجودکردن«می و نیستی هستیسارتر در  [5] فهمد.می

را   بدنش  آگاهی  بگوییم  و  ببریم  کار  به  دارد[  مفعول  به  نیاز  ]که  متعدّی  حکم فعل 

می کاربرد    [6]...کندموجود  با  ندارد  فاحشی  تفاوت  »موجودکردن«  متعدّیِ  صورت 

شدن به یک  ی دوبووار از فعل »شدن«، و گویا به زعم دوبووار تبدیلکنندهسالح خلع

جسم امتدادِ  نوعی  انضمامیجنسیت هم  نوعی  و هم  صورت انی  سارتری سازیِ  بندیِ 

شدن« بر جنسیت، سازیِ وجودِ جسمانی بر جنس و »جاکردن همساناست. او با جابه

ی او تنش موجود کند، اما در نظریهشناختیِ جمع اضداد را لحاظ میضرورت هستی

طبیعی به سوی    میان بودن »در« و »فراتر« از بدن نیست، بلکه تنش در حرکت از بدنِ

شود داللت  شود، بلکه زن مییافته نهفته است. اینکه آدمی زن زاده نمیبدنی فرهنگ

یافتگی  زدوده به جسمیت بر این ندارد که این »شدن« گذرکردن از راهِ آزادیِ جسمیت 

واقع، فرد از ابتدا بدنِ خویش است و فقط پس از آن جنسیتِ خویش فرهنگی است. به

یافته است؛ یعنی حرکت از  از جنس به جنسیت ذاتی زندگی جسمیتشود. حرکت می

یافتگی. با آمیختن واژگانِ سارتری با  یافتگی به نوع دیگری از جسمیت نوعی جسمیت 

توانیم بگوییم که »موجودکردنِ« بدن فرد در شرایطِ به لحاظ واژگان سیمون دوبووار می

 شدنِ فرد است. جنسیت ]تبدیل[ کم تا حدی، به معنی ]به[فرهنگی انضمامی، دست

ناپذیر« در  ی امرِ »فهممثابهی بدنِ طبیعی بهبرداری از آرای سارتر دربارهنسخه 

ما هرگز   گیرد.شود که سیمون دوبووار جنسیت را طبیعی در نظر نمیجایی نمایان می

کنیم  ی »جنس«مان تجربه نمیمثابهخودمان را در حکم بدنی محض و مجرد، یعنی به

نمی تجلییا  از  خارج  را  خود  جنسِ  هرگز  زیرا  جنسیت شناسیم،  مقامِ  در  اش 

 
15. contingency 
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یافته    شده همواره پیشاپیش جنسیت شناسیم. »جنس«ِ زیسته یا »جنس«ِ تجربه نمی

توان آن را یافت  شویم، اما از موضعی که نمییهایمان ماست. ما ]تبدیل به[ جنسیت 

دقیق عبارتِ  به  نمیو،  امری تر،  طبیعی  بدنِ  سارتر  نزدِ  دارد.  وجود  گفت  توان 

ی شروعِ غیرواقعی برای توجیه ناپذیر« است و، از این رو، بدن طبیعی یک نقطه»فهم

وبووار فرضِ مسلّمِ  یافته است. به همین ترتیب، نزدِ سیمون دی امر زیستمثابهبدن به

دهد که جنسیت را همچون  ای غیرواقعی صرفاً به ما اجازه می»جنس« در حکم مکاشفه

ای غیرطبیعی، یعنی همچون وجهی به لحاظ فرهنگی حادث از وجود بفهمیم. از پدیده

زیستِ جسمیت  به  یا مقدم  به فرهنگ  از یک موضع مقدم  نه  ما  رو،  بلکه  این  یافته، 

درون ش ]به[ جنسیت ضرورتاً  آنها  ]تبدیل[ میرایط  نزد سیمونشویم. دستمان   کم 

 گیرد. دوبووار روح دکارتی آرام می

رَویِ  شدن پیشمندِ این شویم«، ولی حرکت زمانهایمان »میاگرچه ما جنسیت

ای  خطی ندارد. خاستگاهِ جنسیت به لحاظ زمانی گسسته نیست، زیرا جنسیت از نقطه 

نمی آغاز  زمان  از  شاز  جنسیت  تعبیری مهمْ  به  ثابت شود.  فرم  آن در  از  ود که پس 

پذیر قابل ردیابی نیست، دقیقاً به این دلیل که خودِ جنسیت فعالیتی  منشأیی تعریف

ی محصول مناسبات مثابهآغازگر است که پیوسته در حال وقوع است. جنسیت دیگر به 

ه و روشی است معاصر برای شود، جنسیت راهای دور فهم نمیفرهنگی و ذهنی گذشته

تعیین  برای  است  راهی  جنسیت  آینده،  و  گذشته  فرهنگی  هنجارهای  سازماندهیِ 

موقعیت خویشتن با توجه به آن هنجارها، و جنسیت روشی است پویا برای زیستنِ بدن 

 آدمی در جهان.  

 انتخاب  یمثابهجنسیت به

زند  ست به این انتخاب نمیای دکند، اما او از فاصلهفرد جنسیتش را انتخاب می 

شده  کننده و جنسیتِ انتخاب شناختی بین عامل انتخابی درنگی هستیدهندهکه نشان

فضایی غیرواقعی است، اما این پرسش    16گرِ« خودخواسته باشد. فضای دکارتیِ »انتخاب
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رفته فرو  آغاز در جنسیت خود  از  ما  اگر  است:  باقی  پس جنسیت به قوت خود  ایم، 

ی نوعی انتخاب چه معنایی دارد؟ سیمون دوبووار دیدگاهش را در باب جنسیت بهمثابه

بازبرساخت و تفسیرِ روزمره از دکترین سارتر در ی پروژهمثابهبه ای الینقطع و کنشِ 

شناختیِ دشوارْ یک معنای  گیرد و به آن ساختار معرفتبرمی  17باب انتخاب پیشاتأملی 

انضمامی می انفرهنگیِ  پیشاتأملیْ کنشی ضمنی و خودجوش است که  بخشد.  تخابِ 

تمامی آگاهانه نیست، اما برای آگاهی  نامد. این انتخاب به می  18واره« سارتر آن را »معرفت 

کردن متوجه  قابل دسترسی است، این نوعی انتخاب است که ما فقط پس از انتخاب

ووار در ارجاع به این رسد سیمون دوبایم. به نظر میشویم که چنین انتخابی کردهمی

شود بر این مفهوم از انتخاب تکیه نوع کنش ارادی که جنسیت از طریق آن پذیرفته می

ای ظریف کند. پذیرفتن جنسیت در یک آنْ ممکن نیست، پذیرفتنِ جنسیت پروژهمی

به[ یک جنسیتْ شدن   گنجد. ]تبدیلندرت در فهم تأملی میو راهبردی است که به

آگاه از تفسیر یک واقعیت فرهنگی مملو از رانشی و در عین حال ذهنفرایندی درون 

قیدوبندها، تابوها و تجویزهاست. انتخاب برای پذیرفتنِ نوع خاصی از بدن، برای زیستن 

ملبس شیوهیا  به  بدن  به  فرد  با  شدنِ  پیشاپیش  که  است  جهانی  متضمنِ  ای خاص، 

کردن یک جنسیتْ تفسیرکردنِ  خابهای جسمانی استقرار یافته است. انتوسیاق سبک 

دریافت جنسیتیِ  شیوههنجارهای  به  سامانشده  نو  از  را  آنها  که  است  کند.  ای  دهی 

آفرینش رادیکالِ  کنش  یک  نه  پروژهجنسیت  بلکه  آغازِ گری،  برای  است  ضمنی  ای 

ای تجویزی نیست که بایستی  ی تاریخ فرهنگی آدمی به روش خودش. این وظیفه دوباره

 ایم. ای است که همواره برایش تالش کردهانجام آن تالش کنیم، بلکه وظیفه برای 

،  [7]اندو دیگران تفوِق یک چارچوب اگزیستانسیال را نقد کرده  19میشل لو دوف 

است که قربانیانِ سرکوب   20گرایی«دادنِ »صورتی کالسیک از ارادهبه از نو رواج   نقد آنها

کند. وقتی دکترین  شان به طرزی ناآشکار سرزنش میکردنِ« موقعیتانتخابرا برای »
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زمینه  چنین  در  اگزیستانسیال  میانتخابِ  کار  به  بیای  اما  رود،  است،  ناآشکار  تردید 

امکان از  را  توجه  که  است  سوءکاربرد  نوعی  کاربردی خودش  توانمندسازِ چنین  های 

سازی که سیمون دوبووار در  شناسیِ قربانیسازد. پدیدار( منحرف میpositionموضع )

دهد که سرکوب، به رغم ظاهر و  دهد نشان میمفصّل شرحش می  جنس دوم سرتاسرِ  

اجتناب بارِ  رغمِ  بهناپذیریبه  است.  حادث  امری  اساس  از  عرصهاش،  از  ی عالوه، 

سرکوب  21شدگی شیء سرکوبگفتمان  و  میگر  استخراج  را  خاطرنشان  شده  و  کند، 

آورد که انسان کننده فقط تا جایی دوام میسازد که هنجارهای جنسیتیِ سرکوب می

گوید که سرکوب  مکرر به سراغ آنها برود و به آنها زندگی ببخشد. اما سیمون دوبووار نمی

زنجیره  راهِ  انتخاب از  از  میای  زاده  انسان  برجسته های  کارهای  در شود.  دوبووار  ی 

تاریخ مبنایانسان این است که نظام  شناسی و  از  او  های  های سرکوبگر ریشه آگاهی 

آورند که  ها فقط تا حدی دوام میای دارند. نکته این است که این نظاممادی پیچیده

هنجارهای جنسیتی به طور ضمنی و در عین حال مصرانه از طریقِ راهبردهای فردیِ 

ی  مقابل دیدگاهِ کمتر پیچیدهکمابیش پنهانِ زمانِ حال دنبال شوند. دوبووار ورایِ و در  

ی تصاحب استفاده  از دستگاهِ فکری اگزیستانسیال برای فهم لحظه  22شدن«،»اجتماعی

دهد. دوبووار با تأکید بر تصاحبْ  شدن رخ میای که در ظرف آن اجتماعیکند، لحظهمی

ان را سازد که انسپذیری فراهم میی فرهنگ های توجیهیِ پدرساالرانهبدیلی برای مدل

گیرد که، به معنای دقیق کلمه، به شکل  فقط در مقام محصول علل متقدم در نظر می

می تعیّن  امکانفرهنگی  برای  جایی  رو هیچ  این  از  و  تحول یابد،  عاملیت  های  آفرین 

 گذارد. شخصی نمی

کوشد این تحلیل را به گمانم دوبووار با موشکافیِ سازوکارِ عاملیت و تصاحب می

بخشی غنی کند. ستمْ نظامی قائم به ذات نیست که با افراد یا در مقام   رهاییبا پتانسیلِ

ی نظری برخورد کند یا آنها را در حکم آلت دستِ فرهنگیِ خود تولید کند. ستم  ابژه

 
21. reification 
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آورش به مشارکت فردی در مقیاس نیرویی دیالکتیکی است که برای حفظ زیستِ زیان 

 وسیع نیاز دارد.

گذارد  را که جنسیت بر دوش ما می  [8]  23قیم آن بارِ آزادیسیمون دوبووار مست

نمی  قرار  مالحظه  میمورد  او  دیدگاه  از  اما  نحوهدهد،  هنجارهای  توانیم  کارکرد  ی 

درمی سلطه  تحت  را  جنسیت  عملِ  آزادیِ  که  کنیم  استنتاج  را  آورد.  مقیّدسازی 

دری زیاد است که اگر  قیدوبندهای اجتماعی مربوط به انطباق و انحراف جنسیتی به ق

آنها به یا زنبه مردم گفته شود  بیشترشان عمیقاً  واقع مردوار  نیستند، احساساتِ  وار 

اجرای صحیح مردبودگی )دار میجریحه  بودگیِ  ( یا زنmanhoodشود ]انگار که[ در 

(womanhoodخود شکست خورده باشند. به )  واقع، از آنجا که وجودِ اجتماعی به نوعی

شده وجودداشتن ابهام نیاز دارد، خارج از هنجارهای جنسیتیِ تثبیتنسیتیِ بیتعلق ج

جنسیتیِ  مرزهای  از  تخطی  ندارد.  امکان  معنادار  اجتماعی  لحاظ  به  مفهومی  در 

تواند داللت متافیزیکی  کند که میای را آغاز میجاییِ ریشه شده نوعی حسِ نابهتثبیت 

شدن از جنسیتِ  یافته است، پس خارج جنسیت به خود بگیرد. اگر وجود همیشه وجودِ

لحظه تثبیت  در  است.  وجود  همان  کشیدنِ  پرسش  به  نوعی  به  نابهشده  جاییِ  های 

ایم، با  هایی باشیم که شدهفهمیم خیلی لزومی ندارد جنسیت جنسیتی، که در آن می

های جنسیتی ایم که ذاتیِ زیستن در هیئتِ مرد یا زن یا سایر هویتبار انتخابی مواجه 

 ایم که با قیدوبندهای اجتماعی گرانبار شده است. است، و با نوعی آزادی مواجه 

ترک  از  و وحشت  قلمرو جنسیتِ  اضطراب  به  تجاوز  یا  تجویزی  جنسیتِ  کردنِ 

یک  وجودِ  ضرورتِ  گواهِ  نیز  و  جنسیتی  تفسیرِ  بر  اجتماعی  قیدوبندهای  گواهِ  دیگر، 

منش در  ذاتی  آزادی  یعنی  دشواریِ تفسیر،  مثالً  ترتیب،  همین  به  است.  جنسیت  أ 

به مادرانگی  پذیرش  در  اثر مثابهگسترده  همین  بیانگر  غریزی،  نه  نهادی  واقعیتی  ی 

ی مثابهی مادری بهی غریزهمتقابل قیدوبند و آزادی است. دیدگاه سیمون دوبووار درباره 

ساخته )یا  روبهوَهمِ  مناقشه  این  با  اغلب  فرهنگی  میی(  بسیار  رو  میلْ  این  که  شود 

شمول شود و به همین دلیل باید ارگانیک و جهان کننده حس میمعمول و بسیار قانع

ی فرهنگی است  کردنِ یک گزینهشمول در نظر گرفته شود. این واکنش خواستارِ جهان 

 
23. burden of freedom 
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ارگانیکی است که فرد   و مدعی است که این گزینشِ فرد نیست بلکه پیامد ضرورتِ 

مق یا  میمنقاد  نظر  به  است.  آن  به  طبیعیید  برای  تالش  در  و  رسد  سازی 

نهاد مادرانگی خصیصه شمول جهان انکار میای ی گزینهکردنِ  مادرانگی  شود؛ به  بودنِ 

اجباری    تنهای  مثابهاین سیاق، مادرانگی در عمل به گزینه، یعنی یک نهاد اجتماعیِ 

می برده  مادرانهپیش  احساسات  تفسیر  به  میل  ارگانیکْ  مثابهبه  شود.  نیازهای  ی 

انتخابی که فرد  تر برای پنهان تر است، میل عمیقی یک میل عمیقکنندهفاش کردنِ 

کند. اگر مادرانگی تبدیل به یک انتخاب شود، در آن صورت چه چیزِ دیگری ممکن  می

است؟ این نوع به پرسش کشیدن اغلب باعث سرگیجه و وحشت از امکانِ از دست رفتنِ  

اجتماعی و ترکقی اجتماعی صُلب میدوبندهای  و مقامِ  یک مکان  اینکه  کردنِ  شود. 

این اندیشه خوبی شناخته شده است، چهچنین وحشتی به  اعتبار را به  بسا بیشترین 

 ثباتِ ابداع بشر استوار است.بسترِ بیدهد که هویت جنسیتی بر می

 خودآیینی و ازخودبیگانگی

می ]تبدیل[  خود  جنسیت  ]به[  فرد  فقط  اینکه  و  است؛  توصیفی  ادعایی  شود 

می جنسیت  پذیرای  فرد  که  است  نمیمدعی  اما  با  شود،  باید  جنسیت  آیا  که  گوید 

از    جنس دومی خاصی پذیرفته شود یا خیر. طرح تجویزیِ سیمون دوبووار در  شیوه 

تجویزیِ او قابل تشخیص است.   تر است، اما در هر صورت اغراضِاش مبهم طرح توصیفی

شوند به نوعی مسیر  « میدیگریکردنِ اینکه زنانْ » اینطور که پیداست دوبووار با فاش

 نویسد:    خودبازیابی نیز اشاره دارد. او در نقدِ روانکاوی می

خورد. از شواهد پیداست که  زن با دو الگوی از خود بیگانگی فریب می

ناکامی است؛ اما ایفای نقش زن نیز خیال   برای زن ایفای نقش مرد منشأ 

در عین حال   – بودن  دیگریبودن، یعنی  بودن یعنی ابژهباطل است: زن

کناره  دیگریاین   دلِ  می  گیریِدر  باقی  سوژه  دشواری  خودْ  ماند... 

راستین برای زن این است که این گریزها از واقعیت را نپذیرد و در ضمن 

 (.  97، ص 1397لی باشد )دوبووار، به دنبال تحققِ خود در تعا
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جنسیت دهد که سیمون دوبووار مدلِ بیاین زبان »تعالی« از یک سو نشان می

پذیرد و گویا دوبووار غلبه بر  های زنان میی تصور هنجارینِ خواست منزله آزادی را به 

شان شدن به جنسیت ویژه برای زنانی که تبدیلکند، بهجنسیت به طور کلی را تجویز می

تعالی   آنجا که  از  از سوی دیگر،  است.  تعالی  و ظرفیت  خودآیینی  فداکردنِ  متضمنِ 

کند که  رسد، گویا تجویز دوبووار زنان را ترغیب میای مشخصاً مردانه به نظر میپروژه

یافته بپذیرند. به عبارت دیگر،  آن مدل آزادی را که اینک با جنسیت مردانه جسمیت 

آناتومی با  زنان  یافتهچون  هویت  هویتشان  این  و  اهداف  اند  خدمت  در  یابی 

یابی کنند، یعنی همان فعالیت  شان است، اینک آنها باید با »آگاهی« هویتگران سرکوب 

زنان یابندهتعالی به  او  بود،  این  اگر دیدگاه دوبووار  نشده است.  بدن محدود  با  ای که 

می مردبودن  ترویجفرصتِ  و  بودکنندهداد  تجویزی  که   ی  کنونی  آزادیِ  مدل  که 

شد که پس از آن زنان  بایست تبدیل به مدلی میی رفتار مردانه است میکنندهتنظیم

 آوردند.  خودشان را به شکل آن درمی

بدیل آنچه  از  بیش  خیلی  دوبووار  سیمون  گویا  این،  وجودِ  ارائه با  مذکور  های 

ی آگاهی  ووار دیدگاهی را دربارهگوید. از یک سو، سؤال این است که آیا دوبدهند میمی

گیرد )او روانکاوی را  پذیرد که در هر شکل و معنایی فراتر از بدن قرار مییا آزادی می

کند.( و  دهد که »موجود یک بدن است« تحسین میمی  به دلیل اینکه در نهایت نشان

درباره او  به   دیگریی  از سوی دیگر، بحث  به خوانشی  پ راه  از  انتقادی  ی روژهشدت 

خواهم بحث دوبووار  آید میبرد. در تحلیلی که در ادامه میزدایی میی جسمیت مردانه

ی هگل  ی بازنگریِ متن دیالکتیکِ خدایگان و بندهمثابهرا به  دیگریو    خودی  درباره

زدایی فریب ی جسمیت ی مردانه بخوانم تا نشان بدهم که، برای سیمون دوبووار، پروژه

 آخِر، غیر قابل قبول است. خویشتن، و در 

می تعریف  را  خویشتنش  خودش  که  خودبیانگری  تقابلی  »مرد«  به  کند 

« نیاز دارد، این »مرد« مدلی برای خودآیینیِ راستین دیگریمراتبی با یک »سلسله 

«، در دیگریسازد، یعنی آن »نیتِ تدابیر مرد را آشکار میکند، زیرا زن سوء فراهم نمی

بی ی مرد است. این حقیقت هگلی، که دوبووار آن را از طریق  شدهگانههر حال، خودِ 

یافته زدوده و »زن« تعیّنکند، وابستگی ذاتیِ »مردِ« جسمیتفیلترِ سارتری تصاحب می
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تثبیت می را  جسمانی  لحاظ  امکانکند. جسمیتبه  شرطی  به  فقط  مرد  پذیر  زدایی 

وار و ذاتیِ خود اشغال کنند.  های بندهی هویتمثابههایشان را بهشود که زنان بدنمی

هایشان که متضمنِ زیستن بدنِ فرد  )که این با »موجودشدن« بدن  اند شاناگر زنان بدن

خلقمثابهبه معانی  حاملِ  و  پروژه  یک  فقط  ی  زنان  اگر  نیست(،  یکی  است  شده 

ی ضرورت و نیاز بدنی  شدهنهانهای اند، اگر آگاهی و آزادی آنها فقط استحالهشانبدن

اند. با تعریف زنان در  ی بدنی را به انحصار خود درآورده باشد، پس در واقع زنان عرصه

« میدیگریمقام  قادر  »مردان«  میان«،  راه  از  بدنشوند  تعریفْ  دور برِ  را  هایشان 

زهایی غیر هایشان را چیهایشان بسازند و بدنبیندازند و خودشان را کسانی غیر از بدن

های آناتومیکِ متمایز  از خودشان بسازند. این »مردِ« دکارتی همان مردِ واجدِ خصلت

خصلت همان  »مرد«  یک  وقتی  تا  و  مینیست  نظر  به  است،  آناتومیکش  رسد  های 

ی یافتهای است که به طور مشخص زنانه است. این بُعد جسمیتکننده در عرصهشرکت

به خودِ او نیست و از این رو او واقعاً یک جنس نیست، فراتر  واقع متعلق  ی مرد بهتجربه 

پروژه یک  باید  است  جنس  از  فراتر  که  جنس  این  است.  جنس  و  از  اجتماعی  ی 

 کننده را آغاز کند تا از هویت متناقض خود آگاه نشود.  تفکیک 

« مقام  در  بدن  پیش میدیگریفرافکنیِ  عجیب  عقالنیتی  اساس  بر  که  «  رود 

ترازی تکیه دارد که اصول  های همگیری ستدالل منطقی، بر باورها و نتیجهبیشتر از ا

میجابه نقض  را  تقارن  یا  جسمیتجایی  »من«ِ  واقعیتی   ْزدودهکند.  با  را  خود   

  دیگری شناسد )روح، آگاهی، تعالی(، و از این نقطه بدنش ]تبدیل به[  غیرجسمانی می

او بدنی  شود. تا جایی که او در آن بدن جای گرفتمی ه، تمام مدت متقاعد شده که 

که در آن جای گرفته است، بدن او باید برایش عجیب، بیگانه، بدنی ازخودبیگانه   نیست

توان است، نمی  دیگریبه نظر برسد. از این اعتقاد که بدنْ    نیستو بدنی که متعلق به او  

ای  مردانه پدیده، حال آنکه »منِ«  هستندهایشان  به این نتیجه رسید که دیگران بدن

ارائه بهغیرجسمانی است. بدن  انکارشده و  بدن سرکوب–دیگریی  مثابهشده  یا  شده 

ی بدن به طور  مثابهبه  دیگرانبرای این »من« در حکم نگاه به    -شده سپس فرافکنی

شوند؛ آنها به تجسمِ خویشتنِ  می  دیگریشود. بدین سبب، زنان  ذاتی دوباره پدیدار می
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شود، وجودداشتن در بودن به ذات آنها تبدیل مییابند. این زیادیمیجسمانی دست  

می چیزی  آن  زن  یک  همانمقام  )یا  تاتولوژی  »یک  را  نامش  هگل  که  گوییِ(  شود 

 نهد. حرکت« میبی

دربارهاستفاده هگلی  دیالکتیک  از  دوبووار  سیمون  و  ی  خود    دیگری ی 

گذارد و در ضمن  ه را به بحث میزدودی دکارتی آزادیِ جسمیت های نسخهمحدودیت

دهد.  دست هنجارهای جنسیتی مردانه را مورد نقد قرار میمدل خودآیینیِ محفوظ به 

توان شود زیرا هرگز نمیزدایی ضرورتاً گمراه میبرای جسمیت  تالش و تعاقبِ مردانه

یگانه.  ی آن در فرم بشود برای ظهور دوبارهبدن را انکار کرد؛ انکار بدن وضعیتی می

شود برای زیستن یا »موجودشدنِ« بدن در حالتی از انکار. و  زدایی راهی میجسمیت 

بدن، همان بندهانکار  و  دیالکتیک خدایگان  آشکار  طور که در  را  آمده، خود  ی هگل 

 یافتگی انکار.  سازد مگر همان جسمیتنمی

 ی موقعیتمثابهبدن به

ی تعالی، نظراتش  مثابهر به آناتومی بهدوبووا  ی سیمون رغم ارجاعات پراکندهبه

بهدرباره بدن  نمیمثابهی  که  »موقعیتی«  و  »منظر«  رفت ی  فراتر  آن  از    24توان 

دهد که، همانطور که در آرای سارتر دیدیم، تعالی  ( نشان می73، ص  1397)دوبووار،

انگاره تشریحِ  هنگام  دوبووار  شود.  فهمیده  جسمانی  حیث  از  بهباید  بدن  ی  ابهمثی 

زنانه»موقعیت« بدیلی را در برابر دوگانگی جنسیتیِ جسمیت   زدایی مردانه و بندگیِ 

 دهد.  نسبت به بدن ارائه می

انواع    کم دو الیه دارد. بدن، در حکم بودگاهی موقعیتْ معنایی دستمثابهبدن به

جای  اجتماعی  بستری  بطن  در  پیشاپیش  که  است  مادی  واقعیتی  فرهنگی،  تفاسیر 

مجموعه باید  که  است  موقعیتی  بدن  همچنین  است.  شده  تعریف  و  از  گرفته  ای 

تفسیرهای دریافتی را بپذیرد و تفسیر کند. بدن دیگر به معنای فلسفی سنتیِ خود 

های تفسیری میدانی از امکان، بدن  شودهمچون »حد و مرز« یا »ذات« فهمیده نمی
تفسیرکننده دیالکتیکیِ  فرایندِ  بودگاه یک  بدن  از مجموعه است،  تفاسیر ی جدید  ی 
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ی مختصِ میان فرهنگ و  بندد. بدن به رابطهغیرتاریخی است که بر جسم نقش می

می بدل  راهانتخاب  فرد  بدن  »موجودشدنِ«  و  می  شود،  روشی شخصی  برای و  شود 

آنجا که هنجارهای جنسیتی به ا بازتفسیرِ هنجارهای جنسیتیِ دریافتی. از  پذیرش ی

کند، بازتفسیر آن هنجارها از خالل تکثیر و های اجتماعی عمل میی قیدوبندپشتوانه 

پذیر برای  غایت انضمامی و دسترس شود بههای جسمانی راه و روشی میتنوع سبک 

 کردن زندگی شخصی.  سیاسی

ی بدن طبیعی، و  در مقام موقعیتی فرهنگی بفهمیم، آنگاه انگاره  چنانچه بدن را

رسد. حد و مرز جنسیت، درواقع، یک »جنس« طبیعی بیش از پیش مشکوک به نظر می

امکانیعنی گستره زیسته ی  تفسیری  برای  متفارق،    25ها  لحاظ جنسی  به  آناتومیِ  از 

ای گیر افتاده  زن نهادهای فرهنگیکه در قید و بند خودِ آناتومی باشد، زیر وبیش از آن

بندی سیمون دوبووار اند. در واقع، وقتی صورت که به طور عرفی آناتومی را تفسیر کرده

شود که آیا جنسیت باید به هر  کنیم، روشن نمیاش دنبال میهای ناگفتهرا تا پیامد

دود است.  طریقی با جنس مرتبط باشد، یا این ارتباطِ عرفی خود به لحاظ فرهنگی مح

ای از »موجودشدن« بدن فرد است، و بدن فرد یک »موقعیت«، یعنی  اگر جنسیت شیوه 

شده یا بازتفسیرشده است، پس ظاهراً جنسیت های فرهنگیِ دریافتمیدانی از امکان

شود اینک تمامی فرهنگی. اینکه فرد ]به[ جنسیت خود ]تبدیل[ میای است بهمقوله 

کند. به این اعتبار، نه تنها  میان جنس و جنسیت داللت می  بر معنایی بیشتر از تمایز

ای  ظاهر هیچ حد و مرز ضروری کند، بلکه بهآناتومی ]فحوای[ جنسیت را دیکته نمی

 دهد. های جنسیت قرار نمیدر برابر امکان

هستی معناهای  گهگاه  دوبووار  سیمون  جنسیِ  هرچند  تمایز  به  را  شناختی 

دهد که آناتومی  ایرِ توضیحاتش به همان میزان نشان میدهد، سآناتومیک نسبت می

شناسی« میان امور واقع  های زیستبه تنهایی واجد داللتِ ذاتی نیست. در فصل »داده

کند که امور واقع طبیعی تنها  شود، و استدالل میطبیعی و داللت آنها تمایز قائل می

نویسد:  یابند. دوبووار میداللت میهای غیرطبیعیِ تفسیر  ی انقیادشان به نظامواسطه به
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به پونتی  مرلو  بیان می»چنانکه  یک گونهدرستی  او یک  کند، مرد  نیست؛  ی طبیعی 

ی تاریخی است. زن یک واقعیت بسته نیست، بلکه یک صیرورت یا شدن است، انگاره

بیان دیگر،   به  با مردان مقایسه شود؛  باید در صیرورتِ خویش  باید    هایامکانکه  او 

 (75، ص 1397تعریف شود.« )دوبووار، 

ی انسان وجود ندارد،  ی یک امر واقعِ طبیعی هرگز واقعاً در تجربهمثابهبدن به

معنا است، یک    محل وقوعبلکه فقط معنای حالتی را دارد که غلبه یافته است. بدن  

ت، یک شود: »در حقیق هایش شناخته میدار که تنها از خالل داللتپایدار و معنا  غیاب

تعالی  -وجود  جامعه معادل با یک گونه نیست، زیرا در یک جامعه است که گونه به مقام

یابد. افراد... بیشتر تابع طبیعت  از خویشتن به سوی جهان و به سوی آینده دست می

گرِ ماهیت  یابد که بیانهایی بازتاب میاست، و در آن امیال و ترس  اند که عرفثانوی

 (78، ص 1397)دوبووار، شان است.« ذاتی

پدیده رو  هیچ  به  خودبدن  شکلِ ای  تغییر  در  و  مرگ،  در  )مگر  نیست  همان 

معرفتی(. هر تالشی    های تعصب، و در سایرِ صورت دیگریای زن در هیئتِ  اسطوره 

محقق  تعریف  برای  به  بنا  فرهنگ  قلمروِ  به  ورودش  از  پیش  »طبیعی«  بدن  ساختنِ 

کند، بلکه خود او )زن/مرد(  ناظری که این پدیده را دنبال میناممکن است، زیرا نه فقط  

ای طبیعی  واقع، بدن هرگز پدیدهنیز در یک زبان فرهنگی مشخص سنگر گرفته است. به

ی یک بدن، بلکه همواره همچون بدنی که منقاد تابوها و قوانین مثابهنیست: »سوژه نه به 

از خودآگاه شده و به کمال می با  است  ارزش رسد و  به  را  ارجاع  های مشخصی خود 

بار دیگر ]میارزیابی می ارزش کند. و  را نمیگوییم که[  بر مبنای فیزیولوژی ها  توان 

شوند که این موجود به هایی میشناسی واجد ارزش استوار کرد؛ بلکه امور واقع زیست 

 ( 78، ص 1397کند.« )دوبووار، آنها اعطا می

به بدن  امری  مثابهادراکِ  و  ی  میان جنس  مطلق  تفاوت  بر  تنها  نه  غیرطبیعی 

کند که آیا اصالً جنسیت گذارد، بلکه تلویحاً این پرسش را طرح میجنسیت صحه می

می نظر  به  خیر.  یا  باشد  مرتبط  جنس  با  از  باید  یکی  آنکه  از  بیش  جنسیت  رسد 

یکی از بدن زن   عملکردهای آناتومی باشد، یکی از کاربردهای احتمالی آن است: »...

های اساسیِ موقعیت او در جهان است. اما آن بدن برای تعریف او در مقام یک  مؤلفه 
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ی راستینی وجود ندارد مگر آن چیزی از سوی  کند؛ هیچ واقعیت زندهزن کفایت نمی

از خالل فعالیت آگاه و  )دوبووار،  هایش در بطن یک جامعه تجلی مییک فرد  یابد.« 

 ( 79و  78، صص 1397

 بدنسیاست  

نمی که  اگر  چیزی  تنها  اگر  یافت،  را  ناب  بدن  بدن    توانمیتوان  یافت 

ی  رسد که نظریهیافته، یعنی بودگاهِ تفسیرهای فرهنگی است، پس به نظر میموقعیت

پرسد آیا جنس از همان ابتدا جنسیت نبود؟ سیمون  سیمون دوبووار به طور تلویحی می

توانیم  کند، اما میبت به بدن را دنبال نمیی منطقی دیدگاهش نسدوبووار خود نتیجه 

شدن دیدگاه دوبووار را ببینیم: ویتگ و میشل فوکو رادیکال  26در آثار مونیک ویتیگ

[؛  9دهد]آید« بسط میخودآگاهانه دکترین سیمون دوبووار را در »آدمی زن به دنیا نمی

وام نمیفوکو  حساب  به  دوبووار  سیمون  اما    آیددار  بود(،  مرلوپونتی  شاگرد  )هرچند 

اسطورهتاریخ جایگاه  و  بدن  کاملمندیِ  شکلی  به  را  طبیعی  »جنس«  تشریح  ای  تر 

نویسند، هر  های گفتمانیِ بسیار متفاوتی میهرچند ویتیگ و فوکو در زمینه  [ 10]کند.می

انگاره متفکر  میدو  چالش  به  را  طبیعی  جنس  استفادهی  و  ازکشند  سیاسی    های 

اجباری های زیستتبعیض شناختی را در راستای استقرار یک نظام جنسیتیِ دوتاییِ 

می نظریهبرمال  دو  هر  برای  رخ سازند.  فرهنگی  بستری  در  »جنس«  تبعیض  پرداز، 

دهد، که مستلزم این است که »جنس« دوتایی باقی بماند. مرزبندی تفاوتِ آناتومیکْ می

یست، بلکه خود کنشی است تفسیری و آکنده از  مقدم بر تفسیر فرهنگی آن تفاوت ن

هنجاری. ویتیگ خاطرنشان می به دو جنس  مفروضاتِ  تولد  نوزادان در بدو  کند که 

گیرد،  بندی در راستای اهداف اجتماعیِ بازتولید صورت میشوند و این تقسیمتقسیم می

ر از آن، چرا آنها  گذاری نکنیم، یا بهتی گوش تفاوتاما چرا آنها را برمبنای شکل نرمه

گذاری نکنیم که اصالً ربطی به آناتومی نداشته باشد؟ در مرزبندی  را به شکلی تفاوت

سازیم. و در  گذاری میی جنس هنجارهای مشخصی را برای تفاوتمثابه»جنس« به
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این مرزبندی می نیروی محرک  برنامهدل منافعی که  پیشاپیش یک  ی سیاسی  شود 

های این دوتایی در تعریفِ جنسیت، به  وکو با پرسش از قیدوبندنهفته است. ویتیگ و ف

سازند که احتماالً برای سیمون دوبووار قابل تصور نحوی جنسیت را از جنس رها می

این، نگاه دوبووار به بدن به تردید سنگ بنایی  ی »موقعیت« بیمثابهنبود. و با وجودِ 

 هایی. است برای چنین نظریه 

»موجودشدنِ«   ضمنی اگر  طور  به  فرد  که  است  معنی  این  به  فرد  جنسیت 

درباره فرهنگی حاکم  را میهنجارهای  بدن  تفسیر  بازنگری میی  یا  پس  پذیرد  کند، 

ی جنسیت تواند مکانی باشد که در آن نظام دوتاییِ محدودکنندهجنسیت همچنین می

برمی را  صورت خود  با  شیوه بندیاندازد.  جنسیت،  از  جدید  جدهای  یا  های  ادغام  ید 

ها  سازیِ جنسیت ی دوقطبیهای جاافتادهبراندازیِ تضادهای »مردانه« و »زنانه«، شیوه

می مغشوش  پیش  از  میبیش  قرار  خود  با  تقابل  در  دوتایی  تقابل  و  با  شود،  گیرد. 

دهد، و   تقابل دوتایی وضوح و قدرتش را از دست می ْی ابهامیافتن هدفمندانهجسمیت 

بهدانه« و »زنانه« فایدهدو اصطالح »مر را  از  مثابهمندی خود  ی اصطالحات توصیفی 

های متعددی به خود بگیرد، خودِ  تواند فرمدهد. از آنجا که ابهام جنسیتی میدست می

دهد که برای توصیف ای چندگانه را میی تکثیر پدیدهجنسیت نیز به این ترتیب وعده

 آن باید اصطالحات جدیدی یافت. 

های دیگری در کنار »مرد« و »زن« به  وبووار حرفی از امکانِ جنسیت سیمون د

اند که در هر مورد  های تاریخیکه مرد و زن برساختهآورد، اما تأکید او بر اینمیان نمی

واجد   دوتایی  نظام جنسیت  که  است  آن  از  حاکی  شوند  تصاحب  افراد  از سوی  باید 

های گوناگونی برای  خ داد که صرفاً راهتوان چنین پاسشناختی نیست. میضرورت هستی

شناختیِ جوهری بودن وجود دارد، اما این نگاه نوعی هستیبودن یا یک »زن« یک »مرد«

دهد: »زن« و »مرد«  برای جنسیت قائل است که اصل مطلب دوبووار را از دست می

ری و مقوالتِ وضعیِ وجودِ جسمانی هستند، و فقط از منظ  شکلی از بودن  پیشاپیش

عالوه ممکن است بپرسیم آیا  شوند. بههای جوهری ظاهر میرمزآلود همچون هستنده

ناهم ساختار  مورد  در  دوتایی  چیزی  ترتیبات  که  دارد  وجود  انسان  آناتومی  ریختِ 

میان شکل  به  را  می-جنسیتی  ایجاب  یافتهفرهنگی  وصف،  این  با  های  کند؟ 
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دهد  های جنسیتی چندگانه نشان میامهای سوم یا نظی جنسیت شناختی دربارهانسان

ناهم اهمیت می  27ریختی که خودِ  زمانی  میتنها  ایجاب  فرهنگی  منافع  که  کند،  یابد 

ضرورت  اساس  بر  موارد  اغلب  در  جنسیت  اینکه  بر  ضمن  تا  است،  خویشاوندی  های 

 های آناتومیک.  ضرورت 

شناختی ممکن است به لحاظ انسان  چارچوب اگزیستانسیال خود سیمون دوبووار

مدرن بیاید که به دنبال تخطی از  به نظر برسد، و فقط به کار اندک شماری پست ساده

باشند. اما قدرت بینش او بیش از آنکه در جذابیت آن برای   شدهمرزهای جنسِ تصویب

موجود   ای نهفته است که دوبووار در برابر وضعمعرفت عمومی باشد، در آن چالش ریشه

های تحول جنسیتی تنها در اختیار خِردی نیست که پا در  دهد. امکانفرهنگی قرار می

هگل غامض  آیین قلمروِ  در  بلکه  باشد،  گذاشته  ]اگزیستانسیال[  وجودی  های  گراییِ 

ای از تفسیرها،  ی حیات جسمانی قرار دارد. ادراکِ دوبووار از بدن در حکم سلسله روزمره

ی انداز« و خواه در حکم »موقعیت«، جنسیت را همچون عرصه خواه در حکم »چشم 

سازد. ]بدل به یک[  آشکار می ی ابداعی وضعیِ قوههای فرهنگیِ معناها و مقولهرسوب 

معنای گردن نهادن به و خلق یک موقعیت فرهنگی است.  جنسیت شدن توأمان به  

ابداعْ امکانی به دست    ی جنسیت در حکم دیالکتیک بازیابی و چنین نظرگاهی درباره

بدیل،  ی جنسیت، اگر نه بیدهد برای خودآیینی درونِ زیستِ جسمانی، که در نظریهمی

 نظیر است.کم

مقوله  یک  به  بدن  تبدیلِ  با  دکتریندوبووار  تفسیری،  وضعیِ  های  ی 

میجسمیت  بسط  را  پیشاتأملی  انتخاب  و  پیشیافتگی  که  مشخصهدهد  وجه  ی تر 

ای نامهو آخرین اثر زندگیسَنت ژنه: بازیگر و شهید  تا    هستی و نیستیز  کارهای سارتر ا

ی فلوبر بود. همانطور که سارتر در آن آخرین اثر سترگش مفروضات وجودیِ او درباره

تا واقعیت بازنگری قرار داد  را مورد  برسازندهخود  را لحاظ کند،  های مادیِ  ی هویت 

با پیگیری بیشتر به دنبال آن بود که دکترین سارتر تر و  سیمون دوبووار نیز بسیار پیش 

بخشد  یافته میاش رها سازد. دوبووار به انتخاب سارتریْ فرمی جسمیترا از روح دکارتی
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کردن« یک جنسیت در این  دهد. »انتخابو آن را در جهانی آکنده از سنت قرار می

ی  بلکه تفسیر دوبارهزدوده نیست،  بستر به معنای حرکتِ جنسیت از یک محل جسمیت 

]تبدیل[   انتخاب  یک  ]به[  بدن  دارد.  تن  به  پیشاپیش  بدن  که  است  فرهنگی  تاریخ 

شود، حالتی برای به اجرا کردن و بازاجراکردنِ هنجارهای جنسیتیِ دریافتی که در  می

 شود.  های جسم نمایش داده میقالب انواع سبک

ای  شود، پروژهفعاالنه اجرا می  وقفه وای است که بیادغامِ جهان فرهنگی وظیفه

می  اجرا  پیوسته  و  راحت  چنان  که  نظر است  به  طبیعی  واقعیتی  همچون  که  شود 

ملبس  می پیشاپیش  افشای بدن طبیعی در حکم چیزی که  با  رسد. سیمون دوبووار 

نشان با  و  بهشده،  نمای طبیعی  از  مثابهدادن  رادیکال  بالقوه  فرهنگی، درکی  ابداع  ی 

های فرهنگی،  دهد. بینش او نسبت به بدن در حکم میدان امکانبه ما میجنسیت را  

 کند.جهانی میبدنیِ ما این  ی خویشتنهای بازسازی فرهنگی را به اندازهبرخی فعالیت
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پردازان انتقادی و متفکران فمینیست امروز ترین نظریه نانسی فریزر یکی از برجسته 

اجتماعی )نیو اسکول(   هایی عالی پژوهشاست. او استاد فلسفه و سیاست در مدرسه

(the New School for Social Research در آمریکا است. وی در آثاری پرخواننده )

ای با  سیاسی«، در مناظره-نظری فلسفی؟ تبادل1شناسیرسمیت ازجمله »بازتوزیع یا به

که عدالت    کندعدالتی ارائه و استدالل میاکسل هونت، برداشتی نظری از عدالت و بی

می مفهوم را  شیوه  دو  به  به توان  معطوف  عدالتِ  و  بازتوزیعی  عدالت  کرد:  سازی 

شناسی، در مبارزه  رسمیت کند که هم بازتوزیع و هم بهشناسی«. او ادعا میرسمیت »به 

های کنونی نقش اساسی دارند. او همچنین تعداد زیادی کتاب و مقاله در  عدالتیبا بی

مس و  فمینیسم  بهمورد  چه  فمینیستی،  بهائل  چه  و  پژوهشگر  کنشگر،  عنوان  عنوان 

داریِ های فمینیسم: از سرمایهتوان به »بختها میی آنمنتشر کرده است که ازجمله 

جا او با کریستین شیکرت، مدیر  ( اشاره کرد. در این2013دولتی تا بحران نولیبرال« )

پژوهشی جوامع پسا و  هرشد در گروه جامع- اداری گروه  آلمان  ینای  شناسی دانشگاه 

 کند. دستیار سردبیر »گلوبال دیالوگ« مصاحبه می

*** 

مقاله انتشار  از  سال  ده  تقریباً  ش:  »فمینیسم، ک  عنوان  با  شما  ی 

خدعهسرمایه و  میداری  تاریخ«  میی  استدالل  شما  آن  در  که گذرد.  کنید 

یازی به اهدافش، جریان اصلی یا لیبرال را سرمایه داری برای دست فمینیسمِ

تان را اینجا بیان توانید به صورت اجمالی استداللاز آن خود کرده است. می

 کنید؟

: من آن مقاله را در یک موقعیت خاص نوشتم، درست زمانی که بحران مالی  ن ف

پدیدار می امجهانی  از  با صحبت  اوباما،  باراک  به ریاست جمهوری  شد و  ید و تغییر، 

دوره این  شد.  موقعیت  انتخاب  یک  در  ما  که  داشتند  اذعان  همه  آن  در  که  بود  ای 

کننده قرار داریم و امید زیادی وجود داشت که ممکن است ترسناک و بسیار تعیین

 
1. Recognition 
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اتفاق متفاوتی رخ بدهد. چیزی در آن زمان وجود داشت که سبب شد ناگهان بتوانم  

اریخ آن مقطع و فمینیسم به طور کلی فکر کنم. برای مدتی طوالنی، من از  ی تدرباره

مسیری که فمینیسم لیبرال و جریان اصلی در پیش گرفته بود، ناخشنود بودم و سعی 

درباره بودم  بهکرده  بر  زیاد  تمرکز  بر  تأکید  با  آن  کمرسمیت ی  و  به  شناسی  توجهی 

تری نسبت به این موقعیت بحرانی به من داد.  بازتوزیع بنویسم، اما این بحث دید واضح

داری رخ داده است ی سرمایهای در ماهیت جامعهاحساس من این بود که تغییر عمده

توسعه موازات  به  و  همسو  دوم  که  موج  که  هنگامی  است.  جریان  در  فمینیسم  ی 

بودیم و  اوج گرفت، ما واقعاً در اوج  70ی و اوایل دهه 1960ی فمینیسم در اواخر دهه 

داری دولتی، سوسیال دموکراتیک و ایمن  کردیم که هنوز در یک رژیم سرمایهفکر می

می میعمل  فکر  بود  کنیم.  آورده  ارمغان  به  رژیم  آن  که  دستاوردهایی  که  کردیم 

-خواهانهتوانیم از آنجا به سوی جهانی دموکراتیک و برابریوبیش ایمن است و ما میکم

در آن فمینیسم بازیگر اصلی خواهد بود؛ اما آنچه در عوض روی    تر برویم کهی رادیکال

سوسیال بحران  صورت داد  این  بود.  نولیبرالیسم  پیدایش  و  ظهور  و  بندیِ  دموکراسی 

ها که بسیاری از کنشگران ها و نه تنها فمینیست جدید سرمایه داری بود و فمینیست

ند عمل کردند. به بیان ساده،  های اجتماعی، در درک این موضوع بسیار کمترقی جنبش

از اینرسمیت ما کماکان بر به غافل  اقتصاد سیاسی چگونه شناسی متمرکز بودیم  که 

تغییر کرده است. تنها فقط این نبود که ما بازتوزیع را فراموش کرده بودیم، بلکه بدون  

دینی را ما ویژگی مثبت و بنیا  -یا حداقل بسیاری از مردم متوجه نشدند  -که بدانیماین

به نولیبرالیسم اعطا کرده بودیم. ما نوعی کاریزما و مشروعیت به آن بخشیده بودیم و  

رهایی کاریزمای  از  که  بودیم  داده  آزادیاجازه  و  بهبخش  ما  ابزار بخش  نوعی  عنوان 

رژیم واپسمشروعیت برای یک  اعطای حقانیت  اقتصاد سیاسی  بخشی و  گرای جدیدِ 

از آن استفاده کند. بحث اصلی   جایی که ما در موقعیت بحرانی بودیم،  ما همین بود. 

توان بزرگ  کردم که اکنون زمانی است که میفکر می  2009-2008های  یعنی در سال

بندی جدید از فمینیسم را با اصالح  فکر کرد و خارج از چارچوب اندیشید، یک صورت

ی واقعی ضد نولیبرالی پروژه  یا تغییر مسیر معرفی کرد که در آن ما بتوانیم بخشی از یک

 باشیم. 
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می ش:  یا ک  فعاالن  عنوان  به  که  زنانی  از  بسیاری  که  کنم  تصور  توانم 

شدند، دیدند که کارشان زیر سؤال رفته پژوهشگران فمینیستی شناخته می

 است و به تحلیل شما پاسخ دفاعی دادند. 

رو شوم. ار زیادی روبهوقتی این مقاله را منتشر کردم انتظار داشتم که با فش ن ف:

واقع کم در  است که  این  داشتم، دستواقعیت  انتظار  آنچه  از  از سوی محافل  تر  کم 

وآمد داشتم، واکنش گرفتم. حتی اگر افراد کامالً  ها رفتآکادمیک فمینیستی که با آن

کردند که من درگیر کار مهمی هستم و خطایی در فمینیسم با من موافق نبودند فکر می

میپیش   فکر  که  دنیایی  که  داشت  وجود  گسترده  حس  این  است.  کردیم  آمده 

کنیم. بیش از انتظارم خواهیم بسازیم، دنیایی نیست که ما در واقع در آن زندگی میمی

این ایده بیندیشند. احساس می کنم که این نه یک افراد تمایل داشتند که در مورد 

ه درک این مسئله است که چگونه شکل  اتهام است و نه یک سرزنش، بلکه نیاز مبرم ب

خاصی از هژمونی لیبرال توانست ساخته شود و در نبرد با عقل سلیمِ آن زمان پیروز 

کنم که ما نیاز داریم بفهمیم که چه نقشی ممکن است ناخواسته داشته  شود. فکر می

فمینیست  هیچ  دهیم.  انجام  مسیر  اصالح  و  کنیم  عمل  بهتر  بتوانیم  تا  باشیم 

ناخواسته مفروضات سفید زنان سیاه پوست بشنود که ما  از  ندارد که  پوستی دوست 

ایم که یا به برتری سفیدپوستان مرتبط بودند و یا اصالً نسبت به زیادی را تکرار کرده

پوست حساس نبودند؛ اما ما باید این عتاب گوش فرا دهیم  موقعیت متفاوت زنان رنگین

توانید فقط در  ولین واکنش اغلب تدافعی است اما نمیو بایستی آن را کامالً بفهمیم. ا

 آن حالت بمانید. 

می فکر  من  اما  ش:  فمینیستک  که  را کنم  خودشان  لیبرال  های 

برنامهبرندهپیش یک  نمیی  نولیبرال  بیشتر ی  برابری  برای  بلکه  بینند، 

 جنگند... می

ساً یکی از مفاهیم  جا است: منظور ما از برابری چیست؟ برابری اساپرسش این  ن ف:

مورد مناقشه و دارای تفاسیر متناقض است. تفسیر لیبرال از برابری را من یک تفسیر 

های منفردی نامم. این ایده بدین معناست که در نهایت زنان، سوژه ساالرانه میشایسته 
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که   باشند  داشته  برابر  شانس  و  فرصت  مردان،  همچون  بایستی  که  هستند 

وان فرد را شکوفا کنند. برابری در اینجا به معنای تالش برای از  استعدادهایشان به عن

ی تبعیض  ی نابرابری، مسئلهشود. مسئلهبین بردن موانعی است که موجب تبعیض می

ی توانند به اندازهآمیز، این زنان منفرد و با استعداد میاست و با برداشتن موانع تبعیض

خواهم بگویم این است که این یک آرمان من می  مردان ارتقا پیدا کنند. اولین چیزی که

خواهند با مردان استریت  ها میخاص طبقاتی است. معنای واقعی آن این است که آن 

برای من فمینیسم معنا میطبقهسفیدپوست هم آنچه  باشند.  دهد،  ی خودشان برابر 

قویایده رادیکالای  و  تنوعتر  معنای  به  واقع  در  که  است  برابری  از  به   تر  بخشیدن 

بنابراین  سلسله  است؛  آن  یا حداقل کاهش  بلکه منسوخ کردن  نیست،  مراتب جنسی 

شایسته ایده برابری  نمیی  برابری  واقعاً  من  را  شایسته ساالرانه  لیبرال  نامم.  ساالری 

عنوان تفسیری از برابری دستاوردهایی واقعی به همراه داشته است اما تنها برای قشر به

زنان از  زنان سقف شیشه اندکی  اتفاق  به  قریب  اکثریت  نمی .  را  آنای  در  شکنند،  ها 

ها هستند. من  اند و در حال تمیز کردن و جارو کردن خرده شیشه زیرزمین گیر کرده

ساالر بخشی از تالش برای شرح و بسط نوعی فمینیسم بدیل در برابر فمینیسم شایسته

 و لیبرال هستم.

انتخاب تعدادی   از زمان  ایالت متحده از رهبران دستک ش:  راستی در 

آمریکا و اروپا، بحثی پیرامون این پرسش وجود دارد که آیا تمرکز ظاهراً یک 

جنبش در  »هویت«  بر  نابرابریجانبه  از  غفلت  بهای  به  اجتماعی  های های 

 های جناح راست دارد؟اقتصادی، ریشه در موفقیت

آن بپردازیم. در سطح مفهومی، من  کنم بتوانیم در سطوح مختلف به  فکر می  ن ف: 

های هویتی و برخی  ها، جنبشام که این ایده که برخی جنبشهمیشه استدالل کرده

جنبشجنبش جنبشها،  است.  سوءتفاهم  و  بدفهمی  یک  هستند،  طبقاتی  های  های 

ام که آن  ی ساختاری دارند که من تالش کردهها یک جنبه طبقاتی دو جنبه دارند آن

از منظ اما راهر بازتوزیع نظریه را  های دیگری برای توضیح آن نیز وجود  پردازی کنم، 

ی مبارزات طبقاتی، حتی  ی هویتی دارند. بدین معنا که همهدارد و همیشه یک جنبه 
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زمانی که صراحتاً بر این موضوع متمرکز نباشند، بر به دست آوردن و یا از دست دادن  

داری از لحاظ ساختاری به همان اندازه جوامع سرمایه چیزی تأکید دارند. انقیاد زنان در  

شنوم که فمینیسم یک جنبش هویتی  طبقاتی است که استثمار است؛ بنابراین وقتی می

می ستوه  به  است،  طبقاتی  جنبش  یک  جنبش،  فالن  و  میاست  فکر  که  آیم.  کنم 

اولیه دارند. در   ساختاری هستند و ریشه در تضادهای  عین حال،  مطالبات ما عمیقاً 

تواند شما را به بیراهه بکشاند.  ها بنیاد هویتی دارند اگرچه بنیاد هویت میی جنبش همه

وجود دارد. من انتقاداتی به این اصطالح   2یافتگی ی کلیدی به نام تقاطعامروزه یک کلمه

ی زنان در یک  دارم اما بحث اصلی آن درست است. بحث اصلی آن این است که همه 

پوستان ی رنگین ی کارگر در یک قایق نیستند و همهی افراد طبقهد، همهقایق نیستن

های ساختاری متقاطعی وجود دارد، عدم تقارن قدرت،  تقارندر یک قایق نیستند. عدم

گوید: »ما به آن مسائل کاری نداریم و  مزایا، فقدان منافع و غیره. فمینیسمی که می

نهایت فقط برای یک قشر ممتاز از زنان صحبت  کنیم« در  ی زنان صحبت میفقط درباره

فکر میمی است که من  این همان کاری  و شایستهکند.  لیبرال  فمینیسم  ساالر کنم 

انجام داده است. فمینیسم باید نسبت به طبقات، نژاد و سایر محورهای اصلی سرکوب 

 داری به همان اندازه حساس باشد. در جوامع سرمایه

ی فمینیست، اه با تعدادی از متفکران برجستهک ش: شما خودتان، همر 

اید ی ایجاد یک جنبش فمینیستی فراگیرتر پرداختهاخیراً به این سؤال درباره

اید. ممکن است در درصد« را شرح و بسط داده  99ی »فمینیسم برای  و ایده

 مورد این ایده بیشتر توضیح دهید؟

ج  ن ف: از  ما  که  است  پوپولیستی  زبان  نوعی  والاین  اشغال  وام  نبش  استریت 

شناختی چندان دقیق نیست، اما قدرت  ایم. ممکن است بگویید که از منظر جامعهگرفته

دهد که این فمینیسمِ کریستین الگارد و هیالری ای دارد، فوراً نشان میالعادهبسیج فوق 

خود   گیری از »کلمات جنگنده« برای توصیفکلینتون نیست. این تقریباً یک روش بهره

شیشه  سقف  در  »رخنه  فمینیسمِ  مقابل  و  the crack-the-glass-ceiling)  ای«در   )

 
2. Intersectionality 
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است. این دقیقاً تالشی برای اصالح یک مسیر و جریان   3( Lean Inفمینیسمِ »به پیش« )

که در آن مقاله ذکر کردم، این بود   طورهای اخیر اتفاق افتاد، هماناست. آنچه در دهه 

را به نوعی اتحاد و    -های مهم و مسلط فمینیسمیا جریان  – که به یک معنا فمینیسم  

با نیروهای لیبرال کشیده شده    4یا به قول هستر آیزنشتاین به یک »رابطه خطرناک«

ن فمینیسم ی یک درصد هستند، ایتز نیروهای نولیبرالی که نمایندهبود؛ بنابراین آنتی

ای است. فمینیسم درصد است. این یک استراتژیِ خطابی بسیار ساده  99ی  نماینده

ی اکثریت قریب به اتفاق زنانی را دارد که سهم باالیی در بازتولید درصد دغدغه  99

داری نولیبرال و شان تحت رژیم سرمایهاجتماعی و کار مزدی دارند ولی شرایط زندگی

نه وخامت  به  رو  سرمایهمالی  از  شکل  این  است.  اشکال  اده  سایر  به  نسبت  داری 

رفاه  سرمایه است،  نیازمند  خانواده  هر  ازای  در  بیشتری  مزدی  کار  ساعات  به  داری، 

دهد و از بدهی به عنوان های تأمین اجتماعی را مورد حمله قرار میاجتماعی و نظام

ازتولید اجتماعی هستند  کند. زنان در خط مقدم این حمله به بیک سالح استفاده می

فمینیست   جنبه   99و  این  بر  آن درصد  و  است  متمرکز  نوع ها  این  از  ناشی  را  ها 

میسرمایه همانداری  در  داند.  قبالً  که  جامعه   SDSطور  یک  برای  ی )دانشجویان 

به سیستم دموکراتیک( می لیبرال در مورد دسترسی  فمینیسم  که  گفتیم، در حالی 

ها سیستم زندگی ما را،  کنیم که از طریق آن هایی صحبت میوهی شیاست، ما درباره

 کند. زیستن میغیر قابل

به   2016درصد زنان سفیدپوست در ایاالت متحده در سال    53ک ش: اما  

زده(  تنها آشکارا سکسیست )جنسیتدونالد ترامپ رأی دادند، نامزدی که نه

ندارد. توجهی  برابری جنسیتی  نوع  به هیچ  بلکه  ایده  است  فمینیسم آیا  ی 

 شود؟ درصد شامل این زنان هم می  99برای  
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آننه همه  ن ف: از آنی  بزرگی  بلکه بخش  را شامل میها  برخی ها  البته  شود. 

خواهانی هستند که  ها جمهوری درست همانند مردانی هستند به ترامپ رأی دادند؛ آن

ندهند، تاجران، حامیان بازار خواهند فقط به او رأی  از هیالری کلینتون متنفرند و می

خواهان رأی  های معمولی هستند که به جمهوری ها بدگمانآزاد و غیره. بسیاری از آن

ای  زدایی شدهی کارگر از مناطق صنعتیها زنان طبقهدهند، اما نه همه. برخی از آنمی

ن زنان جنوبی  اند و برخی از آناهستند که به دلیل تغییر سیستم تولید، کامالً نابود شده

ای بود که  شدن جدیدی در جنوب وجود داشت که اغلب غیر اتحادیههستند. صنعتی

آن در سال است.  ویران شده  نیز  اخیر  دیدههای  آسیب  نیز  نیز  ها  روستایی  زنان  اند. 

هستند، زنان شهرهای کوچکی که آنجا بیکاری، وحشتناک است، اعتیاد به مواد مخدر  

ها کسانی نیستند که از فمینیسمِ جاست که اینغیره. نکته این  کند و غیره و بیداد می

سندبرگ  )شریل  جلوی  به  هنوز  5رو  ببرند.  سود  نولیبرال  پیشروی  فمینیسم  یا  و   )

ی کسانی که رأی دادند صورت نگرفته است ی دقیقی دربارهنگارانهمطالعات جدی قوم

ی او چه حسی  زدهزن و جنسیت دیدیم که مردم از نوع ادبیات ضد  شخصه میاما من به

می ایجاد  برایشان  بدی  حس  بیدارند،  را  آن  و  میشد  تلقی  و  احترامی  کردند 

او این نمی او را بهترین خواستند که  با توجه به آنچه گفته شد  اما  گونه صحبت کند 

می نحوه ضربه  که  هستند  نیز  افرادی  این  بر  عالوه  مورد دانستند.  در  او  صحبت  ی 

این حال میها  مکزیکی با  باشند،  را دوست نداشته  او وعدهیا مسلمانان  ی  دیدند که 

دانیم که  ی حامیان ترامپ قطعاً نژادپرست نیستند. ما میدهد. همهبهبود اوضاع را می

به    2012به ترامپ رأی دادند، در سال    2016میلیون نفر از کسانی که در سال    8.5

ی ه این است که تا زمان انتخابات نوامبر، تنها گزینهترین نکت اوباما رأی داده بودند. مهم

 
کند که سخت کوشی و موفقیت در دنیای نان توصیه میبوک به زشریل سندبرگ یکی از مدیران میلیاردر فیس  - 5

ها به  گوید: اگر تنها نیمی از کشورها و شرکتترین راه برای رسیدن به برابری جنسیتی است. او میوکار عالیکسب

بود و ما تا پیش از رسیدن به این  شدند دنیا جای بهتری می ها به دست مردان اداره میدست زنان و نیمی از خانه

( شرکتی  فمینیسم  اصلی  نمایندگان  از  یکی  سندبرگ  برداریم.  تالش  از  دست  نباید   Corporateهدف، 

Feminism ها به شهرت رسید. سندبرگ و  ی شرکت( است که از طریق تشویق زنان به رسیدن به هیئت مدیره

خواهند که در آن مزایای ها جهانی می بینند. آنداری می ی او فمینیسم را همچون خدمتکاری برای سرمایه طبقه

ی حاکم تقسیم شود،  استثمار در محل کار و سرکوب در نظم اجتماعی، به نحوی برابر بین زنان و مردانِ طبقه

 درصد نانسی فریزر( 99طلبی. )از متن کتاب فمینیسم برای شکلی از برابریِ فرصتِ سلطه
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دیگر هیالری کلینتون بود و این به معنای یک نولیبرالیسم مترقی بود. برنی سندرز 

 ی چیز دیگری بود که در آن مقطع از بازی خارج شد. نماینده

میلیون آمریکایی   8.5توانند به این  ها میکنید چگونه چپک ش: فکر می

 د؟دست یابن

درصد بخشی    99کنم که فمینیسم برای  سیاستی که من از آن حمایت می  ن ف:

طبقه  به  مربوط  مسائل  تجمیع  برای  تالش  است  آن  خانوادهاز  کارگر،  و  ی  کارگر  ی 

های بهداشتی برای همگان،  تضعیف از  مسائل مربوط به معاش است، از جمله مراقبت 

شهریهبانک و  دانشگاهها  رایگان  وقتی  میها.  طبقهی  فقط گویم  منظورم  کارگر  ی 

رنگین و  زنان  شامل  کارگران  طبقه  متحده،  ایاالت  در  نیست،  پوستان سفیدپوستان 

به سود  زیادی می کیفری  اصالح سیستم  کنار مسائلی همچون  این مسائل در  شود. 

زنان، محیط زیست  برای  عنوان یک حق  به  تولید مثل  آزادی  پوستان،  گرایی  رنگین 

 شمول شود.تواند منجر به ایجاد یک جنبش همهدرصد و غیره می 99برای 

 

 منبع:
https://globaldialogue.isa-sociology.org/articles/feminism-in-

neoliberal-times-an-interview-with-nancy-fraser 
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 2داری عشق در عصر سرمایه

یار گذرانده باشد، از فشار اجتماعی برای بودن ولنتاین را تنها و بیهرکسی که روز 

رابطه  یک  بهدر  است.  آگاه  عاشقانه  میی  از سختی  خبری  که  بروید  جایی  توانید 

نباشد.    کنند،های تبریکی که عشق فناناپذیر را اعالم میهای قلبی، گل، کارتشکالت

ل یک رابطه بامزه باشد، حتی اگر آن را های اوتواند در سالجشن گرفتن ولنتاین می

دارهاست. بعضی دیگر  بازی بدانید که به معنی سود فراوان برای سرمایهیک جشن لوده

کار انداختن عالقه در روابطی که دیگر به لحاظ عاطفی  نیز کارکرد روز ولنتاین را در به

می نیست،  ارضاکننده  جنسی  اینیا  برخی  برای  نیز  نهایت  در  به  بینند.  طور روز 

ی واسطهاست که به  کنندهوحشتناکی دلگیر و یادآور تنهایی و انزواست. برایشان قانع

اند. این  اند، تنها گذاشته شدهرسد »آن یک نفر« را پیدا کردهدوستانی که به نظر می

به  دربارهموضوع  افرادی صدق میطور مشخص  استانداردهای هنجاری،  ی  با  کند که 

گرا که شاید تمایلی به  جنسشوند؛ همچنان که برای افراد بیند تلقی میآیتر خوشکم

طور در روزهای دیگر سال نیز  ی رمانتیک یا جنسی نداشته باشند. همینداشتن رابطه 

ای بر روی افراد در رابطه وجود دارد و صرفاً فشار عظیم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

 شود. فوریه تقویت می 14این فشار در روز 

  تر در مراسم خانوادگی و در مراسمکه همه باید یک یار پیدا کند، بیشانتظار این

کس؟« اما موضوع پسر داری؟ واقعاً؟ هیچگیرد: »هنوزم دوستعروسی دیگران شدت می

های سرشماری و درمانی از شما  ها، در فرمشود. در مالیاتبدین حوزه نیز محدود نمی

باشند، تخفیف مالیاتی  یا متأهل؟ آنپرسند: مجرد هستید  می ازدواج کرده  هایی که 

 شود.انتهایی مواجه میهایی هم که مجرد باشند، با طرد اجتماعی بیگیرند. آنمی

رابطه باشی، چه در یک  افراد چه مجرد  از  بسیاری  هر صورت  ناخوشایند، در  ی 

کنیم، تقصیر خود یحسی از ایندست دارند که اگر تنها هستیم و یا احساس رضایت نم

ی هفتاد یک چیز را به ما آموخته باشند این است  های دههماست. اما اگر فمینیست

مند در جریان است.  جا یک مجموعه عوامل نظامکه امر شخصی امری است سیاسی. این

داری روی تمام در حقیقت این که کسی مجرد باشد یا در رابطه، در هر صورت سرمایه

 
2. https://www.leftvoice.org/love-in-the-time-of-capitalism/ 
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رمانامکان میهای  نادرست  مهر  سرمایهتیک  عصر  در  عشق  حامل  زند؛  داری 

های جدی اجتماعی و اقتصادی است. امروز عشق، »ناب« و »آزاد« نیست؛ محدودیت

 است. بلکه نظامی از بدبختی، ظلم و استثمار آن را محدود کرده 

 مقاصد طبقاتی عشق 

رابطه و  ازدواج  عشق،  بین  قابلارتباط  غیر  بخش  نیست؛  تغییر جی جنسی  امعه 

ی حاکم همواره از  عشق تاریخی دارد و همواره به یک صورت فهم نشده است. طبقه 

داری نیز از این موضوع مستثنی عشق برای مقاصد خود استفاده کرده است و سرمایه

می اگرچه  کنیم،  نیست.  حس  مختلف  مردم  برای  را  عشق  از  متفاوتی  انواع  توانیم 

که  همان رمانتیکی  عشق  که  واسطه طور  میبه  بیان  ازدواج  سازمانی  در  های  شود 

اجتماعی دارای مزیت است. الکساندرا کولونتای، انقالبی بولشویک، این موضوع را حدود 

ی بورژوایی به روی اصول فردگرایانه و کند که »جامعهطور طرح مییک قرن پیش این

اخالقی   عامل  و  دوستی  برای  جایی  آن،  در  و  است  شده  بنا  دوستی  رقابت  نیست. 

 کند و ممکن است مانع از رسیدن به مقاصد طبقاتی شود«.وجه کمکی نمیهیچبه

اما این »مقاصد طبقاتی« چیستند؟ این مقاصد، رقابت فراتر از همبستگی، خانواده  

ی نیروی کار  ها عصارهگرایی فراتر از انترناسیونالیسم است. آن فراتر از اجتماع، و ملی

طور معمول که به  – مراقبت از کودکان، تمیزکاری و آشپزی هستند    بدون مزد در قالب 

مزد  شان را با کار بیرود عشقها انتظار میشوند که از آن ی زنانی انجام میبه وسیله

طبقه زنان  برای  دهند.  بینشان  کار  این  کارگر  حساب  ی  کاری  شیفتِ  دومین  مزد، 

از آن  -شود  می شود. برای کنند، شروع میشان را ترک میمشاغلکه  کاری که پس 

پوست و مهاجر با دستمزد کم انجام مزد را زنان سیاه تر این کارهای بیثروتمندان، بیش

 دهند. می

کند و در برابر هم قرار عشق ابزاری ایدئولوژیک است که ما را از یکدیگر جدا می

بیشمی بهدهد.  والدین  میتر  کار  زنسختی  تا  فرزندانشان کنند  برای  را  بهتری  دگی 

که رضایت شخصی خود را به ارمغان بیاورند و نه برای بهبود  فراهم کنند؛ نه برای این
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ی دو نفره  بخشیدن جامعه. هیچ جای تعجبی ندارد که عشق، ازدواج و زوجیت عاشقانه

 داری بسیار مهم است.برای سرمایه

رمانتیک است، یک قرارداد اقتصادی  عشق و ازدواج به همان اندازه که یک قرارداد

شود. این رابطه به همان اندازه که حول محبت، مراقبت و همراهی است نیز تلقی می

دار ی سرمایهحول اشتراک اظهارهای بانکی، مالیات، رهن و وام نیز است. برای طبقه 

ست  ی کارگر نیز یک خرج اساسی امعنی واگذار کردن اموال است. برای طبقهاین به

هان هر دو  خوا ها و جمهوری زند. وقتی که دموکراتکه دولت از تأمین آن سر باز می

کنند، مشهود است؛ همگی مردم  های مستحکم مالمت میفقر را به خاطر فقدان خانواده

کنند، نه عشق را به خاطر کارکردهای اقتصادی خانواده دعوت به در کنار هم بودن می

 یا همراهی. 

ین بین سازوکارهایی نیز وجود دارد که بر کارکردهای اقتصادی عشق  همزمان، در ا

قبوالند  ای است که به ما میگذارند. یک استراتژی بازاریابی تودهو ازدواج سرپوش می

ای، ولو ناکارآمدترین آن، تنها راه ما به سمت خوشبختی و همسری ی تککه هر رابطه

د که چگونه فشار اجتماعی را به خصوص برای  داننها به خوبی میامنیت است. بازاریاب

نمایی کنند. به ما  ها را بزرگزنان، به سمت قرار گذاشتن و ازدواج کردن تشدید و آن

شود که لباس بخرید و آرایش کنید و رژیم بگیرید که جذاب شوید تا تنها  گفته می

شود که  ا گفته مینمانید و به همین منوال مردی را پیدا کنید و او را حفظ کنید. به م 

داران  حالی را بخریم و در نتیجه به خریدن ادامه بدهیم و سرمایهتوانیم راه خوش ما می

 نیز به سود بردن از این موضوع ادامه بدهند. 

 مال من باش؛ عشق تملیکی 

شود که فشار بسیاری بر مزیت عشق به یار در نسبت با دیگر انواع عشق موجب می

تر.  »آن یک نفر« باشد و هنگامی که پیدا شد نیز، فشاری بیش  همگان برای پیدا کردن

خواهیم بدن و پندارهای یک نفر را تصاحب کنیم تا »یگانه« فرد او  که ما میی اینایده

کنید، ارزش شما  ی رایج اما پیچیده است. در نهایت، آنچه تصاحب میباشیم، یک ایده

سرمایه در  می را  تعیین  تداری  همین  به  دوستکند.  داشتن  نیز  یا رتیب،  پسر 

 دختر، شوهر یا زن معیاری است برای ارزش اجتماعی. دوست
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داری هستند، تنها شامل  هایی که ویژگی سرمایهفعالیت  -خرید، تصاحب، تملیک

نمی مادی  بیشچیزهای  روی  که  است  پیامی  هم  قضیه  شاهد  کارتشود،  های  تر 

 شود: مال من باش. یها چاپ مهای قلب و عروسکولنتاین، شکالت

همسری اما این هم برای زوج بودن کافی نیست؛ روابط رمانتیک باید به صورت تک

شود که احساس کنیم که اگر به کس دیگری میل  نیز باشد. عشق تملیکی باعث می

داشته باشیم، مشکلی داریم و اگر طرف مقابل ما به کسی دیگری میل داشته باشد،  

رد. عشق تملیکی روابط ما و خودمان را نیز از درون متالشی  مان ندایعنی دیگر دوست

 کند. می

کند که کسی که دوستش  همسری اجباری )ولو در نظر( این بینش را تقویت می تک

تواند تمام نیازهای جنسی ما را ارضا کند و این برابر است با فهرستی بلندباال  داریم، می

تک شخص.  یک  از  خواسته  ااز  حسادت  و  انسان همسری  طبیعت  در  و  ذاتی  موری 

نیستند. بلکه عواقب ناشی از ساختاری اجتماعی است که عشق بین دو نفر را از دیگر 

بخشد.  کند و به عشق متأهلی بیش از دیگر موارد امتیاز میهای عشق جدا میصورت 

ها  کند، شکافروح و بدن را تشویق می  همسری گونه تکدر عین حالی که جامعه این

های خارج از ازدواج و شایع بودن خیانت جنسی همواره عیان هستند. رواج رابطه نیز  

داری  عنوان یک نوع مالکیت حتی زیر لوای سرمایهدهد که ممارست بر عشق بهنشان می

 کند. طور واقع کار نمینیز به

قانونی را به دست آورده اند که دارایی شخصی همسرانشان اگرچه زنان این حق 

از زنان توسط پدرانشان ]به دیگری[  علینباشند )  رغم این واقعیت که هنوز بسیاری 

خصوص به  –که یار رمانتیک یک نفر نوعی دارایی است  شوند(، احساس این»واگذار« می

دار باقی مانده است. این احساس که زنان  در فرهنگ ما ریشه  - اگر این یار زن باشد  

عنوان مصداقی از استحقاق  وقتی خود را به  طور پیشینی دارایی )یک مرد( هستندبه

ها  دهند که مردها در مترو، بارها، محل کار و در خیابان، زن ها از بدن زنان نشان میآن 

این موضوع را برجسته کرد که چطور   3کنند. جنبش »من هم« را لمس و دستمالی می

 
3 .#MeeToo   .جنبش و هشتگ اینترنتی برای نشان دادن و تقابل شیوع تجاوز و آزار جنسی 
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و تعرض جنسی   شوند، خشونتعنوان شیء در نظر گرفته میای که زنان بهدر جامعه

 ایم.  شود. ما همه این مسایل را تجربه کردهشایع می

سال پیش، فریدریش انگلس    150ها چندان جدید نیستند. بیش از  ی ایناما همه

اطمینان از وفاداری زن و از این رو اصلیت ]پدر بودن[   در این زمینه گفته که »برای

او  شد؛ اگر مرد زن را بکشد،میهیچ شرطی تحویل قدرت همسر  فرزندان، او ]زن[ بی

ی زنجیر بلند خشونت  کشی، آخرین حلقهفقط به حقوق خود عمل کرده است«. زن

در سرتاسر آمریکای    4تر هم نه!«ی جنبش »یک زن کمدولتی و ساختاری هم به وسیله

ی آزار خانگی از جنوبی برجسته شد. در ایاالت متحده از هر چهار زن یک زن تجربه

به وسیله شریک صمیمی سمت شر نفر  را دارد و هر دقیقه، بیست  یک زندگی خود 

 گیرد.زندگی خود مورد آزار قرار می

 هادام افتاده در رابطهبه

از زنان مستقل در حال ظهور هستند که به مردی برای   هاییاز سوی دیگر، نمونه 

تری  کنند و زنان بیشتری ازدواج میتدریج زنان کممراقبت نیاز ندارند. در حقیقت، به

که به دنبال به رسمیت شناخته شدن تری بدون اینهای بیشگیرند و زوجطالق می

 کنند. یکدیگر می  ی دولت باشند، اقدام به زندگی بای خود به وسیله رابطه 

بدین  علی نسبت  مستقل  زنان  از  روایتی  چنین  موضوع،  این  مترقی  عناصر  رغم 

نیمهواقعیت بی برای  به مردی  اگر ما  نیاز نداشته توجه است که حتی  ی دیگر خود 

طور ها نیاز داریم. بهتر ما به مرد، زن یا کسی برای کمک در پرداخت هزینهباشیم، بیش

شود، به خصوص اگر پای چند زندگی تنها با یک درآمد، ناممکن می  ای گذرانفزاینده

سنت در مقابل یک    76طور بدین دلیل که درآمد زنان،  بچه هم در میان باشد و همین

 تر هم است.پوست این اختالف حتی بیشدالر مردان است. برای زنان التین و سیاه

که مدعی هستند زنان    5ش«پیهای »بهاکثر مواقع، روایت زن مستقل با فمینست 

توانند همه چیز را در کنار هم داشته باشند، مشارکت دارد: هم بزرگ کردن فرزندان می
 

4 .Ni Una Menos  - کشی )قتل عمد زنان و جنبشی در آمریکای جنوبی در مقابله با خشونت، به خصوص زن

 دختران به دلیل جنسیت(.

 شریل سندبرگ شایع شد. Lean Inی فمینیستی که پس از کتاب عقیده  .5
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رغم  وکار. این یک روایت از زن مستقل است؛ علیو هم شکوفایی شغلی در جهان کسب 

فقدان استقاللی. چطور میتمام  برای چنین  اساسی  مادی  باشیم  های  توانیم مستقل 

توانیم بدون داشتن حقوق دو نفر جایی را اجاره کنیم؟ حتی زمانی هم که  میوقتی ن

های بزرگ کردن فرزند، ادامه دادن ممکن درآمد خوبی را متصور باشیم، باز با هزینه

 نیست.

کند،  تر افراد شرایط را برای اتمام رابطه دشوار میاین وابستگی اقتصادی برای بیش

های روانی  هم زدن، تأمین هزینه . پیش از این هم به حتی اگر عشقی در میان نباشد

از دل نوع  این  اگرچه  بود.  دشواری  کار  شریک،  بدون  زندگی  به  عادت  و  شکستگی 

های زندگی با درآمد خانوار شوند با از دست رفتن مزیتهای عاطفی ترکیب میدشواری 

دا کردن جایی برای قطعیت پیهم زدن به معنی مواجه شدن با عدمدونفره و وقتی که به

سازی  های اعیانیصرفه با درآمد یک نفر باشد. چیزی که به لطف پروژهبهی مقرون اجاره

 شود.برانگیز میبیش از پیش نیز چالش

برای کسانی که در تالش   روابط،  به  آزادانه  و خروج  ورود  امکان  اقتصادی  موانع 

باری در پی دارد.  ، عواقب فاجعههای خانگی نیز جان سالم به در ببرند هستند از خشونت 

ای که بتوان از پس های زندگی را تقبل کرد، خانهاطمینان از شغلی که بتوان هزینه عدم

ی آن برآمد یا درآمدی که فرزندان را بتوان با آن تأمین کرد، بسیاری را مجبور  اجاره

راه خروجی را پیش    کهکند؛ بدون اینبینند، میای که در آن آزار میبه ماندن در رابطه

بیش زنان  ببینند.  میخود  خانگی  خشونت  قربانی  را  خود  مردان  از  کمتر  و  تر  دانند 

پذیر خروج از رابطه را چه از منظر اقتصادی و چه از منظر روانی پیش  های امکانگزینه 

 بینند. خود می

 و فقدان زمان   داریهای سرمایهها و آرزوهایمان: استرسهای بدنمحدودیت

آن  به ولو  و  صبورانه  هنوز  هستید، که  خود  زندگی  شریک  عاشق  عمیق  طور 

ی کارگر،  کند. برای طبقه داری توان بیان آن و زندگی دایمی با آن را محدود میسرمایه

سختی کند که بهای ایجاد میزمانی که مشغول کار و در راه کار هستند، چنان خستگی 

ر خانگی، مانند آشپزی، تمیزکاری و مراقبت از فرزندان خستگی امکان رفع آن است. کا
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مان و خودمان را  کند. شتاب روزها گذران زمان ما با شریک زندگیتر میما را عمیق

میمحدود میتر  تقلیل  کردن  کار  و  خوابیدن  و  به خوردن  را  ما  زندگی  و  دهد.  کند 

ا بیش  کاری  انجام  بماند،  باقی  روز  یک  از  هم  برای هرچقدر  تلویزیون  تماشای  ز 

رابطه لَخت  اشتیاق،  است.  سخت  کاری  جسم  و  ذهن  و کردن  صمیمیت  جنسی،  ی 

ی های روزانهافتند. عالوه بر این، استرس دوستی چیزهایی هستند که تا ابد به تعویق می

طور عام افزایش فاصله بین مردم  ها و بهناشی از کار و مخارج علت رایج دعوا بین زوج

 است.

های روزانه فشار عظیمی روی روابط رمانتیک وارد و زمان و انرژی و اشتیاق  سترس ا

ی اجبار ما به کار کردن داران صرفاً کار کارگران را به واسطه کند. سرمایهرا محدود می

ساعت باالدستیدر  سود  برای  طوالنی  نمیهای  آنها  بهدزدند،  مستقیم  ها  غیر  طور 

زدند. با گرفتن زمان و انرژی ما و پرداختی ناچیز، توانایی ما را  دهایمان را نیز میرابطه 

 کنند. ی شراکت زندگی کم میبرای ساختن عشق و ادامه

 ساخت بنیانی برای عشق 

های جنسی و جنسیتی بوده است.  های گذشته به شکلی دارای برخی آزادی دهه

از دخمه درآمدهافراد بیش امروز  ازدواج بسیار کمتری  بود، اند و  آنچه روزگاری  از  تر 

جا اشاره دارد که مسأله  شده در اینحال بسیاری از موارد بررسی اجباری است. با این

داری زمان ما را محدود  طور ساختاری، سرمایهظواهر نیست؛ بلکه خود این نظام است. به

می مجبور  را  ما  تاثیر  و  تحت  ما  ایدئولوژیک  نظر  از  بمانیم؛  روابط  در  که  کند 

تراجنسیت مجنسه و  شیءگراهراسی  به  تبدیل  میهراسی  تملیک  برای  شویم.  هایی 

ای ها بدون وسایل تولید و اراده هیچ راهی برای تغییر این ساختارها و این ایدئولوژی

ی  ای بر پایهبرای اجرای آن وجود ندارد. عشق در سوسیالیسم ما را برای ساختن جامعه

رابطه  درون  چه  وعشق،  عاطفی  می  ی  آزاد  آن  از  خارج  نمیچه  اما،  توانیم  سازد. 

داری و استثمار که عشق آزاد باشد، باید با نابودی سرمایهآلیست باشیم؛ برای اینایده

 های اقتصادی الزم برای این آزادی را ایجاد کنیم.بنیان

*** 



 

 
 

 ی قانیراغب و حسن ا  یعل  یترجمه   /یکازارل  انایتات 305

 6عشق و سوسیالیسم 

بوده است. عشق در سوسیالیسم   یدر طول تاریخ، عشق در خدمت طبقه  حاکم 

 چگونه خواهد بود؟

 عشق تاریخ دارد 

جنسیت،  مباحث  در  بلشویک  نویسندگان  پربارترین  از  یکی  کولونتای  الکساندرا 

ی عشق و ازدواج است. همچون هر مارکسیست خوب دیگری، کولونتای عشق را به مثابه

بیند  ی تاریخی میرا یک برسازه  کند بلکه آنیک احساس ابدی و تغییرناپذیر تلقی نمی

که در طول زمان تغییرات چشمگیری داشته است. عشق تاریخی دارد و در طول تاریخ 

ی کوچک حاکم استفاده شده است.  دهی جامعه به نفع یک طبقهاز آن برای سازمان

کند که در »تمام مراحل استدالل می  7گشایی برای اروس بالدارراهکولونتای در متن  

کند عشق در چه زمانی  امل تاریخی، جامعه هنجارهایی برقرار کرده که مشخص میتک

است )به عبارت دیگر، با منافع گروه اجتماعی موجود   "قانونی"و تحت چه شرایطی،  

مطابق است( و در چه زمانی و تحت چه شرایطی، گناه و مجرمانه است )یعنی، با تکالیف  

 ی موجود در تضاد است(«.جامعه

کوشد  می  منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولتاز این گذشته، انگلس در کتاب  

ی بورژوایی را بررسی کند. او  ی هسته ای به خانوادهبه طرز علمی تحول واحد خانواده

کند که تا پیش از پیدایش مالکیت خصوصی، جوامع بر اساس واحدهای  استدالل می

ی دیگر  سختی میان یک خانواده با خانواده  شدند و تفکیکدهی نمیخانوادگی سازمان

طور جمعی، تولید و نگهداری از فرزندان را سامان  ها بهوجود نداشت. در عوض، گروه

بهمی خانواده  واحد  که  است  مالکیت خصوصی  پیدایش  با  تنها  ارث  دادند.  به  منظور 

ی »بورژوایی«  داری، خانوادهرسیدن مالکیت خصوصی ایجاد شد. بعداً با تکوین سرمایه

گونه اموالی برای به ارث گذاشتن نداشت و به همین ترتیب شکل گرفت؛ پرولتاریا هیچ

ای  ی اجتماع فاصله گرفته بودند، نیز هیچ بهرهبرای واحدهای خانواده ای که از بقیه 

 
6. https://www.leftvoice.org/Love-and-Socialism 
7. Make Way for the Winged Eros 

https://www.leftvoice.org/Love-and-Socialism
http://www.4edu.info/images/b/b6/Kollontai_Winged_Eros.pdf
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نداشت. انگلس پایان روابط مادرساالری و تأسیس واحد خانواده را »شکست تاریخی 

داری بوده و به بنیان  ی پدرساالر مقدم بر سرمایهامد. پیدایش خانوادهن جنس مؤنث« می

سرمایه در  اجتماعی  و  اقتصادی  امر  ساختار  این  ایدئولوژیک،  نظر  از  شد.  بدل  داری 

 شود.  عنوان تنها راه بیان و تنظیم روابط عاشقانه عادی سازی میبه

 داری عشق در سرمایه

چیز برسر  داری همهبه شما بگویند، در سرمایه  توانند طور که اکثر مردم میهمان

رقابت و فردگرایی است. گرچه این درست است اما تنها بخشی از ماجراست. این فقط  

ی فردی توجه کرد. برخالف  فرد نیست که باید به آن پرداخت بلکه باید به واحد خانواده

ی خانواده هسته ای است. داری سرمایهی اصلی جامعهی سازندهها یا قبایل، پایهدهکده

تر به همسر و  کند که ما بیشداری حکم میبه دور از هر نوع آگاهی جمعی، سرمایه

تر از آن، سایر افراد ی خودمان و یا مهمفرزندان خود اهمیت دهیم تا سایر افراد جامعه

 جهان. 

ت ناپذیری برای حفظ نظام استثمار و مالکیی هسته ای بخش جداییاگر خانواده

داری، فریبی است برای کارکردهای اقتصادی واحدهای  خصوصی باشد، عشق در سرمایه

واحد اقتصادی که نظام    -گوید: »هشیار باشید که ثبات خانواده  خانواده. کولونتای می

کند اعضای آن بیش از صرف روابط اقتصادی ایجاب می  -شود  بورژوایی بر آن استوار می

های انقالبی بورژوازی نوظهور، آرمان اخالقی جدید  ئولوژیبه یکدیگر متصل شوند، اید

کنند که هم جسم را در برمی گیرد هم جان را«. به عبارت دیگر،  عشق را تبلیغ می

 داری ابداع کرد. خورد سرمایهعشق مدرن را که با ازدواج پیوند می

لباس   از این گذشته، واحد خانواده خدمات مراقبت از کودکان، پختن غذا و شستن

تر آنها  کند که بیشداران تضمین میرا بدون هیچ گونه هزینه ای برای دولت یا سرمایه

طور مشخص در قالب کار بدون مزد زنان، رقابت را در  کنند. خانواده بهرا زنان ارائه می

طور کند. همانبیرون خانه و به همان میزان از خود گذشتگی را درون آن تضمین می

کند: »اخالق بورژوازی تماماً معطوف به تراکم سرمایه بود.  ستدالل میکه کولونتای ا

آل این بود که زن و شوهر منفک از جامعه، هر دو برای بهبود وضعیت رفاه و افزایش  ایده

 خود کار کنند«. ی مختص بهثروت واحد خانواده
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ه کند، ازجملهای مهمی بر روی عشق ایجاد مینظام یادشده مجموعه  محدودیت

ضرورت اقتصادی برای ماندن در رابطه و کمبود وقت برای صمیمیت. سوسیالیسم به  

آزادی عشق  معنای  به  این  است.  قیدها  این  از  رهایی  چنان معنای  است  که  بخش 

 کند. توصیف می 8کولونتای آن را »اروس بالدار«

 پایان خانواده سوسیالیسم و  

ی اصلی یک انقالب سوسیالیستی ، عشق آزاد و آزادی زنان مؤلفهها از نظر بلشویک  

به آنها  همچنین بود.  و  کردند  بحث  و  نوشتند  موضوع  این  مورد  در  گسترده  طور 

ها  ترین قانون حقوق زنان را که جهان تاکنون دیده است، ارائه دادند. بلشویکپیشرفته 

دایی کردند و دولت از طریق گرایی جرم زسقط جنین و طالق را قانونی و از همجنس

 های عمومی و مراکز نگهداری از کودکان، کار بی مزد زنان را برعهده گرفت.  کافه

گام اولین  تنها  عقیدهاینها  جهت  در  هم  ها  که  بود  خانواده  پایان  بلشویکی  ی 

ری ها برای لغو کار اجباشد. این تنها اولین گامدارانه و هم مردساالرانه قلمداد میسرمایه

ریزی شده بود.  کردن کار تولید مثل و گنجاندن آن در اقتصاد برنامهخانگی، اجتماعی

کانون "نویسد: »انقالب کوشش قهرمانانه ای برای از بین بردن به اصطالح  تروتسکی می

آن نهاد باستانی، کهنه و راکد که در آن زن طبقات زحمتکش از کودکی    - "خانوادگی

عنوان یک واحد کند، انجام داد. جایگاه خانواده بهکار می 9نه خاتا زمان مرگ، در مطبخ

حبس کوچک  وسیلهاقتصادی  به  باید  نگهداری کننده  و  مراقبت  کامل  نظام  یک  ی 

برنامه  -اجتماعی   زایش  -ریزیطبق  شامل  که  نظامی  شود؛    10ها، خانهاشغال 

پیشمهدکودک غذاخوری دبستانیها،  مدارس،  خشکشوها،  عمومی،  های  ییهای 

های ورزشی،  ها، سازمانها، آسایشگاههای اولیه، بیمارستانهای کمکعمومی، ایستگاه

ی  ی نهادهای جامعهداری خانواده به وسیلهسینماها و ... است. جذب کامل وظایف خانه

ها در همبستگی و کمک متقابل، برای ی نسل سوسیالیستی، ضمن متحد کردن همه

 
8. “winged eros” 
9. galley labor 

10 .Maternity houses -  مراکز حمایتی دولتی برای بارداری خارج از ازدواج زنان 
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های عاشق، رهایی واقعی از بندهای هزار ساله را محقق  وج زن و بدین ترتیب برای ز

 (. انقالبی که به آن خیانت شدکند« )تروتسکی، می

 عشق در سوسیالیسم  11رفاقت:- عشق

را به    "عشاق   هایقلب"کند زیرا افکار و احساسات  »عشق مدرن همیشه گناه می

ای نه ی آینده چنین جداییکند. در جامعهخود جذب و زوج عاشق را از جمع جدا می

 شناختی نیز قابل تصور نخواهد بود«. تنها زائد بلکه از نظر روان

عنوان یک واحد اجتماعی و اقتصادی، بنیان عشق آزاد را تشکیل پایان خانواده به

ه میل خود و بدون ترس از عواقب اقتصادی وارد  توانند بدهد، جایی که افراد میمی

دهد  رابطه شوند و از آن خارج شوند. این امر بنیان برابری بین زن و مرد را تشکیل می 

جای برد. همچنین، درهای جامعه را بههای جنسیتی را از بین میو الزام ساختاری نقش

طور واهد کرد. همانعنوان یک رفاقت گسترده، باز خروی عشق، بهتملک خصوصی به 

داری، عشق محدود به ازدواج نیست؛  کند، اکنون درون سرمایهکه کولونتای استدالل می

ها در  های عاشقانه، عشق در شکافاز دوستان گرفته تا امور خارج از ازدواج تا مثلث

 حال ترکیدن است.  

از یک شریک  کولونتای معتقد است که تحت سوسیالیسم، گسترش عشق فراتر 

تواند اتحاد جماهیر شوروی نوپا را تقویت و عاشقانه جزئی از سوسیالیسم است و می

نویسد: »از نظر پرولتاریا واقعاً مهم و مطلوب نیست که احساسات تحکیم کند. وی می

تری را گسترش دهد؟ و واقعاً پیچیدگی روان انسان و  ی وسیع و غنیمردم باید دامنه

افراد    چندوجهی بودن تجربیات عاطفی  نباید به رشد پیوندهای عاطفی و فکری بین 

داری کند؟« عشق خارج از ازدواج با سرمایهتر میکمک کند که این مجموعه را قوی

شود که حتی  یابد و به چیزی بدل میدر ستیز است. در سوسیالیسم، عشق گسترش می

 کولونتای نیز برای توصیف کامل آن تالش نکرده است.  

کند.  برای توصیف عشق در سوسیالیسم استفاده می  و از مفهوم رفیقبا این حال، ا

آنها افرادی بودند که    - برای یک بلشویک، یک رفیق باالترین سطح از احترام را دارد  

 
11. Love-comradeship 
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ترین ارتباط و همبستگی با هزاران شما مایل بودید در کنار آنها در مبارزه بمیرید؛ عمیق

گوید:  اند. کولونتای میبا هدف انقالبی متحد شده  نفر که بسیاری از آنها غریبه هستند و 

ی کمونیستی جدید بر اساس اصل رفاقت و همبستگی بنا شده است. همبستگی  »جامعه

ی فکری  هم پیوسته فقط آگاهی از منافع مشترک نیست؛ این امر همچنین به روابط به 

ی همبستگی  پایهو عاطفی اعضای گروه وابسته است. برای ایجاد یک نظام اجتماعی بر  

باشند.   داشته  را  گرم  احساسات  و  عشق  توانایی  افراد  که  است  ضروری  همکاری،  و 

کوشد تا هر یک از اعضای طبقه کارگر را آموزش دهد  بنابراین، ایدئولوژی پرولتری می

بتوانند به پریشان حالی و نیازهای سایر اعضای طبقه پاسخ دهند و  و تشویق کند تا 

ی این همهران و آگاهی نافذی از روابط فرد با جمع داشته باشند.  درک حساسی از دیگ

از یک منبع   - حساسیت، شفقت، همدردی و پاسخگویی  -»احساسات گرم« 

هایی از عشق هستند، نه به معنای سطحی جنسی شود: آنها جنبهناشی می

 بلکه به معنای وسیع کلمه«.

می توصیف  کولونتای  که  تصاحبعشقی  دنبال  به  در    کند  زیرا  نیست،  کسی 

کمونیسم، تصور تصرف منسوخ خواهد شد. دیگر »مال من باش« و سعی در مالکیت  

های کسی وجود نخواهد داشت. بلکه جامعه عشق، مراقبت و عطوفت را بدن یا خواسته 

 کند. نسبت به همه تشویق می

همهدرباره سرمایهی  در  افسردگی  است.  گیری  شده  گفته  زیادی  مطالب  داری 

است«   اردینگ تنهایی  ایجاد  حال  در  »نولیبرالیسم  عنوان  با  ای  مقاله  استدالل    12در 

داری دارد. در ی افسردگی و اضطراب ریشه در سرمایهگیری گسترده کند که همهمی

  هاکه مغز آن  13های انسانی، پستانداران فرااجتماعی، جا نوشته شده  است: »هستیآن 

سیم دیگر  افراد  به  دادن  پاسخ  پوستبرای  حال  در  است،  اندازی هستند. کشی شده 

گفته   ما  به  جا  همه  در  اما  دارد،  ناگسستنی  ارتباط  دیگران  زندگی  با  ما  رفاه  گرچه 

شود که از طریق منافع شخصی رقابتی و فردگرایی افراطی پیشرفت خواهیم کرد«. می

کند تنها چیزی است  که کولونتای توصیف می  ایبنابراین، جمع گرایی و عشق رفیقانه
 

12. “Neoliberalism is creating loneliness” 
13. ultrasocial mammals 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/12/neoliberalism-creating-loneliness-wrenching-society-apart
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ی  تواند نیمهی ما پایان دهد. هیچ کس نمیپارهتواند به خأل زندگی منزوی و پارهکه می

های ما را درمان کند.  ی زخمی نیازهای ما را برآورده کند و همهدیگر ما باشد، همه

گرایی روح گوید: »جمع تای میتواند. کولونداری اصرار دارد که میاگر چه که سرمایه 

که مردمِ فرهنگ    "سرمای تنهایی درونی"تواند خودکفایی فردگرایانه را از بین ببرد و  می

اند از طریق عشق و ازدواج از آن فرار کنند، از بین خواهد رفت«.  بورژوازی سعی کرده

و   همسایگان  دوستان،  به  عشق  که  داشت  خواهد  وجود  درک  این  سوسیالیسم،  در 

گونه خالء نولیبرالی را ی عشق رمانتیک اهمیت دارد. این ی شما به همان اندازهخانواده

 کند پر خواهیم کرد. توصیف می گاردینکه 

داری، ما از نظر اقتصادی منزوی هستیم، در حالی که همیشه به دنبال  در سرمایه

یالیسم، پیوند،  آید. در سوسدست میندرت بهیافتن نوعی پیوند اجتماعی هستیم که به

 شود. ی ساختارهای اجتماعی و اقتصاد اعمال میهمبستگی و رفاقت به وسیله

 مسیر پیشِ رو 

جامعه چگونه  امکانبنابراین  آن  در  بالدار«  »اروس  که  بسازیم  باشد؟  ای  پذیر 

 پذیر باشد؟  ای که عشق رفیقانه در آن امکانجامعه

می ما  موجود،  نظام  در  احتی  باید  و  کولونتای  توانیم  دیدگاه  گذاشتن    -ز  کنار 

درس بگیریم. با این    -حسادت، تصرف و ضرورت قرار دادن معشوق خود در اولویت  

بورژوا بسیار  برای طبقه   -ناقص، منحرف و محدود    -داری  حال، عشق در سرمایه ی 

کند تنها پس از یک انقالب  سودآور است. در نتیجه، نوع عشقی که کولونتای توصیف می

داری را نابود کند، قابل تحقق است. عشق رفیقانه فقط یالیستی که دولت سرمایهسوس

یک  به  آن  امروزی  شکل  به  خانواده  که  وقتی  شد؛  خواهد  هژمونیک  کمونیسم  در 

ی پریشانی،  ها، تجربه ی دور بدل گردد و شرایط مادی برای شروع و پایان رابطهخاطره

 همه چیز در این میانه مهیا شود.    دل شکستگی و عمیقاً عاشق دوستان شدن و

در اتحاد جماهیر شوروی، تالش برای ایجاد نوع جدیدی از جامعه به دلیل کمبود  

و   مادی کمونیسم  استالینیستی که سعی در تحمیل خانواده دیوان شرایط  ی  ساالری 
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روس  ای که »اسنتی داشت، ناکام ماند. این بدان معنا نیست که ما نباید برای نوع جامعه

 گیرد بجنگیم. در آن بال می 14« بالبی

 
14. wingless eros 
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 اشاره:

گیری جنبشی نوپا برای عدالت اجتماعی بودیم  از حدود یک دهه پیش شاهد شکل

جنبش   به  یک درصدی   99که  علیه  آن  درصدیها  در  که  جنبشی  شد.  موسوم  ها 

ی تنظیم نولیبرالی با تسخیر فضاهای شهری و حمله به نهادهای مالی شیوه  کنشگران

دهه چهار  در  کماقتصاد  کشیدند.  چالش  به  را  گذشته  نیز ی  آن  با  همزمان  وبیش 

قیام سلسله  یک  دستخوش  عربی  انقالبکشورهای  و  از  ها  درمانده  مردم  که  بود  ها 

زدند.  ک »اسقاط نظام« را فریاد میهای استبدادی و اقتصادهای فاسد و الیگارشینظام

ها علیه  های اخیر استمرار داشت از اعتراض های اعتراضی در تمامی سالاین جنبش

زردها در  ریاضت اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا، و تا این اواخر در جنبش جلیقه 

به   اعتراض  میان  این  در  )و  دیفرانسه.  در  ایران  در  مالی  تا    1396ماه  مؤسسات 

 های معیشتی و صنفی جاری.(و انواع خیزش  1398ماه های آبانتراض اع 

دههبه  چهار  طی  که راستی  است  رفته  جهان  اقتصاد  برسر  چه  گذشته  ی 

گوشه هر  در  برداشتهفرودستان  اعتراض  به  سر  جهان  از  سلسله ای  این  طی  اند. 

شاخصیادداشت و  آمارها  براساس  می  هایها  داده  نشان  چه رسمی  که  گونه شود 

چه وعده کرده بودند در همه ی گذشته برخالف آن های چهار دههساختارها و سیاست

تر شدن وضعیت درآمدی و معیشتی اکثریت مردم شده و  جای جهان منجر به وخیم

آیا مسأله برسر این شکل یا   ی امروز آبستن تحوالت مهمی است.شدهچرا جهان قطبی

 داری حرکت کرد؟ داری است یا نه، اساساً باید به فراسوی سرمایهکل سرمایهآن ش

جمهوری  نخستین یادداشت از این مجموعه را با توجه به انتخابات اخیر ریاست

این کشور  ائتالف چپ به وضعیت توزیع درآمد در  توسط  در شیلی و تشکیل دولت 

 ایم. کوچک امریکای التین اختصاص داده

ی تعمیق وخامت توزیع درآمدها و  ها نشان دهندهین سلسله یادداشتامیدواریم ا

 ها باشد.  ای سیاست رفت از وضعیت کنونی با تغییر ریشهضرورت برون 

 »نقد اقتصاد سیاسی«
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 : شیلی میکبخش 

 

اندکی کنجکاوی  50حدود    توزیع درآمد درباره  در  روزهااین کنم.  می  کشور دنیا 

 بانک آماری که در این عرصه آمار جمع   از چندمنظورم از کنجکاوی هم این است که  

ی این آمارها مربوط به کشور شیلی نخستین مجموعه   کنم. میآمارها را دانلود    1کنند می

سال طی  که  گستردهاست  اعتراضات  درگیر  اخیر  به  های  اعتراض  در  مردمی  ی 

اجتماعی بوسیاست اقتصادی و  پیروزی های  این کشور و  اخیر در  انتخابات  با  ده که 

 ای شده است.  ی تازهگابریل بوریچ وارد مرحله 

به   1980دهد که از سال  می  نشان  مربوط به توزیع درآمد در شیلی  اولین نمودار

درصد از درآمد ملی پیش از مالیات را تصاحب   شیلی چند  در  هادرصدیاین سو یک 

چه میزان بود.    درآمد ملینی جمعیت از  ییپا   درصد50و به همین نحو سهم    اندکرده

  40این    درصد از درآمد آغاز کردند ولی در  23با حدود    1980درسال    هایدرصدیک

  ی دهندهی آبی رنگ هم نشانهارسید. آن ستون   %26.5به    درآمد ملیاز    شانسال سهم

 این مدت در   یکشور است که برای همه  درآمد ملین جمعیت از  ییپا  درصد50سهم  

درصد    9به  این سهم    2012تا    2010های  البته در سال  . باقی ماند  %10وحوش  حول 

که دارم روی آن ای  دست داده باشم دراین نمونهکاهش یافت. برای این که معیاری به

مقام    ن جمعیت دریی پا  درصد50برای    درآمد ملی درصد سهم از  25نروژ با    کنم،می  کار

قرار تنها سه کشور دیگر هستند که سهم    اول  و  از شیلی    شانیهایدرصد50دارد 

کشور   45حدود    -  که مورد توجه من هستند  یی کشورها  یبقیهدر    .تر استاندکی کم

 از شیلی بهتر باشد.   به نسبت شانجمعیت درصد50رسد که وضع می  به نظر -

 

 
 این هم لینک دانلود آمارها: . 1

https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_992_j;sptinc_p0p50_992

_j;sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/CL/1980/2021/eu/k/p/yearl

y/s 

https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_992_j;sptinc_p0p50_992_j;sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/CL/1980/2021/eu/k/p/yearly/s
https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_992_j;sptinc_p0p50_992_j;sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/CL/1980/2021/eu/k/p/yearly/s
https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p90p100_992_j;sptinc_p0p50_992_j;sptinc_p90p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p99p100_z/CL/1980/2021/eu/k/p/yearly/s
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کنیم.  می  ن جمعیت مقایسهیی% پا  50را با درآمد    ها ییباال  %10نمودار دوم، وضع    در

  2011شروع کردند و بعد حتی در    درصد از درآمد ملی 56با    ها صدیده  1980سال    در

درصدرسید    59به    2021شدند ولی سرانجام میزانش در    درآمد ملی درصد از  63صاحب  

مقام    کشوری که موضوع پروژه من است، تنها پس از افریقای جنوبی، در  48که درمیان  

درصد مرتبه سوم است.  58دارد. با اندکی تفاوت، برزیل در این رده بندی با    دوم قرار

  5ها هستند طبیعتا،  صددر50توجه دارید که از نظر آماری، تعداد کسانی که درمیان  

از درآمد    شانست ولی وقتی به سهمهادرصدی  10برابر تعداد کسانی است که درمیان  

درهمه این   درآمد ملیاز    ها یدرصد10شود که سهم  می  کنیم مشاهده می  ملی نگاه

ن جمعیت بوده است و البته اگر توجه داشته ییپا   درصد50برابرسهم    6سالها حدودا  

به مراتب کمتری از درآمد باید درمیان به مراتب بیشتر جمعیت توزیع   باشید که میزان

در مقایسه با متوسط   ها درصدی50شود که متوسط درآمد  می  شود در آن صورت، روشن 

 بسیار ناچیز خواهد بود. معیاری ازاین رابطه به دست خواهم داد.    هایدرصد10درآمد 
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از    درصد جمعیت  90را با سهم    درآمد ملیاز    هادرصدی10سوم، سهم    نمودار  در

درصد جمعیت سهم    10کنید  می  طور که مشاهدهکنیم همانمی  مقایسه  درآمد ملی

  هااین سال  یهمه  بقیه جمعیت، و دردرصد  90مراتب بیشتری از درآمد شیلی دارد تا  به

  درصد بیشتر بود. البته با استفاده از آمارهای موجود،68تا    29بری بین  این سهم  هم 

ی مختلف را برآورد کرد. منظورم از برآورد هاتوان متوسط درآمد افراد در این گروهمی

  را مقایسه کنیم برآورد  درآمد  جا متوسطاین  بخواهم در  اگر  کهاست  کردن درآمد این  

برابر متوسط   15تا    12ها بین  طول این سال  در  هادرصدی10شود که متوسط درآمد  می

نسبت بین    ،ن در نوسان بود. البته با استفاده از همین روشییی پاهادرصدی90درآمد  

برآورد کرده  هادرصدی90و    هادرصدیمتوسط درآمد یک   جا روشناین  ام. دررا هم 

متوسط   برابر  65تا    47بین    2021تا    1980از    ها درصدیکه متوسط درآمد یک  شودمی

 متغیر بوده است.   هادرصدی 90میان  درآمد افراد در
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  10ن و  ییدرصد پا50هستند که بین   ییآنها  هادرصدی  40منظورم از    4نمودار    در

متوسط«    ی»طبقه توان آنها را  می  گیرند با اندکی تسامحمی  درصد باالی جامعه قرار

 یگیری کرد ولی منظورم از »طبقه خواند. البته این مباحث را باید با دقت بیشتری پی

چیز و فقیرند« و نه ماننده  بی»  ها یدرصد50جا این است که نه همانند  این  متوسط« در

 یدار« ولی جالب این که نه فقط در شیلی بلکه در همه»توانگر و مال  هایدرصد10

نمونه  ییکشورها کرده که  به   هادرصدی  40ام سهم  برداری  است.  یافته  عنوان  نقصان 

درصد    34حدودا    1980« از درآمد ملی در  ی متوسططبقه سهم »  نمونه در همین جا

ظاهر  بهچه  درصد کاهش یافت. البته توجه دارید، که اگر  31به    2021بود که درسال  

از سهمی است   درصد10واقع حدود    در  درصد3تر شده است ولی این  درصد کم  3تنها  

از درآمد  افراد  این  اند. در  که  داشته  »این  ملی کشور  ی طبقهجا هم متوسط درآمد 

ام. متوسط درآمد  مقایسه کرده  ها یدرصد10« را محاسبه و با متوسط درآمد  متوسط

«  ی متوسط طبقه »  متوسط درآمد  برابر  9تا    7ها بین  ، درطول این سالهایدرصد10

  بود.
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شیلی و    دهم از متوسط درآمد درمی  به دستای  این نمودار آخر هم مقایسه  در

  ها درصدی50با متوسط درآمد    هایدرصدیکمتوسط درآمد   امکردهچه که مقایسه آن 

همین درآمد    طورو  درآمد    هایدرصد10متوسط  متوسط  ست.  هایدرصد50با 

چند برابر متوسط    هایدرصدیکدهد که متوسط درآمد  می  رنگ نشان ی آبیهاستون 

برابر بود.   118میزانش    1980کنید که درسال  می  و مشاهده  بود  هایدرصد50درآمد  

به   2011با تغییراتی که درتوزیع درآمد در شیلی صورت گرفت این نسبت در سال  

فت. به همین  برابر کاهش یا  130به    2021برابر افزایش یافت و سرانجام در سال    157

ستون به  زنگهانحووقتی  قرمز  روشنمی  ی  درآمد می  نگرید  متوسط  که  شود 

بود. البته   ها یدرصد50میان    برابر متوسط درآمد در 29حدود    1980در  هایدرصد10

برابر   29به همان    2011برابر افزایش یافت و سرانجام در    36به    2011این رقم درسال  

  رسید  توان از این آمارها به این برآوردهامی  کهای  وهشی  شدنکاهش یافت. برای روشن  

از تولید ناخالص داخلی    هاصدی در10تر گفتم که سهم  پیش  بد نیست اشاره کنم که

برابر که به   30بود. این رقم نزدیک به  درآمد ملیاز   هایدرصد50برابر سهم  6  حدود

،  هایدرصد50و درمقایسه با    یدرآمد ملاز    شانبرابربودن سهم  6ام هم نتیجه  دست داده

 پنجم جمعیت را در خود داشتن است. یک
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 روسیه : بخش دوم

 
 

 
 

خواهم توجه شما را به توزیع  یادداشت پیشین می   2در این یادداشت به همان روال 

درآمد در روسیه جلب کنم. در پیوند با روسیه آماری که توانستم دانلود کنم از سال  

آمارهایی که میختم می  2021شروع شده و به سال    1961 توان دانلود کرد،  شود. 

دهد. با  یدرصد پایینی جامعه را به دست م  50ها و  درصدی10ها،  درصدیسهم یک

درصد باالیی جامعه و همین   50درصد میانی و یا    40های آماری، سهم  داشتن این داده
 

 لینک دانلود آمارهای مورد استفاده . 2

https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p0p50_z;sptinc_p90p100_z;sptinc

_p99p100_z/RU/1905/2021/eu/k/p/yearly/s. 

https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p0p50_z;sptinc_p90p100_z;sptinc_p99p100_z/RU/1905/2021/eu/k/p/yearly/s
https://wid.world/data/#countrytimeseries/sptinc_p0p50_z;sptinc_p90p100_z;sptinc_p99p100_z/RU/1905/2021/eu/k/p/yearly/s
https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg
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سهولت قابل محاسبه است. در چند نمودار اول، سال درصد جمعیت به 90طور سهم  

مقایسه باشد ولی در صفحات  ها قابلدهم که با دیگر یادداشترا سال پایه قرار می  1980

که    - 1990به تحوالتی که در توزیع درآمد تا سال    1961مبداء به    پایانی با تغییرسال

 پیش آمد خواهم پرداخت. -امآن را معادل سال سقوط اتحاد شوروی گرفته

 

درصد پایینی جامعه را به  50چنین  ها و همدرصدیدر نمودار یک، هم سهم یک

شود. یری میگام که برحسب درصد درآمد ملی روی محور سمت چپ اندازهدست داده

درصد بود 4تر از شان کمبود که سهم 1980ها در سال بری یک درصدیترین سهمکم

از بحران بزرگ    -  2007اش هم در سال  و بیشترین  افتاد که   -یک سال قبل  اتفاق 

یک  27حدود   نصیب  ملی  درآمد  از  یکدرصدی درصد  مقابلِ  در  شد.  ها،  درصدیها 

شروع کردند و در سال    1980رآمد ملی در سال  درصد از د  29درصد جمعیت با  50

به  سهم  1997 یافت و سرانجام در    12شان  به  2021درصد کاهش  درصد    17، هم 

درصد   50چه نصیب  درصد بود که از آن   21.5ها از درآمد ملی  درصدیرسید. سهم یک

 جمعیت شد بیشتر است. 

اشاره کردم میهمان پیشین  یادداشت  را که من »نسبت   چهتوان آنطور که در 

شان از درآمد، محاسبه کرد ام هم محاسبه کرد. یعنی با توجه به سهمدرآمدی« نامیده

دیگر دارند که آن را در نمودار ها چه نسبتی با یککه متوسط درآمد افراد در این گروه

طور که در نمودار هم  کنیم. همانگیری میسیاه رنگ روی محور دست راست اندازه

کنید در چند سال اول که هنوز »سوسیالیسم واقعاً موجود« موجود بود و  یمشاهده م 
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ها  درصدی  50ها شش برابر متوسط درآمد  درصدی سقوط نکرده بود، متوسط درآمد یک

برابر شد. بیشترین میزانی که   13درصد افزایش    100با بیش از    1990بود و در سال  

رسیده آن  به  خود  محاسبات  در  است  من  این  در  ام  درآمد   2001که  متوسط 

درصد    50برابر متوسط درآمد کسانی بود که در    102ها درروسیه حدود  درصدییک

های بعد اندکی کاهش یافت  مرور در سالپایین جامعه قرار داشتند. البته این نسبت به 

 برابر بود.   63چنان بیش از هم  2021ولی در 

 

کنیم.  پایین جمعیت مقایسه می  %50را با درآمد    هاباالیی  %10نمودار دوم، وضع    در

درصد   50که از سهم   شروع کردند  از درآمد ملی  %  22ها با  صدی در10  1980سال    در

های پس از آن شاهدیم این است که سهم چه در سالتر بود، ولی آنپایینی جامعه کم

نده را تجربه درصد پایینی جامعه روندی کاه  50یابد و سهم  ها افزایش میدرصدی10

افتد  اتفاق می  2008شود در سال  ها میدرصدی10کند. بیشترین میزانی که نصیب  می

درصد پایین    50درصد از درآمد ملی شد و در همان سال هم سهم  52شان  که سهم

  4رسد. یعنی سهم ده درصد باالیی جمعیت از درآمد ملی  درصد می  13جامعه هم به  

توجه دارید که از پایینی جمعیت از درآمد ملی دارند.  درصد    50برابر سهمی است که  

برابر تعداد    پنج  هستند طبیعتاً  هایدرصد  50میان    نظر آماری، تعداد کسانی که در

شان از درآمد ملی نگاه  ولی وقتی به سهم  ،هاستدرصدی  10کسانی است که درمیان  
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به بعد    1991ال  از سملی    ها از درآمد درصدی10شود که سهم  کنیم مشاهده میمی

نصیب   که  سهمی  از  می  50همیشه  جمعیت  حتی  درصد  و  است  بوده  بیشتر  شد 

بری از همیشه اختالف بین این دو سهم  2008تر اشاره کردم در سال  طور که پیشهمان

  مراتب کمتری از درآمد باید درالبته اگر توجه داشته باشید که میزان به   تر شد.بیش

شود که متوسط ر جمعیت توزیع شود در آن صورت، روشن میمراتب بیشتبهبخش  میان  

با متوسط درآمد  درصدی  50درآمد   مقایسه  ناچیز خواهد  درصدی10ها در  بسیار  ها 

که در نمودار دو از طریق نمودار سیاه رنگ   بود. معیاری ازاین رابطه به دست خواهم داد

  1980ی اول، یعنی از  ههدرحدود یک د   .شودگیری میبر روی محور دست راست اندازه

ماند،  برابر باقی می  4ی فروپاشی است، این نسبت در حول و حوش  که آستانه  1990تا  

شود. پس از آن برابر می 9برابر و یک سال بعد هم نزدیک به  7بیش از  1992درسال 

درصد پایینی    50دار سهم  ها و کاهش ادامهدرصدی10دار سهم  با توجه به افزایش ادامه

به دست   1996ز درآمد ملی این نسبت روند افزایشی دارد. باالترین میزان در سال  ا

که متوسط درآمد  می از  درصدی10آید  بیش  درصد    50برابر متوسط درآمد    24ها، 

افتد  ها اتفاق میدرصدی  50پایینی جامعه است و سرانجام با بهبود ناچیزی که در سهم  

 2021یابد این نسبت درسال  ندکی کاهش میها هم ادرصدی10و به همین نحو سهم  

 شود.  برابر می 14
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از   درصد جمعیت  90ها از درآمد ملی را با سهم  درصدییکسوم، سهم    نمودار  در

ها  درصدیی کلی اشاره کنم: سهم یک. ابتدا به چند نکته کنیممقایسه میدرآمد ملی  

درصد جمعیت، روند تحولی  90ای داشته است ولی سهم  به بعد روند فزاینده  1980از  

درصد جمعیت  90ترین سهمی که  از آن سال به بعد کاهنده بود. به سخن دیگر، بیش

درصد بود.  78تر از  به دست آمد که اندکی بیش  1980از در آمد ملی روسیه داشت در  

با اندکی کاهش در همان حول و حوش باقی ماند ، ولی پس از آن روند    1991تا سال 

درصد    48درصد جمعیت به    90سهم    2008سریع شد به حدی که در سال  کاهندگی ت

عنوان مقایسه  درصد باال رفت. به  54با اندکی افزایش به    2021رسید و سرانجام در سال  

تا    1980ها یعنی از  درصد جمعیت روسیه در طول این سال 90گفتنی است که سهم  

ی  ها که در دههدرصدییک  عکس سهمدرصد کاهش روبرو شد. به  30حدودا با    2021

درصد رسید و   27به    2007درصد درآمد ملی متغیر بود در سال    5و    4بین    1980

چه نمودار سیاه رنگ که روی محور درصد کاهش یافت. آن  21.5به    2021سرانجام، در  

دهد، نسبت متوسط درآمد بین این دو گروه  شود نشان میگیری میدست راست اندازه 

به سالعنوااست.  در  نمونه  درآمد  ن  متوسط  موجود«،  واقعاً  »سوسیالیسم  های 

درصد پایین جمعیت بود، ولی در    90برابر متوسط درآمد    8تا    4ها بین  درصدییک

گیرد و در سال  قرن گذشته این نسبت روند افزایش سریعی می  90ی  های دههسال

است که متوسط   2001شود و بیشترین میزان هم درسال  برابر می  43بیش از    2000

 2021هاست. سرانجام درسال  درصدی   90برابر متوسط درآمد    41ها  درصدیدرآمد یک

در سهم   افزایش  اندکی  در سهم یکدرصدی  90با  اندکی کاهش  و  از  درصدیها  ها 

توان گفت  یابد. برای کل این دوره میبرابر کاهش می 36درآمد ملی این نسبت هم به 

ها متغیر برابر در دیگر سال  50و نزدیک به    1980در ابتدای    4که نسبت درآمدی بین  

 بود.  
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  10درصد پایین و  50ها آنهایی هستند که بین درصدی  40منظور از  4نمودار  در

متوسط«    یتوان آنها را »طبقه با اندکی تسامح می  . گیرنددرصد باالی جامعه قرار می

 یگیری کرد ولی منظورم از »طبقه خواند. البته این مباحث را باید با دقت بیشتری پی

چیز و فقیرند« و نه مانند  ها »بیدرصدی  50جا این است که نه همانند  این   متوسط« در

 یبلکه در همه  روسیهفقط در  دار« ولی جالب این که نهها »توانگر و مالدرصدی10

نقصان یافته    در طول این دوره  ها درصدی  40ام سهم  برداری کردهونهکشورهایی که نم

  1980متوسط« از درآمد ملی در    یسهم »طبقه روسیه  عنوان نمونه در همین  است. به

درصد کاهش یافت. البته توجه  37تر از کمبه  2021سال  درصد بود که در  50حدود 

واقع    در  درصد13تر شده است ولی این  درصد کم  13ظاهر تنها  بهچه  دارید، که اگر

. به عبارت  انددرصد از سهمی است که این افراد از درآمد ملی کشور داشته   26حدود  

  . در های میانه از درآمد ملی هستیمدرصدی  40درصد کاهش در سهم    26دیگر، شاهد  

»طبقه این درآمد  متوسط  هم  درآمد    یجا  متوسط  با  و  کرده  محاسبه  را  متوسط« 

برابر   3ها بین ها در این سالدرصدییکام. متوسط درآمد ها مقایسه کردهرصدیدیک

متغیر بود و سرانجام   2001ها در  درصدی  40برابر متوسط درآمد    30تا    1980در سال  

ی  دهندهنشان  2001برابر رسید که اگرچه در مقایسه با سال    23هم به    2021در سال  

با افزایش  1980سال    اندکی کاهش است ولی درمقایسه  درصدی در آن    800شاهد 

 هستیم.



 

 
 

 احمد سیف  327

 توزیع درآمد در شوروی سابق 

سال  پیش از  روسیه  برای  که  گفتم  سال    1961تر  داریم.    2021تا  ندکی  اآمار 

به دو بخش تقسیم کردهبه را  این دوره  ایندلخواه،  ارایه ام و در  جا هم چهار نمودار 

را    1990تا    1961ی  درآمدی در فاصله  کنم که تا حدودی همین تغییرات توزیعمی

 دهد.  نشان می

 

درصد پایین جامعه از درآمد ملی را به دست    50ها و  درصدیسهم یک  5در نمودار  

دهم که در هردو مورد در انتهای دوره شاهد اندکی افزایش در سهم آنها از درآمد  می

درصد درآمد ملی    5تر از  کم  1961ها در  درصدی عنوان نمونه، سهم یکملی هستیم. به

ها هم  درصدی  50صد رسید و به همین نحو سهم  در   7.5به    1990بود ولی در سال  

طور درصد رسید. همان  28به بیش از   1990درصد بود در سال    24تنها    1961که در  

ها اندکی  درصدی  50شاهد هستیم که سهم    1960های  کنیم در سالکه مشاهده می

یده  درصد به نوعی ثبات رس  28رسد که در حول و حوش  افزایش یافته و بعد به نظر می

ی این ها هم گفت که در همه درصدیی سهم یکتوان دربارهاست. همین نکته را می

درصد افزایش یافت.    7.5به    1990درصد متغیر بود و تنها در سال    5و    4ها بین  سال

نمی جامعهاگرچه  یک  در  بهدانم  ولی  ی  معناست  چه  به  این  سوسیالیستی  اصطالح 

برابر متوسط    13تا    6ها بین  درصدیدرآمد یک  های آماری متوسطبراساس این داده
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برابر بود و بعد با اندکی    10این نسبت حدود    1961ها متغیر بود. در  درصدی  50درآمد  

 شود.  برابر می 13این نسبت  1990باال و پایین رفتن، درسال 

درصد پایینی روسیه با مقایسه   90ها را با سهم  درصدیدر نمودار شش، سهم یک

این دوره یعنی در سال  درصدیکنیم. عالوه برسهم یکمی پایان  ها، شاهدیم که در 

ها از درآمد ملی اندکی بیشتر شده است. تا جایی که براساس  درصدی 90سهم    1990

نظر کرد این است که این افزایش و احتماالً توان اظهاراین آمارها به حدس و گمان می

های میانه به دست  درصدی40ها و  درصدی10ی  ها از کیسه درصدیافزایش سهم یک

از درآمد ملی در سال  ی این دو گروه شاهدیم که سهمآمده است. چون درباره شان 

کار  تر بوده است. همان طور که در نمودار هم آشکم  1961شان در سال  از سهم  1990

های آماری است شاهد تغییر چشمگیری در سهم این دو گروه نیستیم و براساس داده

برابر متوسط 9تا    4ها در طول این دوره بین  درصدیدانیم که متوسط درآمد یکمی

 گیری شده است.  ها متغیر بوده که روی محور دست راست اندازهدرصدی 90درآمد 

 

های میانه را با سهم  درصدی 40ه در آن سهم رسیم به نمودار هفت کسرانجام می

ام برای کل این  تر هم اشاره کردهطور که پیشکنیم. همانها مقایسه میدرصدییک

یک سهم  سهم  درصدیدوره،  و  یافت  افزایش  اندکی  اندکی  درصدی  40ها  با  هم  ها 

ال  ها شد در سدرصدی  40ترین سهمی که از درآمد ملی نصیب  کاهش روبرو شد. بیش
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بود و پس از آن برای چند سال شاهد یک روند کاهنده در سهم این گروه بودیم    1961

متوقف شد و سپس یک روند ضعیف فزاینده آغاز شد    1968ولی این روند کاهنده در  

ادامه یافت و پس از آن باز شاهد یک رونده کاهنده هستیم که تا    1980که تا سال  

درصد   48به    1961درصد در    50این گروه از    تداوم یافت و باعث شد که سهم  1990

راست    1990در   دست  محور  روی  که  رنگ  سبز  نمودار  از  که  طور  همان  برسد. 

سال اول در این دوره    20کنیم، این نسبت برای حدود  شود مشاهده میگیری میاندازه

عد یک  رسید ولی ب 1980برابر در  3تر از به کم 1961برابر در   4نزولی بود و از حدود 

برابر   6ها بیش از  درصدیمتوسط درآمد یک  1990روند فزاینده آغاز شد و در سال  

 های میانه بود.  درصدی 40متوسط درآمد 

 

زنم پس یک نمودار دیگر هم اضافه کنم که در  حاال که از شوروی سابق حرف می

اگرچه   -م  ادیگر مقایسه کردههای پایین و باالی جامعه را با یکدرصدی  50آن سهم  

بندی اصوالً به چه معنایی  این نوع تقسیم  1970و    1960های  دانم در شوروی دههنمی

درصد پایینی را از   50طور که اشاره کردم بانک آماری، سهم  تواند باشد. ولی همانمی

درصد دیگر جمعیت    50توان سهم  دهد و روشن است که میدرآمد ملی به دست می

کنیم که سهم  مشاهده می  1960ی  معه را محاسبه کرد. در دههاصطالح باالیی جابه  –

افزایش است، به همین نسبت سهم  50 به  اندکی رو  پایینی  باالیی    50درصد  درصد 
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می کاهش  اندکی  حدودا  جامعه  صورت  به  سپس،  ولی  سهم    28یابد.    50درصد 

پایین و  درصدی به »تعادل« میدرصدی  50درصد هم سهم    72های  باال  د.  رسهای 

توان گفت گونه بود ولی بر اساس این آمارها میدانم چرا اینتر گفتم دقیقا نمیپیش

برابر متوسط   3تر از  تا اندکی بیش  2.5درصد باالیی بین    50که متوسط درآمد در میان  

ها  ی این سالهای پایین جامعه بود و این میزان در همهدرصدی  50درآمد در میان  

 اقی ماند. تقریباً بدون تغییر ب 
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 چین : بخش سوم

 

 
 

ادامه خواندههابررسی  یدر  تاکنون  که  مشابه  یادداشتی  این  در  خواهم  می  اید 

وضعیت توزیع درآمد در چین بنویسم. منبع آماری من بانک اطالعاتی  ی  درباره اندکی 

اطالعاتی که  است  جهانی  و    هایدرصد10،  هایدرصدیکسهم  ی  درباره  نابرابری 

از هرچمی  نی جامعه به دستییدرصد پا50 دیگر، وارسیدن وضعیت    یزدهد. گذشته 

استراتژی سنجیدهمی  اقتصادی چین نشان را  یدهد که هیچ چیز جای یک   رفاهی 

های ناهنجار فعالیت اقتصادی در آمدپیگیرد که باید برای تنظیم و حتی تصحیح  نمی

روی میزان رشد  توجه و نیروها بر یعبارت دیگر، اگر همهکار گرفته شود. به بازارها به

های رشد  آمد پیمندی مطلوب از  ی بهرههااقتصادی متمرکز شود بدون این که شیوه

شود،   وارسی  مینها  آمدپیاقتصادی  افزایش یی  بیشتر،  اقتصادی  رشد  کنار  در  تواند 

یادداشت هما این  در  باشد.  ثروت  و  توزیع درآمد  در  یادداشتنابرابری  ی دیگر  هانند 

 ی از درآمد ملی است.  برسهمتمرکز من بر روی 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg
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مورد بررسی در نمودار   ی توزیع درآمد را در ابتدا و انتهای دوره  ،برای شروع بحث

 کنم. می هئیک ارا

 

دهند  می اند که نشاندر این نمودار ازاین نظر جالب  ارائه شدهبه نظر من اطالعات 

توجه در چین به اصطالح رشد فراگیرنده نبوده است چون در که رشد اقتصادی قابل

به نسبت    2021از درآمدملی دراین فاصله، یعنی در سال    ها یدرصد10حالی که سهم  

درصد    50ی اقتصادی در چین است، با تقریباً  هاکه درواقع سال شروع رفرم  1978سال  

رسید.    2021درصد از درآمد ملی در سال    42درآمد به    درصد   28تر از  افزایش از کم

درصد درآمد ملی  72معادل،  1978درصد بعدی جامعه که در سال   90برعکس، سهم 

از   ها یدرصدیکدرصد رسید. از سوی دیگر سهم    58درصد کاهش به   24بود با حدود  

د از درآمد  درص  14درصد به    6.5درآمد ملی در طول این مدت بیش از دوبرابر شد و از  

  1978نی جامعه هم که درسال  ییی پاهادرصدی  50ملی رسید و به همین روایت سهم  

از   از درآمد ملی بود، به  25بیش    50درصد کاهش یافت. به سخن دیگر،    14درصد 

ملی    ی از درآمدبرسهمرصد کاهش از  د  75ن جامعه درچین با حدودا  ییی پاهادرصدی

درصد میانی جامعه    40ی از درآمد ملی برای  برهمس ترین کاهش در  روبرو شدند. کم

ی درصد کاهش یافت که نشانه  44درصد از درآمدملی به    47شان از  اتفاق افتاد که سهم
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درصد است. اگر به ساده کردن وضع مجاز باشم توجه شما را به نمودار   7کاهشی معادل  

 کنم. می جلب دو

 

برابر متوسط   13  ها یدرصدیکرنگ( متوسط درآمد  )نمودارهای آبی  1978درسال  

پاهادرصدی  50درآمد   برابر رسید    49به    2021ن بود ولی این نسبت در سال  ییی 

چین که    ییی باالها درصدی 50)نمودارهای قرمز رنگ(، به همین نحو متوسط درآمد  

  2021ن بود، در سال  ییی پاهایدرصد  50برابر متوسط درآمد  3تنها    1978در سال  

  90در مقایسه با متوسط درآمد    ها یدرصدیکبرابر افزایش یافت. متوسط درآمد    6به  

برابر شد و به    22حدودا    2021برابر بود در سال    8تنها    1978که درسال    هادرصدی

جامعه در مقایسه با    یی ی باال هادرصدی  9  و   ها یدرصدیکهمین نحو متوسط درآمد  

 2021برابر بود در سال    5فقط    1978ی میانه که درسال  هادرصدی  40متوسط درآمد  

این مقدمه  11و    13ترتیب،  به با  به    یبرابر شد.  برگردم  اجازه بدهید  نسبتا طوالنی 

 نی جامعه. ییی پا هادرصدی 50آن با سهم  یو مقایسه  ها یدرصدیکوارسی سهم 
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  هایدرصدیکدر حالی که سهم    1978نکته توجه دارید که در سال    البته به این

درصد از درآمد   25نی جامعه حدودا  ییی پا هادرصدی 50بود  %6.5از درآمد ملی تنها 

انگیز های رشد حیرت ی البته در طول سالبرسهمملی چین را دراختیار داشتند. این  

کنید در حالی که سهم  می  شاهده که در نمودار م  طورهمانچین دستخوش تغییر شد و  

روند افزایشی دارد    ها یدرصدیکن یک روند کاهنده دارد، سهم  ییی پاهادرصدی  50

همانند    2021رسد و بعد تا سال  می  درصد از درآمد ملی  16به حدود    2009و در سال  

البته ماند.  می  درصد برای چند سالی به نظر ثابت  14ن در  ییی پا هادرصدی  50سهم  

ی  هادرصدی  50پیوند با    شود، درمی  توجه دارید که آن چه که نصیب این دو گروه

به همین دلیل   و  توزیع شود هابیشتری از چینی   مراتببهنی جامعه باید بین تعداد ییپا

برابر متوسط درآمد   55  هایدرصدیکمتوسط درآمد    2009سال    در  هم هست که مثالً 

با اندکی کاهش که در سهم    2021و سرانجام در سال  نی است  ییی پا هادرصدی  50

 یابد.  می برابر کاهش 49آید این نسبت به می پیش هایدرصدیک

شواهدی ارایه خواهم   ها درصدی  90و    هایدرصدیکنمودار بعدی هم از وضعیت    در

 داد.  
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که   است  این  نکته  مشاهده چناناولین  سهم  می  که  مدت،  این  تمام  در  کنید 

در  هایدرصدیک دارد  افزایشی  روند  چین  ملی  درآمد  سهم    از  که  درصد   90حالی 

درصد درآمد ملی  72دهد که از  می  نشانای  جمعیت از همان درآمدملی، روند کاهنده

رسیده   2021درصد در سال  58به  - ی اقتصادی هایعنی سال شروع رفرم -1978در 

یل است که شاهد افزایش نسبت درآمدی هستیم که روی منحنی  است. به همین دل

راست  سیاه دست  محور  روی  میاندازهرنگ  کرده  .شودگیری  نسبت  محاسبه  که  ام 

درصد    2.4برابر بشود باید سالی    22برابری برای این که درطول این مدت    8درآمدی  

 رشد کرده باشد.  

که هم  قبلی  یادداشت  نوشتهی  درباره  در  از   روسیه  یکی  که  شدم  متذکر  بودم 

سهم   یدهد کار از ریشه خراب است، در واقع مقایسهمی  ی آماری مفید که نشانهاداده

داری از درآمد ملی است. در مورد چین وار سرمایهی نمونه در یک جامعه  ها درصدی  50

 توان همین اطالعات را به دست داد.  می  هم
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ی  هاکه هنوز رفرم   1978ست ولی از همان سال  گونه ادانم چرا ایننمی  درستیبه

د شاقتصادی  بهینگ  اقتصادی ائوپینگ  تحوالت  راه  ابتدای  در  درواقع  و  ننشسته  بار 

ی باالی چین هادرصدی  50کنیم که سهم  می  مشاهده   ،دارانه هستیماصطالح سرمایهبه

درآمد ملی است. به  نی چین از  ییی پاهادرصدی  50برابر سهم    3از درآمد ملی چین  

اعتماد باشند بیانگر این نکته هستند که حتی در سال    عبارت دیگر، این آمارها اگر قاب

درآمد    1978 چین  هادرصدی  50متوسط  باالی  درآمد    3ی  متوسط    50برابر 

پاهادرصدی مشاهده ییی  نمودار هم  در  بود.  اگرچه سهم  می  نی چین  که    50کنیم 

درصد از درآمد   14درصد درآمدملی به   25هنده دارد و از نی روند کاییی پاهادرصدی

چینی هم در طول همین مدت    یی درصد باال  50رسد ولی سهم  می  2021ملی در سال  

افزایش  86ملی به    درصد درآمد  75از   به همین دلیل هم هست که    .یابدمی  درصد 

رنگ روی  هشاهد افزایش نسبت درآمدی هم در نمودار باال هستیم که در منحنی سیا

 برابر شد.   6این نسبت  2021شود و درسال گیری میاندازه محور دست راست 

جا هم  دهد که در اینمی  شواهد آماری در چین هم همانند دیگر کشورها نشان 

که   است  این  ادعا  این  از  منظورم  نیستیم.  متوسط  طبقات  گسترش   40شاهد 

میانههادرصدی از    -ی  جامعه90تا    51درواقع  اندازه  -درصد  به   50  یاگرچه 
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اند ولی همانند آنها  شان از درآمد ملی نبودهیبرسهمن شاهد نزول  ییی پاهادرصدی

از   از درآمد ملی چین کاهش یافت و    44به    1978درصد درسال    47سهم آنها هم 

رسید. با این همه بد نیست اشاره کنم که وضع »طبقات متوسط«    2021درصد درسال  

بهتر   مراتببه)برزیل، روسیه، هند، افریقای جنوبی(  کشورهای بریکس  در چین از دیگر  

درصد، در برزیل،    30در هندوستان،2021ی میانه درسال  هادرصدی   40است. سهم  

 درصد بود.   28و در افریقای جنوبی هم تنها  %36در روسیه،  31%

 

 
سیاه راست  منحنی  محور دست  روی  که  میاندازهرنگ  این  گیری  را شود  نسبت 

در آغاز   بودن  برابر  5و از حدود    بیش از دوبرابر  هادهد که در طول این سالمی  نشان

 . در پایان دوره رسیدبرابر  13 ی مورد بررسی بهدوره
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 تونس: بخش چهارم

 

ادامه  بررسیدر  دربارهی  که  مختلف هایی  در کشورهای  درآمد  توزیع  وضعیت  ی 

یادداشت   این  در  دربارهمیجهان،  اندکی  تونس  خواهم  در  درآمد  توزیع  وضعیت  ی 

نابرابری جهانی است که اطالعاتی درباره اطالعاتی  بانک  ی  بنویسم. منبع آماری من 

دهد. دلیل  دست میدرصد پایینی جامعه به  50ها و  درصدی  10ها،  درصدیسهم یک

در مقایسه با دیگر    ی توزیع درآمد در تونس این است کهاصلی من برای نوشتن درباره

ای که باید یادآورم بشوم این است  ای از بهبود هم ارایه بدهم. نکتهها، نمونهیادداشت

ی کشورها تفاوت دارد. یعنی تا  کشور وضعیت در تونس با همه  51که در میان این  

توان قضاوت کرد وضعیت توزیع درآمد دراین های آماری میجایی که براساس این داده

با سال  کشور د بهبود   1980ر مقایسه  اگرچه، ممکن است میزان  یافته است.  بهبود 

 کتمان کردن نیست.  چشمگیر نبوده باشد ولی واقعیت بهبود قابل

 دهد.  اولین نمودار دراین یادداشت این وضعیت را نشان می

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg
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  ی متفاوتملی را در سه دوره ها از درآمدمن در این نمودار سهم هریک از این گروه

است و به همین نحو    1980گر سهم در سال  رنگ نمایانام. ستون آبیبه دست داده

دهد.  را نشان می  2021و سرانجام ستون سبزرنگ هم سال    2007ستون قرمزرنگ سال  

طور منظم کاهش  ها بهدرصدی10ها و  درصدیکنید سهم یکطور که مشاهده میهمان

به و  آنیافته  جوامع شاعکس  بودهچه در دیگر  و  درصدی50ایم سهم  هد  پایین  های 

های میانه افزایش و سهم  درصدی  40ها هم روند افزایشی داشته است. سهم  درصدی90

دیگر  درصدی  50 نمودارهای  در  البته  است.  یافته  کاهش  هم  جامعه  باالیی  های 

  آمدهای این تغییرات را به دست خواهم داد. در نمودار دوم شاهدی بر وجود اقتصاد پی

کنید. تفاوت تونس با دیگر کشورها این است که اگرچه دوشقه در تونس را مشاهده می

این دوره یعنی در سال  اقتصاد هم پایان  در    2021چنان دوشقه است ولی در  وضع 

درآمد    تربیشدرصد پایین اندکی    50اندکی بهتر است. یعنی    1980مقایسه با سال  

 تر شده است.  ملی اندکی کم درصد باال هم از درآمد50دارند و سهم 
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شود نسبت درآمدی گیری میرنگ که روی محور دست راست اندازه منحنی سیاه

کنید در ابتدای دوره در باالترین میزان قرار طور که مشاهده میدهد همانرا نشان می

درآمد   متوسط  و  حدود  درصدی50داشته  باال  درآمد    7.5های  متوسط  برابر 

رسد که هنوز اگرچه می  5ن بود ولی در پایان دوره این نسبت به  های پاییدرصدی50

نشان دهنده وجود نابرابری است ولی در مقام مقایسه با شروع دوره اندکی وضع بهبود 

 یافته است.
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کند. در ابتدای دوره  توجهی ارایه میی سادگی اطالعات قابلبا همه  3نمودار شماره  

درصد   50بیش از    پایینهای  درصدی  50از سهم  ها از درآمد ملی  درصدیسهم یک

یعنی درمقابل    تربیش است،  یکدرصدی  50درصد سهم    12بوده    18ها  درصدیها 

این وضعیت ادامه داشت که  2003درصد از درآمد را در اختیار داشتند. تا حدود سال 

یر بود، ولی پس از آن یک روند تغی  تربیشها  درصدی50ها از سهم  درصدیسهم یک

پایان دوره یعنی سال  آغاز می به  رسیم، وضعیتی که درابتدا می  2021شود و وقتی 

در واقع    پایینهای  درصدی   50سهم    2021شود و در سال  وجود داشت معکوس می 

ها  درصدیاست یعنی در مقابل یک  تر بیشها  درصدیدرصد از سهم یک  50بیش از  

درصد افزایش   17ها به  درصدی   50  درصد کاهش یافته است سهم  11شان به  که سهم

ها که در ابتدای دوره  درصدیی این تغییرات این که متوسط درآمد یکیافت. نتیجه

رنگ روی محور دست ها بود، منحنی سیاهدرصدی  50برابر متوسط درآمد    70حدود  

ی  رسد که اگرچه هنوز بیانگر وجود نابرابری درآمدبرابر می  33راست، در پایان دوره به  

 دهد. درصد نشان می 50در تونس است ولی کاهشی بیش از 

طور که  گیریم. همانمیها پییدرصد90در نمودار بعدی تحوالت را در پیوند با  

می سهم  مشاهده  کاهش  به  توجه  با  ولی  هستیم  مشابهی  وضعیت  شاهد  کنید 

آمد ملی در  ها از دردرصدی90ها از درآمد ملی در ابتدا و پایان دوره، سهم  درصدییک

ها از درآمد  درصدیها افزایش یافته است. جالب این که اگرچه سهم یکطول این سال

درصد  11ها ها در طول این سالیدرصد90درصد کاهش یافته، ولی سهم   7ملی تنها 

درصد بعدی در میان   9ها بلکه  درصدیفقط یکدهد نهشده است که نشان می  تربیش

بری خود از درآمد  در سهم  4های باالئی جامعه هم شاهد کاهشی معادل  ده درصدی

 اند.  ملی بوده
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گیری و مشاهده  رنگ روی محور دست راست اندازه نسبت درآمدی را با منحنی سیاه

  50با    2021برابر بود که در سال    34این رقم    1980  کنیم که در ابتدا یعنی در می

 برابر رسید.  17درصد کاهش به رقم 

را مقایسه   پایینهای  درصدی50های باال و  درصدی10در نمودار پایانی هم وضع  

ها از درآمد ملی تونس در  درصدی10تر به اشاره گفته بودیم که سهم  کنیم. پیشمی

درصد کاهش یافت و اگرچه بخش اصلی    11حدود    1980درمقایسه با سال    2021سال  

درصد بقیه هم بخشی از نقصان درآمدی   9ها شد ولی  درصدیاین کاهش نصیب یک

ها و کاهنده در  درصدی50بری  را تجربه کردند. در نمودار این روند افزایشی در سهم

 وضوع قابل رؤیت است.ها بهدرصدی10بری سهم
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ام که  های سبز رنگ نشان دادهبه صورت این ستون جا  نسبت درآمدی را در این 

اندازه راست  دست  محور  میروی  میگیری  مشاهده  دوره  شود.  ابتدای  در  که  کنید 

ها بود ولی  درصدی50برابر متوسط درآمد    22ها نزدیک به  درصدی 10متوسط درآمد  

 برابر رسید. 12این نسبت به  2021در پایان دوره، یعنی در سال 

توان با استفاده از اطالعات سایت  ها میتغییر در اقتصاد تونس در این سالی  درباره

ای دهد که درواقع خالصههای آن را نشان میبانک جهانی سخن گفت. جدول زیر یافته

 ام.است از آن چه در این یادداشت گفته 

2021 2007 1980  

 تولید ناخالص داخلی به میلیارد دالر  8.7 38.9 41.62

 ها به میلیارد دالر درصدیسهم یک 1.56 4.7 4.6

 تغییر در تولید ناخالص داخلی به میلیارد دالر  0 30.2 2.72

 ها به میلیارد دالر درصدیتغییر در سهم یک  3.1 

 درصدی از تغییردرآمدی به درصد سهم یک  درصد  10 درصد منفی  3
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 میلیارددالر ها به درصدی50سهم  1.044 5.83 7.075

 ها به میلیارددالر درصدی 50تغییر در سهم   4.79 1.24

 ها از تغییردرآمدی به درصد درصدی50سهم   % 16 % 46

 ها به دالر درصدیمتوسط درآمد یک 24762 45631 38983

 ها به دالر متوسط درآمد پنجاه درصدی 331 1132 1199

 درآمدها نسبت درآمدی بین متوسط  75 40 32
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 ترکیه : بخش پنجم

 
 

یادداشت یادداشت به همان روال  این  پیشینهادر  به  می  ی  را  خواهم توجه شما 

کنم جلب  ترکیه  در  درآمد  در  به.  توزیع  اخیرهاسالویژه  داخلی  ،  ی  مطبوعات  در 

که اقتصاد ترکیه   انددرست یا غلط به این نتیجه رسیدهها،  ام که بسیاری از ایرانیخوانده

برای   مناسبی  و  ی گذارسرمایهجایگاه  است  ترکیه   ویژهبه شان  مسکن  بخش  در 

باورهااند.  ی کردهگذارسرمایه این  نادرستی  یا  ، اما درکلیت خود  ،خبرمبی  از درستی 

از سویی  .  واقع شبیه توزیع درآمد در دیگر کشورهاست  ترکیه در   روایت توزیع درآمد در

ی  پاییندرصد    50،  هستیم و از سوی دیگر  هاانباشت درآمد در میان یک درصدیشاهد  

در  ،  ها برخالف دیگر یادداشت.  تری روبرو هستندجامعه با وضعیت درآمدی نامشخص

  و باالی جامعه آغاز   پایینی  هادرصدی  50ی متوسط درآمد  جا سخن را با مقایسهاین

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg
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آماری.  کنممی بانک  به    پاییندرصدی    50میزان سهم    3، در  را  از درآمد ملی  جامعه 

درصد باالیی جامعه خواهیم   50دهد و به این ترتیب یک نمای کلی از وضعیت  می  دست

 .  دهم می در نمودار یک این وضعیت را به دست. داشت

 

اقتصادی   یترکیه شاهد همین وضعیت هستیم که جامعه  مثلدر دیگر کشورها هم  

نیمه دو  کامالًبه  است  ی  شده  تقسیم  مثالبه.  نابرابر  که  می  عنوان  کنم  اشاره  توانم 

درصد متغیر بود   15تا    10سال بین    41این    ی جامعه درهادرصدی   50متوسط سهم  

ترتیب این  به  بین  هادرصدی  50سهم  ،  و  باالی جامعه هم    درصد تغییر90تا    85ی 

راست  بر همین مبنا در منحنی سیاه.  کردمی  ی گیراندازهرنگ که روی محور دست 

ی  هادرصدی  50میان    که متوسط درآمد در  امدادهاین اطالعات را به دست  ،  شودمی

در .  ی بوده استپایینی  هادرصدی  50باالی جامعه چند برابر متوسط درآمد درمیان  

برابر   9تا    6توان اشاره کرد که این نسبت بین  می  ت موجودهم براساس اطالعا  جااین

برابر و بعد به خاطر اندکی    9این نسبت حدودا    1980ی  دهه  در.  در نوسان بوده است

 
3 https://wid. 

world/data/#countrytimeseries/sptinc_p99p100_z;sptinc_p0p50_z;sptinc_p90p100_

z/TR/1980/2021/eu/k/p/yearly/s : 
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سهم   در  سهم    پایینی  هادرصدی  50افزایش  در  کاهش  نسبت  همان  به   50و 

ن روند نزولی  ای  2013ی  هاسالتا    2000ی  هاسالی باالی جامعه از اوایل  هادرصدی

در حدود   ،دو سال اخیریکی  در  بعد روند افزایشی آن مجددا آغاز شد و سرانجام  بود و

 .  ثابت ماند  برابر 5. 7

 

ابتدا توجه را به چند وجه کلی جلب  .  از خیلی نظرها این نمودار دوم جالب است

همهمی  مشاهده.  کنم برای  که  این  کنید  از    -هاسالی  بعد  1980یعنی  سهم    - به 

جامعه از درآمد   پایینی  هادرصدی   50دار از سهم  ادامه  طوربهاز درآمد    هادرصدییک

و منحنی   هادرصدی  50رنگ سهمنمودار باال منحنی قرمز  در.  بوده استتر  بیشملی  

برای این که معیاری از  .  دهدمی  را از درآمد ملی نشان  هادرصدیرنگ هم سهم یکآبی

دهیم که  می  رنگ نمایش منحنی سیاه  باشیم این میزان اختالف را دراین تفاوت داشته  

البته  .  بوده است  تربیشاز دو برابر هم    1992کنید تا سال  می  که مشاهده  طورهمان

جامعه و به همین شکل    پایینی  هادرصدی  50شاهد یک روند خفیف افزایشی در سهم  
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که خودش را به این صورت هستیم    هادرصدییک روند مشابه کاهنده در سهم یک

  حدوداً  هامتوسط درآمد یک درصدی  1980ی  هاسالدهد که در حالی که در  می  نشان

ترین میزان  به کم  2007این رقم در سال  ،  بود هادرصدی  50برابر متوسط درآمد    135

نمی  برابر  56یعنی   باال روی نمودار ستونی سبزرسد که در  محور دست )زنگ  مودار 

یک  ، به بعد  2007کنید از سال می که مشاهده  طور. همانشودمی داده  نمایش  (راست

 85متوسط درآمد    2018کنیم که درسال  می  گیرد و مشاهدهمی  روند افزایشی شکل

 .  کندمی برابر تخفیف پیدا 79به  2021شود و سرانجام در سال می برابر

 جامعه را بررسی  پاییندرصد    90و    هایدرصد10درنمودار بعدی وضعیت درآمدی  

از  به.  کنیممی همه  2007و    2006ی  هاسالغیر  که  ها،  سالاین    یدر    10سهمی 

،  شد می درصد جامعه 90از سهمی که نصیب  اندداشته از درآمد ملی ترکیه  هادرصدی

لی  که اگرچه روند نزو  امدادهرنگ نشان  این تفاوت را در نمودارستونی سبز بود و    تربیش

از سهم    هادرصدی 90ی رسید که سهم  یبه جا  1980درصد در    20داشته و از بیش از  

درصد رسید    12به    2018بود ولی این تفاوت در سال    تر بیشدرصد    2  هایدرصد10

 2021بود و درسال    تربیشدرصد    12  هادرصدی   90از سهم    هایدرصد10یعنی سهم  

 .  کاهش یافت درصد10این اختالف به 



 

 
 

 احمد سیف  349

 

ی  هاتوانیم با استفاده از دادهام میدادهی دیگر توضیح  هاکه در یادداشت  طورهمان

گروه این  درآمد  متوسط  یک ها آماری  با  را  مختلف  کنیمی  مقایسه  نمودار.  دیگر  ، در 

 شود این نسبت را نشان می  یگیراندازه رنگ که روی محور دست راست  منحنی سیاه

 90برابر متوسط درآمد    14  حدوداً  هایدرصد10  متوسط درآمد  1980درسال  .  دهدمی

.  تر نبودبرابر کم  9گاه از  ی در طول این دوره هیچی خیزهاوبود ولی با افت  هادرصدی

  9ی جامعه به  پاییندرصد    90و    هایدرصد10اختالف بین سهم    2021سرانجام در  

 .  برابر شد 11درصد رسید و متوسط درآمد هم  

شان را با درآمد یک  گویم پس رابطهمی  سخن  هادرصدی   90  یبارهحاال که دارم در

 .  هم به دست بدهم  هادرصدی
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که   هادرصدی 90سهم ، که باید ذکر کنم این که برای کل این دورهای اولین نکته 

 45از    تربیشبه اندکی    2021درصد از درآمد ملی بود در    40تر از  کم  1980در سال  

به   1980درصد در  28از بیش از    ها سهم یک درصدی،  رسید و به همین روال  درصد

یافت  2021درصد در سال    19  حدوداً روی محور منحنی سیاه  در.  کاهش  رنگ که 

متوسط ،  یعنی .امهدادشود این نسبت درآمدی را به دست می یگیراندازه دست راست 

که   طور. همانبوده است  هادرصدی  90چند برابر متوسط درآمد    هادرآمد یک درصدی

افزایش در سهم  به،  کنیممی  در نمودار هم مشاهده و به    هادرصدی  90خاطر اندکی 

  64  حدوداً  1980این نسبت که در درسال    هاهمین نحو کاهش در سهم یک درصدی

روند افزایشی آن    گاه مجدداًکاهش یافته و پس آن  2007برابر در سال    30برابر بود به  

.  برابر رسید  37به    2021برابر شد و درسال    45بیش از    2016شروع شده و درسال  

باید از تحول مثبتی است ولی ن،  تر شدن نابرابری شودتحولی که باعث کم  اگرچه هر

 .  چنان اندکی زیادی زیاد استبودن متوسط درآمد هنوز هم  برابر  37داشت که    نظر دور
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کلی این    یهم نکته   جااین  در،  ی میانههادرصدی  40سرانجام بپردازم به وضعیت  

  30تر از  کم  1980که سهم این بخش از جمعیت ترکیه از درآمد ملی که در سال  است  

 . درصد رسید که تحول مثبتی است 33از  تربیشاندکی  به  2021درصد بود در سال 

  

  ها درصد میانه را با متوسط درآمد یک درصدی   40اما اگر بخواهیم متوسط درآمد  

کنیم سیاه ،  مقایسه  نمودار  این  در  که  راست وضعیتی  دست  محور  روی  که  رنگ 

متوسط درآمد   1980یعنی در سال  ،  ابتدا   در.  آیدمی  به دست  ،ی شده استگیراندازه

از  هادرصدییک بود ولی در  هادرصدی  40برابر متوسط درآمد    38ی بیش  میانه  ی 

سهمپی در  که  تغییراتی  نسبت  آمد  این  آمد  پیش  ملی  درآمد  از  گروه  دو  این  بری 

،  اندکی افزایش یافته  2018برابر رسید و بعد تا سال    19به    2007و    2006ی  هاسالدر

کشوری   47میان    در.  برابر کاهش یافت  5.  22به    2021ام در سال  برابر شد و سرانج  25

ی دیگری هم هستند که در آنها  کشورها،  عالوه بر ترکیه،  امکه برای بررسی برگزیده
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بوده است    تربیشجمعیت از درآمد ملی    یدرصد بقیه  90از سهم    هایدرصد10سهم  

برزیلمی  که به  جنوبی،  توانم  سعودی،  انهندوست،  ایران،  افریقای  ،  شیلی ،  عربستان 

کلمبیا و مکزیک اشاره کنم که در این میان وضعیت در افریقای جنوبی از دیگر کشورها  

درصد جمعیت از درآمد  90دو برابر سهم  حدوداً هایدرصد10ناهنجارتر است و سهم 

 .  ملی است که به آن در یادداشت دیگری خواهم پرداخت
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 امریکا: بخش ششم

 
 

دارد و هم پیچیدگی بیش  ای  العادهفوق بررسی توزیع درآمد در امریکا هم اهمیت  

اقتصاد جهان    ترینترین و در واقع ثروتمنداش در این است که بزرگاز اندازه. اهمیت

مان بیاید یا نه، در مقام »کالنتر« در اقتصاد جهانی  هاست که خوشاست و االن هم سال

ی آماری بسیار  هااش هم در این است که دادهارد. پیچیدگیدای  بیش از اندازه  تأثیر

دهد  می  امکان  بالقوه  طوربهبیشتری از تحول توزیع درآمد در امریکا در اختیار داریم که  

شان را نداریم بررسی کنیم. در  تا عوامل بسیاری را که در دیگر کشورها توان بررسی 

  جامع از توزیع درآمد در امریکا نیست سعی وجه یک بررسی  هیچاین یادداشت که به

 تصویری از این تحوالت ارایه کنم.   کنم با استفاده از برخی از این آمارهامی

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg
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این نمودار درواقع بیانگر نوعی رجعت به گذشته است که در امریکا شاهدیم. ابتدا  

درصد پابینی را داریم که   50ها و درصدیبه ساکن روی محور دست چپ ما سهم یک

سال آمار    108پوشاند یعنی برای  را می  2021تا    1913ی زمانی از سال  یک محدوده

دهد  به صورت حرف یو در انگلیسی نشان می ها خود رادرصدیبری یک داریم که سهم

ها از درآمد ملی در  درصدیبری یکی قرن بیستم میزان سهم های اولیهیعنی در سال

زمان با بحران بزرگ سال  خصوص همهایی که بهآمد سیاستسطح باالست و بعد در پی

ی اواخر دهه  یابد و بعد ازشان کاهش میبریشود میزان سهمدرامریکا اتخاذ می  1929

رنگ شود. در منحنی سیاهاش تشدید میروند فزاینده  1980ی  ویژه در دههو به  1970

ها کامالً برعکس  درصدی  50بری  ها ثبت شده است. فرایند تحول سهمدرصدیسهم یک

کنید. بدین ترتیب که در اوایل روند  این فرایند بود که در منحنی آبی رنگ مشاهده می

ب روند فزایندهکاهنده دارد  نیودیل روزولت  برنامه  با شروع  آغاز میعد  تا  اش  شود که 

بری  ی سهمروند کاهنده  2021یابد و سپس تا  ادامه می  1970ی  های میانی دههسال

مشاهده میدرصدی  50 را  بهها  اگرچه  دو  این  یککنیم.  با  مستقیم  دیگر  طور  دیگر 

دیگری در آیینه شده است. یعنی از    رسد یکی انعکاس مربوط نیستند ولی به نظر می

ها  درصدی  50ها روندی کاهنده و سهم  درصدیسهم یک  1970ی  ابتدا تا اواسط دهه
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با   که  درآمدی  نسبت  در  کاهنده  روند  به صورت  را  خود  که  دارد  افزایشی  روند  هم 

اندازه ستون  راست  دست  محور  روی  قرمزرنگ  میهای  میگیری  نشان  از  شود  دهد. 

روند  1970ی  هاواسط ده روند کاهنده  درصدی  50شود. سهم  ها معکوس میاین  ها 

یک سهم  و  میدرصدیدارد  افزایش  هم  صعودی  ها  روند  هم  درآمدی  نسبت  و  یابد 

درصد از درآمد    21ها  درصدی، یک1913عنوان مثال در سال  گیرد. بهتوجهی میقابل

پایین  درصدی  50ملی را دراختیار داشتند و سهم   از   15هم تنها  های  درصد بود و 

برابر متوسط درآمد   70ها حدود  درصدیها خبرداریم که متوسط درآمد یکهمین داده

  10ها از درآمد ملی به  درصدیسهم یک  1980های پایینی بود. در سال  درصدی  50

درصد افزایش یافت و نسبت درآمدی هم   19ها هم به درصدی 50درصد رسید، سهم 

توجهی  چنان رقم قابلبرابر شد. اگر چه این رقم هم  27ش یافت و  طور جدی کاهبه

توجهی در نابرابری درآمدی  ی کاهش قابلبرابر نشانه  70است ولی در مقایسه با رقم  

اش را شروع کرد که درهمان ابتدای  است. بعد جناب ریگان آمد و »انقالب« اقتصادی

یقه اتحادیهکار  بعد ری  و  را گرفت  کلینتون که های کارگری  و  پدر  بوش  به  سیدیم 

پوست امریکایی  ویژه کلینتون کم وعده نداد و پس از بوش پسر رسیدیم به اولین سیاهبه

  دو   از  پس   و  ها وعده  یهمه  با   کالم،  یخالصه  و  –   اوباما  جناب  –جمهور شد  که رئیس

رسیده    جایی   به  2021  سال  در  امریکا   جهان،   اقتصاد  بر   »سروری«  ادعای   و  جهانی  جنگ

دالر در اقتصاد یک دالر    5هایش از هر  درصدیبود یعنی یک  1913است که در سال  

هایش به حدود یک دالر از هر ده دالر رسید و  درصدی 50زنند و سهم را به جیب می

  50  درآمد  متوسط  با   مقایسه  در  هادرصدییک  درآمد  متوسط  یعنی   – نسبت درآمدی  

 .وجود داشت، رجعت کرد 1913که در  برابر 70 میزان همان  به هادرصدی

 گیریم.می  پی هادرصدی 90درنمودار دوم این تحوالت را در پیوند با 
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جا هم شاهد تحوالتی مشابه هستیم. یعنی  البته تعجبی نباید داشته باشد که در این 

در آن وضعیت بود. ابتدا    1913به جایی رسیده است که در سال    2021امریکا در سال  

هم به صورت یک یوی معکوس خود را    ها درصدی  90  بریسهمحتماً توجه دارید که  

ی  هاشان در دههبریسهمنسبت کم است و بعد  دهد یعنی در ابتدای دوره بهمی  نشان

کند.  می ی پایانی بار دیگر روندی کاهنده را آغازهایابد و بعد در دههمی  میانی افزایش

  ها یدرصدیککند. در بخش پیشین وضع  می  نتیجه این که متوسط درآمدی هم تغییر

مشابهی را از سر  تحول  ها ذرصذی 50هم شبیه  هادرصدی 90ایم ولی را بررسی کرده

  1980درصد در سال    66به    1913درصد از درآمد ملی در    57شان از  اند و سهمگذرانده

تنزل یافت. نسبت درآمدی   2021درصد درسال    55درصد کاهش به    11رسید و بعد با  

،  1913که درسال    -   هادرصدی  90و    هایدرصدیکیعنی رابطه بین متوسط درآمد    -

برابر    31به    2021کاهش یافت و دوباره درسال    1980برابر در سال    15برابر بود به    33

افزایش یافت. اگر برای سادگی کار خودم، این دوره را به دو بخش تقسیم کنم و سال  

را در قسمت دوم بررسی کنم    2021-1980را در یک بخش و سال    1945-1979

ی متغیرها در که همهرسد  می  ی اول، به نظرآید. در دورهمی  تصویر جالبی به دست

عکس  شدند و بهمی  اند که برای رفاه جامعه باید درآن راستا متحول جهتی تغییرکرده 

   ی دوم، درست عکس این فرایند اتفاق افتاد. در دوره
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درصد از درآمد    4در طول این دوره    ها درصدی  50در این نمودار شاهدیم که سهم  

ه درصد کاهش داشته است. اگرچه میزان  هم س هایدرصد یکملی بیشتر شده و سهم  

توجه نبود ولی در پایان دوره از ابتدای آن بیشتر  قابل  ها درصدی  90افزایش درسهم  

تر شده بود. به احتمال زیاد  هم در پایان دوره از ابتدای آن کم  هادرصدیبود. سهم ده

ه دولت امریکا  نسبت کم در مقایسه با کشورهای اروپایی این است کعلت این بهبود به

  ها کار نگرفت اگرچه سیاست برخالف اغلب کشورها در اروپا، یک الگوی دولت رفاه را به

با آن چه که از زمان ریگان به بعد آغاز شد تفاوت داشت. وقتی اجرای   هادر این دهه

بند نیو دیل متوقف شد مشاهده خواهیم کرد که نه فقط همین  ی نیمهاهمان سیاست

چه که ها از دست رفت بلکه به تعبیری وضع توزیع درآمد از آندستاورد کم این سال

 این وضعیت را نشان   4تر شد. نمودار  وجود داشت نامناسب  1945برای مثال در سال  

 دهد.  می
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  50،  هادرصدی  90  بریسهمچه در این نمودار قابل رؤیت است این است که  آن 

داشتند    1980چه در سال  از آن   2021انه در سال  ی میهادرصدی  40و    هادرصدی

  هادرصدی  50ام. سهم  تر است. میزان تقریبی کاهش را برای هر گروه محاسبه کردهکم

درصد کاهش یافته است.   17درصدی هم   90درصد و  13 هادرصدی  40درصد و  32

درصد افزایش    32هم    ها یدرصد  10درصد و سهم    90  ها یدرصدیکبه عوض سهم  

درصد   7ی باالیی هم از دیگران کمتر و میزانش  هادرصدی  50است و افزایش در سهم  

 بود.

ام که را تهیه کرده  5از این تحوالت به دست بدهم نمودار  ای  برای این که خالصه 

تر هم گفتم  طور که پیشدهد. همانمی  به بعد ارایه  1945نسبت درآمدی را از سال  

  ها یدرصدیکمثال، متوسط درآمد    عنوانبهاین که  منظورم از نسبت درآمدی یعنی  

از این ای که خالصه   6ست. در نمودار هادرصدی 50چند برابر متوسط درآمد در میان  

کنید که وضع توزیع درآمد در  می دهم مشاهده می  به بعد ارایه  1913از سال    ها نسبت 

 هم ناگوارتر است.  1913از سال  2021امریکا در 
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کنید  می دهد مشاهدهمی  به بعد را به دست  1945ار که تحول از سال  در این نمود

  که حالت هر سه منحنی به صورت حرف یو در انگلیسی درآمده است یعنی به عبارتی 

 1945را به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش، یعنی حدوداً از    ها توان این منحنیمی

شود و به عبارتی درآمد  می  آغاز  این روند کاهنده است و بعد روند فزاینده   1978تا  

و در یک    هادرصدی  90و یا    ها درصدی  50درمقایسه با متوسط درآمد    هایدرصدیک

ی  هادرصدی  50شود، متوسط درآمد  گیری میاندازهمورد که روی محور دست راست  

یابد و از آن نسبتی می  ی پایین افزایشهادرصدی50باال درمقایسه با متوسط درآمد  

گیرد. این هم آخرین نمودار این یادداشت که می  درابتدای دوره داشت هم فزونیکه  

 کند. می پی گیری 1913مباحث را تا سال 
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  ها درصدی  50و    ها یدرصدیککنید نسبت درآمدی بین  می  همان طور که مشاهده 

  1913دقیقاً همانی است که در سال    2021درسال    ها درصدی  90و    ها یدرصدیکو  

ی پایین و نسبت هادرصدی  50در مقایسه با    ها یدرصد  10لی نسبت درآمدی  بود و

اندکی بیشتر   1913از سال    2021ی باال و پایین در سال  هادرصدی  50درآمدی بین  

شده است. البته که چرا این گونه شد خود داستان مفصلی است که باید به جای خویش  

 ه توصیف مختصری از این تحوالت بود.بازگفته شود. هدفم در این یادداشت تنها ارای

ی امریکا  پس از نوشتن این یادداشت به تصادف رسیدم به اطالعات آماری دیگری درباره

بودم.   آشنا  گذشته  در  آن  از  بخشی  با  در   عنوانبهکه  عضویت  بین  رابطه  مثال 

دند  وری کار مفاهیمی بوی کارگری و تغییر در سطح واقعی مزدها و یا بهرههااتحادیه

آن با  تا حدودی  مزد   هاکه  میزان  تغییر در  به  تازه  آمارهای  این  در  ولی  بودم.  آشنا 

ام که به نظرم هم جالب است و هم تا حدودی این  ی گوناگون مزدی رسیدههادهک

  عنوان بهدهد.  می  اختالفات روزافزون که در صفحات پیش از آن سخن گفته ام را توضیح

مراتب مزدبگیری را با  در سلسله  ی پایینهایدرصد  10مثال وقتی روند تغییرات در  

مزد   مقایسه  درصد  10تغییرات در  کنید که چه شکاف  می  کنید مشاهده می  باالیی 

 بزرگ بین این دو وجود دارد.  
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  10کنید، تغییر در میزان مزد واقعی  می رنگ مشاهدهطور که در منحنی آبیهمان

جز دو سال ها بهی این سالمیزان مزد را دارند تقریباً در همه   ترینکه پایین  هایدرصد

وضعیت برای آنها که در میانه قرار داشتند هم    1990ی  آخر منفی بود. تا اواخر دهه

یک روند افزایشی آغاز شد ولی در پیوند    1990ی  چندان جالب نبود البته از اواخر دهه

کردند از همان می  ی که باالترین میزان مزد را در اقتصاد امریکا دریافتدرصد  10با  

 عنوانبهشود.  می  عالوه با گذر زمان بیشتربهآغاز میزان افزایش مزد واقعی مثبت است و  

درصد    17.5پایینی    درصد  10را در نظر بگیریم میزان واقعی مزد    1985مثال اگر سال  

افزایش یافت ولی افزایش در    0.10میانی    درصد  10کاهش یافته درحالی مزد واقعی  

ه آمار داریم  درصد بود. یا در دو سال آخری ک  2.9باالترین هم    درصد   10میزان مزد  

درصد    3.3و    2018درصد در    4.1پایینی به ترتیب    درصد  10کنیم که مزد  می  مشاهده

میانه هم در این دو    درصد  10افزایش یافت در حالی که میزان افزایش برای    2019در  

شان تقریباً  باالیی مزد واقعی  درصد  10درصد بود ولی    15.1درصد و    14سال به ترتیب  

افزایش    2019درصد در سال    44.3و    2018درصد در سال    45.1به    دو برابر شد چون

ی مختلف در  هایافت. نکته این است که هر چه که نسبت بین مزد واقعی این دهک

پایان دوره شکاف مزدی  ابتدای دوره بوده باشد با تحوالتی که انجام شد به یقین در 

مراتب بیشتر است.به
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نخبه مؤسسات  رئیس  یچگونه  غنی  اشرف  نولیبرال آمریکایی  جمهور 

 وجود آوردندمیلیون دالر را از کشورش دزدید، به 169افغانستان را، که 

 

میلیون دالر را   169که  ی افغانستان، قبل از اینجمهور سرسپردهاشرف غنی رئیس

ی آمریکا شکل  های نخبه اش فرار کند، در دانشگاهبدزد و با رسوایی از کشور فروشکسته 

ی اقتصاد نولیبرالی گرفت، به او تابعیت آمریکایی داده شد، بانک جهانی او را در زمینه 

های  فسادناپذیر« تجلیل شد، و اندیشکده»عنوان تکنوکرات  ها بهتربیت یافت، در رسانه

کتابش   خاطر  به  و  کردند،  مدیریت  را  او  آتالنتیک  شورای  مانند  واشنگتن  پرقدرت 

 »بازسازی کشورهای فروشکسته« به او جوایزی داده شد. 

جمهوری افغانستان نماد فساد، جرم و جنایت،  جز اشرف غنی رئیسهیچ فردی به

 و پوسیدگی اخالقی در مرکزیت اشغال بیست ساله افغانستان نیست.

ر شرایطی که طالبان کشور او را در ماه اوت به تصرف درآورد، و با شتاب یک توپ  د

کرد، شهرهای زیادی را  بولینگ که به سرازیری تندی افتاده باشد به جلو حرکت می

 کرد، غنی با رسوایی فرار کرد.  بدون شلیک حتی یک گلوله تسخیر می

  169د ظاهرا فرارش را همراه با کرای که آمریکا از او حمایت مینشاندهرهبر دست

شود قبل از پرواز به که از خزانه مردم دزدیده بود، توأم کرد. گفته می  1میلیون دالر 

به پناهندگی  او  به  که  عربی،  متحده  غنی  امارات  بود،  داده  »بشردوستانه«  اصطالح 

جمهور  فساد رئیس  های نقد را در چهار ماشین و یک هلیکوپتر جا داده بود. البتهپول

با برادرش   2قبالً افشا شده بود. برای مثال، آشکار شده بود که غنی در معامالت مشکوک 

برداری ی بهرههای خصوصی مربوط با ارتش آمریکا واسطه بود، به آنها اجازهو کمپانی

مواد معدنی افغانستان داده بود. اما خروج    3های تخمینی یک تریلیون دالریاز ذخیره

 او در آخرین لحظه از کشور بعد جدیدی از خیانت را به نمایش گذاشت.

 
1 https://theweek.com/afghanistan/1003879/afghan-president-ashraf ghani-

reportedly-fled-kabul-with-169-million-in-cash 

2 https://www.occrp.org/en/investigations/how-afghanistans-president-helped-his-

brother-secure-lucrative-mining-deals-with-a-us-contractor 

3 https://thegrayzone.com/2021/08/21/us-afghanistan-pullout-cia-opium-pipeline/ 
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ارشد غنی و مقاما ژنرال بسم مشاوران  پیوستند،  به مخالفانش  اهلل،  ت رسمی فوراً 

وزیر دفاع او، در توییتر با انزجار نوشت، »لعنت به مرد ثروتمند و باند همراهش، آنها  

4های ما را از پشت بستند و سرزمین مادری را فروختند.«دست
 

ناتو  -اای قوی برای فساد اخالقی جنگ آمریکدر حالیکه فرار تماشایی غنی استعاره

این و  بود  افغانستان  در  در  کرد،  ثروتمند  خیلی  را  شماری  انگشت  تعداد  چگونه  که 

ها و  ترین و پولدارترین اندیشکدهتر است. برجسته ی فساد بسیار عمیقحقیقت ریشه 

 دقت مدیریت کرده بودند. مؤسسات علمی در آمریکا به قدرت رسیدن غنی را به

دولت واقع،  ندر  تند  و  غربی  رسانههای  در  رابطه ویسان  شرکتی  واقعاً    یهای 

ای با اشرف غنی داشتند. او نمادی بود از صدور نولیبرالیسم به سرزمین طالبان، عاشقانه

متن   افتخار  با  که  فوکویاما،  فرانسیس  وفادار  شاگرد  و  آنها،  افغان  فریدمن  میلتون 

 آمیزی برای کتاب غنی نوشته بود.تعریف

غنی   حکومت  از  هیجانواشنگتن  افغانستان  روش  در  نهایت  در  که  چرا  بود  زده 

ی ی اقتصادی آگوستو پینوشه پیدا کرد که پرداخت هزینهجدیدی برای اجرای برنامه

  5های ورزشیجمعی مخالفان در استادیومروابط عمومی به خاطر شکنجه و کشتار دسته 

افغانستان بود که جانش البته اشغال نظامی  های مرگ،  ین جوخه را به همراه نداشت. 

هلی با  ترورهای  و  فاصلهبازداشتگاها،  اما  شد.  پینوشه  حامیان  کوپتر  و  غنی  بین  ی 

عنوان مدل جدیدی از دموکراسی  اش به ناتو کمک کرد که افغانستان را بهنواستعماری 

توانستند به نقاط دیگر جهان سوم صادر داری عرضه کند، مدلی که آن را میسرمایه

ی آسیایی پسران شیکاگو، عمیقاً به  عنوان نسخهی آمریکا، بهکردهتحصیلغنی،    کنند.

دیدگاه پیشبرد  برای  بود.  معتقد  آزاد  بازار  اندیشکدهقدرت  عنوان اش،  تحت  ای 

دولتی«»مؤسسه  کارآمدیکارآمدی  شعارش   6ی  که  گذاشت،  بنیان  واشنگتن  در  را 

 
4 https://edition.cnn.com/world/live-news/afghanistan-taliban-us-troops-intl-08-15-

21/h_8569e867aae7f6a3291752f9ab5ad38b 

5 https://www.independent.co.uk/news/the-pinochet-affair-i-saw-them-herded-to-

their-death-i-heard-the-gunfire-as-they-died-1179543.html 
6 https://effectivestates.org/ 
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بود»دیدگاه بازار«،  و  دولت  برای  شهروندمحوری  به  های  تبلیغ و  برای  صراحت 

 داری اختصاص داده شده بود.  های سرمایهشگفتی

اش را در کتاب برنده جایزه تحت عنوان مضحک روشنی دیدگاه جزمی نولیبرالیاو به

قطور   کتاب  )این  کرد.  بیان  فروشکسته«  کشورهای  کلمه  صفحه   265»بازسازی  ای 

(. غیر ممکن است که بتوان طنز موضوع  بردکار میبار به  265»بازار« را در کمال تعجب  

ی فقط  کرد، بالفاصلهرا مبالغه کرد، در مقطعی که، او دولتی را که شخصاً ریاست می

 چند روز بعد از خروج ارتش آمریکا درهم شکست.

های غربی و  بار رژیم وابسته به آمریکا در کابل دولتاز هم پاشیدگی فوری و فاجعه

ان اصلی را دچار سردرگمی کرد. در شرایطی که با آشفتگی  های جریخبرنگاران رسانه 

ی خوبی برای این در جستجوی پیدا کردن افرادی برای مقصر دانستن بودند، غنی بهانه

 کار بود. 

هایشان برای چیزی که گفته نشد این بود که همان اعضای کشورهای ناتو و رسانه

عنوان یک تکنوکرات  و او را به  دو دهه غنی را با دست و دلبازی کامل ستایش کردند

می فساد  علیه  بر  شجاعانه  که  مدیدی  شریف  مدت  آنها  درآوردند.  تصویر  به  جنگید 

انتها رسید به او پشت کردند، و در   او بودند، اما وقتی که تاریخ مصرفش به  حامیان 

 نهایت تصدیق کردند که او همیشه یک کالهبردار خائن  بوده است. 

آلی از نخبگان نولیبرالی  ده است، چرا که اشرف غنی مثال ایدهای آموزناین تجربه

دهد،  کند، پرورش میاش دستچین میاست که امپراتوری آمریکا برای خدمت به منافع

 گذارد. و به مسند قدرت می
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جمهوری آمریکا، رئیسورشو ناتو، )از چپ به راست( مایکل فالن، وزیر دفاع انگلستان، باراک اوباما،    2016اجالس  

 جمهوری افغانستان، عبداهلل عبداهلل، مدیر اجرایی افغانستان، و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اشرف غنی، رئیس

 اشرف غنی، ساخت آمریکا 

ای وجود ندارد که در آن پایانی برای اشرف غنی و آغازی برای آمریکا باشد،  نقطه 

 ی پرافتخار آمریکاست.سیاسی ساخته جدایی این دو غیر ممکن است. غنی محصول

ی او در یک خانواده ثروتمند و پرنفوذ در افغانستان متولد شد. پدرش برای خانواده

اش قوی بود. اما غنی کشورش را در جوانی به کرد و ارتباط سیاسیسلطنتی کار می

 قصد غرب ترک کرد.  

آمریکا به افغانستان، غنی نصف عمرش را در آمریکا    2001ی اکتبر  در مقطع حمله

عنوان پژوهشگر و بوروکرات امپراتوری جا افتاده  ایی که در شغل خود بهگذرانده بود، ج 

 بود.  

شهروند آمریکایی بود، فقط زمانی تصمیم گرفت از شهروندی    2009غنی که تا  

خود بگذرد که بتواند برای ریاست جمهوری افغانستانی، که در اشغال آمریکا بود، خود  

 را کاندید کند. 

نش غنی  بیوگرافی  بر  مینظری  مؤسسات ان  آزمایشگاهی  ظروف  در  او  که  دهد 

 ی آمریکا پرورش یافت. نخبه 
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پرورش آمریکایی غنی وقتی که او در دبیرستانی در اورگن بود شروع شد، جایی  

اش را گرفت. از آنجا، تحصیالتش را در دانشگاه آمریکایی  دیپلم  1967که او در سال  

ای لذت برد، به  ، غنی »از سواحل مدیترانه بیروت ادامه داد، و به روایت نیویورک تایمز

 اش، روال آشنا شد. تبار آمریکاییو با همسر لبنانی 7های رقص رفت« کلوب

آن,  1977در   در  که  بازگشت،  آمریکا  به  فوق    24جا  غنی  او  کرد.  زندگی  سال 

ی لیسانس و دکترایش را در دانشگاه نخبگان کلمبیا در نیویورک به اتمام رساند. رشته

های جاسوسی آمریکا و  ای که به طرز وسیعی آژانسشناسی، رشتهاش؟ مردمتحصیلی

8اند. پنتاگون به آن نفوذ پیدا کرده
 

دهه دانشگاه1980ی  در  در  کار  سریعاً  غنی  جانزهای  ،  و  برکلی،  کالیفرنیا،    برتر 

عنوان مفسر ی دولتی انگلستان شد، بههاپکینز پیدا کرد. او همچنین پای ثابت رسانه

رسانی بی بی سی شهرت پیدا کرد.  های دری و پشتو وابسته به آژانس اطالع برتر برنامه

های  انشگاهرا برای تحصیل در د  9ی باپرستیژ فولبرایت ، دولت آمریکا بورسیه 1985در  

 اسالمی پاکستان به غنی اهدا کرد. 

دنیای  1991در   وارد  و  کند  ترک  را  دانشگاهی  که محیط  گرفت  تصمیم  غنی   ،

سیاست شود. او به بانک جهانی که مؤسسه اصلی اجرای ارتدوکسی نولیبرال در اقصی  

  اقتصاددان به آن اشاره کرده  10نقاط جهان است، پیوست. همانطور که مایکل هودسون 

11عنوان بازوی مجازی نظامیان آمریکا کار کرده است.است، این مؤسسه به 
 

 
7 https://www.nytimes.com/2019/02/16/world/asia/afghanistan-ghani-khalilzad-

stanekzai.html 
8 https://read.dukeupress.edu/books/book/70/Cold-War-AnthropologyThe-CIA-the-

Pentagon-and-the 
9 https://eca.state.gov/fulbright/fulbright-alumni/notable-fulbrighters/heads-

stategovernment 
10 https://thegrayzone.com/2021/05/12/new-cold-war-super-imperialism-michael-

hudson/ 
11 https://www.nakedcapitalism.com/2019/07/michael-hudson-discusses-the-imf-

and-world-bank-partners-in-backwardness.html 
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های  غنی در بانک جهانی به مدت یک دهه کار کرد، در این مدت ناظر اجرای برنامه 

سازی انبوه، عمدتاً در  ویرانگر تعدیل ساختاری، اقدامات ریاضت اقتصادی، و خصوصی

 جهان سوم و در شوروی سابق بود. 

عنوان وزیر اقتصاد  ، او سریعاً به2001ازگشت غنی به افغانستان در دسامبر بعد از ب 

عنوان وزیر وجود آمده بود، منصوب شد. بهای که بوسیله آمریکا در کابل بهکشور وابسته 

هایی که در بانک  ، حیله2021تا    2014جمهور از  ، و در نهایت رئیس2004اقتصاد تا  

 ل اجماع واشنگتن روی کشورش بکار برد. جهانی بسط داده بود برای تحمی

مآبانه نولیبرالی  وجود بیاید به قدری کارتونرژیمی که غنی به آمریکا کمک کرد تا به

ای تحت عنوان »مدیر اجرایی افغانستان« بود که در آن پستی برای مقام رسمی بلندپایه

 وجود آمد. به

مدارج باالی سیاسی دست ، با حمایت واشنگتن، غنی تدریجاً به  2000ی  در دهه

ساز یک تکنوکرات دست یافت و سخنرانی فراگیری ، به آرزوی سرنوشت2005یافت. در  

شکسته را  ها قول داد که »چگونه یک کشور درهمارائه داد، به تماشاچی  12در تدتاک 

 بازسازی کند«.  

 
 

 
12https://www.ted.com/talks/ashraf_ghani_how_to_rebuild_a_broken_state/transcri

pt#t-394678 
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امپراتوری که  بانک  این سخنرانی نگاهی شفاف را به درون ذهنیات یک بوروکرات 

دهد. غنی بحث »پایان تاریخ« معلمش فوکویاما را تکرار جهانی تربیت کرده ارائه می

رقیب در  داری تبدیل به سازمان اجتماعی غیر قابلکند که سرمایهکند، تأکید میمی

خواهد، بلکه  جهان شده است. سؤال دیگر این نیست که چه سیستمی یک کشور می

است که »چه از سرمایه  این  از مشارکت دموکراتیک« الزم شکلی  نوعی  و چه  داری 

 است.

به باید در  سختی قابلدر یک گویش  اعالم کرد که، »ما  نولیبرالیستی، غنی  فهم 

که  ها را دعوت کرد به بحث برسر اینمورد مفهوم سرمایه تجدیدنظر کنیم«، و تماشاچی

 کشورسازی بسیج کنیم«.  یهای گوناگون سرمایه را برای پروژه»چطور شکل

ی عقاید  عنوان رئیس دانشگاه کابل، یک سخنرانی در کنفرانس شبکه همان سال، به

که در آن دیدگاهش را    13ارائه داد  European Ideas Network Conferenceاروپایی  

 بیشتر به جهان توضیح داد.

بانک جهانی  با ستایش از »راست میانه«، غنی اعالم کرد که مؤسساتی مثل ناتو و  

داری« تقویت شوند. او اصرار داشت که اشغال  باید برای دفاع از »دموکراسی و سرمایه

های جهانی« به  عنوان »بخشی از تالشتوانست بهنظامی افغانستان مدلی بود که می

 ی جهان صادر شود.همه

 14درمانی«»شوکای به تجاربش در اجرای  اش، غنی با اشتیاق اشارهدر سخنرانی

دهه »در  کرد:  سابق  در شوروی  واشنگتن  که ...  1990ی  نولیبرالی  بود  آماده  روسیه 

بقیهداری بشود و من فکر میدموکراتیک و سرمایه ی جهان در شکست آن  کنم که 

15سال در این مدت را داشتم.« 5سهیم بود. من افتخار کار کردن در روسیه را برای 
 

 16اشکرد، در بیوگرافی رسمیبانک جهانی در مسکو افتخار میغنی به کارش برای  

برنامهدر وب در  به »نقشی که مستقیماً  او  افغانستان،  ی تعدیلی صنایع  سایت دولت 

 
13 https://effectivestates.org/publication/global-compact-or-divided-world 
14 https://www.thenation.com/article/archive/soviet-unions-afterlife/ 
15 https://effectivestates.org/publication/global-compact-or-divided-world/ 
16 
https://president.gov.af/en/page/8262/8263?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_bE.YYSb9v
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سازی ذخایر عظیم هیدروکربن اوراسیا، معدن زغال روسیه«، به عبارت دیگر، خصوصی

 بالد.  داشت، می

حالی دستدر  با  غنی  در  که  میروسیه آوردهایش  خودنمایی  پساشوروی  کند،  ی 

انبوه در روسیه چاپ کرد که ده سال خصوصی  2001یونیسف گزارشی در   ی  سازی 

از  داری شده باعث مرگ سرساماخیراً سرمایه   5کاهش    17میلیون نفر،  3/2آور بیشتر 

ه میلیون کودک[ را ب  18]ها،  ی باال برای بچهی طول عمر، و همراه با »سوءتغذیهساله

ی اقتصادی  ی پزشکی برجسته لنست هم مطرح کرد که برنامهنشریه  "فقر مطلق کشاند.

درصد  8/12ومیر بزرگساالن در روسیه را وجود آمد آمار مرگی آمریکا بهکه به وسیله

درصد بیکاری است که    3/56آور  ی آن نرخ سرسامداده است، که علت عمده  18افزایش

 بر جامعه تحمیل شد. 

های فقر  آور نباشد که غنی افغانستان را با نرخرکورد نفرت انگیز، شاید تعجببا این  

 و فالکت سربه فلک کشیده ترک کرد.

استاد پژوهشهای صلح و تعارض در دانشگاه آپساال و    19پژوهشگر اشوک سو وین، 

سال اشغال   20المللی آب یونسکو، اظهار داشت که، در خالل  رئیس بخش تعاون بین

کنند دو برابر هایی که در فقر زندگی میناتو، »تعداد افغان-ی آمریکاوسیلهن بهافغانستا

  50ها غذا ندارند،  سوم افغان و مناطق زیرکشت تریاک سه برابر شده است. بیشتر از یک

 سوم آنها بدون برق هستند.«درصد آنها آب آشامیدنی ندارند، دو

 
vQ3FKrlhUU3PHp2VwIdclS5LfiY15m0sPU-1629835009-0-

gqNtZGzNAeWjcnBszQdR 
17 
https://www.nytimes.com/2009/01/16/world/europe/16europe.html?_r=0&mtrref=w

ww.dailykos.com&gwh=DF0994E993D0DE960D18B1E942369A38&gwt=pay 
18 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60005-

2/fulltext 
19 https://twitter.com/ashoswai/status/1429018992321175553 
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آزاد که رئیس بازار  با همان  تجویز داروی  افغانستان تحمیل کرد  به  جمهور غنی 

اش به پساشوروی درمانی نولیبرالی او و همکاران بانک جهانیموفقیتی توأم بود که شوک

 روسیه تحمیل کردند.  

ی جهانی حضار مشتاقی  اصطالح جامعهی غنی در بهفایدهی اقتصادی بیاما برنامه

عنوان جانشین احتمالی آنقدر باال رفت که به  تصویر او نزد جهانیان،  2006داشت. در  

 در نظر گرفته شد.   20کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل 

ها پول هنگفتی در  ضمناً، کشورهای عضو ناتو و بنیادهای تحت حمایت میلیاردر

ه با تمسخر  وجود بیاورد که نام آن برای همیشای بهاختیار غنی گذاشتند تا اندیشکده

 ردیابی خواهد شد. 

مهم کشورهای  مدیر  »بازسازی  مورد  در  را  نخبگان  فروشکسته،  دولت  ترین 

 کند  فروشکسته« راهنمایی می

های »طرفداری از تجارت آزاد«  ی اجرای سیاست ، غنی با اتکا به تجربه2006در  

ی کارآمدی  ای با نام مؤسسه ی پساشوروی تا کشور خودش مشترکا اندیشکدهاز روسیه 

 وجود آورد.به 21دولتی 

 
20 https://iwpr.net/global-voices/ashraf-ghani-nominated-top-un-job 
21 https://effectivestates.org/ 
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توان آن را که می 22کند ی کارآمدی دولتی برای خودش به زبانی تبلیغ میمؤسسه 

بین صندوق  بروشور  یک  »ریشه از  درآورد:  پول  مؤسسه المللی  کاری  کارآمدی  ی  ی 

برنامه در  اواخر دهه  دولتی  در  بانک جهانی  اجرای    1990ی  بهبود  است که هدفش 

برنامه و  میراهبردها  کشور  بههای  روی  آن  تمرکز  برای باشد.  ائتالف  آوردن  وجود 

ای با مقیاس بزرگ، و تربیت متخصصان توسعه برای نسل هبهسازی، اجرای سیاست 

 بعدی است.«

ای از  محور به دولت و بازار«، تقلید مسخره- های شهروندشعار اندیشکده: »دیدگاه

 تکرار مکررات تکنوکراتیک است. 

مؤسسه  نقش  بر  رفرم عالوه  برای  فشار  در  دولتی  کارآمدی  در ی  نولیبرالی  های 

هائیتی، کنیا،    کشور، شامل تیمور شرقی،  21شبیه با آن را در  های  افغانستان، برنامه

کوزوو، نپال، سودان، و اوگاندا اجرا کرده است. اندیشکده اظهار داشت که در این کشورها   

وجود ها، بازار، و مردم« به»چارچوبی برای درک کارکردهای دولتی و تعادل بین دولت

 آورده است.

ی  قانوناً در واشنگتن واقع شده است، عمالً به وسیلهی کارآمدی دولتی، که  مؤسسه 

های غربی )انگلستان، آلمان، استرالیا، کنندگان مالی جهان: دولتتأمین  23ترینبرجسته 

المللی نخبه )بانک جهانی، سازمان  هلند، کانادا، نروژ، و دانمارک(؛ مؤسسات مالی بین

غرب،  نهادهای جاسوسی دربسته به های وای اقتصادی(؛ و سازمانها و توسعههمکاری

ی باز،  های میلیاردر )صندوق برادران راکفلر، بنیاد جامعهبنیادهای تحت حمایت شرکت

 بنیاد پال سینگر، و شرکت کارنیج نیویورک(؛ پشتیبانی شده است. 

بانکدار   بازار،  هوادار  بود،  الکهارت  کلر  بنیاد،  این  تأسیس  در  غنی  شریک 

عنوان مشاور سازمان ملل  همکار بانک جهانی غنی که بعدا به  گذاری سابق و سرمایه

 
22 https://effectivestates.org/who-we-are/our-story/ 
23 https://effectivestates.org/who-we-are/partners-funders/ 
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افغانستان و عضو هیأت امنای بنیاد  برای دولت ایجاد شده به وسیله ناتو یعنی دولت 

 به خدمت گرفته شد.  24آسیا، تحت حمایت سیا، 

بین    2008های شیفتگی به بازار غنی و الکهارت در شراکتی که در سال  نظرگاه

اندیشکدهمؤسسه  و  دولتی  کارآمدی  آسپن ی  مؤسسه  همکارشان  نولیبرالی    25ی 

  26شان، غنی و الکهارت »ابتکارِ ساختنِ بازار« بندی شده است. بر اساس موافقتنامهجمع 

وگو، چارچوب، و اشتغال ند این ابتکار »گفتکردند، آنها اظهار کردآسپن را هدایت می

آورد«،  وجود میفعال برای حمایت از کشورها در ساختن اقتصاد مشروع مبتنی بر بازار به

های ارزش  و برپایی مؤسسات معتبر و زیرساخت است که  و »هدف آن ایجاد زنجیره

اجازه شهروندان  شدنبه  جهانی  حال  در  که  دنیایی  منافع  در  مشارکت  است،    ی 

 دهد.« می

ای های واشنگتن است اگر درباره اندیشکدهطنزنویسی که در پی تمسخر اندیشکده

ی کارآمدی دولتی بنویسد ممکن است به خاطر بدیهی بودن موضوع در مثل مؤسسه 

 معرض انتقاد قرار بگیرد. 

در   قضیه  جهان  2008پوچی  الکهارت  و  غنی  که  وقتی  رسید  اوج  بینی  به 

ن را در کتابی تحت عنوان »بازسازی کشورهای فروشکسته: چارچوبی تکنوکراتیک شا

 بازگو کردند.  27برای بازسازی دنیای از هم گسیخته« 

 
24 https://www.nytimes.com/1977/12/26/archives/worldwide-propaganda-network-

built-by-the-cia-a-worldwide-network.html 

25 https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/files/content/docs/press-

center/Milestones2013_0.pdf 

26 https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/ 

files/content/docs/policy-program-overview/POLICYPROGRAMOVERVIEW.PDF 
27 https://www.amazon.com/Fixing-Failed-States-Framework-

Rebuilding/dp/0195398610 
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صفحه وسط  در  که  متنی  میاولین  ظاهر  کتاب  اول  نوشته ی  است  شود  ای 

صاحب تحسین  فوکویاما،  فرانسیس  غنی،  ایدئولوژیک  راهنمای  از  این آمیز  که  نظری 

اش به بدنامی شهرت دارد: با سقوط شوروی و بلوک سوسیالیست، دنیا به »پایان  نوشته 

جامعه و  است،  رسیده  سرمایهتاریخ«  نظام  انسانی  تحت  ی  دموکراسی  لیبرال  داری 

 رهبری واشنگتن را تکمیل کرده است.

راستی اهل پیرو تحسین فوکویاما یک تأیید پر زرق و برق از جانب اقتصاددان دست

داری در غرب پیروز  ی »راز سرمایه: چرا سرمایهی رسالهپرو هرناندو دوسوتو، نویسنده

خورد« )لو بدهیم که دو سوتو اصرار دارد که این  شود و در جاهای دیگر شکست میمی

درمانی رژیم  های شوکپیروزی به خاطر امپریالیسم نیست(. این پسر شیکاگو سیاست 

 را طراحی کرد.دیکتاتوری آلبرتو فوجیموری 

آمیز در کتاب غنی متعلق به معاون رئیس هیأت مدیره  ی تحسین سومین نوشته 

خارق  »کاری  کتاب  که  کرد  تأکید  آن  در  بود،  هورمتز  رابرت  ساکز،  و  گلدمن  العاده 

 دهد.« های استثنایی باارزشی ارائه میتحلیل
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 ه«ها بر کتاب اشرف غنی، »بازسازی کشورهای فروشکستنامهتوصیه

 

کننده است، و اساساً  ای خسته طور آزاردهنده»بازسازی کشورهای فروشکسته« به

حل تمام مسائل جهان عمالً  شود به تکرار تز غنی: راهی کتاب خالصه میصفحه  265

سرمایه بازارها بازارهای  آن  از  حمایت  و  مدیریت  در  دولت  موجودیت  و  است،  داری 

 شود.خالصه می

ک متن طوالنی  یک  کاری  لیشهدر  بازارهای  »ایجاد  نوشتند،  و الکهارت  غنی  ای، 

برداری از نیروهای خالق و کارآفرینی  عنوان مدل سازماندهی اقتصادی از طریق بهره به

داری نفع در اقتصاد آزاد هستند، منجر به پیروزی سرمایه تعداد زیادی از مردم که ذی

 بر رقبایش شده است.« 

آموختند قدر میی نولیبرالی درست همان کنندهته های خسخوانندگان این نوشته 

 انداختند.های بانک جهانی میکه نظری به جزوه

بار از لغات    159بار، این کتاب    219ی »بازار« )یا شبیه آن(  عالوه بر استفاده از واژه

کند. همچنین گذار« استفاده میگذاری«، یا »سرمایهگذاری کردن«، »سرمایه»سرمایه

هایی است که مثل ربات ناشیانه تکرار شده است مثل این متن: »در  از متن  کتاب پر
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که   است  درکی  بر  غلبه  برای  تالش  به  احتیاج  تحول  مسیرهای  این  گرفتن  پیش 

طور طبیعی  ی بین دولت و شرکتها را بهداند و رابطهداری را الزاماً استثمارگر میسرمایه

شان  موفق برای ایجاد ارزش برای شهروندان   هایآورد. دولتآمیز به حساب میخصومت 

ها هم از نظر مالی سودآور  اند؛ این مشارکتوجود آوردهبین دولت و بازار مشارکت به

 هستند و هم از نظر سیاسی و اجتماعی پایدار.«

شان تا آنجا پیش رفتند که اعالم  غنی و الکهارت برای تأکید بر ایدئولوژی افراطی 

»سرمایه به  داری  کنند  کشورش  فروش  با  غنی  البته،  هستند«.  ناسازگار  فساد  و 

خانوادهکمپانی اعضای  که  آمریکایی  سرمایههای  آنها  در  در  اش  بودند،  کرده  گذاری 

افغانستان،  معدنی  ذخایر  انحصاری  گذاشتن  ناگهانی  28دسترس  فرار  رژیم  و  به  اش 

ی دولت،  میلیون دالر پول دزدیده شده از خزانه   169سلطنتی خلیج )فارس( همراه با  

 نشان داد که چقدر این بیانیه پوچ است.

،  2010عنوان یک شاهکار ستودند. در  نخبگان دولتی آمریکا، این کتاب مسخره را به 

الکهارت   و  غنی  فروشکسته«  کشورهای  رتبه»بازسازی  در  جذاب  را    100از    50ی 

که توسط نظرسنجی مجله فارین پالیسی انجام شده بود، قرار   29روشنفکر برتر جهان

عنوان »بانفوذترین اندیشکده  ها را بهی معتبر »مؤسسه کارآمدی دولت« آنداد. مجله

 برای ساختن یک کشور در جهان« توصیف کرد.

 خود   هردو را به دفتر نیویورک  30گوگل   ی آنها شده بود. سیلیکون ولی هم  شیفته

 دعوت کرد تا رئوس مطالب پایانی کتاب را توضیح بدهند.  

 

 
28 https://www.occrp.org/en/investigations/how-afghanistans-president-helped-his-

brother-secure-lucrative-mining-deals-with-a-us-contractor 
29 https://foreignpolicy.com/2010/11/28/the-fp-top-100-global-thinkers-6/ 
30 https://www.youtube.com/watch?v=mplebSY9xM4 
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 دهند.ارائه می  2008کلر الکهارت و اشرف غنی »بازسازی کشورهای فروشکسته« را در گوگل در 

 دهدشورای آتالنتیک ناتو غنی را پرورش می

کتاب نمایش  با  دفاتر  آنان  در  کار  مشغول  درحالیکه  ک    اشرافیهایشان  خیابان 

دانان( واشنگتن، دی.سی بودند، توجیه سیاسی و ذهنی برای  گرها و حقوق )خیابان البی

هایی  آمد که اندیشکدهی افغانستان را مهیا کردند. به نظر میی اشغال بیست سالهادامه 

سازی نواستعماری با هدف ترویج  عنوان یک تمدننگ را بهکه آنها را استخدام کردند ج

 دیدند. افتاده« میدموکراسی و روشنگری برای مردم »عقب

های آمریکایی و دانشگاها با پیوندهای سیاسی بود در این محیط منزوی اندیشکده

 متولد شد.  2001تا  1977اش در آمریکا از سال زندگی 24که غنی سیاستمدار در 

های نظامی  مدافع دخالت  -پرقدرت بروکینگز شیفته او شد. رئیس لیبرال  یمؤسسه 

 31عنوان »جادوگر اقتصاد« پژوهش سیاست خارجی اندیشکده، مایکل اوهانلون، از او به

 ستایش کرد. 

هایی که صعود غنی را تقویت کردند شورای آتالنتیک، یعنی  اما در راس سازمان

 ی ناتو، در واشنگتن بود.اندیشکده

 
31 https://www.brookings.edu/opinions/picking-a-winner-in-afghanistan/ 
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مالی حامیان  و  غنی  بهنفوذ  توییتراش  رسمی  حساب  با  که    32روشنی  جایی  او 

فقط  رئیس افغانستان  می  16جمهوری  فالو  را  بین  کاربر  در  بود.  ردیابی  قابل  کرد، 

 کنندگان وی، ناتو، کنفرانس امنیتی مونیخ ناتو، و شورای آتالنتیک بودند. دنبال

، غنی  2009گردد. در آوریل ل قبل برمیسا 20کار غنی با اندیشکده به نزدیک به  

آتالنتیک،   33ایمصاحبه  شورای  اجرایی  مدیر  و  رئیس  کمپ،  فردریک  با  مجیزگویانه 

 اند. آنها دوست و همکار نزدیک بوده 2003انجام داد. کمپ فاش کرد که از 

 

 
 2015کمپ، رئیس و مدیر اجرایی شورای آتالنتیک، در    اشرف غنی و دوست و متحد نزدیکش، فردریک

وقتی که من به شورای آتالنتیک آمدم، ما یک هیأت مشورتی  »کمپ به یاد آورد،  

المللی، و اعضای دولت  های مهم بینالملی، از رؤسا و مدیران اجرایی موجود کمپانیبین

آن مقطع من خیلی    وجود آوردیم. درهای مهم( به)اعضای معروف سابق بعضی دولت

المللی نمایندگی بدهیم، چرا که  مصمم نبودم که به افغانستان در هیأت مشورتی بین

ی کشورهای جنوب آسیا نمایندگی نداشتند. اما مصمم بودم که اشرف غنی را در  همه

 آنجا داشته باشم.« 

 
32 https://twitter.com/ashrafghani 
33 https://www.atlanticcouncil.org/commentary/transcript/ghani-ashraf-4-22-2009-

transcript/ 
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از  المللی بود، بلکه بخشی  تنها عضو هیأت مشورتی بینکمپ آشکار کرد که غنی نه

کارگروه  شورای آتالنتیک تحت عنوان گروه مشاوران راهبردی هم بود. همراهان غنی  

های غربی و نظامیان، و همچنین رهبران  در آن کمیته مقامات رسمی سابق ارشد دولت

 ی آمریکایی و اروپایی بودند. های عمدهشرکت

ا کرد که او  عنوان عضوی از گروه مشاوران راهبردی شورای آتالنتیک، کمپ ادع به

 و غنی به طراحی استراتژی دولت باراک اوباما برای افغانستان کمک کردند. 

کمپ توضیح داد که »در آن شرایط بود که من برای اولین بار با اشرف صحبت 

ی اینکه چطور اهداف بلندمدت واقعاً مشخص نبودند، صحبت کردیم.  کردم، و ما درباره

 دادیم، اهداف بلندمدت آشکار نبودند.«. افغانستان اختصاص میی منابعی که به  با همه

باید یک چارچوب ده ساله برای   این ایده را مطرح کردیم که  »در آن مقطع، ما 

دانستیم که ما در واقع در حال توسعه و اجرای استراتژی  وجود بیاید. نمیافغانستان به

ستراتژی در حال اجرا بوده باشد.  طور تصور شده بود که یک ابودیم، چرا که همیشه این

اما، ناگهان، ما طرح اوباما را که این استراتژی در پس آن در حال اجرا بود را در اختیار  

 داشتیم.«

را در شورای آتالنتیک در   استراتژی  این  تحت عنوان »چارچوب ده    2009غنی 

 را منتشر کرد. 34ساله برای افغانستان: اجرای طرح اوباما...و فراسوی آن« 

 
34 https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/afghanistan-

report-a-tenyear-framework-for-the-future/ 
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برای  2009در   او  بود.  نیز  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیدای  غنی   ،

انتخاباتی کمپین  مدیریت  به  کارویل، کمک  جیمز  را    35اش  آمریکایی  سیاسی  مشاور 

جمهوری عنوان مشاور استخدام کرد، نقش راهبردی جیمز کارویل در انتخابات ریاستبه

 نتون، جان کری، و هیالری کلینتون شناخته شده بود.  آمریکا برای بیل کلی

به  مطلوب  صورت  به  را  غنی  تایمز  فایننشال  روزنامه  مقطع،  آن  عنوان در 

 36ی کاندیداهای انتخاباتی در افغانستان« ترین در میان همهترین و دموکراتیکگرا »غرب

 توضیح داد.

  3تر از  او در نهایت با کم  مردم افغانستان اشتیاق زیادی برای غنی نشان ندادند.

 درصد آرا در مقام چهارم دچار شکست بزرگی در رقابت انتخاباتی شد. 

انتخابات در اکتبر برای مصاحبه دعوت  از  او را بعد  وقتی که دوست غنی، کمپ 

اصرار داشت که، »بعضی  37کرد،  آتالنتیک  انتخابات  ها میرئیس شورای  تو  گویند که 

 
35 https://www.smdailyjournal.com/news/world/u-s-strategist-helps-rival-of-

afghanistan-s-karzai/article_46d043fb-6322-5937-a5ce-b698ac694d69.html 
36 https://www.ft.com/content/25390d44-87f7-11de-82e4-00144feabdc0 
37 https://www.atlanticcouncil.org/commentary/transcript/ghani-ashraf-10-15-2009-

transcript/ 
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آمیز بود ولی  گویم که یک کمپین انتخاباتی موفقیت ؛ من میناموفقی را مدیریت کردی

 تو برنده نشدی.«  

تواناترین خادمان   از  را »یکی  او  و تمجید کرد،  از ستایش  را سرشار  کمپ، غنی 

 ی جهان«، و »متفکر هوشمند«، خطاب کرد. دولتی در همه

ر انداخته  های غنی »باید دولت اوباما را به فککمپ همچنین گوشزد کرد که صحبت

 کرد. های شورای آتالنتیک اتکا میهایش به کمکباشد«، که برای تنظیم سیاست

دوگانه تابعیت  پاسپورت  با  تو  انتخابات  از  اینجا  »قبل  به  افغانی  و  آمریکایی  ی 

فداکاریمی از  یکی  اما  جمهوری آمدی  ریاست  انتخابات  در  شرکت  برای  که  هایی 

ات را لغو کردی، برای همین من وقتی  ت آمریکاییافغانستان کردی این بود که تابعی 

بار ورود به اینجا آمدی دچار هراس شدم.« کمپ  که شنیدم تو با یک ویزای ورودی یک

اضافه کرد. »بنابراین شورای آتالنتیک روی آن کار خواهد کرد، اما ما باید مطمئناً آن 

 را تصحیح کنیم.«

 
افغانستان با شورای   یی امور جاری و آینده غنی دربارهگوش به زنگ باشید برای گفتگو با دکتر 

 آتالنتیک امروز: زنده از افغانستان: دکتر اشرف غنی
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سال در  بهغنی  بعد  مصاحبههای  انجام  با  مداوم  رویدادها  طور  در  مشارکت  و  ها 

رویدادها  همراهی کمپ به همکاری نزدیکش به شورای آتالنتیک ادامه داد، که در این  به

کنم که اشرف دوست من،  رئیس اندیشکده گفت، »به خاطر شفافیت کامل، اعالم می

38یک دوست عزیز است.«
 

در کنار تعداد    39المللی شورای آتالنتیک، ، غنی عضو فعال هیأت مشاور بین2014تا  

نس  ریز امپراتوری آمریکا، لورها، زبیگنیو برژینسکی، برنامهزیادی از سران پیشین دولت 

سامرز، پیغمبر اقتصاد نولیبرالی، بها حریری، الیگارش میلیاردر لبنانی عربستانی، روپرت  

اجرایی کوکاکوال، توماس رویترز، بلک راستی رسانه مرداک، غول دست ای، و مدیران 

 استون گروپ، و الکهید مارتین، باقی ماند. 

اش را در دسترس  آرزوی دیرینهوجود آمد و غنی  اما در آن سال، فرصتی با ارزش به

ریاست به  دستیابی  قدمی  یک  در  او  که دید.  را  نقشی  تا  بود،  افغانستان  جمهوری 

ی آمریکایی در طی چندین دهه او را برای اجرایش پرورش داده بودند،  مؤسسات نخبه 

 اجرا کند.

 طلب تکنوکرات«ی واشنگتن با »اصالحروابط عاشقانه

ی  نشاندهعنوان دستن، حامد کرزای، در ابتدا خودش را بهرهبر پساطالبان افغانستا

پایان دوران حکومتش در   با  اگرچه،  به  2014وفادار غرب نشان داد.  تبدیل  ، کرزای 

دولت آمریکا شد، چنانکه واشنگتن پست توضیح داد، » متحدی که در  40»منتقد تند«

 سال ریاست جمهوری تبدیل به مخالف شد.«  12طول 

کرزای آشکار از نیروهای آمریکایی و ناتو به خاطر کشتن دها هزار غیرنظامی شروع  

به انتقاد کرد. او عصبانی بود که چقدر تحت کنترل بود، و در جستجوی کسب استقالل 

 ها در جنگی کشته شدند که جنگ آنها نبود.«بیشتر بود، او شکایت کرد که، »افغان

 
38 https://www.atlanticcouncil.org/commentary/transcript/dr-ashraf-ghani/ 
39http://web.archive.org/web/20140701093355/https://www.atlanticcouncil.org/abo

ut/international-advisory-board/ 
40 https://www.washingtonpost.com/world/interview- 

karzai-says-12-year-afghanistan-war-has-left-him-angry-at-us-

government/2014/03/02/b831671c-a21a-11e3-b865-38b254d92063_story.html 
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ها دالر در طول یک دهه برای واشنگتن و بروکسل یک مسئله داشتند. آنها میلیارد

گذاری کرده بودند، ولی عروسک خیمه شب بازی  ایجاد یک دولت جدید همفکر سرمایه

 هایش کرد. مانشان شروع به سرکشی از ریسانتخاباتی

های ناتو، اشرف غنی جانشین کاملی برای کرزای بود. او تصویری از دیدگاه دولت

افغاناز یک تکنوکرات وفادار بود، و فقط یک جنبه  از او  ی منفی کوچکی داشت:  ها 

 متنفر بودند. 

عنوان  درصد آرا را کسب کرد، غنی آشکارا به  3تر از  کم  2009وقتی که در انتخابات  

یدای اجماع واشنگتنی شرکت کرده بود. او فقط حمایت تعداد کمی از نخبگان را  کاند 

 در کابل به همراه داشت.  

اش های غربیفرا رسید، غنی و مربی  2014های انتخابات  بنابراین وقتی که رقابت

هایش را  روش متفاوتی را در پیش گرفتند، لباس سنتی به غنی پوشاندند و سخنرانی 

 های ناسیونالیستی کردند.  مملو از لفاظی

 
پوشیده در لباس سنتی، اشرف غنی )راست( با وزیر خارجه آمریکا )وسط(، و عبداهلل عبداهلل )چپ( 

 دهد دست می
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نیویورک تایمز اصرار داشت که او در نهایت نقطه شیرین را پیدا کرد: »از تکنوکرات  

این نشریه بازگو کرد که چطور غنی    41به پوپولیست، اشرف غنی تغییر پیدا کرده است.«

اهمیت که در زبان  ی کمهای مؤدبانهاز »روشنفکر طرفدار غرب« که مجری »سخنرانی 

تکنوکرات  مثل  محاوره  عباراتی  )با  مشورتی'مآبانه  های  چارچوب 'و    'فرآیندهای 

  هایی که با دشمنانشانای از »پوپولیست (« توصیف شده است، به کپی ناشیانه'تعاونی

بندند برای کسب حمایت رقبایش و استفاده از غرور ملی افغانستان« تبدیل  قرارداد می

 شده است. 

ی دوم برسد، اما کماکان در دور  استراتژی تغییر برند به غنی کمک کرد که به رتبه

آسانی شکست خورد. رقیبش عبداهلل عبداهلل با نزدیک به یک  به   2014اول انتخابات  

 درصد غنی کسب کرد. 32درصد آرا را در مقابل  45 ترمیلیون رأی بیش 

ها ناگهان کامالً برگشت. اعالم نتایج به تأخیر افتاد، و  در انتخابات نهایی ژوئن، ورق 

درصد درمقابل    4/56ی  کنندهی خیره وقتی که سه هفته بعد اعالم شد، غنی را با نتیجه

 داد. درصد عبداهلل باالتر نشان می 6/43

اتهاماتش    42ا کرد که غنی با تقلبات گسترده انتخابات را دزدیده است.عبداهلل ادع 

 نظمی روشمند وجود داشت.توجهی از بیبی پایه نبود، چرا که مدارک قابل

عنوان واسطه برای حل اختالفات، دولت اوباما جان کری وزیر خارجه آمریکا را به

 برای مذاکرات بین غنی و عبداهلل به کابل فرستاد. 

جمهور  نجیگری کری منجر به ایجاد دولت وحدت ملی شد که در آن غنی رئیسمیا

)حداقل برای شروع( با مشارکت قدرت با عبداهلل، موافقت کرد. عبداهلل پستی جدید با  

ی نولیبرالی واشنگتن بود،  وضوح انعکاسی از برنامهنام مدیر اجرایی افغانستان را، که به

 اشغال کرد. 

 
41 https://www.nytimes.com/2014/06/12/world/asia/technocrat-to-populist-an-

afghan-transformed.html 
42 https://www.wsj.com/articles/ashraf-ghani-takes-lead-in-afghan-election-

1404747640 
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جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در حال مذاکره با کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان  

 2014عبداهلل عبداهلل )چپ( و اشرف غنی )راست( در جوالی  

 

ی اروپا گزارشی در دسامبر همان سال انتشار داد که نتیجه ناظران انتخاباتی اتحادیه

وجود داشته است. بیش از دو   43ئنگرفت که در حقیقت تقلب وسیع در انتخابات ژو

گیری با شد، از مراکز رأی میلیون رأی، که بیش از یک چهارم مجموع آرا را شامل می

 دست آمده است.نظمی آشکار بهبی

که غنی در واقع برنده انتخابات نهایی بود یا نبود مشخص نیست. اما او به نحوی این

جمهور بود و طرفداران او در . حاال رئیسخود را به خط پایان رسانید، و مهم آن بود

 امپراتوری خیلی خوشحال بودند که روی این رسوایی سرپوش بگذارند. 

 کنندمقامات واشنگتن غنی را در مواجه با تقلب و شکست ستایش می

های  تأثیری در تیره کردن تصویر غنی در رسانه   2014تقلب ظاهری در انتخابات  

»اصالح کرد،  توصیف  کلمه  سه  با  را  او  سی  بی  بی  نداشت.  تکنوکرات،  غربی  طلب، 

 
43 https://www.nytimes.com/2014/12/17/world/asia/afghan-voting-fraud-detailed-

in-new-report.html 
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جمهوری  ی سپاه مطبوعاتی برای رئیسکه تبدیل به توصیف مورد عالقه  44فسادناپذیر« 

 کند. میلیون دالر ترک می  169شود که در نهایت کشورش را ننگینانه و با می

ی مداحانه که تصویری نمادین  از غنی در مطبوعات است، نیویورکر در یک مقاله

که به بیست   45نگرادعا کرد که او »فسادناپذیر« است، با اشتیاق او را »تکنوکرات آینده

 کند« توصیف کرد.سال بعد فکر می

مارچ   لحظه 2015در  برای  غنی  نهایی،  شکوه  کرد.  ی  پرواز  واشنگتن  به  اش 

سخنرانی کرد.    46ی آمریکای مشترک کنگرهجمهوری جدید افغانستان در جلسه رئیس

بار و  عنوان قهرمانی که برای نجات افغانستان قفل سحر آمیز بازار آزاد را یک از او به 

 کند، استقبال شد. برای همیشه باز می

 

، Jed Oberبر  شدند، جد او ها از غنی سیر نمیها و دوستان آنها در رسانهاندیشکده

که دولت    47ی رژیمها در دموکراسی اینترنشنال، سازمان تغییردهندهرئیس ارشد برنامه

 
44 https://www.bbc.com/news/world-asia-27142426 
45 https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-

theorist-in-chief 
46 https://www.flickr.com/photos/speakerboehner/16946741865 
47 https://thegrayzone.com/2020/08/04/usaid-document-nicaragua-coup/ 
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که   48(  Foreign Policy) ای در فارین پالیسی کند، مقالهآمریکا از آن حمایت مالی می

 منعکس کننده عالئق نخبگان دولت آمریکا به مردشان در کابل است، منتشر کرد: 

ها در  جمهوری افغانستان انتخاب شد، خیلیعنوان رئیساشرف غنی به»وقتی که  

المللی خوشحال شدند. مطمئنا یک مقام سابق بانک جهانی با شهرت به  ی بینجامعه

برجسته اصالح  برای حل  درستی  فرد  موقعیت  طلبی  اصالح  و  افغانستان  مسائل  ترین 

افغان او نبود که  از  ستان را به دوران معاصر حکمرانی جهانی آن بود. کاندیدایی بهتر 

هایی را  که اکثر مواقع از بسیاری از شهروندان سلب شده  خوب بیاورد و حقوق و آزادی 

 است، توسعه دهد.« 

شده مبنی بر تقلبات در انتخابات، شورای آتالنتیک با  بدون توجه به اظهارات ثبت 

عنوان فردی  ل و از او بهتجلی  2015از غنی در    49المللی ممتاز«ی رهبری بین»جایزه

دارد،   انسانی«  و شأن  به دموکراسی  تعهد شجاعانه  و  به »ازخودگذشتگی  که شهرت 

 قدردانی کرد. 

 

 
 در مارچ مادلین آلبرایت جایزه اشرف غنی را اهدا کرد. تمام ویدئو...شورای آتالنتیک: 

 
48. https://foreignpolicy.com/2015/08/31/is-it-ghanis-time-to-shine/ 
49 https://www.atlanticcouncil.org/news/press-releases/atlantic-council-announces-

2015-leadership-awardees/ 
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قبول کرده است،  شورای آتالنتیک با هیجان اعالم کرد که غنی »شخصاً جایزه را  

در واشنگتن    25ی سابق آمریکا در مارس  وزیر امور خارجه  50جایزه را مادلین آلبرایت

 ها اهدا کرد.« در حضور سران ناتو، سفرا و ژنرال 

بار علنا از کشته شدن بیش از یک میلیون کودک عراقی به خاطر آلبرایت، که یک

دفاع کرد، تحریم آمریکا  به  51های  را  ادعا  عنوان  غنی  تقدیر و  »اقتصاددانی درخشان« 

 کرد که »او برای مردم افغانستان و جهان امید آورده است.« 

مراسم رسمی شورای آتالنتیک در آوریل برگزار شد، اما غنی قادر به شرکت نبود،  

 بنابراین دخترش مریم جایزه را از طرف او دریافت کرد. 

د مقیم نیویورک است که در  مریم غنی، که زاده و بزرگ شده آمریکاست، هنرمن

خود را پناه داده است، تمام خصوصیات   52یک آپارتمان تجملی زیر شیروانی در بروکلین

مریم ترکیبی    53گیرد. حساب شخصی اینستاگرامیک لیبرال افراطی نوگرا، را دربر می

 کند. رادیکال سیاسی عرضه میهای شبهاز هنر مینیمال و بیانیه

 

 

 
50 https://www.youtube.com/watch?v=vn0n0iw7OLQ 
51 https://thegrayzone.com/2016/05/16/protests-war-criminal-madeleine-albright-

deaths-iraqi-kids/ 
52 https://nypost.com/2021/08/17/daughter-of-exiled-afghan-president-ashraf-

ghani-living-artist-life-in-nyc 
53 https://www.instagram.com/mostlywindows/ 
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عنوان چپ شناخته مریم غنی، با موقعیت نخبه در محیط فعاالن تغییر رژیم که به

در دانشگاه نیویورک با عنوان »هنر و پناهندگان: مقابله   2017اند، در میزگردی در  شده

از طریق عناصر بصری«، همراه با مولی کرباپل، تصویرگر و حامی جنگ    54با تعارض 

کرد. شرکت  )سوریه(  فاندیشن کربا  55کثیف  امریکن  نیو  پژوهشگر  که    56پل  است 

کند، جایی که اریک اشمیت،  میلیاردر ی آمریکا تأمین میاش را وزارت خارجه بودجه 

کند. او و مریم غنی همچنین در یک و مدیر اجرایی سابق گوگل از آن حمایت مالی می

 شرکت کردند.  2019در  57های هنرمند« شده»گردآوری 

ای آتالنتیک در واشنگتن، همانطور که مریم غنی با افتخار  شور  2015در مراسم  

جایزه باالی اندیشکده وابسته به ناتو جنگ گرا را برای پدرش پذیرفت، لبخند زنان در  

کنار سه نفر جایزه بگیر دیگر ایستاد: یک ژنرال برجسته، مدیر اجرایی  الکهید مارتین،  

توبی کییت، کهی دستو خواننده افراطی و  پرستانهبا آهنگ وطن  راستی کانتری  ی 

تهدیدآمیز بر علیه عربها و مسلمانان شهرت یافت، عهد بست که »تیپا به ماتحت آنها  

 ست«.چرا که »این روش آمریکایی 58بزند،« 

 
54 https://as.nyu.edu/content/nyu-as/as/research-

centers/neareaststudies/events/spring-2017/artrefugees.html 
55 https://www.mintpressnews.com/using-forged-emails-progressive-journalists-

smear-challenging-syria-groupthink/261972/ 
56 https://www.newamerica.org/our-people/molly-crabapple/ 
57 https://creativetime.org/blog/2019/09/17/celebrating-5-years-of-inquisitive-

journalism-from-creative-time-reports-with-the-publication-of-artists-on-the-news-

in-collaboration-with-paperchase-press/ 
58 https://genius.com/Toby-keith-courtesy-of-the-red-white-and-blue-the-angry-

american-lyrics 
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جمهور غنی بعد از مراسم به تکاپو افتاد. در  بازاریابی شورای آتالنتیک برای رئیس

اندیشکده مقاله2015ژوئن   آتالنتیس« تحت عنوان، صندوق ای در وبالگ،  اش »نیو 

انتشار    59وکار باز است«،المللی پول: غنی نشان داده است که افغانستان »برای کسببین

 داد.

بلندپایه افغانستان، پال راس، رئیس هیأت، با  ق بینی صندو مقام  المللی پول در 

هیجان به شورای آتالنتیک گفت که غنی »به دنیا نشان داده است که افغانستان برای  

 وکار آماده است و دولت جدید مصمم است که به اصالحات ادامه دهد.«کسب

 
59 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/imf-ghani-has-shown-

afghanistan-is-open-for-business/ 
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ندمدت«، تحت  المللی پول »خوشبین به بلاین بوروکرات اعالم کرد که صندوق بین

 رهبری غنی است.

 
 

رابطه  او  آمریکای  به  وابسته  رژیم  و  آتالنتیک غنی  شورای  با  گردان«  »درب  ی 

عنوان پژوهشگر همزمان به  60ی عربی، جاوید احمد، داشتند. سفیر او در امارات متحده

در خدمت اندیشکده بود. احمد با اتکا به موقعیت بدون دردسری که آنجا داشت    61ارشد

عنوان  اش را بههای اصلی مقاالتی به چاپ رساند که در آن رئیسدر بخش نظرات رسانه

رویی که هدفش »بازگرداندن گفتمان مدنی در افغانستان است«، نشان طلب میانهاصالح 

 داد.  می

 
60 https://twitter.com/ahmadjavid 
61 https://www.atlanticcouncil.org/expert/javid-ahmad/ 
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اش در افغانستان برای  آمریکا باید از نفوذ باقی ماندهی روزنامه: تیک، مقاله توییتر، شورای آتالن

های غنی  که مجرم نیستند در انتخابات  پیش رو استفاده کند، و حامی تالش  یحمایت از کاندیداهای

 2018سپتامبر  21نویسد. برای بازگرداندن گفتمان مدنی در افغانستان باشد، احمد جاوید می

ای که به سختی قابل  فارین پالیسی فضایی در اختیار احمد گذاشت تا مقالهمجله  

برای غنی چاپ کند. این مقاله از او   2014است در ژوئن  62تشخیص از آگهی تبلیغاتی 

سیستم به برای  جایگزین  روشنفکر  غرب،  طرفدار  عالی،  تحصیالت  با  »فردی  عنوان 

 رد. ساالر افغانستان« تمجید کقدیمی فاسد و جنگ

ی برنامه برای آسیا در گروه البی جنگ سرد کنندهدر آن مقطع، احمد هماهنگ

آمریکا  مارشال  جرمن  صندوق  نام  با  که  دولت  بود  که  مالی  بود  تأمین  غربی  های 

پالیسی ظاهرا متوجه نشدند که مقاله  63کردند. می ی تبلیغاتی احمد  سردبیران فارین 

 گرافی رسمی غنی کپی شده بود.جمالتی داشت که کلمه به کلمه از بیو

 

 
62 https://foreignpolicy.com/2014/06/04/ashraf-ghanis-afghanistan/ 
63 https://thegrayzone.com/2020/02/13/state-backed-alliance-securing-democracy-

smears-grayzone/ 
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 ی تبلیغاتی احمد برای اشرف غنی در فارین پالیسی، پایین بیوگرافی رسمی دولت غنی باال مقاله

اجالس   مصاحبه  2018در  میزبان  آتالنتیک  شورای  تحسینناتو،  دیگری ی  آمیز 

هایش برای اصالحات« جمهوری افغانستان، در حالیکه به »تالشرئیس  64برای غنی بود. 

بالید، اصرار داشت که، »بخش امنیت، در تالش بر علیه فساد، کامالً دگرگون شده  می

است.« او اضافه کرد، »تحولی نسلی در نیروهای امنیتی، و تمام سطوح، در حال وقوع  

 ست.«ساز اکنم که دگرگون است، که واقعاً فکر می

 این ادعاهای فخرفروشانه خیلی دوام نیاوردند. 

 
64 https://www.youtube.com/watch?v=3QW_ZO06WhI 
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مصاحبه میزبان  نگار  سایت  روزنامه  وب  اجرایی  سردبیر  بارن،  کوین  دوستانه،  ی 

دیفنس وان بود، که صنایع نظامی حامی آن است. اگرچه فساد سیستمی  و ماهیت  

 د.ناکارآمد و متجاوز ارتش افغانستان معروف بود، بارن او را به چالش نکشی

اندیشکده به  احترام  ادای  غنی  مراسم،  بهدر  که  کرد  تبلیغاتی  ای  ماشین  عنوان 

شخصی برای مدت طوالنی در خدمتش بود. غنی در ستایش از فرد کمپ، مدیر اجرایی  

با لحنی غلو آمیز گفت، »تو دوست خیلی خوبی هستی. من دانش   65شورای آتالنتیک،

 کنم.«و مدیریت تو را شدیداً تحسین می

 
ی افغانستان در ایجاد صلح توافق دارد. در  شورای آتالنتیک، در جواب شورای آتالنتیک با بیان ساده بگویم، جامعه 

وجود آوردن امکانات برای کنم که قدرت و مجوز برای بهپرداخت هزینه در راه صلح توافق ندارد...من احساس می 

 ورد بحث قرار دارند. اشرف غنی گفتگو را دارم...اما زنان همیشه در صدر موضوعات م

 
65 https://twitter.com/AtlanticCouncil/status/1017420030294753280 
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عاشقانه ریاست  روابط  ننگین  پایان  تا  درست  غنی  با  آتالنتیک  شورای  ی 

 اش ادامه داشت. جمهوری 

 66مهمان افتخاری در شورای آتالنتیک و کنفرانس امنیت مونیخ   2019غنی در  

افغانستان سخنانی گفت کهتحت حمایت آلمان، بود. در آنجا، رئیس   جمهور اشرافی 

کند، او اعالم کرد که، »الزم  زده میها را خجالتپوپولیست ترین شبهمسلکحتی کلبی

 محور« است صلح شهروند محور باشد نه نخبه 

 
 

 
66 https://securityconference.org/en/about-us/partners-sponsors/ 
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ی ی مؤسسه بار در برنامهشورای آتالنتیک میزبان غنی شد، این  2020در ماه ژوئن  

 67صلح ایاالت متحده که مرتبط با سیا است و حامی مالی آن صندوق برادران راکفلر، 

به او  از  کمپ  تمجید  از  بعد  دیوید  است.  دموکراسی«،  برای  پیشرو  »صدای  عنوان 

این به  تأکید  با  سیا  سابق  رئیس  کردپترائوس  »کار  بهکه  او  با  در  ن  فرمانده  عنوان 

 افغانستان چه امتیازی بود«، از غنی ستایش کرد. 

 
 

 

 
67 https://thegrayzone.com/2017/03/21/david-rockefeller-us-foreign-policy-cia-

kissinger/ 
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 2021شورای آتالنتیک در نهایت وقتی مخالفت با غنی را شروع کرد که او در اوت  

آشکارا از کشورش دزدی و با رسوایی فرار کرد. بعد از نزدیک به دو دهه تبلیغ، پرورش، 

 بوده است.  68کار«و تکریم او، این اندیشکده در نهایت قبول کرد که او یک »رذل پنهان

ای دیگر ای بود که غنی را شاید بهتر از هر مؤسسه این چرخشی مهم در اندیشکده

واشنگتن می ادر  از تالششناخت.  بود  انعکاسی  های مستأصل در حفظ  ما همچنین 

ای  کش حرفهآبروی بسیاری از همان مؤسسات نخبه آمریکایی که غنی را تبدیل به »آدم

 اقتصاد« نولیبرالی کردند. 

 در روزهای پایانی رسوایی غنی، واشنگتن اعتمادش را به او حفظ کرد 

نابغه یک  غنی  اشرف  که  توهم  پایان  ی  این  انتهای  تا  درست  بود  تکنوکرات 

 اش ادامه داشت.آمیز دورهفاجعه

در کاخ    69، فقط چند هفته قبل از سقوط دولت غنی، او با جو بایدن25در ژوئن  

رئیس کرد که  مقابلسفید مالقات  به طرف  آمریکا  استوار  جمهوری  اش قول حمایت 

 واشنگتن را داد. 

»ما که،  داد  اطمینان  غنی  به  بود«.  بایدن  خواهیم  شما  کنار  تمام    70در  ما  »و 

 مان را خواهیم کرد که ابزاری که نیاز دارید برایتان مهیا کنیم.«تالش

واشنگتن   71جوالی، بایدن در صحبت تلفنی با غنی تکرار کرد که  23یک ماه بعد، در  

توخالی  به حمایت از او ادامه خواهد داد. اما بدون هزاران نیروی نظامی ناتو که از رژیم

کرد، طالبان با سرعت در حال پیشرفت بود، و تمامیت رژیم در عرض  او حمایت می

 چند روز، مثل قصر شنی که موجی به آن خورده باشد، فروپاشید. 

 
68 https://www.atlanticcouncil.org/insight-impact/in-the-news/samad-quoted-in-

livemint-how-afghanistans-ashraf-ghani-went-from-president-to-villain-in-hiding/ 
69 https://www.youtube.com/watch?v=mGddYifoWYU 
70 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-

remarks/2021/06/25/remarks-by-president-biden-and-president-mohammad-ashraf-

ghani-of-the-islamic-republic-of-afghanistan-before-bilateral-meeting 
71 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2021/07/23/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-

ashraf-ghani-of-afghanistan-2/ 
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 کندمالقات می 2021ژوئن   25جمهور جو بایدن در کاخ سفید در اشرف غنی با رئیس

های پر از پول از کشور فرار کرد. تکذیب سوررئال   در پانزدهم اوت، غنی با چمدان

  2019ها آن را در حد تهوع آوری تکرار کردند: همانطور که رویترز در  روایتی که رسانه

 نامید.  72غنی را ، »فسادناپذیر و دانشمند«

ند، چیزی را که  توانستند آنچه را در شرف وقوع بود باور کننخبگان واشنگتن نمی

 کردند. افتاد بود انکار میدر مقابل چشمانشان اتفاق می

کرد، از او با عباراتی  آن را انکار می  بسیار معروف،حتی رالف نادر، فعال ضد فساد  

 کرد. با تحسین یاد می 73مثل »شهروند سابق آمریکایی فسادناپذیر«

 
72 https://www.reuters.com/article/uk-afghanistan-election-candidates-factb-

idUKKBN1WB0ET 
73 https://twitter.com/RalphNader/status/1428780570499223555 
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پوسیدگی سیاسی بیست سال جنگ  تر کسی بهتر از اشرف غنی قادر است که  کم

عنوان یک مورد منزوی ی او را نباید تنها بهبر علیه افغانستان را خالصه کند. اما سابقه

 در نظر داشت.

اندیشکده تشکیالت  واشنگتن،  رسمی  آنها مقامات  متملق  خبرنگاران  خیل  و  ها، 

 2020ی ژوئن  وجود آوردند. این واقعیتی بود که خود او در مصاحبه بودند که غنی را به

هایش را به زبان  با شورای آتالنتیک تأیید کرد، در آن غنی بیشترین قدردانی از همکار

ویژه،  ی آمریکا، و بهمردم آمریکا، دولت آمریکا، و کنگرهآورد: »اجاره بدهید نخست از  

 .شان ستایش کنم«دهندگان آمریکایی برای فداکاری جانی و مالیمالیات

 

 :متن باال برگردانی است از

https://thegrayzone.com/2021/09/02/afghanistan-ashraf-

ghani-corrupt/  
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تولِدو، مادر انقالبیون جوانی که  ی لوئیزا  های مرکز سانتیاگو، چهرهی خیاباندر همه

پایین   به  تبلیغاتی  پوسترهای  روی  از  رسیدند،  قتل  به  پینوشه  در دوران دیکتاتوری 

است شده  .  است  مقاومت  نماد  درگذشت،  امسال  تابستان  که  تولدو  لوئیزا  …خیره 

لی در دو سال گذشته در بحران فرجامین خود قرار شی  آزاد  بازار  بر   مبتنی  دموکراسی

داشته است. پرسش این است که کدام بخش خواهد مرد: بازار آزاد یا دموکراسی. در  

پزویی  2019پاییز   افزایش سی  علیه  نافرمانی مدنی  کارزار  ، دانشجویان در سانتیاگو 

های مترو را آغاز کردند. موانع خودکار بلیط تخریب شد. شورش و غارت گسترده  کرایه 

ترین اعتراض در ها ریختند که بزرگنفر به خیابان  بود. در سراسر کشور، سه میلیون 

او   گاز در دست.  اعتراضات شرکت کرد، ماسک  در  تولدو خودش  است.  تاریخ شیلی 

همه در  که  است  غریوی  همچون  اجتماعی  »طغیان  میگفت:  شنیده  شود.«  جا 

 «.انگیز است، چونان رستاخیز»شگفت 

د که از زمان سرنگونی سالوادور آلنده ناامیدی مردم شیلی را کانالیزه کر  2019قیام  

اند. تقریباً هر چیزی  وقفه در معرض رژیم نولیبرالیستی قرار گرفتهبی  1973در سال  

پایین  تواند بخش خصوصی اداره کند به دست بخش خصوصی اداره میکه می شود. 

است.  زدایی از اقتصاد برخی از مردم را ثروتمند کرده  نگه داشتن دستمزدها و مقررات 

نقطه  قعر  نزدیک  را  شیلی  آن،  بر  همکاریعالوه  سازمان  نابرابری  شاخص  های  ی 

های چپ  ، فقط باالتر از کاستاریکا، قرار داده است. دولتOECD اقتصادی و توسعه

اند، برای تغییر مدل اقتصادی چندان کاری میانه که در بیست سال گذشته انتخاب شده

  1980دلیل که این مدل ضمانت قانونی دارد. قانون اساسی    اند، عمدتاً به اینانجام نداده

را  خانواده  قانون  این  است.  باقی  خود  قوت  به  هنوز  بود،  نوشته  نظامی  خونتای  که 

های کارگری را ی اساسی جامعه« معرفی می کند، ]فعالیت[ »رهبران اتحادیه»هسته 

امور سیاسی های  و حق شرکت  کندانگاری میحزبی مداخله می کنند« جرم-که در 

جویان تصمیم ی خدمات اساسی را تضمین می کند. وقتی دانشخصوصی برای ارائه 

گرفتند موانع خودکار بلیط مترو سانتیاگو را از بین ببرند، شعارشان این بود: »این نه  

 «.سی پزو که سی سال است

از ره بوریچ، یکی  انتخابات ریاست جمهوری امسال، گابریل  بران نامزد مترقی در 

جمهور این  ترین رئیسسالگی جوان   35دور قبلی اعتراضات دانشجویی است. او در سن  
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  2017کند، ائتالفی که در سال  ی فراگیر را نمایندگی میکشور خواهد بود. بوریچ جبهه 

، تشکیل  Concertaciónی بدیل انتخاباتی برای ائتالف مستقر چپ میانه، برای ارائه 

 خواهد  نیز  آن  گور  بود،  نولیبرالیسم  زادگاه  شیلی  »اگر  –او  شد. عبارت جذاب کمپین  

  اجتماعی،   هایجنبش  سربازانکهنه   از  کارزار  این  کمانی  رنگین  بندیگروه  روح  –  شد«

.  کشدمی  تصویر  به  را  ها فمینیست  و  خواهآزادی   هایچپ  داری،سرمایه  مخالفان

گرایانه به  گوید، »رویکردی عملگذاران آن، نوح تیتلمن میکه یکی از بنیان طورهمان

شده   گرفته  پیش  در    برای  بازی  بلکه  نیست،  نمادین   مشارکت   فقط   این  –سیاست 

 متوسط   یطبقه   هایشیلیایی  میان  در فعالی  یهسته   با  فراگیر  یجبهه   «.است  پیروزی

مند در سرتاسر که به آن پایگاهی قدرت   است  کمونیست  حزب  با   ائتالف  در  اکنون  جوان،

 .دهدی شیلی میجامعه

های اطراف شود. خیابانهر جمعه شب مراسمی در پالزا باکودانو سانتیاگو برگزار می 

از گاز اشک به میدان  های کوچک معترض تالش میآور است. گروهپر  را  کنند خود 

های خود شوند. پلیس با ونش دفع و متفرق میهای آبپابرسانند، اما با باتوم و ماشین

کند:  آور و آب به سمت هر کسی شلیک میرویه گاز اشککند و بیبه اطراف حمله می

ها و تسلیحات دلیل محکمی  سواران. اما این نمایش زرهمعترضان، گردشگران، دوچرخه

هزاران نفر    تظاهرکننده کشته شدند و  38، تعداد  2019بر قدرت دولت نیست. در سال  

ی  پرسی دربارهشدت مجروح شدند، اما یک ماه نگذشت که کنگره با برگزاری همه به

گیری سال گذشته،  این که آیا قانون اساسی باید تغییر کند یا خیر موافقت کرد. در رأی

درصد پاسخ مثبت دادند. در ماه مه امسال، انتخاباتی برای برگزیدن اعضای منشور   78

ی نگارش منشور جدید را برعهده دارد. بیش از سه  رگزار شد که وظیفهقانون اساسی ب

های طرفدار اصالحات است و  یافته یا مستقلها در اختیار چپ سازمانچهارم کرسی

زن   و  مرد  تعداد مساوی  از  است که  نوع خود در جهان  از  اولین مجلس  این مجمع 

 .تشکیل شده است

جنبش فمینیستی در احیای سیاست مترقی در شیلی نقش اساسی داشته است. 

 از   مناسب   مراقبت یارائه  جنین،  سقط  به   بیشتر  دسترسی  برای  –مطالبات فمینیستی  

  باید   دولت  که  این بر  اصرار  با  –  دختران  و  زنان  علیه خشونت  به  دادن  پایان  و  کودکان
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  اعتراضات  به  کند،  توجه  کند  می  غفلت  آنها  از  همه  از  بیشتر  اقتصادی  نظام  که  کسانی  به

  –جهت داد. قوانین فعلی سقط جنین در شیلی بسیار محدودکننده است  2019 سال

  خاتمه  قابل  مادر  جان  افتادن  خطر  به  صورت  در یا  جنسی  تجاوز  موارد  در  فقط  بارداری

 »حق   بلکه  انتخاب،  حق  تنها  نه  جدید  اساسی  قانون  که  امیدوارند  فعاالن  و  –  است

طور که در شعارها  ز دوش زنان بردارد )همانا را بار  این و  بدارد محترم نیز را مراقبت«

 مزد است.«(گفته شد »این عشق نیست، کار بی

ی سیاسی شیلی را دگرگون کرده  اکنون منظرهپرسی همی همهاعتراضات و نتیجه 

میانه چپ  به و  است.  برداشته  میان  از  را  مستقر  شهردارِ   ی  مانند  افرادی  آن  جای 

کند  ی رادیکال شهرداری را دنبال میوالپارایسو، خورخه شارپ، قرار دارند که یک برنامه

ی ساکنان سومین شهر بزرگ شیلی دعوت شده تا نظر خود را بیان  که در آن از همه

 –کنند. و سپس فابیوال کامپیالی است که دو سال پیش در راه رفتن به محل کار  

آور پلیس،  ا گاز اشکب  برخورد  براثر  –  غذایی  مواد  فرآوری  یکارخانه  یک  در  شب  شیفت

امیلیا   است.  اکنون سناتور  انتخابات کنگره،  آخرین  از  پس  او  برای همیشه کور شد. 

ی ده سانتیاگو است، اولین عضو ترنس شیلی در  ی منطقه اشنایدر که اکنون نماینده

 .کنگره است

ترین حزب در آمریکای التین است. این ترین و بزرگکمونیست شیلی قدیمیحزب  

گرا و رفرمیست و همچنین بدون تردید ارتدوکس بوده است: این  حزب از دیرباز قانون

حزب در طول جنگ سرد با مسکو متحد بود و اعضای آن هنوز از تشکیل فراکسیون  

رهبر    Camila Vallejo  نند کامیال والخوبسا به لطف افرادی مااند. اما حزب چه منع شده

در مسیر  Recoleta سابق دانشجویی که اکنون در کنگره است، و دانیل جادو، شهردار

ی رهبری حزب در ماه گذشته که در آن انتخاب مجدد دانیل اورتگا  تغییر باشد. بیانیه

 اورتگا   توسط  وناپوزیسی  یرحمانه بی  سرکوب  به  توجه  با  –را در نیکاراگوئه تبریک گفت  

ی جوانان حزب مخالفت  شاخه مانند بالفاصله جادو و والخو –  بود شرمساری یمایه –

اش کنیم، اما این  ی زاده شدن اوروکمونیسم مقایسهشویم با لحظهکردند. وسوسه می

مقایسه خیلی هم درست نیستاً: عالوه بر آن، تغییر نسلی حزب، آن را به سمت چپ، و 

از   تاریخیدور  با جبههاتحاد  ی فراگیر سوق داده  ی چپ میانه و به سمت جبهه اش 

 .است
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کاندیدای راست بوده  اما کاست  برای خودش  گرایان هم در حال ساخت جنبشی 

باری که در سال   از آخرین  او  ائتالفی  برای ریاست   2017است.  نامزد شد،  جمهوری 

ت افراطی است و مسیحیان انجیلی و  تشکیل داده که کامالً فراتر از پایگاه سنتی راس

های  های سالدهندگان مهاجرستیز شمال و همچنین مردم خشمگین از شورشرأی 

های او شامل ممنوعیت سقط جنین در هر شرایطی،  اخیر را جلب کرده است. سیاست

ساختن خندق در امتداد مرز شمالی شیلی برای بازدارندگی مهاجران، که بسیاری از  

های آمریکای التین  ی »هماهنگی با دیگر دولتوئال یا هائیتی هستند، و وعدهآنها از ونز

ها« است. این احتمال هم هست که او  ی رادیکالبرای شناسایی، دستگیری و محاکمه 

 .ی مجریه برای محدود کردن کنوانسیون قانون اساسی استفاده کنداز قدرت قوه

از  شهر کاالما، در صحرای شمالی، مرکز صنعت مع زیادی  دن شیلی است. تعداد 

این  از  جنوب  به  حرکت  مسیر  در  میمهاجران  عبور  هفتهجا  یک کنند.  گذشته  ی 

صوتی   سیستم  گذراندم.  شهر  تفریحی  پارک  در  بوریچ  کارزار  فعاالن  با  را  بعدازظهر 

بینی شکننده و ناامیدی  کرد، اما حال و هوا چیزی بین خوش موسیقی شادی پخش می

کا اولیوا، دانشمند محیط زیست، به من گفت: کاست یک نازی است. »اگر بود. فرانسیس

  و  مهاجران  برای  زیست،  محیط   برای  – او برنده شود، نتایج غیرقابل تصور خواهد بود  

 «.زن یک  مقام در من حقوق  برای

  –دالیلی برای جذابیت کاست وجود دارد. امتناع دولت از تضمین حقوق اجتماعی 

  را  اولیه  خدمات  این  که  است  معنی   این  به  –  عمومی  خدمات  و   بهداشت  تا  مسکن  از

آلود، حتی در چپ، حاکم است.  و وضعیت فردگرایی اضطراب   است،  کرده  تسخیر  بازار

ها وجود  ی مالکیت داراییالتین مسأله  جا بیش از هر جای دیگری در آمریکای در این

دهندگان به طور مداوم  عالقگی انتخاباتی خیلی باالست: مشارکت رأیی بیدارد. درجه

دانند  درصد است، و اخیراً وقتی از آنها پرسیده شد که آیا خود را چپ می  50تر از  کم

  ، راست  شیلیایی  70یا  »هیچدرصد  گفتند  »نمیها  یا  کارگری دانم«.  کدام«  جنبش 

ستیزانه توخالی شده و حاصل آن  ها آزار و اذیت و قوانین اتحادیهشیلی به سبب دهه

ی متوسط هستند. و اگر  شمار طبقهکه بسیاری از رهبران جدید چپ از نخبگان کم
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راحتی ی »انفجار اجتماعی« باشد، این احساسی است که به زدگی از سیاست، انگیزهدل

 .ی راست افراطی قرار گیرداستفادهتواند مورد سوءمی

عوام از  بسیاری  مانند  محافظهفریبکاست،  با  وعدهها،  و  اجتماعی  ایجاد  کاری  ی 

زدایی اقتصادی، از مطالبات ضد وضع  مرزهای امن، در زمان فروپاشی حمایت از مقررات 

بهره می تغییر جهت میبرد و آنموجود  را  قابل توجه است که کسی  ها  مانند  دهد. 

ی دوران حکومت پینوشه به ریاست  کاست توانسته است در شرایط زندن بودن حافظه

ساختمان دیوارهای  بر  که  تولدو  لوئیزا  تصاویر  شود.  نزدیک  سانتیاگو  جمهوری  های 

ی ناامیدی عمومی از دموکراسی است که نتوانسته برای  دهندهاند، نشانچسبانده شده

ی برقرار کند. بسیاری از حامیان رژیم قدیم همچنان در قربانیان نقض حقوق بشر عدالت

  1990ی  های عالی هستند. وزیر حقوق بشر فعلی هرنان الرن است. او در دههمنصب

ی پل شفر، رهبر یک کمون کشاورزی بود که توسط دیکتاتوری  یکی از مدافعان برجسته

وزیر آموزش و پرورش، شد. مارسال کوبیلوس،  عنوان مرکز شکنجه از آن استفاده میبه

برای پینوشه مبارزات انتخاباتی کرد. سیاستمداران آگاهانه    1988همین اواخر در سال  

گونه  ای دست زدند تا گذشته را به کنار نهند، اما اکنون روشن است که اینبه معامله

 .انجامدگرایی به کجا میمصلحت

نامزد موفق باید پس از   های استراتژیک مواجه است. یکچپ با یک سلسله ناسازه

ارائه دهد، اما تنش آشکاری بین ثبات و سیاست تغییر  سال ثبات  ها تحول و تفرقه، 

رو تا چه حد  دهندگان میانهرادیکال وجود دارد. باید دید بوریچ به امید جلب نظر رأی 

ی خود را تعدیل خواهد کرد. رهبران جوان چپ شیلی باید به دنبال چگونگی  برنامه

ی سیریزا زینی دولت مستقر بدون تبدیل شدن به بخشی از آن باشند. اگر تجربه جایگ

در یونان چیزی نشان داده باشد این است که پیروزی در انتخابات تنها نخستین آزمون 

 .خواهد بود
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 ی مترجم مقدمه

و  عدالت  یمبارزه کارگران  مزدبگیران    معلمانخواهانه  سایر  علیه و  جوانان  و 

بیسیاست و  نولیبرالی  بههای  زیستی  محیط  بحران  و  اجتماعی  از عدالتی  پس  ویژه 

در کشور ما    1.تر و جهانی به خود گرفته استگسترده   یجنبه   19  - گیری کوویدهمه

گذشته تابستان  در  پروژه  کارگر  هزاران  نیز  و  قراردادی  و  و پیمانی  گاز  و  نفت  ای 

 سازی خصوصی ش سطح دستمزد و مزایا و بهبود شرایط کار و علیه  پتروشیمی برای افزای

مردم و  .  دست از کار کشیدند  های پیمانکاریشرکت  در اعتراض به عملکرد ظالمانهو  

کشاورزی آب  تأمین  برای  آبو    کشاورزان  سالم  حق  نوشیدنی  آب   توزیع   علیهو    و 

طی شش ماه گذشته   نیز  و .  در چند استان به اعتراض برخاستند  ، آب  ناعادالنه منابع 

«  های صنفی فرهنگیانشورای هماهنگی تشکلگذار »ثیرأ نیز معلمان کشور با تالش ت

تالش مدنی ومستقل و  ،  های سراسر کشور استمعلم  2کانون صنفی   32که متشکل از  

 یآنها در آخرین بیانیه .  صنفی خود را برای بهبود شرایط کار معلمان کشور آغاز کردند 

ارتقاوضعیت    ای خود بهماده  13 ،  برخورداری از آموزش رایگان،  کیفیت آموزش  یو 

 
 و کارگران جهان به پیوند زیر نگاه کنید:  برای اطالعات بیشتر درمورد اعتصابات مزدبگیران. 1

Timeline of strikes in 2021 - Wikipedia 
کانون صنفی   ی »قلم معلم« و از مؤسساننامهدر وبالگ »محمد خاکساری« مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته.  2

های صنفی فرهنگیان ایران هستند قید شده  کانون صنفی زیر که از اعضای شورای هماهنگی تشکل  32معلمان. نام  

 است: 

کانون فرهنگیان استان اصفهان،  -4کانون معلمان ارومیه،    - 3کانون صنفی معلمان ابهر،    -2کانون صنفی معلمان،  -1 

کانون   -  8ی صنفی فرهنگیان اهواز،  اتحادیه   -  7ن صنفی معلمان اردبیل،  کانو  -6م،  کانون صنفی معلمان ایال  -5

کانون صنفی معلمان تبریز،    -  10کانون مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی،    -9صنفی فرهنگیان آبادان،  

فرهنگیان خراسان،    -11 فرهنگیان خمینی شهر،    -   12کانون صنفی  معلمان    -  13کانون صنفی  کانون صنفی 

کانون صنفی معلمان   -16کانون صنفی معلمان زنجان،  -15ن )رشت(،  کانون صنفی معلمان گیال  -14کرمانشاه،  

کانون صنفی فرهنگیان شهرضا،   -19کانون صنفی معلمان الهیجان،    -18کانون صنفی معلمان شیراز،    -17شهرری،  

کانون    -22فرهنگیان استان قزوین،    کانون صنفی  -21کانون صنفی معلمان استان چهارمحال و بختیاری،    -20

کانون صنفی  -25انجمن صنفی معلمان استان کردستان،  -24کانون صنفی معلمان کرج،  -23صنفی معلمان قم، 

کانون صنفی معلمان    -28کانون صنفی معلمان همدان،    -   27کانون صنفی معلمان مازندران،    - 26معلمان کرمانشاه،  

کانون صنفی فرهنگیان شهرستان -31کانون صنفی معلمان کرمان،    -30انه اشرفیه،  جامعه فرهنگیان آست  -29یزد،  

 کانون صنفی فرهنگیان کاشان. -32شوشتر، و 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_strikes_in_2021
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_strikes_in_2021
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معلمان  ،  یابی صنفی مستقلتشکل،  بیمه و امکانات رفاهی ،  حقوق و دستمزد معلمان

مذاکره برای تحقق مطالبات و  ،  آموزش ایدئولوژیک،  زندانی و اخراجی و دارای پرونده

اعتصاب و تجمع رتبه وضعیت همسان  و،  حق  بازنشستگان و  پرداخته سازی  .  اندبندی 

آزادی معلمان دربند و  ،  بندیسازی و رتبهبر اجرای کامل همسانهمچنین  این بیانیه  

 3. داردکید أ سازی آموزش تسازی و پولیهای خصوصیتوقف سیاست

 
 های صنفی فرهنگیان ایران«:متن کامل بیانیه »شورای هماهنگی تشکل. 3

های صنفی فرهنگیان ایران که با پس از یک دور اعتراضات مستمر و تشکیالتی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل

نظیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته روبرو شد، اینک زمان آن رسیده که با ارزیابی از وضعیت فعلی،  اقبال و حمایت بی

ت توصیف دقیقی از شرایط حاکم بر ساختار نظام آموزشی انداز آینده را ترسیم کنیم. برای این امر ضروری اسچشم

 ارائه دهیم تا مشخص گردد، مطالبات معلمان درچه بستر عینی شکل گرفته است.  

گیری کرونا ما در بدترین شرایط آموزشی قرار داریم وضعیت کیفیت آموزشی: در شرایط فعلی و با توجه به همه  -1

های ضروری برای آموزش مجازی،  وزش برخوردارند. با توجه به فقدان زیرساختترین سطح آمآموزان از نازلو دانش

آموز از مدرسه با توجه به اند. رانده شدن بیش از سه میلیون دانشها را دیده آموزان بیشترین آسیبمعلمان و دانش

جبور بودند با امکانات  ی وحشتناکی از این تبعات است. در حالی که معلمان در این مدت مادعای مسئوالن، نمونه

دانیم هیچ حمایتی از سوی وزارتخانه از معلمان نشد و فقط بر شرح  کم و شخصی تولید محتوا نمایند. همه می 

 شد.   وظایف آنان افزوده 

متاسفانه سیاست-2 رایگان:  آموزش  از  برخورداری  پولیوضعیت  تمام  های  در  دوران جنگ  از  بعد  آموزش  سازی 

است. فاجعه آنجاست که اکنون کمتر ته و منجر به فربه شدن بخش خصوصی و مدارس پولی شده ها ادامه داشدولت

آموزان پول دریافت نکند. مدیران مدارس توان یافت که به اشکال مختلف از والدین دانشی دولتی را میمدرسه

کنند و در برخی  یب والدین مینام و دادن کارنامه، دست در جهای تحمیلی وزارتخانه، به بهانه ثبتطبق بخشنامه

اموزان حتی برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت ورود به جلسه امتحانات باید پول پرداخت  موارد دانش

سازی حتی در مناطق محروم، سیاست اصلی حاکمیت است و به خاطر همین های پولیکنند. متاسفانه این سیاست

 اساسی عمال به محاق رفته و باید آموزش رایگان، کیفی و عادالنه را احیا نمود.  گوییم اصل سی قانون  است که ما می

میلیون تومان در نظر بگیریم امروز    12وضعیت حقوق و دستمزد معلمان: اگر خط فقر رسمی اعالم شده را    -3

تومان دریافتی    استخدام زیر چهار میلیونمیانگین حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته نصف آن است. معلمان تازه 

دارند و اکثر معلمان خرید خدماتی یک میلیون تومان هم حقوق ماهانه ندارند. استثمار و ستم به نیروی کار آموزشی  

کامال آشکار است. کافی است حقوق معلمان را با سایر کارمندان دولت مقایسه کنیم تا عمق فاجعه را درک نماییم. 

میلیون تومان و حداقل حقوق اعضای هیات   12سایر کارکنان دولت باالی طبق آمار رسمی موجود میانگین حقوق 

ها  هایی ممکن است حقوقدانیم در بخشمیلیون تومان است. ما می  15علمی دانشگاه با کمترین رتبه و سابقه باالی  

فقر برسد.   مانند حقوق معلمان پایین باشد. ما خواستار آنیم که حقوق معلمان و تمام زحمتکشان به حداقل خط

دهد. این در حالی است که اقلیتی اختالسگر  هایی که به ما تحمیل شده کفاف یک زندگی شرافتمندانه را نمی حقوق

 عدالتی معترضیم.  کنند. ما به این بیمیلیون تومان دریافت می 200و غارتگر حقوق نجومی و باالی 
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ای بازنشستگان شریف مناسب نیست. بیمه درمانی وضعیت بیمه و امکانات رفاهی: بیمه درمانی به خصوص بر-4

های درمانی نیست و فرهنگیان به هنگام بیماری دچار مشکل پایه ناکارآمد است و بیمه تکمیلی قادر به تأمین هزینه

های خوبی کند. در حالی که سایر کارکنان دولتی از بیمههای موجود کمکی به آنان نمی مضاعف هستند و بیمه 

. اما معلمان حتی قادر به استفاده از امکانات رفاهی که به نام آنان مند هستند، از مزایای دیگری نیز بهره برخوردارند

فروشند خانه معلمان مختص  های فرهنگیان با بهره اجناس را میو با سرمایه آنان شکل گرفته، نیستند فروشگاه 

دهند. ما خواهان برخورداری از بیمه کارآمد و امکانات ها با باالترین سود به معلمان وام میمدیران است و بانک

 رفاهی هستیم.  

های ها و مجامع احزاب و تشکلها برای برگزاری کنگره یابی صنفی مستقل: در حالی که دولتوضعیت تشکل-5

و    هایابی مستقل از فرهنگیان سلب شده است. اگر امروز کانوندهند، حق تشکلحکومتی بودجه نیز اختصاص می

دارند و شورای هماهنگی تشکلانجمن را شکل داده های صنفی فرهنگیان وجود  ایران  اند  های صنفی فرهنگیان 

یابی صنفی به اشکال  حاصل مقاومت و ایستادگی فعاالن صنفی در دو دهه گذشته است. حکومت و مخالفان تشکل

دن تا سناریوسازی بخشی از این اقدامات است اند غیرقانونی خوانها داشتهمختلف سعی در انحراف و انهدام تشکل

های صنفی فرهنگیان دارای شناسنامه و قانونی هستند و  ها و انجمندانند کانوناین در حالی است که همه می

گیرد. از همین  های صنفی فرهنگیان ایران اعتبار خود را از این اعضای رسمی و قانونی میشورای هماهنگی تشکل

خواهیم کانون یا انجمن صنفی تشکیل دهند های مختلف که تشکل فعال ندارند میصنفی در استان  رو ما از فعاالن

 و زیر نظر شورای هماهنگی مجمع عمومی برگزار نموده و نمایندگان خود را انتخاب کنند. 

ابی مستقل  یهای سیاسی وابسته، تشکلسازی و افتادن در دام احزاب و تشکل شک حرکات فردگرایانه و موازی بی

های مستقل در صورت تمایل به شورا بپیوندند. خواهیم با ایجاد تشکل کند. ما از همه می صنفی را با خطر روبرو می 

های ی از باال به پایین و غیرمشارکتی است که از سوی حکومت و برخی تشکلطرح نظام معلمی یک ساختار وابسته

از معلمان مییابی  سیاسی منتسب به معلمان در مقابل تشکل ما  دارد و  این  مستقل قرار  از پشت پرده  خواهیم 

 های مستقل هستند، آگاه شده و از آنها فاصله بگیرند.  های حکومتی که به دنبال از بین بردن تشکلطرح

ای مانند امروز معلمان و فعاالن صنفی تحت فشار و  معلمان زندانی و اخراجی: در بیست سال اخیر در هیچ دوره -6

اش، یک سال است که ساله   6اند. اسماعیل عبدی به خاطر فعالیت صنفی با اتمام زندان ظالمانه  زندان نبوده   در

زاده، یعقوب یزدانی و مهدی فتحی هم ظالمانه گذراند. محمدرضا رمضان حکم ده سال زندان ظالمانه دیگری را می

هاشم خواستار، ناهید اند وقنبری از کار اخراج شده   در زندانند. رسول بداقی، محمد حبیبی، جمال هبکی و عبدالرضا

فتحعلیان، زینب همرنگ، فاطمه عسگری، محمدحسین سپهری، محمد دارکیان بدون برخورداری از دادرسی عادالنه  

کنند. ما خواستار آزادی فوری تمام معلمان و بازگشت به کار معلمان دوران حبس بدون مرخصی خود را سپری می

 یم.  اخراجی هست

وضعیت معلمان دارای پرونده: در حال حاضر متاسفانه محمدتقی فالحی دبیرکل کانون تهران، محمود مالکی    -7

بازرس کانون بوشهر، اصغر امیرزادگان از کنشگران استان فارس و لطیف روزیخواه عضو هیات مدیره کانون آذربایجان  

نگوی کانون صنفی فرهنگیان گیالن، جعفر ابراهیمی بازرس زاده سخشرقی با احکام قضایی روبرو هستند. عزیز قاسم

کروشات و پیروز نامی از اعضای هیات مدیره کانون خوزستان، غالمرضا غالمی از کنشگران شورای هماهنگی، علی

فارس و رادا مردانی از فعاالن صنفی منتظر احکام قضایی هستند. خانم نصرت بهشتی که به تازگی از زندان آزاد  

سال زندان محکوم شده است. تعداد زیادی از معلمان و فعاالن صنفی طی روزهای    در دادگاه بدوی به پنج  شده،
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ها و توقف احضار کنشگران  گذشته احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. ما خواهان مختومه شدن تمامی پرونده سازی 

 هستیم. 

ای نیروی کار آموزشی مانند نیروهای پیمانی، خرید  هامنیت شغلی معلمان: به جز معلمان رسمی سایر بخش  -8

دبستانی، نیروهای شرکتی و نیروهای شاغل در مدارس خدماتی، قراردادی، مربیان نهضت سوادآموزی، مربیان پیش

معلمان   روبروست،  معلم  نفری  هزار  سیصد  کمبود  با  پرورش  و  آموزش  که  حالی  در  ندارند.  شغلی  امنیت  پولی، 

سبزها گردد و به درخواست کارنامهشوند و حتی بیمه آنان شانزده روز در ماه محاسبه میدام نمیخریدخدماتی استخ

دهد. ما خواهان ایجاد امنیت شغلی  شود. آموزش و پرورش اما ردیف استخدامی به طالب اختصاص میتوجهی نمی

 های مختلف نیروی کار آموزشی هستیم. و استخدام رسمی تمام بخش 

ای  -9 میآموزش  نشان  گذشته  دهه  چهار  در  پرورش  و  آموزش  عملکرد  بررسی  سیاستدئولوژیک:  که  های  دهد 

ایدئولوژیک شکست خورده  دانش آموزش  و  معلمان  نمی است.  باشد. آموزان  و حوزه  پادگان  مانند  خواهند مدرسه 

ت جدی و قاطع حضور  همانطور که در تجمع روز پنجشنبه دیدیم به صورت خودانگیخته تعدادی از معلمان به صور 

طالب در مدارس را محکوم کردند. از نظر ما مدرسه باید مکانی برای رشد تفکر انتقادی و پرسشگری باشد. کودکان 

های زندگی آشنا شوند و برای زندگی بهتر آماده گردند. امروز اما محتوای آموزشی تحت  در مدرسه باید با مهارت

سی است و به برابری قومیتی، جنسیتی و مذهبی توجهی ندارد و بیشتر دنبال  های ایدئولوژیک نظام سیاتأثیر سویه

انسان ویژ تربیت  و  ساختار  با  آموزشی  خواهان  ما  است.  منفعل  و  خنثی  غیرمتمرکز،  گیهای  دموکراتیک،  های 

و زبانی و   های جغرافیایی، فرهنگیمشارکتی و عادالنه هستیم که محتوای آن با توجه به نیازهای کودکان و تفاوت 

 باشد.  دوستی با طبیعت تهیه شده 

مذاکره برای تحقق مطالبات: مذاکره و گفتگو برای تحقق مطالبات یکی از ابزارهای ما برای رسیدن به مطالبات   -10

است. مذاکره آداب و شرایطی دارد. آنچه وزیر آموزش و پرورش را واداشت در روز شنبه، چهارم دی ماه با برخی از  

های گذشته بود. اما وزیر و تیمش کوشید با مهندسی این گفتگو کند، فشار ناشی از اعتصاب و تجمعات ماه  معلمان

های صنفی ندهد. اگر چه اندک نمایندگان واقعی معلمان که  ها و انجمنجلسه، اجازه صحبت به نمایندگان کانون 

نحوه دعوت، نه نحوه مدیریت و نه خروجی    فرصت صحبت پیدا کردند، به طرح مطالبات معلمان پرداختند. اما نه 

های صنفی فرهنگیان ایران تنها در جلساتی  این جلسه مورد تایید شورای هماهنگی نیست. شورای هماهنگی تشکل 

های صنفی مستقل و فعاالن صنفی مورد تایید شورا، حضور داشته باشند.  کند که نمایندگانی از تشکلشرکت می

اگر به آداب گفتگو باورمندند، باید از شورای هماهنگی بخواهند تا نمایندگان خود را برای های او  وزیر و مدیر کل

ای همواره موجب شده، معلمان مطالبات خود را در کف خیابان  گفتگو و مذاکره تعیین نمایند. غیاب چنین مذاکره 

 یره حسنه معلمانه ادامه خواهد یافت.  فریاد زنند و تا تحقق کامل این مطالبات و اعتراض به مذاکرات نمایشی، این س

ای ماست. اگر حکومت فکر  ها حق قانونی و حرفهحق اعتصاب و تجمع: اعتصاب و تجمع و تعطیلی کالس  -11

کند، با جوسازی و قراردادن بقیه اقشار قادر است این حق را از ما سلب نماید، سخت در اشتباه است. ما هنوز از می

 ها استفاده نکرده ایم.  و کالس حق تعطیلی نامحدود شاد

های خود را  ایم. ما هنوز خانواده نشینی و تحصن نامحدود در ادارات و وزارتخانه استفاده نکرده ما هنوز از حق بست

و لغو امتحانات را در دستور کار قرار   ایم. ما هنوز به اقشار اجتماعی فراخوان حمایت نداده با خود به تجمعات نیاورده 

توجهی کند، ما  آموزان بیها و مطالبات به حق فرهنگیان و حقوق دانشایم. اما اگر دولت و مجلس به خواستهنداده 

 های خود استفاده خواهیم کرد.  از تمام ظرفیت
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 است.   آموزان بوده خط قرمز همیشگی ما تضییع حقوق کودکان و دانش

ها  گری خانواده کند و مطالبهآموزان استقبال میگری آگاهانه دانش شورای هماهنگی ضمن اینکه از مشارکت و مطالبه

ودکان و رعایت انگارد، در راستای احترام به حقوق کقانون اساسی، مفید می  30آموزان را در احیای اصل  و دانش

آموزان برای استفاده تبلیغاتی دهد اندک کسانی که از کودکان و دانش نامه جهانی حقوق کودک، هشدار میپیمان 

 ی مخالفان آموزش رایگان و باکیفیت را فراهم نیاورند. ی سوءاستفاده گیرند، با کنار گذاشتن این شیوه، زمینهبهره می

دانیم اگر قانون مدیریت خدمات کشوری که  نشستگان: همانطور که همه میسازی بازآخرین وضعیت همسان  -12

بار  شد، وضعیت معیشتی بازنشستگان شریف اینگونه فاجعهگذرد به درستی اجرا میسال از عمر آن می 14بیش از 

بل هم هشت  شکنی پیشه کردند. در دولت قدرپی قانونهای گوناگون پیشد. دولتنبود و منزلت آنان لگد مال نمی

همسان  سیاستسال  با  و  شد  گرفته  بازیچه  به  عده سازی  کشی،  وقت  و  نمایندگان  بازی  نام  به  سیاسیون  از  ای 

سازی زدند. اینک راه درست در پیش روی دولت نهاده شده است. دولت باید بازنشستگان، ضربه مهلکی به همسان

اجرا کند و نمایندگان    1400بدون فوت وقت از اول مهر  را    سازی را که منبع آن از قبل تعیین شده قانون همسان 

مجلس باید همسو با بازنشستگان عمل کنند نه اینکه خواهان پس گرفتن و توقف اجرای آن شوند ما این همه ظلم  

 کنیم. و ستم را تحمل نمی

رتبه  -13 وضعیت  رتبهآخرین  متاسفانه  میبندی:  که  ارتقای صالحیت بندی  در  حرتوانست  بهبودی فه های  و  ای 

عمال به    1400بندی مجلس و موضع دولت مبنی بر عدم اجرای آن در سال  معیشت معلمان موثر باشد با سرهم 

بندی که بودجه سال آن خواهیم ما رتبه هزار میلیارد تومانی نمی   5.  12بندی ناقص با  محاق رفته است. ما رتبه

خواهیم. رتبه بندی باید  ین فرهنگیان ایجاد شکاف کند، نمی بندی که در بخواهیم. ما آن رتبهمشخص نیست نمی

های مختلف نیروی کار نظام آموزشی از معلم تا خدمتگزار، رسمی تا  اجرا شود و شامل تمام بخش  1400از سال  

بندی در اختیار شورای نگهبان است. این بهترین فرصت است که شورای نگهبان به غیر رسمی گردد. اینک رتبه 

معلمان توجه کند و آن را برای اعمال نظر معلمان به مجلس برگرداند و مجلس آن را بر مبنای قانون و    خواسته

همترازی با اعضای هیات علمی دانشگاه اصالح کند به طوری که حقوق معلمان همتراز شود و هر معلم حداقل  

بندی و  د. ما به هیچ وجه به ناقصو مزایای متناظر با یک عضو هیات علمی را دریافت نمای  هشتاد درصد حقوق

 بندی این الیحه مهم رضایت نخواهیم داد. سرهم

و ما فعال قصد عدم برگزاری امتحانات را نداریم،   با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه دوره امتحانات آغاز شده 

خود با فرهنگیان شاغل و بازنشسته    این دوره بهترین فرصت برای ارکان تقنینی و اجرایی حکومت است تا در رویکرد

تجدیدنظر کنند و بیش از این در مقابل اراده جمعی معلمان نایستند. اکنون فرصتی است برای ثابت کردن حسن  

نیت مسئوالن و ما در این فرصت برای نحوه تحقق مطالبات حاضر به گفتگو و مذاکره با توجه به شرایط مندرج در 

صل مطالبات قابل مذاکره نخواهد بود و باید در مورد نحوه عملیاتی شدن آن گفتگو شود. هستیم. اما هرگز ا  10بند  

کنیم جامعه معلمان انتظار دارد تا پایان امتحانات مطالبات زیر عملیاتی شود در غیر این در همین راستا اعالم می 

 صورت اعتراضات به شکل گسترده تر ادامه خواهد یافت: 

 سازی بازنشستگان بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوریان اجرای کامل همس -الف 

متناظر اعضای هیات علمی و تعیین منابع بودجه    بندی بر مبنای حداقل هشتاد درصد حقوقاجرای کامل رتبه  -ب  

 بدون قید و شرط.  1401بندی برای سال رتبه

ها  آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعاالن صنفی و توقف احضار و بازجویی معلمان توسط حراست -ج 

 و نهادهای مدنی 
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ود طی  های خهای آرژانتین متشکل در اتحادیهدهد معلمزیر نیز نشان می  گزارش 

علیه  ،  و کاالیی شدن خدمات آموزشی  یهای نولیبرالگذشته علیه سیاست  ییک دهه

و برای افزایش  ثباتی شغلی  بی،  تورم و گرانی افسارگسیخته و کاهش شدید قدرت خرید

خواهانه کم یا  این تحرک عدالت.  انددر صف مقدم مبارزه قرار داشته   دستمزد و مزایا

در  .  گذاردهای کشورمان را به نمایش میهمسانی با مبارزات جاری معلم  یبیش تجربه

سیاست ریاضت ،  پاندمی کرونا   یبه بهانه  آیرسبوینوس سال گذشته حکومت نولیبرال  

برمردم و معلم را  اعمال کرداقتصادی شدیدتری  ابتدایی و متوسطه  به  .  های مدارس 

های متوالی  این سیاست کارزار اعتصابهای آرژانتین برای مقابله با  همین سبب معلم

قرار خود  دستورکار  در  سیاست.  دادند  را  علیه  خود  مبارزات  دور جدید  در  های  آنها 

در    از،  دولت محلی  ینولیبرال پیش  ماه  اعتراض  2021نوامبر    23دو  و  های  اعتصاب 

 .  خود سازماندهی کردند  یطالبانههای حقخیابانی متوالی را برای تحقق خواسته 

.  ترانس است  تِفمینیسای و  اتحادیه  - فعال کارگری  ،  متن زیر نوشته لیزبث الثام 

های  های متوالی اخیر معلماختصار برخی از دالیل اعتصاب وی در این گزارش کوتاه به

ژاکوبن   یآغاز شد را برای نشریه   آیرسبوینوس در    2021آرژانتین که در ماه نوامبر  

 .  تهیه کرده است

 

 
سازی آموزشی و اهمیت به اصل سی قانون اساسی و تاکید بر آموزش  سازی و پولیهای خصوصیتوقف سیاست -د

 رایگان و با کیفیت و عادالنه برای همه 

های مطرح شده با تمام قدرت  های صنفی فرهنگیان ایران در صورت محقق نشدن خواستهشورای هماهنگی تشکل 

آموزان استفاده های به حق معلمان و دانشع در جهت حمایت از خواستهاز حق تعطیلی کالس، اعتصاب و تجم

دهیم تبعات این تصمیم شورا مستقیما بر عهده حاکمیتی است که تیغ خود را سمت و  خواهد نمود. ما هشدار می 

ن مطالبات اعتنایی به آموزش رایگان و با کیفیت گرفته است. نادیده گرفتآموزان در بیسوی منافع معلمان و دانش

در روش  نظر  تجدید  با  امیدواریم حاکمیت  داشت.  تاوان سختی خواهد  این معلمان مسلما  از  بیش  پیشین،  های 

جبران عواقب  که  نگیرد  نادیده  را  جامعه  معلمان  به حق  وضعیت  مطالبات  این  سازان  تصمیم  گریبان  آن  ناپذیر 

 نامطلوب آموزشی را خواهد گرفت.  

 1400دی ماه  7صنفی فرهنگیان ایران های شورای هماهنگی تشکل 
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   لمان آرژانتین علیه نولیبرالیسماعتصاب مع

بوینوس  نولیبرال  محلی  دولت  گذشته  سال  بهانهدر  به  کروناآیرس  پاندمی  ،  ی 

سیاست ریاضت اقتصادی را بر معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه اعمال کرد. به همین 

های متوالی را در  ها برای مقابله با این سیاست، کمپین و کارزار اعتصابسبب معلم

 آیرس در دستور کار خود قرار دادند.  بوینوس 

را نمایندگی    هایی که آنهاآیرس و اتحادیهمعلمان دولتی دوران متوسطه بوینوس 

بهبود شرایط کار می و  امنیت شغلی  تأمین  برای  با دولت محلی  مبارزه  کنند درگیر 

ثباتی شغلی  ها امکان جابجایی ازوضعیت بیهستند. سازوکارهایی که از گذشته به معلم

می شغلی  پایدار  وضعیت  و به  آموزش  وزارت  همچنین  است.  فروپاشی  حال  در  داد 

ر تالش است تا سیستمی را که کار دفتری و اداری را به  پرورش و نوآوری شهری، د

دهد »مدرن« کند. این تحوالت در مجموع در کنار هم و با توجه  معلمان اختصاص می

 گیری ویروس کرونا شرایط کار معلمان را دشوارتر از گذشته کرده است.  به همه

دار در آرژانتین  ثبات و ناپای ی مشاغل بیوزارت آموزش و پرورش، از نرخ فزاینده

کند. هدف وزارت آموزش پرورش از  برای بدتر کردن شرایط کار معلمان استفاده می

صرفه »اصالحی«  اقدامات  هزینهاین  در  تعداد  جویی  کاهش  طریق  از  شهرداری  ی 

کارکنان اداری و دفتری در مدارس است. آنچه که این وزارتخانه مدرنیزاسون و نوآوری 

عنای کاهش مشاغل، افزایش حجم کاری معلمان و از بین بردن نامد در واقع به ممی

 خانه هستند.  امنیت شغلی معلمانی است که در استخدام این وزارت 

کنند در واکنش به این اقدام  ای که معلمان آرژانتین را سازماندهی میدو اتحادیه

اتحادیه عبارت   اند. اولینهای متوالی را سازماندهی کردهثبات کننده کمپین اعتصاببی

کنفدراسیون کارگران آموزش و پرورش    –ی کارگران آموزش و پرورش  است از اتحادیه 

ی مرکزی ترین تشکل کارگری وابسته به اتحادیهاین اتحادیه بزرگ  4. جمهوری آرژانتین

رئیس از  کارگری  تشکل  این  رهبری  است.  آرژانتین  پوپولیست چپ  کارگران  جمهور 

کرد  کشور را اداره می  2007تا    2003»نستور کرشنر« که از سال  میانه در آرژانتین  

)این اتحادیه از  (UTE)ی کارگران آموزش و پرورش الهام گرفته است. اعضای اتحادیه
 

4. Union de Trabajadores de la Educacion Confedreacion de Trabajadores de la 

Educacion de la Republica (UTE-CTERA) 
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دارای    1973سال   و  است  شده  تجربه  234تأسیس  از  است(  عضو  سیاسی هزار  ی 

کمونیست و بخشی نیز آیند. برخی طرفدار پرونیسم سنتی، برخی از حزب  متفاوتی می

 های سوسیالیستی همسو هستند. با سایر گرایش

اتحادیه اعتصابدومین  که  میای  رهبری  را  جاری  »اتحادیههای  انجمن کند  ی 

 است  5آموزشی معلمان متوسطه و عالی«

مبارز و    تشکلی(UTE-CTERA)ی آموزش و پرورش،  این اتحادیه برخالف اتحادیه

هیچ به  و  است  جناحمستقل  از  پرونیستکدام  مانند  قدرت  در  سیاسی  و  های  ها 

( وابسته نیست. این اتحادیه،  2007-2003جمهور پوپولیست چپ  کرشنریسم )رئیس

دبیرستان بوینوسمعلمان  راهنمایی  مدارس  و  میها  سازماندهی  را  این  آیرس  کند. 

 کند.  نیز همکاری می ی کارگران چپ«اتحادیه با تشکل »جبهه 

سازمان با  اتحادیه  دو  معلم این  هزاران  پشتیبانی  از  که  اعتصابات  از  موجی  دهی 

های وزارت آموزش و پرورش که امنیت شغلی  برخوردار است، متحدانه در برابر سیاست

 کند.  معلمان را به خطر انداخته است مقاومت می

 ثباتی شغلی ی معلمان علیه بیمبارزه

بوینوس  هامعلم شهر  طبقه در  مختلف  کاری  قرارداد  نوع  سه  تحت  بندی  آیرس 

اند. »معلمان عنوان رسمی«، »معلمان جایگزین« و »معلمان قرارداد موقت«. هر  شده

دهد. برای نمونه اگر معلم  ها و کارکنان آموزشی میقراردادی، حقوق متفاوتی را به معلم

می گرچه  باشید،  مرخصی  جایگزین  به  کوتاهتوانید  داشته  اضطراری  دسترسی  مدت 

تر برخوردار نیستید. در عین حال شما از ارتقای باشید ولی از حق مرخصی بلندمدت

 شغلی و رسمی شدن نیز محروم هستید. 

و  معلم بیشتر  مرخصی  حق  آنها  برخوردارند.  شغلی  امنیت  از  رسمی  عنوان  های 

مقابلفرصت در  دارند.  شغلی  ارتقای  برای  بیشتری  جایگزین    های  و  موقت  معلمان 

 
5. Asociacion Docentes de Ensenanza Media y Superior ،Ademys 

 1983تاریخ تأسیس اوت 
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های کاری متغیری دارند و بسته به بازار کار مجبور به جابجایی و تدریس در  ساعت

 مدارس مختلف هستند.  

دهی محل کار  ها در محل کار، در مورد سازمانی معلمی »سلیا« نمایندهبه گفته 

ردادهای کاری و  داد که بین قراها اجازه میقبالً راهکارهایی وجود داشت که به معلم

های  جا شوند. اما یک دهه است که این وضعیت تغییر کرده و راهاستخدامی مختلف جابه 

تر ای دشوار و سختانتقال از یک وضعیت قراردادی به وضعیت دیگر به طور فزاینده

توانند به شغل باثبات و  ها در مورد اینکه آیا میشده است. به همین سبب اکثر معلم

ثبات در چند سال آینده  های بیسی داشته باشند یا اینکه آیا همین شغلمطمئن دستر

 وجود خواهد داشت مطمئن نیستند.  

رغم داشتن وضعیت قراردادی و نامطمئن، طی  های استخدام موقت، علیاکثر معلم

های استخدام اند. این معلمهای کاری منظمی برخوردار بودهچند سال گذشته از ساعت

اند که بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند، امید به کار تدریس ادامه داده  موقت به این

ترین امنیت شغلی است. در حال حاضر دولت  که این موقعیت شغلی دارای کمولو آن

های استخدام موقت را بدون در  آیرس در حال انجام اصالحاتی است که معلمبوینوس 

های معمولی تدریس دوباره  تا برای ساعت  سازدی کار قبلی، مجبور مینظر گرفتن سابقه

نماینده سلینا  که  همانطور  دهند.  کار  معلمدرخواست  میی  توضیح  چنین ها  دهد 

ها و این حرفه ایجاد کرده است.  ای را در میان معلمشرایطی ترس و اضطراب گسترده 

ند.  های کاری و موقعیت کنونی خود را نیز از دست بدهها ساعتترس از اینکه معلم

 گوید: سلینا می

های قرارداد موقت شغل خود را از دست  »ما نگران این هستیم تعداد زیادی از معلم 

ی مختلف  ها هر هفته مجبورم در چهار مدرسهبدهند. من مانند بسیاری دیگر از معلم

دهد  ی ما در مورد اینکه وزارت آموزش و پرورش چند ساعت کار به ما میکار کنم. همه

 ایم. «ی نامطمئنی نیز مواجهاطمینان روبرو هستیم. به همین سبب ما با آیندهبا عدم 

اَپلیکشن  2020در سال     ( APP)  وزارت آموزش و پرورش بوینس آیرس برنامه و 

آموزان از آن استفاده  های دانشها باید هنگام ثبت نمرهجدیدی معرفی کرد که معلم

برنامه،کنند. سلیا می این  از  نکته  گوید: »قبل  پیشرفت ما  نظرات خود در مورد  ها و 

ی جدید قرار کردیم. اَپ و برنامهآموزان را روی کاغذ یا در صفحات اکسل ثبت میدانش
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ی جدید بسیار  بود این کار را با الگویی قابل قبول ساده و راحت کند. با این حال برنامه

کند.« بدتر  راحتی ثبت نمیآموزان را به ها در مورد دانشنامطمئن است و نظرات معلم

ی جدید  که اخیراً مجبور به استفاده از این برنامه - های مدارس متوسطه از همه، معلم

آنها و دانشاحساس می  -اند  شده نیازهای  با  برنامه  این  آموزانشان خوانایی  کنند که 

شده بود و  های مدارس ابتدایی شروع ندارد. به این دلیل که این برنامه ابتدا برای معلم

از اجرای آن برای معلم این برنامه  های مدارس متوسطه هیچ قبل  گونه اصالحاتی در 

 وجود نیاورده بودند.  به

ها  های دبیرستان توجهی فشارکاری بیشتری را برای معلمی سلینا: »این بیبه گفته 

تر ما مجبور شدیم سخت  گیری ویروس کرونا به وجود آورد. سال گذشته به دلیل همه

ها و مردم محل ناچار بودیم  آموزان، خانوادهکار کنیم. ما برای محافظت از خود و دانش

هایی که ظاهراً برای کاهش حجم کار  که از راه دور تدریس کنیم. در حال حاضر برنامه

تنظیم و طراحی شده بود، در عمل باعث افزایش میزان کار به شکل قابل توجهی شده  

 ست.« ا

مدیریتی«    –آیرس اَپ جدید دیگری را به نام »خود  عالوه بر این دولت بوینوس 

ها را مدیریت کند. به  معرفی کرده است که قرار است غیبت کاری کارکنان و مرخصی

هایی شد که قبال توسط کادر اداری و دفتردارها  این ترتیب این برنامه جایگزینِ شغل

ی جدید مشکل داشتیم. این برنامه به  سلینا: »ما با این برنامهی  شد. به گفتهانجام می

داد مرخصی مناسب را در زمان مناسب بگیرید. هنگامی که در سال  شما اجازه نمی

گذشته مریض بودم، این اَپ، نامه و گواهی پزشک مرا که از بیمارستان گرفته بودم که  

. و من مجبور شدم به جای  داد من در مرخصی استعالجی بودم قبول نکردنشان می

 مرخصی استعالجی، نوع دیگری از مرخصی یا غیبت را وارد اَپ کنم.«

 ی سیاسی زمینه

اند.  آیرس به راه انداخته ها علیه دولت بوینوس ای نیست که معلماین اولین مبارزه 

آیرس به رهبری »هوراسیو رودریگز های گذشته شهرداری خودمختار بوینوس طی سال

جمهور »آلبرتو فرناندز« دچار اختالف ، با دولت فدرال آرژانتین به رهبری رئیس الرتا«
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ی آموزش بود که در ویژه در مورد برنامهشد. این مناقشه حول محور مواضع مختلف به 

 زمان واگیری ویروس کرونا وجود داشت. 

زمینه این  بوینوس در  الرتا شهردار  سیاسی،  پیشنهادی ی  اعضای  از  یکی    آیرس، 

جمهوری خواه وابسته به بخشی از ائتالف »با هم برای تغییر«، و بخشی از بلوک ائتالف 

جانشین دولت کرشنر   –مرکزی نولیبرال راست میانه است. از سوی دیگر آلبرتو فرناندز  

 پوپولیستی آرژانتین است.  –بخشی از سنت پرونیست چپ  –

بلی کرشنر، به دنبال دفاع از حق  جمهور فرناندز نیز دقیقاً شبیه دولت قدولت رئیس

ی تجارت آزاد است که از جانب امریکا تدوین  نامهحاکمیت ملی آرژانتین در برابر توافق

رئیس است.  دولتشده  و  کردهجمهور  تالش  پیشین  سیاست  های  اعمال  با  که  اند 

یعی  ی اقتصادی را با اقدامات بازتوزحمایتی از صنایع ملی آرژانتین، پیشرفت و توسعه 

کرده سعی  همچنین  آنها  کنند.  شرکتترکیب  مالی  اند  الیگارشی  و  چندملیتی  های 

های  مستقر در آرژانتین را که در تالش هستند ثروت خود را برای فرار مالیاتی به بهشت

رودریگز الرتا، شهردار   هورا سیو  اما  نمایند سرکوب کنند.  منتقل  فراساحلی  مالیاتی 

های رییس  های نولیبرال در سراسر جهان با تالشدولت  آیرس در همسویی بابوینوس 

کند. در ماه  مخالف می  19-جمهور آرژانتین برای پیشگیری از شیوع ویروس کووید  

هزار مورد عفونت در میان مردم بود. در  27، آرژانتین روزانه شاهد افزایش  2021آوریل  

راه دور بود. با این حال  جمهور فرناندز خواهان آموزش وتدریس از  چنین شرایطی رئیس

جمهور و دولت فدرال مخالف بود و تالش کرد  آیرس با سیاست رئیسدولت بوینوس

آموزان ها به کالس درس بازگردند. در پاسخ، معلمان برای حفظ خود و دانشهمه معلم

آیرس با اولویت دادن به ای زدند. عالوه بر این دولت بوینوسهفته دست به اعتصاب سه 

کار و تجارت معمول در مقابل سالمتِ عمومی در تالش بود که اقدامات مدیریتی  وکسب

نوامبر   14گیری ویروس کرونا را پیش از انتخابات  و پیشگیرانه دولت فدرال علیه همه

 آرژانتین مختل کند.   2021

 مبارزه ادامه دارد 

همه با  مرتبط  خطرات  سبب  به  تاحدی  ابتدا  در  معلمان  مبارزاتی  گیری کارزار 

به کرونا  معلمویروس  شد.  آغاز  قابلآرامی  شکل  به  آنها  حامیان  و  مورد  ها  در  درکی 
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گیری ویروس کرونا نگران بودند. همین امر باعث کاهش حجم  گسترش عفونت و همه 

آیرس  های اجتماعی در سراسر بوینوس های آنها شد. الگویی که در سایر جنبشاعتراض 

ها مبارزات آنها به سبب وجود  طلبانه معلمر اعتراضی و حقی کارزاتکرار شد. با ادامه

ای دولت محلی  توجه ترس و ناامیدی در میان خود شتاب بیشتری گرفت. امتناع و بی

نگرانیبوینوس  به  و خواسته آیرس  معلمهای حقها  برآمدن  طلبانه  و  باعث تحرک  ها، 

گسترده سبب  امر  همین  است.  شده  نیز  اپوزیسیون  اعتراضنیروهای  شدن  و  تر  ها 

گفتهاعتصاب به  است.  خیابانی  ها شده  و  »بسیج گسترده  سلیا:    2021نوامبر    23ی 

ام.« دلیل در آن شرکت کرده 2019ترین بسیج و سازماندهی بود که من از سال بزرگ

به جای مذاکره و   –آیرس ی آن نیز این است که دولت محلی بوینوس واقعی و قاطعانه

 ها اتخاذ کرد.  های معلمای در برابر خواسته تندروانهموضع  -گفتگو 

معلم بوینوسمبارزات  بیهای  و  است  کار  محل  مسائل  از  فراتر  شک  آیرس 

سیاستپی و  سیاست  برای  حملهآمدهایی  دارد.  آرژانتین  سراسر  در  دولت  گذاری  ی 

به معلم آنچه که همه ها پیشمحلی  از  آرژانتینی  درآمدی است  ویژه  به   –ی کارگران 

در صورتی که ائتالف نولیبرالی »باهم برای تغییر« به قدرت –کارگران بخش عمومی  

 توانند در آینده انتظار داشته باشند.  برسد، می

اند بتوانند به  های خود سازماندهی شدهها و تشکلهایی که توسط اتحادیهاگر معلم

برای تمام نیروهای مترقی و    تواند به نور امیدیپیروزی دست یابند مبارزات آنها می

که  عدالت داد  خواهد  نشان  مبارزات  این  پیروزی  شود.  تبدیل  سراسر کشور  در  خواه 

سیاست دادن  دولتشکست  لوای  تحت  حتا  کار  شرایط  بهبود  و  نولیبرالی  های  های 

 پذیر است.  راستی و سرکوبگر نیز امکاندست

 متن انگلیسی مقاله: 
 https://jacobinmag. com/2021/12/public-schools-unions-argentina-

working-conditions-larreta-fernandez 
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آنچه که    ، رود نوشته شودوقتی که تاریخ آن چنان نوشته شود که از آن انتظار می»

 .« هاهاست، نه سبعیت آن طوالنی توده  شکیباییشود اعتدال و  ها میباعث شگفتی انسان

 1938، اهیس ی هاژاکوبنسی. ال. آر. جیمز،   

آمریکا    یرا در برانداختن بردگی در قارهترین نقش  جنبش هائیتی، اگر چه محوری »

ین بزرگی به دِ ه. ما همها نادیده گرفته شده استاما بیش از سایر جنبشداشته است، 

 .«مردم هائیتی داریم و باید آن را بپردازیم

 سلما جیمزاز  زمان ما حاالستی کتاب  ، مقدمهپرسکاد مارگارت 

*** 

ازرئیس،  سی وونل موج،  2021  ژوئیه  7در   که  هائیتی  غیرقانونی    سال   جمهور 

به قتل   پورتو پرنس  یاش در حومهخانهبه  ایحمله ، در  کردکشور را اداره می 2017

به از مرگش،  پیش  اینرسید. مویس  فوریه    7اش در  جمهوریریاست  یکه دورهرغم 

و های مرگ هائیتی و همچنین دولت جبه پایان رسیده بود، با حمایت جوخه  2021

  صندوق   رهیمدئت یو عضو ه  یتیهائ  یاقدام برا   تهیکم  انگذارانیاز بن  لبوسییریر  پی

 . است  یتیهائ  یاضطرار  یهاکمک

اعتصاب    یدر سازمان جهان   یتیهائ  یاست که برا  یعضو گروه  پرسکادمارگارت  

م کار  بن  ،کنندیزنان  از    ی ازا  دردستمزد    یبرا  اهپوستیزنان س  انگذارانیو 
طور  هاست که ب  کیفیپاس  وی در راد  ث«سوجورنو ترو»  یمجر . او  است  خانه  یکارها

 کند.ی م  پخش  را  یتیمرتب اخبار هائ

  ریسردب اریاست. او دست ورکیویساکن ن سندهی مترجم، و نو شگر،یرایو واله  الیکام

 ( است. Monthly Reviewو )یویر  یلثمان

 مصاحبه سپاسگزارند.   نیا  یبه هماهنگ  کمک  خاطربه  مزیها از سلما جآن
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سیاست دولت دونالد ترامپ( و سازمان ملل، قدرتش را حفظ کرده   یبایدن )در ادامه

هائیتی مردم  تظاهرات  ،  بود.  در  شرکت  با  ماه   گیریکناره   خواستار  گستردهچندین 

نگرانبومویس   سرعت  با  بایدن  دولت  همزمان،  اخراج  کنندهدند.  به  اهل ای  مردمان 

 ادامه داده است.  یهائیت

وزیر انتخاب شده بود،  عنوان نخست به  ،پیش از قتل مویس  اندکیی که  آریال هنر

رئیسبه در  عنوان  موقت  خورد.    2021ژوئیه    20جمهور   The)  محور  گروهِ سوگند 

Core Group)اروپا،    ی، متشکل از آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان، برزیل، اسپانیا، اتحادیه

نمایندگانی و    و  ملل  سازمان  ) از  آمریکایی  کشورهای   Organization ofسازمان 

American Statesای حمایت خود را از هنری اعالم کردند. (، در بیانیه 

رئیس تیم امنیتی مویس را دستگیر ،  ترور  مربوط به  هایبررسی  درمقامات هائیتی  

دستگیری    وکرده   کردند.  تلوت  کوک  ندلیوحکم  صادر  را  عالی  دادگاه  دادرس   ،

از    نفرتایید کرد که چهار  نیز  پنتاگون    و با ترور مرتبط بودند    نیزلمبیایی  مزدوران ک

تعلیم    ی آمریکا دوره  ی( ایالت جورجیاFort Benningمتهمین مزدور در فورت بنینگ )

برای  (  Western Hemisphere Institute) غربی    ینیمکره  یسسه ؤنظامی دیده بودند. م

بنینگ  فورت  در  امنیتی  قارهپیش  که  همکاری  مدرسه  به   School ofآمریکا    یتر 

Americas    (، چندین دهه نامندمی  «هامدرسه آدمکش»)منتقدین آن را  معروف بود  

شورش، و مبارزه های رزمی، عملیات ضدتعلیم نظامیان آمریکای التین در زمینه   مشغول

  ، استعفا داداست. از آن هنگام، قاضی مسئول رسیدگی به این قتل    بوده با مواد مخدر  

 های دادگاه هم پیدا شد. چرا که جسد یکی از منشی

زلزله 2021اوت    14در   ویران ،  داد.    7.2  گری  تکان  را  هائیتی  زمان  ریشتری  در 

نفر زخمی   1200رسیده بود، بیش از    2200ومیر به  این مطلب، میزان مرگنگارش  

هم آسیب   هایمارستانب  بسیاری ازخانه نابود شده بود.    7000یش از  بشده بودند، و  

بودند، که  آن  و  دیده  ظرفیت   بودند  تیفعال  مشغول  همچنانهایی  مازاد  از  گزارش 

لرزه، طوفان استوایی گریس  دادند. دو روز پس از زمینمی  پزشکی   لوازمو کمبود    بیماران

(Tropical Storm Graceهائیتی را فراگرفت که تو )م با باران و بادهای سنگین بود. أ 

*** 
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شما که برای صحبت در مورد رویدادهای هائیتی به من    ی: از هر دوکامیال واله

ونال مویس  جواست: امتناع    رخ دادهاتفاقات زیادی در هائیتی    ا  متشکرم. اخیر  پیوستید

کناره نخست از  عنوان  به  هنری  آریال  سوگند  او،  متعاقب  قتل  حضور گیری،  وزیر، 

خیابانجوخه  در  مرگ  استواها،  های  طوفان  هائیتی  یزلزله،  کنترل  البته  و   توسطی، 

)عمدتاً امپریالیستی  آمریکایی(.    نهادهای  کشورهای  سازمان  و  ملل،  سازمان  آمریکا، 

ایناز این  پیش تاریخی شرایط فعلی  توانید در مورد ریشهها بپردازیم، میکه به  های 

 صحبت کنید؟

  ی در مبارزهرا باید  وضعیت فعلی    های که ریشه   بگویم: نخست باید  یر لبوسییرپی

شان از آفریقا ربوده شده و  ، مردمی که اجداد مادری و پدریدید تاریخی مردم هائیتی  

حیوانات بارکش به این سرزمین آورده شدند، تا برای مردمی    عنوانبرای کار کردن به 

نگهداری میها  آن  که بردگان  مانند  بردهها  آن  . بیافرینندثروت  ،  کردند را  داری علیه 

ژانویه   1  کشور مستقل هائیتی را در  ه و شکست داد  1791جنگیدند و آن را در سال  

ی متوقف نشده است، چرا که هائیتی  یبرای رهاما  . اما مبارزات  تأسیس کردند  1804

وجود آمد. هائیتی خود را  هچنگال بردگی ب  گرفتار   مردم   توسطکشور عجیبی بود که  

داری کرده بود، تثبیت کرد؛ خود را  دهی آزاد که خود را وقف الغای برعنوان کشوربه

  انی و مردم بومی  اعالم کرد. آن یبردگان آفریقا ویژهپناهگاهی برای مردم ستمدیده، به

از آزادیمی بیایند، شهروند شناخته شوند و  شان دفاع شود. این  توانستند به هائیتی 

 اوضاع در هائیتی است.  یتاریخچه 

فرانسه، انگلستان،    در موردهای برده )وری ت، امپرا(slavocracy)  ساالریداربردهما  ا

کشیدند  کار میهبرده ب  عنوانها را بهیی ظهور آمریکا، که آفریقانوکشور   هابعدو  اسپانیا،  

آزادی و انقالب موفق را نابود کنند. از آن   الگویخواستند که این  ( میکنیمصحبت می

خود قرار داده    تأثیرای بوده که مردم هائیتی را تحت  زمان، هائیتی دستخوش مبارزه

کشورها   این  که  کاری  نشاندناست.  قدرت  سریر  بر  و  پروردن  دادند،  و    انجام  افراد 

ه در تالش بودند  ی مردم هائیتی شوند، چرا ککه تبدیل به دشمنان توده  بودهایی  دولت

برای غنی کردن اقلیت را احیا کنند. بنابراین مردم  را  کش قدیمینظام استعماری بهره 
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اند. امروز ما  علیه این دیدگاه استعماری و نظام استثعماری مبارزه کرده  پیوستههائیتی  

 یم. امبارزه یشاهد ادامه

.  پدید آمد  ی عطفینقطه،  دولت آمریکا به هائیتی حمله کرد  1915وقتی در سال  

دلیل    دینقدرت بود، ب  برای در اختیار گرفتنمردم در هائیتی    یدر آن مقطع، مبارزه 

ویژه نهادهای  هب)نهادهای خارجی    بهگرفته شده و    ها آن   ازبه زور  که زمین کشاورزان  

  « ، ما این را تحمل نخواهیم کرد.»نه شده بود، و مردم هائیتی گفتند واگذار ( آمریکایی

انبوه به وقوع پیوست و تفنگداران دریایی آمریکا در حمایت از نخبگان و متحدین    یقیام

و از به قدرت    »به وضعیت پیشین بازگردانده«شدند تا کشور را  میدان  وارد  خود  خارجی  

از آن   به تصمیمزمانرسیدن جنبش مردم جلوگیری کنند.    یگیرنده، آمریکا تبدیل 

آمریکا    یئیتی شده است، و ما در حال مبارزه علیه سلطهها   ی اصلی در امور روزمره

به  »بابا دکتر« )های اخیر، فرانسوا دووالیه  سال  طیایم.  بوده  (گر اصلی هائیتیسلطه )

زم  لیدل در  تخصص  و  ژان(  یپزشک  نهیحرفه  پسرش  دکتر«   دووالیه  کالد-و   »بچه 

طبقاتی بودند، این جنگ طبقاتی علیه مردم برای    ی این مبارزه  نمودترین  رحمانهبی

 کش قدیمی، سازماندهی شده است. بقای نظام استعماری بهره

و با موفقیت دووالیه را سرنگون کردند، اما آمریکا از   یدند ، مردم شور1986در سال  

نیروهای وابسته به دووالیه را در قدرت نگه دارد. پس از فرار   تاتالش کرده    زمانآن  

  هستیمدووالیه  طرفداران  دولت نظامی  شاهد حکومت  والیه، ما به مدت چهار سال  دو

 برتراند آریستید -، مردم ژان1990. در سال  کردمردم را سرکوب می  انهرحمکه بسیار بی

کلیسا  ) آزادی  وکشیش  برای  جدید  جنبش  اولین    (رهبر  او  کردند.  انتخاب  را 

  دریک انتخاب شده بود و فقط هفت ماه  دمکرات  صورتجمهور هائیتی بود که بهرئیس

وقوع پیوست که آمریکا آن را سازمان ه  ی بی ، کودتا1991سپتامبر    30. در  ماندقدرت  

صورت نفر کشته شدند، مردم به  5000یش از  بارتش هائیتی اجرا شد.    یوسیله داد و به

آریستید، دو  جمهور  المللی بود، و رئیسمقاومت کردند و توام با همبستگی بین  گسترده

،  1996گشت. در سال  ازجمهوری بریاست  ساختماناش به  سال بعد برای تکمیل دوره

به   انتخابی  دولت  یک  از  قدرت  آزاد  انتقال  اولین  پر دیگر،  دولت  در  به    وال یرنه 

 اما آمریکا به تضعیف فرایند دموکراتیک ادامه داد. برگزیده شد، جمهوری ریاست
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، حتی در اوج دیکتاتوری نظامی، مردم هائیتی  1987باید توضیح دهم که در سال 

را  بسیاری از دستاوردهای جنبش دمکراتیک    )کهبا موفقیت قانون اساسی جدیدی را  

ی دادند.  أه آن ر ب با اکثریت آرابر اساس مشارکت عمومی تدوین کردند و نهاد( ارج می

یا آمریکا هرگز به قانون اساسی احترام نگذاشتند.    و  هادووالیه طرفداران  ارتش،    که  البته

با اکثریت  و  انتخابات دموکراتیک برگزار شد و آریستید برای بار دوم    2000در سال  

به  آرا  رئیس مطلق  و عنوان  کرد  بسیج  را  نیروهایش  آمریکا  اما  شد.  انتخاب  جمهور 

دموکراسی و اجرای احکام دموکراتیک در هائیتی را به شدت تضعیف  به سمت    پیشروی

دوم را به اجرا   یکودتا  پسر  ، دولت آمریکا تحت نظر جورج بوش2004کرد. در سال  

اول بود( که منجر به کشته شدن نزدیک به   یمسئول کودتاپدر  درآورد )جورج بوش  

نفر   هزار  ن  گراراستنیروهای    توسطده  که  )نیروهای  هائیتی  قدیمی   توسط ظامی 

از  مزدوران و جنایتکاران اهل هائیتی،  ، و طیف  جمهور آریستید منحل شده بودندرئیس

نیز  یتیهائ  ی ترق  و  شرفتیپ  ی برامرگ    یجوخه  ی جبهه جمله   تونتون   و 
در واقع قادر به اجرای ها  آن  ( شد.بابا دکتر و بچه دکتر  یسرسپردهنیروهای  ،  ماکوتس

  جمهور آمریکا، فرانسه، و کانادا وارد شدند و رئیس  ینبودند، بنابراین نیروهای ویژهکودتا  

نرفتند و  و  ربوده    را  آریستید این کودتا  بار  زیر  اما مردم هائیتی هرگز  ساقط کردند. 

 مقاومت تا امروز ادامه دارد. 

سازمان از  ، هائیتی تحت اشغال آمریکا، فرانسه و کانادا بوده است، اما  زماناز آن  

. در  شوداستفاده میجهان باشد،    خوشایندقبول و  مکه  عنوان پوششی برای این هملل ب

کرد اجرا  را  آمریکا  خارجی  سیاست  ملل  سازمان  نیروهای  مردم  ها  آن  ند؛ اهحقیقت 

  ، نداهدر اقصی نقاط هائیتی قتل عام کرد  راگوناگون  اجتماعات  های فقیرنشین و  محله

خواستار ،  اندادامه دادهاستثماری    یپوسیده  نظامعلیه  خود  تظاهرات  به  که مردم  چرا  

قتل  مردم  . بنابراین اندبازگشت منتخبین خود به قدرت بودهو  خودحقوق دموکراتیک 

 . شدندمیعام  

دولت که  مکوتس  دکتر  های  تونتون  بچه  و  دکتر  بودندبابا  انداخته  راه  را    ، آن 

صحنه حضور    درمختلف،    هاینامحتی با    و  پیوستهکه    اندیرحمهای مرگ بیجوخه 

ی پیشرفت و ترقی هائیتی در خالل کودتای اول بود.  جبهه  هایشانناماند. یکی از  داشته 
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است. اندمعروف  »دارودسته«به    اکنون برای گمراه کردن مردم  روشی  این فقط  اما   ،

نیروهای مخالف    باکنند که  شنوند، فکر میرا می  »دارودسته«که مردم اصطالح    وقتی

های قاتلی هستند که حقوقشان را دولت  گروه  اینان.  چنین نیست، اما  اند طرفدولت  

. در ماه اکتبر، حتی دفتر دبیرکل  اند اند که همدست دولتمرگیهای  ، جوخه پردازدمی

بیان گوترش،  آنتونیو  ملل،  جیمی  یهسازمان  ستایش  در  قاتل  )  چریزر  «بارباکیو»ای 

بدنامبی از  یکی  و  رهبران جوخه رحم  او    (های مرگترین  درواقع،  بود که  صادر کرد. 

  و متحدان آن را   9-جیهای مرگ، خانواده  جوخه   یدارودسته فدراسیون به اصطالح  

گذارد فدراسیون  پایه  این  هائیتی    توسط.  میلیون )دولت  دالر  که  پوشش  ها  تحت 

برای   راهیدرواقع  اما    سازماندهی شد.ه بود(  اصطالح خلع سالح به آن پرداخت شدبه

برای بیشتر  مهمات  و  پول  گذاشتن  اختیار  را ،  بود ها  آن   در  مردم  بتوانند  که  طوری 

.  درآورنداجرا    به  وحشت ایجاد کنند و قتل عام فعلی را  کارزاربکشند، در سراسر هائیتی  

  ی شدند ی، نیروهای سازمان ملل مرتکب کشتارها2004-5آغاز کودتای  در    پیش از این،

شود آنچه که به جهان به . البته گفته میمورد اشاره کنمچهار    کم بهدستتوانم  می  که

درواقع کار سازمان  ،  شده است  نشان داده  ها دارودسته های خیابانی بین  عنوان جنگ 

است نبوده  هائیتی  پلیس  یا  گ  و   ملل  به  را  خانواده  آن  متحدان  9- جیردن  و    شانو 

 دانند که این واقعیت ندارد.اند. اما در هائیتی همه میهای مرگ انداخته جوخه 

منپرسکادمارگارت   مردمان  :  )یبا  از  هائیتی  Bajanجان  و  هستم،  باربادوس   )

کارائیب مهم بوده است. انقالب هائیتی چندین دهه پیش    یمنطقهبرای ما در   همیشه

افتاده است، و ترس بزرگی وجود داشت  از اعالمیه اتفاق  ی آزادی بردگان در آمریکا 

رخ    نیزآمریکا    یدیگر قاره  داربردهآنچه که در هائیتی به وقوع پیوست در کشورهای  

( در سال  Bussa Rebellion)  بزرگ بوسا   در باربادوس، در واقع شورشبرای نمونه  .  دهد

اسر تاریخ را نگاه  تانقالب هائیتی به وقوع پیوست. اگر شما سر  تأثیرتحت    قطعاً  1816

عمالً از گرانادا    تمام  کنید،  کارائیب،  قیام  تاجزایر  وینسنت،  داشته سنت  که    اندهایی 

یا کوچکی، بزرگی  از  فارغ  الهام گرفتند.    عمدتاً  بالاستثنا،  انقالب هائیتی  از   برخیاز 

به آنچه  در  که  بزرگافرادی  بردعنوان  شورش  می  گانترین  محسوب  آمریکا  شد  در 
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در لوئیزیانا،   1811شورش سال یعنی شرکت کردند و به سازماندهی آن کمک کردند، 

 خوداز آنجا همراه    ،بعد از انقالب هائیتی فراری  ان  داربردههائیتی بودند که  مردمان اهل  

شروع به بسیج و   سرعتبه  ،ی که به آنجا آورده شدند یها. هائیتیبه آمریکا آورده بودند

  ها، سایر تفاوتها در آمریکا کردند، که با توجه به تفاوت زبان و  سازماندهی دیگر برده

عظیم آمریکا   یهمچنین علت توسعهگویم که  یرو چنین مازآن جالب توجه است.    کامالً

درواقع به خاطر انقالبی هائیتی  (  1803)از فرانسه در سال  ی خرید لوئیزیانا  در نتیجه 

 بود که فرانسه را مجبور به ترک آن سرزمین کرد.

به بزرگی  هائیتی کمک  دوره،  التین،    بخشیی آزاد  یاسطوره  در همان  آمریکای 

کرد، که دوبار برای نجات جان خود اقدام به فرار کرد. او به هائیتی    واریبول  مونیس

او را همراه    مردمان هائیتیفرار کرد و  (  جایی که به او پناهندگی داده شد)پساانقالب  

. امروز، حتی مکانی در کاراکاس  به ونزوئال فرستادند با مبارزان انقالبی، اسلحه و منابع  

آمریکای التین جان خود را فدا کردند.    سازیرای آزادهائیتی بمردمان  وجود دارد که  

از  مردمان هائیتی  بود که    ایهزینهبخشی از    و  المللیبینو  ی عظیم  اواقعهآن حادثه،  

سی. ال. آر.    اهیس  ی هاژاکوبناند. بخشی از این داستان در کتاب  آن هنگام پرداخته

 گفته شده است. جیمز

،  درا داشته باشیها  آن  رحمانه باکشتن و رفتار بیدانند که اگر واقعا قصد  مردم می

مشخصا  ،  مردم هائیتیدر مورد  ، و  د را از صفات انسانی محروم کنیها  آن  نخست باید 

 یهمان مجموعه  یعنی است.    وقوع پیوستهبهص انسانی یی محروم کردن از خصاپدیده

پیش کشیدن  ی و  داربرده  یبه گذشته  بازگشتزندگی سیاهان،    ارزش کردناقدامات کم

روم، میزان فقر، تحقیر مردم،  . وقتی که به هائیتی میبه طرق گوناکون نژادی یمسئله 

طبقاتی  و   )تودهو  نخبگان    میانشکاف شدید  هائیتی  مردم  عمدتاً   یاکثریت    مردم، 

پوست( تیره  می  سیاهان  اخیر  بینم. را  دیدارهای  از  یکی  با    مدر  همراه  هائیتی،  از 

از کشتار   در تالش بودیم تا داستان پس تلویزیونی در آنجا بودم و    ایبرنامهن  سازندگا

بود  توسطکه  را    نیالسال کنیمبارباکیو هماهنگ شده  حاال ، ضبط  چریزر  بارباکیو   .

طور که مردم عادی هائیتی به من توضیح  انقالبی مطرح شده است. آن  یعنوان فردبه

فقط  مردم را  .  ، کامالً غیرانسانی بودهای مرگجوخه   و عملکردها  قتل  انجام دادند، روش  
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 بارداری . مرا بر سر جسد زن  کردندسوزاند و سالخی میبلکه زنده زنده می،  کشتندنمی

رحمی است از بی  فقط بخشیبود. این    و همانجا رها شده بردند که زنده سوزانده شده  

انسانیتکه   پیام  گره خورده استمردم هائیتی    زدایی مطلقبا  روشن    ها این جنایت. 

بهترین    و  خواهیمکنید که ما میکاری را می  کرده واست: یا از صاحبان قدرت پیروی  

مردم  .  شما هم خواهد آمد  که این بال بر سر، یا اینکندتأمین میمنافع حاکمیت را  

که اگر  اینبه  ؛ تهدید  شوند نشان داده می  انرای دیگردرس عبرتی بنوان  ع هائیتی به

 . خواهد آمدت قیام داشته باشید، این بال بر سرتان أجر

عنوان قصاص که هائیتی به  سیر تکاملی امپریالیستی  شاهد  : شما هر دوکامیال واله

عبارات آشکارتری مثل کودتا  . شاید  اید بودهمتحمل شده است،    خود  ناپذیر انقالبپایان

ب که  رهبرانی  شده   صورته علیه  انتخاب  رژیمدموکراتیک  و اند،  دیکتاتوری،  های 

وجود دارد که   »خوشایندتر«از امپریالیسم    ی، اما همچنین نوع هم باشندگری  اشغال

که    به ویژه آمریکا  و  تسلط غرب  تحتهای جهانی  و سازمان  نهادها  یواسطهبههائیتی  

سازمان ملل، بانک جهانی،    شاهدیم که، در معرض آن است.  کنندطرفی میبه بیتظاهر  

گر و پلیس  ، و غیره نقش اشغال(NGOsنهاد )مردمهای  المللی پول، سازمانصندوق بین

می بازی  میرا  تجاوز  و  قتل  مرتکب  تحمیل کنند،  اقتصادی  ریاضت  و  بدهی  شوند، 

همواره آورند. برای مثال،  میرا به ارمغان  وبا    گیریهمهکنند، حتی چیزهایی مثل  می

های  جمهوری سازمان»یا    «مالی  هایتوریسم کمک »ی عنوان  هدف عمدههائیتی بهاز  

 ؟ توضیح دهیدتوانید در این مورد بیشتر یاد شده است. می نهاد«مردم

م. هائیتی را مجبور کردند به فرانسه : باید با موضوع بدهی شروع کنیر لبوسییرپی

به رسمیت شناختن استقاللش بپردازد. هائیتی یکی   در ازایدالر  میلیارد 21.7معادل 

بدهی و    گرفتاراستعماری پا گذاشت و سریعاً-ی بود که به دوران پسایاز اولین کشورها

این سوال هموار راه را برای طرح    واضح است. اساساً  ارتباطش کامالًپرداخت غرامت شد.  

تمام کرد:   که  است  به همستعمر  چگونه  باید  پیشین  به    های  را  پول  این  ناگهان 

باشد! در سال  اتفاقاً  ؟  بپردازنداستعمارگران سابق   برعکس  جمهور  رئیس،  2003باید 

مقرر شده بود  بازپرداخت پولی که    به. اعاده  شداعاده و جبران غرامت    ارخواست  آریستید
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داشتزد  پردابهائیتی   جنایتنیز  غرامت    و،  اشاره  دولت داربردههای  بابت  اگرچه  ی، 

ی به عنوان جنایت علیه بشریت داربردهفرانسه قانونی را تصویب کرد که تجارت برده و  

به پرداخت  تا مجبورشرکت کرد  2004در کودتای رو ازاین فرانسه اساساً شناخته شد. 

 نباشد.  غرامت

کارائیب بود، در محاصره کامل    یکوچک در منطقه   ایاز انقالب، هائیتی جزیره  پس

وقت  امپراطوری  را  آفریقایی)که  های  سلطه  همچونها  تحت  که  استعمار    یهائیتی 

غرامت    هائیتی  برد. فرانسه تهدید کرد اگربه سر می(  فرانسه بود به بردگی کشانده بودند 

هائیتی را تهدید به    . همچنین سریعاًریختب خواهد  بم ، بر سرش  استقاللش را نپردازد

آمریکا که در آن زمان کشور  بازگرداندن اما  و نوجوان    یبردگی کرد.    همچون ظهور 

در این امر  ،  درگیر تجارت برده  بود  انگلستان، اسپانیا، و دیگر کشورهای اروپایی شدیداً 

وقتی  )رانسه و بعد به آمریکا  هائیتی مجبور شد که پول را اول به ف  به فرانسه کمک کرد.

به تصرف درآورد  1915که در سال   را  به    (آنجا  پرداخت بدهی  به  بپردازد. ما شروع 

 ادامه داشت. 1947سال   تاها پرداخت  و آمریکا کردیم 

انقالب، که طی آن تحت فشار مستقیم به درجات مختلف پس    دولت هائیتی از 

،  شدقرن بیستم  در    حمله و اشغال آمریکاو در نهایت منجر به  های بزرگ بود،  قدرت

های بزرگ با موفقیت  های خارجی بود. قدرتقدرت  وابسته بههای  شبیه به دولت   بسیار

استفاده با  ب  توانستند  وابسته  دولتی  محلی،  نخبگان  برخالف  هاز  که  آورند  وجود 

این  عمل می،  مقاومت کنند  وخواستند مبارزه  های مردمی که میآرمان   واقع بهکرد. 

باید   که  پولی  بود.  هائیتی  شدن  فقیر  فرایند  ساختن    برایشروع  کشور،  زیرساخت 

ی کشور های آبیاری، حمایت از اقتصاد محلی، و حمایت از توسعه ها، کانالمدارس، جاده

 مدرنفرایند  از   بزرگیفرانسه رفت. درواقع، بخش  جیب  شد، همگی به  کار گرفته میهب

پولی  است که هائیتی به فرانسه پرداخته بود. توجه داشته باشید  ، مدیون  پاریس   نشد

ی که در هائیتی فعالیت داشتند و مردم را استثمار یهاکه این نخبگان هائیتی یا کمپانی

  بودکار دهقانان هائیتی    ماحصل. آن پول  ندپرداخترا میپول  که این    نبودند  کردندمی

از مزایای    رغم کار و تالششان،بههستند که    ییفرسالیات طاقتکه هنوز متحمل چنان ما

برند. بنابراین آنچه که  ای نمیخدماتی که پول مالیات پرداختی باید عرضه کند بهره

ثروتی    تمام و    پردازندنمیالمللی در واقع مالیاتی  نخبگان محلی و بین  این است  یمشاهد
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  گرفته شده است. انتقال ثروت و قدرتی است که عمدتاً ها  آن   ، ازآفرینندمیکه دهقانان  

حاصل  ی رایج بود، همان نظامی که  داربرده  انیادآور نوعی از غصب است که در دور

 رفت.های بزرگ میو به جیب قدرت شدها به زور گرفته میاز آنکار مردم 

آنچه که  تمام  .  دهندادامه میاستثمار مردم  به    نهادند کهمردمهای  سازمان  حاال هم 

است که به    نهادمردمشده در اختیار داریم تعدادی سازمان  جای این ثروت غصبما به

ازاند،  آورده  هجومهائیتی   با استفاده  های زیبا  مردم هائیتی )با نوشتن نامه  فالکت  و 

گرسنه، و غیره( درخواست پول   یزدههای قحطیها، گرفتن عکس بچهبرای خارجی

  چنان.  را نشان دهندکه واقعیت شرایط  کنند، نه اینیب خودشان میبرای پر کردن ج

خون ها خفهسازمانجنگند،  می  خودکه وقتی مردم هائیتی به پا خاسته و برای آزادی 

ند، فقیرند، دسترسی به خدمات امردم گرسنه   »تمام. همیشه پیام این است:  گیرندمی

استثمار مردم و فالکتی که در معرض آن قرار ی  رابطهبه  ، اما هرگز  «درمانی ندارند

 است. برایشان مطرح نبوده. هرگز مقاومت ما کنندای نمیاشاره دارند

 ی صنعت  تافتهمکه  است  ی آشکاری از آنچه  : هائیتی نمونهپرسکادمارگارت  

های  سازمان  یسرانه باالترین میزان  . هائیتی  شودمینامیده    نهادمردم  یهاسازمان

غربی است. همچنین   یفقیرترین کشور نیمکره   حال،دارد و باایندر جهان    را  نهادمردم

 اتگزارش  ،شوند. چند سال پیشاغلب مرتکب خشونت جنسی می  نهادهای مردمسازمان

آکسف از  شده  )امنتشر  سازمانOxfamم  این  کارکنان  که  کرد  آشکار  و  (  زنان  به  ها 

می  اندختر ذهن  ن یاکنند.  تجاوز  بازتاب  هائ  ی تیامر  مردم  که   پست  ی تیاست  تر  را 

که   ی)فرد ییگرایناج  یهانهاد با عقدهمردم  ی هااز سازمان  ی تعداد  ن، یبنابرا  داند و یم

  نگرش  ی کند. مترجم( و نوع یم   یفداکار  و   کمک  فالکت  و   فقر  از  گرانینجات د  یبرا

آن شوندوارد عمل می  انهطلبی برتر با مردم طوری  .  قصد    گویی کنند که  رفتار میها 

  ایروش زندگی ویژه  نهادمردمهای  سازمان که  البته    وای دارند.  کمک کردن با روش ویژه

سطح زندگی متوسط فراتر از  که    د هم دارن  ( و غیره  ، دارندنوع اتومبیلی که    ، زندگی  )محل

شان  زندگیکه  هستید  از جمعیت هائیتی    ی بخش  شاهد اهالی هائیتی است. بنابراین شما  

  خاصِ  یمثل یک جامعه  تقریباًو    شودتامین می  نهادمردمهای  سازمان  از محل پول
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واقعاً  ندمهاجر روزمره  که  زندگی  از  هائیتی    یخارج  از   پس همچنین    .زیَندمیمردم 

بودید  2010  یزلزله  پدیده  این  کهشاهد  بزرگدرحالی  م  مهمکه  و  ترین  ترین 

  چرا که فکر  ،شد های هنگفتی جمع پول  ، به کشور سرازیر شدند  نهادمردمهای سازمان

آمریکا  می پیوست مردم  به وقوع  زلزله  وقتی که  از    زدهبهتکنم  زیادی  شدند. تعداد 

چه اهدا کردند.  پول  ها دالر  بنابراین میلیون  ،دانستندهائیتی نمی  یمردم چیزی درباره

پرسید. صلیب    نهادهای مردمسازمانکه باید از  است  خوبی    پرسش؟  آمدآن پول  بر سر  

 است.  ظالمانهواقعاً .سرخ نیم میلیارد دالر جمع کرد و فقط شش خانه ساخت

مقاومت دائمی وجود داشته است. من  2000از سال  ، اشاره کرد یرکه پی همانطور

سال   بودمبارها    کرونا شیوع  تا    2000از  هائیتی  می  و  ،در  که  واقعا  ببینید  توانستید 

تواند در مورد وقایع هائیتی خیلی  چپ می  ، . در آمریکاپاستبهها  جنبشی در خیابان

 رواوضاع ازآن   ،که اوضاع پیچیده است. خبسردرگم باشد. مردم دوست دارند بگویند  

ی در صحنه عملیات زیادی را    ،محور  گروهِ آمریکا و    ،های موجودقدرت  که  پیچیده است

هستند که شاید امکانات سفر و ارتباطات نیز    هاهائیتیگروهی از    ،کننداداره می  عمل

)   ،دارند جهانی  اجتماعی  انجمن  در  سو  آن  و  سو  این  و World Social Forumبه   )

ند.  اکه صدای جنبش مردم هائیتی  کنند و چنین وانمود می  روندمیمراکزی مثل آن  

اگر   افراد  عمیق  اندکیاما  این  به  می  ،بنگریمتر  آن   مشویمتوجه  یا    ،ها که  مستقیم 

تمایل به ظاهر  ها  آن  تید دست داشتند.آریس  جمهوررئیس  در کودتا علیه  ،غیرمستقیم

با سخنوری درست یا  ها  آن  ای از مبارزه مردم هائیتی را دارند.شدن در لحظات ویژه

شناسند و  می  را  آنان  به خوبی  اندی که در میدانولی مردم  ،شوند زبان انقالبی ظاهر می

خود    ، یتیاز مطالبات خود مردم هائ  ت یحما  یها به جاآناعتماد ندارند.  ها  آن  به  واقعاً 

.  کنند ینه، رهبران را انتخاب م  ا ی کنند    ت یکه از کدام مطالبات حما  کنند یانتخاب م

دیگری از امپریالیسم   سطحاین    ، برای من.  کنندیم  جادیا  یادیز  یاما آشوب و سردرگم

  که واقعاً   ،برممی  نام   یهمبستگ  یِ صنعت  تافتهمعنوان  آنچه که من از آن به   ،است

زند و از یک گروه انتخابی  مردم عادی را دور میتافتی که  هم  ،مآن هستی  گسترششاهد  

در  ها  ، آنداند میچه کند؟ کسی را انتخاب میها آن   کند. چه کسی خاصی حمایت می

 همه نوع معامالت و پول در اختیار دارند.  و کنندسفارت آمریکا مالقات میخفا در 
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روزنامه  ،اشنمونه آخرین   یک  صریح  که  حمایت  است  بارباکیو  از  چپ    دائماًنگار 

بارباکیو را به شودجا زده میهائیتی  مسائل    کارشناسعنوان  به او  انقالبی .  عنوان یک 

ارتباط بارباکیو با    یبارهدر  شهادت پشت شهادت است که. در هائیتی  کندمی  معرفی 

خودش   )او  مرگجوخه   یهنگهما  بود(،پلیس  سابقاً  پلیس  قتل  ، های  داده  ها  عامو 

. توجه داشته باشید که شودمیانقالبی بازسازی  یکعنوان  بهتصویرش و حاال  ،شودمی

آی  بیعملیاتی که اف؛  COINTELPRO« ) برنامه ضد اطالعات»این یک نوع عملیات  

خرابکارند و موجب برای خنثی کردن مخالفان سیاسی که معتقد بود    1970تا    1956از  

 از   را  نیا  و،  است  ز یآمسه یدس  اًقتیمدیریت کرد. مترجم( حقشوند  ثباتی سیاسی میبی

بوده  نشده  هماهنگ  یا  چنین چیزی بدون سوءنیتکه    باور ندارم. من  میگوینم  خودم

،  ییکایآمر  ی، سازمان ملل، و سازمان کشورهادنی انند که دولت بادیباشد، چون همه م

ی  جامعه، برخالف  اند کرده  یباز  یتیهائ  عیوقادر    یزیانگنفرتنقش    س یجوونال مو  زین  و

مخالف کارهای رئیس سازمان کشورهای آمریکایی در رابطه با  که    کشورهای کارائیب

این را ببین.   ،است  جالب   ،اوه: »کندنیت این طور برداشت میهائیتی بودند. فرد خوش

این فرد قاتل  اما    است.«سخنوری انقالبی    بینید کهرا میانقالبی )بارباکیو(    یشما فرد

 این به شدت خطرناک است.و ست.  هاتوده

آید که به خوبی هماهنگ شده است، چون شواهد فراوان نظر می: بهیر لبوسییرپی

در  ناهستند.   فرد  این  حتی    ایشقربانی  توسطنخست    یوهلهم  و  است،  شده  برده 

او را    نیز نام در دوران ترامپ  حتی  داری آمریکا  ات سازمان ملل و وزارت خزانه تحقیق

نگاران  به اصطالح روزنامه  توسطعنوان یک انقالبی  اند. تحسین این فرد بهمطرح کرده

واقعا عصبانیچپ  امر نشانکننده است.  گرا  از بخش ویژه  نژادپرستیِی  دهندهاین  ای 

. مردم هائیتی  اهمیتی نداردزندگی مردم هائیتی  ها  آن   ؛ برایاستترقی  مهای  رسانه

و چه را میها  آن  دانند که چه کسانیمیها  آن   هستند،موضوع  متوجه    کامالً کشند 

 کنند. کسانی از قاتالن حمایت می

 جای در این چارچوب  چگونه جمهور آریستید و جنبش الوالس : رئیسکامیال واله

 گیرند؟ می
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  در کنار فانمین الوالس    و حزب  مهمی است. جنبش  پرسش:  پرسکادمارگارت  

  دان الهیات  آریستید یک  چپ سنتی را دنبال نکردند.   یگرایانهفرقه  آریستید، خط حزبی

مردمی بود. الوالس با گروه چپ خاصی ارتباط نداشت، درواقع    ، و شخصیرینالیبرت

بودتوده  یجنبش طبقه یلیخ  بگویم،چطور    ؛ای  در  رده  یبندها  مشکل    یبندو  آن 

شاید اطالعات کاملی    ، حتی برای کسانی که مثالً ظاهراًگویم چون  می  داشتند. این را

در  داشته باشند،    که چطور آمریکا به دنبال هوگو چاوز مرحوم بوددر مورد ونزوئال و این

باشد،  وقتی مسئله  . خواهند داشتبسیاری    ابهاماتهائیتی    مورد میان  ی هائیتی در 

 .دارد که در موردش بیندیشیمعلت چیست؟ ارزش   العات اینان ناقص است.اط

به کم:  یر لبوسییرپی مربوط  بار دیگر  زندگی سیاهان    ارزش نشان دادنمسئله 

جدی هستم. جنبش بلکه کامالً  ،  برمها را زیر سوال نمیکلیشهاینجا صرفاً  است. من  

طور که از طریق  هستند، همان  نمبارزه اجدادما  یادامه  ،آن  الواالس و سازمان سیاسیِ

گوناگون  سازمان کرده طی  های  مطرح  را  خود  گذشته  قرن  و  دو  ادامه  الوالس  اند. 

ماکنندهتکمیل مادری  و  پدری  اجداد  است.  هائیتی  انقالب  سیاسی   یاندازچشم،  ی 

  سازماندهی   خواهیهای برابراندازی از جامعه داشتند که باید با آرمانچشمها  آن   داشتند.

. اگرچه،  یافت دیدیدمسامان    استقاللاز    پس ای که  آن را در جامعه  بازتاب شد، و  می

ی  داربردهاز    پیش  انپوستشد: سیاهمی  طور پیوسته مطرحاین دیدگاه نژادپرستانه به

میان  نه فقط در  امر  نکردیم. این    ابداعکه ما هیچ چیز تولید یا  چرا  تاریخی نداشتند،  

هائیتی در    یمسئله که وقتی  نحوی  فراگیر است، به نیز  در جنبش چپ    گرایان کهراست 

تو را  از بیرون  بتوان  که طرفدار این یا طرفدار آن باشی، مگر اینکه  میان باشد، مگر این

  منظر در آن صورت تو از  گفت  همانطور که مارگرات هم می،  در این یا آن گروه قرار داد

  که به پا خاستند  رو  ازاینآیی. خب، مردم هائیتی  به حساب نمی  شده، اصالًنهادینه  چپِ

را   استثمار که انسانیتشان  کرد مجبورشان کرد برخیزند و بگویند  می  لگدمالشرایط 

  وداشتیم خود را زندگی  یشیوهکنیم. ما در آفریقا نه. ما انسانیم و این را تحمل نمی»

من نیست.   حرفاین فقط    «بسازیم.  مبنارا بر آن  ی خود  معهجابار دیگر  خواهیم  می

از سنت شفاهی و روشی است که مردم استقالل   پسرا    خودجوامع    ،این بخشی  از 

 اند. سامان داده



 

 
 

   اورنگ  یعل  یواله / ترجمه   الیمارگارت پرسکاد و کام   ر،ییلبوس  رییپ 435

گرفتن    این اغلب   یابیسازماننادیده  مردم  مثال،  برای  است.  سیاهان  مقاومت    و 

ما در    ات دیگر چیست؟این مزخرفگویند که هائیتی یک اقتصاد غیررسمی است.  می

اقتصادی صحبت کرده    تأمین  یبه خوبرا  کنیم که چند قرن زندگی مردم  می   مورد 

آنچه که  غیررسمی است؟  این  آورند درواقع  می  رسمی به حسابها  آن  است. کجای 

پاسخگو و  که  به اکثریت مردم هائیتی دارند، نه اینرا  چیزی است که قصد تحمیل آن 

، درمان، فرهنگ، یا هرچیز دیگر سرپناه نیازهای مردم در رابطه با تغذیه،    یکنندهتأمین

را به ما  جدید  اشغال هائیتی که نظام اقتصادی    ،باشد. در هجده سال گذشته  مثل آن

  میانتحمیل کرده است، بدترین شرایط اقتصادی ممکن )نابرابری کامل، شکاف عظیم  

و تولیدات غذایی، و غیره( را در هائیتی به وجود  فقرا و ثروتمندان، نابودی اقتصاد محلی  

ی دموکراتیک در هائیتی، با الوالس  ده ساله  ی کوتاهطی دوره  کهآورده است. درحالی

کردند، تعداد  می  را نمایندگی   نی اجدادماجمهور آریستید که دیدگاه جامعهو رئیس

بیمارستان و  شد  مدارس  ساخته  که  دورهایی  تمام  با  مقایسه  قرن  ان  در  از   پس دو 

جانبه به همه  یگویم که همه چیز خوب بود، اما حرکتبود. نمی  ، بسیار بیشتراستقالل

برای تغییر زیربناهای قدیمی اجتماعی و  عمومی اصالح امور وجود داشت، بسیج  سوی

اشاره    اهی س  یهاژاکوبنبه  . مارگارت  )جمله کامل شد؟(   زیربناهای جدید  گذاریپایه

هایی  عنوان انسانبه  را  تاریخ ما   چون واقعاً   ،هستم  های سیاهژاکوبن. من عاشق  کرد

 ی ی امروز ادامه . مبارزهدهدنشان می  خود را آزاد کنند  تا  کنندمی  مبارزهبرای آزادی  که  

 مبارزه است.  همان

باید در  هرچه زودتر  ی »جمله ی  خواهم چیزی دربارهمی  : فقطپرسکادمارگارت 

میانتخابات  هائیتی   تکرار  مدام  که  شود«  جامعه  شودبرگزار  حتی  همه،  ی بگویم. 

پذیر نیست.  دانند که انتخابات با توجه به شرایط موجود امکانمی  کشورهای کارائیب،

کردند. یکی از می  با مویس مخالفتکه مطالبات خود را دارند،  گروهی، شامل الوالس،  

 برگزاری   برای سازماندهی امور بود، به شیوه ای که  گذار  یداشتن یک دوره  ن، مطالباتشا

 .سازدمیسر را انتخابات 
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امنیت  یا ، Sali Piblik یشده به زبان کارائیبمطرح  . پیشنهاد: قطعاً یر لبوسییرپی

خواهد های مختلف نوشته  که همه جای هائیتی در محله  خواهید دید ، و  است  عمومی

این شعار سازمان ملل است، و    «؛به سوی انتخابات، پیش به سوی انتخاباتپیش ».  شد

آمریکاست، چرا که سازمان ملل مجری    یاین شعار درواقع خواسته   البته به نظر من

 برند، مردم را وادارمی  کارهی انتخابات را بکلمهها  آن   آمریکاست. وقتی که  هایسیاست

ها  آن . نظام انتخاباتی که اتفاق بیفتد یمشارکتست قرار اکه فکر کنند  کنند به این می

اند، با در نظر گرفتن تسلط آمریکا بر هائیتی، نظام انتخاباتی  به هائیتی تحمیل کرده

مردم از فرایند انتخابات   یتوده(، که به موجب آن  Jim Crowاست تحت نفوذ جیم کرو )

 ک ی  فرد،   کیقانون  یگر  . در هائیتی دشده است  حذفها  آن  . صدایاند شده  محروم
.  شودحذف    ایتودهاند که مشارکت  وجود آوردههها شرایطی بندارد. آن  یمفهوم  یرا

ر  مردم  از  محدودی  تعداد  میأفقط  مآن  ،وجودنیابادهند.  ی  مطمئن  شوند  یها 

  ها آن  یآرا برو  کردهانتخاب   شیاز پ را  افرادکار ببرند که ه ب را یوتریکامپ  یهاستم یس

شان این است شود و تنها خواسته از انتخابات گرفته می  پیشتصمیمات    تمام.  دیفزایب

انتخابات به راه اندازند  برای  های مصنوعی  صف  و   حضور پیدا کننددر انتخابات  که مردم  

 بگیرند، و به جهان نشان بدهند. نگاران از کنارشان عبور کرده و عکس روزنامه تا

در هائیتی بودیم و دیدیم که چه تعدادی از   2016  مارگارت و من شاهد انتخابات

از رای دادن محروم شدند. اطالعات این موضوع بعداً  ها  آن  . درز کردبیرون  به    مردم 

هایی که  آن  اما   برگزار شددانند که برای فریب مجدد دنیا این راهش است. انتخابات  می

عبارت  ی این مقامات انتخابی  وظیفهدر قدرت هستند نمایندگان اکثریت مردم نیستند.  

 ی مجوز دادن به دزد  وها، ، موافقت با وامهابخشنامه  یپا بر یینها یامضا زدناست از:  

کار را دارند. اما چه کسی مجبور   نیانجام ا  یبرا  یقانون  اریاختها  آن   که  چرا  ،منابع کشور

که    یتیهای سنگین بپردازد؟ طبق معمول، مردم هائها را با بهرهخواهد بود که این وام

مردم هستند    حال اینها به مردم تحمیل شدند، بااین. آناندنکرده  انتخاب  را  مقامات   نیا

  یگرید یاهیال ن،یاند. المللی پول بپردازها را به بانک جهانی و صندوق بینکه باید وام

بس  »دیگر    گویند. مردم میستاده یا  مردم  مقابل که    است  ینظام  یادامه   و  ،از استثمار

 یوسیلههکه او بچرا  ،  بودند مویس    خواستار استعفای فوریها  آن  « ایم.است، خسته شده
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  امپریالیستی به های  از طرف قدرت  ، آمریکا، سازمان ملل، و سازمان کشورهای آمریکایی 

 تحمیل شده بود.  ها آن 

دولتی  توانند  میکنیم که می ما مردم هائیتی افراد معتبر، صادق و الیقی را انتخاب

را که با اشغال هجده   نهادهایی های مختلف را نمایندگی کند،  تشکیل بدهند که بخش

ازهای مردم  نی  و پاسخگویسازی کند،  بازاند  ساله و نظام دیکتاتوری مویس نابود شده

ها و مدارس باشد. برای مثال، بسیاری از آموزگاران در رابطه با آب آشامیدنی، بیمارستان

نمیما   دریافت  دارد،  کنند حقوقی  زیادی  پول  هائیتی  برای    اما ؛  آموزش  نظام  پولی 

نمی پول  شود،پرداخت  این  تمام  جیب    زیرا  مردمسازمانبه  خارجینهادهای  و  ،  ها 

شروع   نحویبهرود. پیشنهاد این است که این مرحله از پاکسازی  یم  نخبگان داخلی 

دهی کرد و مردم بتوانند انتخابات را سازمان  گذار، بتوان  یاز سه سال دوره  پسشود که  

در همین  Sali Piblicی دهند. یک فرد، یک رای. أآزادانه به نمایندگان انتخابی خود ر

 مورد است.

ایم، اما بررسی جزئیات مصاحبه در این مورد صحبت کرده : ما در طول کامیال واله

آریستید برای استقالل هائیتی مفید خواهد بود. او به امنیت    یبرنامه  تأثیراهمیت و  

دستمزد،  یغذا حداقل  افزایش  آموزش،  درمان،  و  بهداشت  فرانسه، اخذ  ی،  از  غرامت 

نهادها از  استقالل  کشور،  درون  در  خارجیدموکراسی  غیره  ی  داد.    و  تأثیر  اولویت 

 ؟بوده استآریستید و جنبش الوالس چه 

لبوسییرپی سال  یر  در  رئیس2000:  کتابی  آریستید  جمهور  ،  الوالس  فانمی  و 

کردند هائیتیمنتشر  مردم  جز  به  همه  کشور می  .  هائیتی  که  با   یدانستند  ثروتمند 

یری هستیم، هیچ  گفتند که ما کشور بسیار فقمیبه ما    مدامها  آن  است.  غنی   ی منابع

ای فرانسه ندارد. اما ما هیچ ایده  شکست دادنچیزی نداریم، و هائیتی افتخاری جز  

که مردم هائیتی را آگاه به تاریخ    بودجنبش الوالس روی این موضوع  تمرکز  نداشتیم.  

همچنین ها  آن ایم.به این اینجا رسیده چگونهمقاومت و استثمار بکند و نشان دهد که 

اسمش سرمایهبرنامه داشتند که  روی مردمای   (Investir Dans L’Humain)  گذاری 

توضیح را  هائیتی  متنوع  منابع  و  می  بود.  میچکه  اینداد  در   توانگونه  را  منابع  آن 



 یتیهائ  یانقالب طوالن 438 

که   بهبود بخشیمکار ببریم، به عبارت دیگر شرایط زندگی را طوری  ه ب  ی کشورتوسعه 

 داشته باشند.  ایمندانه و شرافت مردم بتوانند زندگی خوب

رئیس مثال،  دولتش    جمهوربرای  و  رویآریستید  نظام  بر  عادالنه    ی ایجاد 

  تر)بعد  منحل کرد  1995. او ارتش هائیتی را در سال انجام دادندگذاری زیادی سرمایه

هائیتی    توسط ارتش  نبود.  آسانی  یا  بازسازی شد( که کار کوچک  درصد    40مویس 

  زمان آمریکا در    یوسیلهبهو    1915کرد. ارتش در سال  می  ف هائیتی را مصر  یبودجه 

مردم،  سرکوب  کودتا،    انجامبرای جنگ علیه مردم هائیتی،    تا  ایجاد شدحمله به هائیتی  

آریستید ارتش را منحل کرد،   جمهورکار گرفته شود. رئیس ه شکنجه و کشتار ب  و اجرای

خدمات اجتماعی   روی  ربدرصد را  40وجود آورد، و آن هیک نیروی پلیس غیرنظامی ب

پنتاگون بود تعطیل    تقریباً معادلکه  را  گذاری کرد. او مرکزی  و اقتصاد محلی سرمایه

و ساختمانش را به جنبش زنان اهدا کرد و وزارت امور زنان را برای بررسی مسائلی که  

ها، تولید غذای  س، بیمارستان. او در مدارتأسیس کرد  اکثریت زنان با آن مواجه بودند

نحوی بازبینی کرد که منافع  هائیتی را به یگذاری کرد، جامعهمحلی و امثالهم سرمایه

مهاجرت ها به آن واکنش نشان دادند. برای اولین بار، هائیتیمردم ، و  مردم تأمین شود

برای سرمایه  را قطع کردند  اشغال سالو  از زمان  بازگشتند.    1915  گذاری به کشور 

از هائیتی  ها  آن  ها به خاطر جنگ آمریکا و نظامیان علیههائیتی توسط آمریکا، هائیتی

. شرایط گریختندمیکردند. مردم به کوبا، جمهوری دومینیکن، و سایر جزایر  می  فرار

 وجود آمد. هی آریستید و جنبش الوالس بوسیلهه برای ساخت کشور ب

که    بسیارموضوع   است  این  دیگر  هائیتی  مهم  کریول مردمان  بار  اولین  برای 

(Creoleزبان ملی ،)  نکو ،  گویندسخن میآن    هدرصد مردم هائیتی ب  100که  مان را

درصد از مردم    15تا    10فقط    تنها زبان رسمی بود، اما احتماالً  ،. زبان فرانسهداشتند

زبان صحبت  هب را مجبور کردند که در سرزمین خود مردمان  کردند.  می  آن  هائیتی 

مثالً بیگانگی  احساس   دادگاه   کنند.  به  نوشتهرفتید،  می  اگر  اسناد تمام  و  زبان  به    ها 

تصمیماتی    و   شد می  شانی را که در مورد زندگییهافرانسوی بود، بنابراین مردم صحبت

  نخستین   آریستید  مهورجفهمیدند. رئیسشد، نمیمی  گرفتهها  آن  زندگی  یکه دربارهرا  

بود  کسی ادا کرد. حرکت بزرگی  زبان کریول  به  را  ی  ثیرأ ت  و  بود که سوگند رسمی 

کریول  زبان  هایش به  . وقتی که به سازمان ملل رفت، سخنرانیداشتهائیتی    شگرف بر
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وجود آورد و برای هاحترام ب  یمجبور شدند که یک مترجم پیدا کنند. او نوعها  آن  بود.

آهامردمان   غرور  که  فریئیتی  وقتی  بودرئیسآریستید  د.  افتخار  ،جمهور  با    مردم 

 ند. اگفتند که اهل هائیتیمی

این آخر  هائیتی  رئیس  کهدست  درواقع  که  داد  نشان  آریستید  از    بخشیجمهور 

مردم آفریقا،    میانکارائیب است. او در ایجاد همکاری بیشتر  ی  منطقهاز    بخشیآفریقا و  

ی کارائیب بشدت فعال بود. مطالب زیادی برای صحبت در مورد آنچه هائیتی، و منطقه

 جمهوری آریستید و جنبش الواالس انجام شده است، وجود دارد. که در دوران ریاست

نان را مطرح کردی. من  ز  یمسئلهخوشحالم که    یر، واقعاً پی :پرسکادمارگارت  

هستم. تا آنجا که در توان ما است از زنان در هائیتی  گروه اعتصاب جهانی زنان  کار  عضو

 . یا کمک به مراقبت از مردمباید تولید غذا  خواهدمیکنیم، هایشان حمایت میو پروژه

نشان داده است که چقدر جامعه وابسته به افرادی   گیری کرونا همهدانیم  می  خوبیبه

مراقبت از شما  اتفاق می  است که  به  قریب  اکثریت  و  نقش  ازنانها  آن  کند،  زنان  ند. 

  اند، این پدیده به روزهای انقالب بازمحوری در مقاومت عمیق در هائیتی بازی کرده

،  غذایی نداشته باشند  نالاسها غذا بخورند حتی اگر بزرگبچه  حواسشان هستگردد،  می

  نیالسالو برایشان محلی برای خوابیدن و آسایش فراهم کنند. من بعد از قتل عام در 
جمهور آریستید ساخته شده بود و  رئیس  توسطکه    را  یی هابه آنجا رفتم و زنان خانه

در  ها  آن  ند، به من نشان دادند.ه بودحمله کردها  آن  نظامی بههای مرگ شبهجوخه 

شدند صحبت کردند. بار کاری که    تعطیلشده و بعد   تأسیسهایی که  یمارستانمورد ب

  بلکه ،  ی خودنه تنها برای مراقبت از خانواده  ی کهیکارها  تمامکشند،  می  زنان به دوش

 کم گرفت. توان دستنمی ، واقعاً دهندانجام می ی مقاومت برای ادامه 

)دستفروش(، شد و بچه  تأسیسآریستید همچنین    بنیاد دانشگاه   بازار  زنان  های 

تنها  این  رانندگان اتوبوس و کامیون، کارگران کشاورزی، و غیره در آن شرکت کردند.  

شد.  رفتار نمیها  آن  تحقیر با  و با ها بود که به دانشگاه بروند فرصت جدی برای آن بچه

از کودتای دوم بسته   دانشکده پس اما    ، شد  آغازپزشکی    یدانشکده  این امر با تأسیس

 جمهور آریستید رئیسعنوان پادگان نظامی استفاده کرد. وقتی که  هشد و آمریکا از آن ب
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تمرکزش که  گفت  نظام  بازگشت،  همسرش،    بر  و  او  بود.  خواهد    لدرد یم آموزش 
دوباره  گشتند و در سپتامبر همان سال، دانشگاه  ازب  2011، در اوایل سال  لوتیتروئ

نفر از مردمان و هزاران    حضور داشتمالتحصیلی  افتتاح  شد. من در چندین مراسم فارغ

، حقوقدان، پزشکعنوان  کنند فرزندانشان بهمی  که افتخار  امرا دیدههائیتی خوشحال  

 کشاورزیاند. این دانشگاه حاال دارای دپارتمان  درمانگر فارغ التحصیل شده  و   پرستار،

همچنین در حال  ها  آن  باشد.می  نیزساختن یک بیمارستان آموزشی  است و در حال  

دعوت   خارجیاساتید    از  ایجاد رابطه با دانشگاهیان آمریکا و کارائیب هستند، و همچنین

. با  انجام دهندصورت مجازی  به  ها راآموزش این  تمام    شیوع کروناخاطر  اند که بهکرده

روشنی برای کشور   بسیاری  نقطهرخداد  این    ، آیدمی  توجه به اخبار بدی که از هائیتی 

از    یمهمشخص  م،  ه بودبوده است. در آخرین مراسم فارغ التحصیلی که شرکت کرد

تلویزیونی  رسانه مخالف ی  داشتآنجا    جریان  کامالً و    حضور  بود  دیده  که  آنچه    از 

اینبه  و حتی   ،زده شده بودحیرت  انتقادیرغم  اثبات نظریات  خود    که در جستجوی 

کرد که دانشگاه دستاورد بزرگی بوده    اذعانخبری    یدر گزارش،  هائیتی بود  یبارهدر

هائیتی باید به آن افتخار کند. برای اهل    شهروندچیزی است که هر    این هماناست.  

رغم  بهیر توضیح آن را داد. ی کار آریستید و جنبش الوالس است که پیمن، این ادامه

جریان بیناز سوی  پول    قطع  جهانی، صندوق  دولت  بانک  به  دیگران  و  پول،  المللی 

. این نشان ه بودآریستید، الوالس آن کاری را کرد که چند صد سال به وقوع نپیوست

 با مردم هائیتی است.  در رابطه ها آن ی از خود گذشتگی، ادراک، و دلسوزی دهنده

برای دموکراسی،  یر لبوسییرپی آریستید  بنیاد  آریستید   است  دیگری  نهاد :  که 

آورد،  هب زنان)  مارس  8در    و وجود  زنان  یوسیلههب  ( روز جهانی    ه ب  و   جنبش مردمی 

 رهبری زنان برپا شد. 

  ه ب  مربوطتاریخی و دوران حاضر    اتطور مفصل در مورد موضوع ه: ما بکامیال واله

شاید  فعلی بیندازیم،    شرایطهائیتی صحبت کردیم. اجازه دهید نظری به مشخصات  

  مربوط به  هایبررسی  دربا ترور شخص مویس شروع کنیم. مقامات هائیتی  بهتر باشد  

 دادرس  کوک تلوتو حکم دستگیری  کرده  رئیس تیم امنیتی مویس را دستگیر  ،  ترور
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بیان  موضوع ترور    نیز با مزدوران کلمبیایی  ارتباط  دیوان عالی کشور را صادر کردند.  

ی  قارهی  از متهمین مزدور در مدرسه  تنکه چهار  نیز اذعان کرده  پنتاگون  و  ،  شده است

های دادگاه به قتل  ، ازآنجاکه یکی از منشیزماناند. از آن  آمریکا تعلیم نظامی دیده

در مورد قتل مویس  نظر شما  رسیده بود، قاضی مسئول رسیدگی به قتل استعفا داد.  

 ط فعلی چگونه است؟توانند پشت آن باشند؟ شرایمی کسانی هچیست؟ چ

است. مردم هائیتی بیشتر به    مبهم : واقعیت این است که شرایط  یر لبوسییرپی

  با یکدیگرنزاع درونی بین گروهی از شرکای جرم، یا افرادی که    یصورت مسئله آن به 

نگاه و  ،  کنندمیهمکاری   این    کنندبیشتر فکر میکنند.  می  در صدرشان مویس،  که 

هیچ ربطی به اکثریت مردمی   و  ی باال بوده استهاردهمیان یری در گیک انتقاماتفاق، 

کردند، ندارد. مردم وقایع را می  ظلمها  به آن مدت طوالنی    رای که این گروه کوچک ب

ها ما را متعجب  وتاببینند. در بین دزدها هیچ شرافتی وجود ندارد. این پیچمی  ن گونهای

غیرعادی    چندان هم منشی دادگاه کشته شد،    گریخت وواقعیت که قاضی  این  کند.  نمی

تعقیب قانونی واقعی در    فقدان  ، و مترورهای علنی، کشتار علیه عموشاهد  نیستند. ما  

 . ایمبسیار فاسد بودهیک نظام قضایی 

این است که مردم هائیتی امیدوار بودند مویس را سرنگون کرده و   افسوسمانتنها 

علیه    پاسخگویاو را   بود  بشریت و پولجنایت  هایی که در دوران حکومتش دزدیده 

آن  رغم این بهکنیم.  مستردعنوان مردم  توانستیم آن ثروت را بهمی طوری که، بهکنند

اند تا از او یک قهرمان  خارج از هائیتی در تالش هایکه الیگارشی هائیتی و رسانهاست 

 اند. اقلیت ، اما درطرفدارانی هم داردیس مو. البته بسازندملی 

از فردی   که چه کسی دقیقاًدر رابطه با این نقل قولی را که  پشت این ترور بود، 

مطرح شنیدم،  مختلف»کنم،  می  عادی  تغار  چندین  از  را  غذایش  فرد  این    ببین، 

کدام غذا  توان گفت  بشود مشکل  می  طوری که وقتی دچار مسمومیت غذایی  ،خوردمی

اتهامات علنی    اشخاص بسیاری، از جمله سناتور پیشین،«  است.  ش شده مسمومیتباعث  

برای  ها  آن   تجارت قاچاق مواد مخدر بوده است.  گیرکه موییس در  اندکرده مطرح    را

داشت.   پرواز اختصاصیباند    خود، ی موزاند که او در مزرعهگفتهمیچندین سال حتی 
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خیرا با چند نفر از اعضای  باشد. دیگر این که مویس ا  مرتبط  تواند با قتل میبنابراین  

وکار  و کسب  از چنگشان درآورده بود را    وکارشان کسب در حال کشمکش بود،    الیگارشی

( گذاشته نام کوچکشان  ترکیباسمش را جومار )و    را راه انداختههمسرش  و  خودش  

. بنابراین  خاص خواهد بودبا تو رفتارشان ، ها بکنی پا توی کفش این آدمبود. وقتی که  

 نبود.  ، کار مردمزندان باستیلاین مشکل است. نکته این است که فتح  گفتنش

محافظت خوبی  به  مویس  دائماًمی  از  محافظین  گشت  شد.  حال  بودند.  در  زنی 

از رسیدن به    پیشبودند. یک نفر توضیح داد که  مستقر  اش  تیراندازها باالی خانهتک

تا( وجود داشت. بنابراین برای کسانی که قادر    بندان )حداقل چهارچندین راه  ،اشخانه

پروایی  با آن بیمویس را آن موانع عبور کنند و بعد   تمام باشند بدون هیچ دردسری از 

 دیگری باید باشد.  اتدر پشت پرده موضوع  بکشند، قطعاً

از وکال    وقتی که رئیس کانون وکال که همسایه مویس بود کشته شد، و گروهی 

اولین    دستهاش یک  ابل خانهخواستند در مقمی از  عبور  به  قادر    بندراهگل بگذارند، 

صحبت ی  یوکال  یبلکه دربارهکنیم،  نشدند. حاال ما در مورد مردم عادی صحبت نمی 

رئیس مقتول کانون   یکه قصد گذاشتن دسته گل بزرگداشت در مقابل خانهکنیم  می

مدند، و مراسم خیلی سریع متوقف ها به پرواز درآآور و گلولهوکال داشتند. گاز اشک

موانع    تمام اینتوانستند از    گویند: چطور این افراد به این آسانیمی  شد. بنابراین مردم

ی به قتل برسانند؟ حملهدر اتاق خواب خود  و او را    اش شوندکرده و وارد خانه عبور  

در تمام سطوح   افرادی مهم  ه و ریزی شددر سطحی باال برنامهکه  ای بود،  پیچیده  بسیار

 در آن درگیر بودند. 

که چنین قتلی بدون اطالع  : نقش آمریکا در این مورد چه بود؟ باور اینکامیال واله

 ، مشکل است، حتی اگر آمریکا در آن گیر و دار حامی مویس بوده باشد.  رخ دهدآمریکا  

بدون اطالع  گویند که هیچ اتفاقی مثل این  می  : بله، مردم در هائیتییر لبوسییرپی

نمی آمریکا کامالًآمریکا  بپیوندد.  وقوع  به  البته هائیتی   تواند  است،  بر هائیتی مسلط 

اشغال سازمان ملل است،   اشغال    یواسطهبهدر واقع    اما هنوز تحت  سازمان ملل در 

مزدوران    اشاره کردید  ترپیشآمریکاست. برای مثال، طبق چندین گزارش، همانطور که  
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از ترور، با اطالع کامل دولت هائیتی، کلمبیا، و آمریکا، در    پیشماه    چندین   کلمبیایی

ناگهان  ها کسانی نبودند که  کردند. اینمی  و با پلیس هائیتی کار  حضور داشتندهائیتی  

از کشته شدن مویس، گروهی    پیشباشند. عالوه بر آن، حدود سه هفته    از آسمان افتاده

و از  تامین و    پولش رامرگی که دولت    یقع جوخه در وا  اما،  یک دارودستهبه اصطالح  )

بسیارمحله  (دکردمی  حمایتآن   بیوه  راالبول    نامبه   یثروتمند  ی  پریوال   یکه 

در یک چشم به هم    به تصرف درآورد.،  در آن اقامت دارد  (جمهور سابق هائیتیرئیس)

مهاجمین پاک کردند. کل  زدن، گزارش داده شد که مزدوران کلمبیایی تمام محله را از  

است:    از این قرار  ی سیپل  داستاناین  آید. کل  قابل قبول نمی  موضوع، به نظر اصالً 

کسبمی مراقب  که  ردهوکار  دانیم  گرگ  باالاشخاص  سر  اییهاهستند.  بر  که  ند 

 جنگند. می گوسفندان، که ما مردم هائیتی باشیم، با هم

و  کامیال واله داریمریل هنری  آ:  وزیر موقت هائیتی قسم  عنوان نخست به  که  را 

 از او حمایت کرد. کامالً گروه محورمویس دستچین شد، و   توسطخورد، 

، گزارش شده است که هنری حمایت بارباکیو را دارد. هنری : دقیقاً یر لبوسییرپی

جمهور  رئیس. او بخشی از کودتای اول علیه  از آسمان نازل شده باشد کسی نیست که  

که تحت    قرار داشتبود و در واقع در راس گروه غیرقانونی    2004در سال    آریستید

ای شبیه به این در قانون اساسی  تشکیل شده بود )هیچ ماده  ن«شورای عاقال»عنوان  

کودتا بدهد.  ظاهر قانونی به    تاآمریکا بود    توسطساختگی    یهائیتی وجود ندارد(. شورای

و رئیس    شتهنری بازیگری در درون آن گروه است. او همچنین رئیس کل وزارت بهدا

  همان رژیم مویس  پریوال بود. او فرشته نیست. اشتباه نباید کرد، این دقیقاً  دولت دفتر  

 ای متفاوت. با چهره است اما

ی سال  زلهشان به زلآورانه : هنری همچنین با آمریکا در واکنش شرمکامیال واله

زلزله می  .داشت  همکاری  2010 مورد  در  هائیتی    14ی  توانیم  کنیم؟  صحبت  اوت 

، و بعد با طوفان گرمسیری مواجه شد. هزاران  را تجربه کرد  7.2ای با قدرت ویرانگر  زلزله 

هایشان خراب خانمان شدند. حتی مردمی که خانهبی  بسیارینفر کشته و زخمی، و  
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ترس پس از  است  خیابانلرزهنشده  در  بیمارستانمی  هاها  بهخوابند.  آسیب   شدت ها 

وجود دارد. زلزله و   نیازمند کمکی نرسیدن کمک به مردم  اند، و همیشه مسئلهدیده

که چرا مردم هائیتی    اجتماعی واقعی در پس این  عوامل، اما  اند های طبیعیطوفان فاجعه

توانید  می  پذیرند، وجود دارد.آسیب  تا این حددر مواجه با این چنین حوادث طبیعی  

صحبت ، با وقوع حوادث دیگر همخوانی داردچگونه که این موضوع  در این مورد و این 

 کنید؟

هائیتی  مردمان  ویرانی هائیتی است. وقتی که    از: زلزله مثال دیگری  یر لبوسییرپی

هائیتی بودند که در مورد مردم  این    (جمهور آریستیدرئیس  مثالً)  حاکم هائیتی بودند 

بیمارستان مدارس،  کشور، ساختن  منابع  مالیات،  تمیز،  پول  آشامیدنی  آب  منابع  ها، 

 آن چیزهایی که زندگی مردم را بهبود  تمامحمایت از کشاورزی محلی و تولید غذا، و  

مردم در صورت وقوع   ازگرفتند. همچنین یک سازمان حفاظت  می  بخشید، تصمیممی

دادند که اکثرا می  تشکیل  انیعی وجود داشت. اعضای این سازمان را جوانانبالیای طبی

آموزش از وقوع حادثه چه باید کرد،    پس که  آمادگی برای بالیا و این  جهتبا کمک کوبا،  

افرادهایی در محلهبودند. مکان  دیده   ی العاده خوبفوق  حاضر در    های مختلف بود که 

بینی کنند، مانع از وقوع ویرانی شوند،  اقلیمی را پیشدانستند چطور رویدادهای  می  آنجا

آن امکانات وجود داشتند. اما، با   تمام توانستند مردم را بر اساس نیاز آماده کنند. می و

را الوالس خطاب کردند، و این زیرساخت ها آن کودتای آمریکا، همگی را فراری دادند، 

 کردند.  وجود آمده بود نابود هرا که برای مردم عادی ب

کشور دست . وقتی که  ه باشیمطوفان داشتقرار است    هر سالدانیم که  اکنون می

،  آید طوفان دارد میدانیم که  می،  د باش»هائیتی بود، برای آن آماده بودیم.  خود مردم  

به   دنیا  نیست  قرار  بهبرسدآخر  اما  موقعیت  ؛  وقوع  جغرافیایی  خاطر    طوفانهائیتی، 

بودند. زیرساخت برای مقابله با آن مهیا    آمادهتجهیزات    تمام اما    «ناپذیر است.اجتناب 

، در خالل  طوفاناز    پیش و به کجا پناه ببرند،    چگونهدانستند که  می  بود، بنابراین مردم 

ها  آن تمام کنند. می از آن چه کنند، همان کاری که در کوبا و جاهای دیگر پس آن، و  

سال در هائیتی هر باد قوی تبدیل به یک    هر  این است که  شاهدیم نابود شدند. آنچه  

وهوا کشورهای دیگری در منطقه وجود دارند که این نوع آبالبته که  شود.  می  فاجعه
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ند(، اما همیشه در هائیتی به خاطر عدم  ابالیای طبیعی  )باالخرهگذارد  ها تأثیر میبر آن

طوفان،    پیامدهایمقابله با  نبود امکانات برای  و    مردمپذیری و آسیبپناهی  آمادگی، بی

، وضعیت به این صورت بوده 2004کودتای    زماناز    ی دارد.بدتر  تأثیرات بسیار بسیار

 است.

رود،  می  ای نگران بودم که پول امداد به کجا: من به طور فزایندهپرسکادمارگارت  

مثل    بزرگی   نهادهای مردمسازمان  گفتیمهمانطور که  که    2010ی  درست مثل زلزله 

نیاز  به آن  مردمی که  دست  را که جمع کردند که هرگز به    کالنی   صلیب سرخ پول

  کنم کسانی  هستند که واقعاً می  ترند، و فکرآگاه  بسیاربار، مردم    داشتند نرسید. این

ومی کنند،  پرهیز  آن  از  پول  می  خواهند  و  منابع  که  شوند  مطمئن  خواهند 

آنآوری جمع  نفع  به  اگرچه شوداستفاده میاند،  دیده  آسیب  قیماًی که مستی هاشده   .

حتی  سازمان  برخی آمریکا،  در  مترقی  انقالبی،  سازمان  برخیهای چپ  سیاهان  های 

ی  رخب  نام  اند. وکرده  منتشرکنند،    کمکها  آن  ی که مردم باید بهی هااز سازمان   فهرستی

 ها مسئله برانگیز است.فهرستها در برخی از این سازمان

جبههاکسانیاینان   در  که  بینند  خوش ی  لفاظیاصحبت المللی  انقالبی ند،    های 

ها  آن  از  بسیاریداستان طور دیگری است.    آید پای عمل که به میان میکنند، اما  می

که قصد نامزدی برای انتخابات دارند و معامالتی  های سیاسی دارند، یعنی اینطلبیجاه

در کودتا علیه آریستید دست داشتند. نگرانی من  حتی  ها  آن  ی ازرخ، و باندهم کرده

خواهند به هائیتی کمک کنند، برای می  که  ینیتی مردماز خوش ها  آن   این است که

سازمانجمع  ساختن  و  پول  سوآوری  خود  این    بسیاریکنند.  می  استفادهءهای  از 

ش به  آدم باید حواسای در هائیتی و الواالس هستند.  ها مخالف جنبش تودهسازمان

 . ها باشداین

من می از  مردم  کجا  وقتی  به  به  کمکپرسند  به  گویم  میها  آن  کنند،  توجه  با 

است    یتیهائ  یصندوق کمک اضطراراعتمادم    مورد  تنها سازمانهای عینی،  واقعیت

به مردم هائیتی می  که هرچه جمع بعضی وقتمی  دهد.می  کند  به  دانم که  ها مردم 

را    فهرستآن    هستند، اما اگر در موردش جدی باشید باید واقعاً   بلندباال فهرستی  دنبال  
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ک مدیریتنیبررسی  را  آن  که  افرادی  باید  آدممی  د،  تیپ  چه  بشناسید،  ی  یهاکنند 

ی هستند که برای مثال حتی کار امدادی  یهاروند. سازمانمی  کنند، کجا می  هستند، چه

اما من این   ام، هم این را گفته کنند. قبالًمی  کنند اما برای جمع آوری کمک تلفننمی

خطر این  .  دانممیهمبستگی امپریالیستی،   ی ، نوع تافت همبستگی صنعتیهمپدیده را  

آشنا نیستند،    مسئلههای  قصد کمک دارند اما با واقعیت  که واقعاً   برخیوجود دارد که  

، سعی کنند  سندسعی کنند اشخاص را بشناکه با دیگران صحبت کنند، و  به جای این

آوری کنند که در حال جمعمی  آورند و اعالم می  فهرستی پدید  سریعاً   پاسخگو باشند، 

ی کوچکتری از آنچه ها اغلب تبدیل به نسخهآن  کمک مالی برای هائیتی هستند. خب،

، و در نهایت جنبش  آورندمی  ها کمک  بر سرنهاد بزرگ  های مردمسازمانشوند که  می

ما مسئول انتخاب   یهکه هم  دیدانیم   م:گویها میکنند. من به آن تضعیف میمردمی را  

 پوستزنان سیاهجنبش  . ویلمت بران، کسی که  میده یکه بدان ارجاع م  میهست  آنچه

بیان کرد، و من قاطعانه با آن  کار خانه را بنیان گذاشت، آن را    در ازایبرای دستمزد  

 ن او بود.درخشا شمار سخنانبییکی از ؛ موافقم

اوه،  »  : با من تماس گرفت و چیزی شبیه به این گفت  هایش کمکفردی در مورد  

بعد   اما  چنان گروهی کمک کنم،  و  به چنین  بودم که  این  فکر  که    متوجه شدمدر 

سیاهان    توسطاین است که    کمکبرای  ها  آن  شاخص  مدیریتش با سیاهپوستان نیست.«

 پوستبودند، مویس سیاه  پوستها سیاهدووالیه  اما  مهخوامدیریت شود. معذرت می

انتخاب مرجع تواند تنها شاخص  بودن نمی  پوستاست. سیاه  پوستبود، بارباکیو سیاه

باشد موقعیت  کمک  در  که  وقتی  می  بسیار.  روزگار  حال  بدی  در  روز  هر  و  گذرانی 

ی  دیگر آن هستی، تمایل به رفتن به جهت  اشکالی و  سروکله زدن با نژادپرستی ساختار 

جداییداری   کمی  که  که  شود  گفته  یعنی  است،  من»طلبانه  با    خواهممی  خب، 

سیاهان سازمان باشم.  های  داشته  مطلقاً  «رابطه  هستم.    من  خودمختاری  به  معتقد 

به   است که من  این  برای کار خانه کمک   تأسیسمنظورم  برای دستمزد  زنان سیاه 

درصد آن    95تواند تنها شاخص باشد. من در باربادوس که حدود  نمی  اینردم. اما  ک

سیاه داشته    یتواند چهرهمی  دانستند که دشمنمی  بزرگ شدم، و همه  سیاه هستند

از جوامع   که عمدتاً)  آن چیزی است که مااین  کنم که  می  است. فکر  کامالً واضحباشد،  

یادآوری کنیم که فقط    در کل ملل غربی  و  باید به مردم آمریکا، اروپا،    ( ایمسیاه آمده
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توان  میکند به این معنا نیست که  می  رف اینکه کسی سیاه است و خوب صحبتصِ

 کنار گذاشت و آن فرد یا سازمان را از شناخت بیشتر معاف کرد.  پاسخگویی رامعیار 

آینده بیندازم. آینده چگونه است؟ خواهم نظری به  می  : در خاتمه، فقطکامیال واله

 چه امیدی در پیش است؟ 

لبوسییرپی داد.یر  خواهند  ادامه  خود  بسیج  به  هائیتی  مردم  و  ها  آن  :  امید  از 

که    را  مردم  یرو ی گذارهیسرما  یبرنامهها  آن  آرزوهایشان دست بر نخواهند داشت.

  هنخواهند کرد. منابع کشور و مالیاتی که مردم هائیتی ب  رهاالواالس پیاده شد،    توسط

اکثریت مردم از آن بهره ببرند؛   که عمالً استفاده شودبه شکلی باید  اند خزانه ملی داده

بیمارستان بهبود  و  ها،  مدارس،  منابع تمیز آب آشامیدنی ساخته شود؛ شرایط کاری 

انند با احترام و در یک محیط امن  تک اهالی هائیتی بتویابد، طوری که دهقانان و تک

های تفریحی هم لذت ببرند. کشورمان و شکوفا زندگی کنند. حتی مردم ما از فعالیت

اند  به مردم تحمیل کردهرا  های مرگ که حکومت ترس و وحشت  از یوغ جوخه باید  را  

 آزاد کرد.

یا خارج از شهر، اغلب مجبور به   ندهای مرگ، در شهر باشخاطر جوخه مردم به  

اگر کشاورز باشی و بمانی، زمینت را از  خود را به دهان  شیر بیندازند. کهنیا ای  ندفرار

زمینتمی  دست به  بازگشت  به  مجبور  آن  بر  عالوه  و  عمالً می  دهی  و  بدون    شوی 

 کنی. تصاحب زمین کهمی  اند، کاردستمزد برای همان کسانی که آن را غضب کرده

  2003بخشی از سیاستی است که در اوایل سال    ؛اتفاقی نیست  ،نقض حکم قانون است

به اجرا   حدود هجده سال اشغال هائیتیو  کانادا تصمیم گرفته شد    یدر گردهمائی اتاوا

 .  ه استدرآمد

،  جلوی این را خواهیم گرفتنه، ما مبارزه خواهیم کرد، ما  »گویند،  می  مردم هائیتی 

 « و تغییر خواهیم داد.خواهیم کرد و ما این نظام را واژگون 

دانیم، آمریکا  می  خواهم اضافه کنم همانطور که به خوبیمی  : همچنینکامیال واله

دهد،  می  است و به اشغال هائیتی ادامهاز کشور خود  هائیتی  مردمان  در حال اخراج    دائماً
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وری، علیه امپریالیسم  تدر قلب امپرا  بایدی که در آمریکا اهل هائیتی نیستند  یهاو آن

با هائیتی و مردم هائیتی بسیج شوند. همانطور که مارگارت   آمریکا و در همبستگی 

دِ به  گفت، ما  به خاطر سال  های سیاهژاکوبنین بزرگی  تنها  نه  امروز،  1804،  بلکه   ،

 داریم.

موافقم. دولت بایدن  از بیان آن سپاسگزارم، از صمیم قلب با شما    :یر لبوسییرپی

می خوبی  میبه  چه  که  بهداند  که  گذرد.  است  همین  شما  مردمان  خاطر  به  هائیتی 

ها  آن . منظور  سلطه  یکل ساختار جهان  نمودِ  است  یشگاه یآزما  یتیهائخواهند گفت:  

ی که کمک مالی،  ی ها دهد بدون اطالع آنمی  این است که هر اتفاقی که در هائیتی روی

کنند،  را کنترل می  «(محوری  ی»دارودسته هائیتی  مردمان  به قول    یا)گروه محوری  

اند یا چیزی شبیه به  قادر مطلقها  آن  ی آن نیست کهپذیرد. این به منزلهصورت نمی

بخشی از   ، به ضرر مردم هائیتی است  آنچهچنان نفوذی در کشور دارند که هر    اما آن،  

همانطور ی ما این است که آن را ساقط کنیم و  . وظیفه کنندمی  اجرا  سیاستی است که

آنچه  تمامبا    هائیتی کامالًمردمان این درخواستی است برای همبستگی. ما  که گفتید، 

است داده  است  امایم.  یآشنا  رخ  این  کند  تصور  خارجیمخاطب    ممکن  را  که  از ها 

شده،    و ضبطبت  طور نیست. همه چیز ثکنیم. اینمی  که اغراقایم یا اینساختهخودمان  

جهانی را در جریان بگذاریم، و امیدواریم    یداریم که جامعه  نیاز روشن است. ما    بسیارو  

 که مردم همراه با ما و در همبستگی با ما مبارزه کنند. 

 

 است از:   ی متن باال برگردان

 https://monthlyreview.org/2021/10/01/the-long-haitian-

revolution/ 
 

https://monthlyreview.org/2021/10/01/the-long-haitian-revolution/
https://monthlyreview.org/2021/10/01/the-long-haitian-revolution/
https://monthlyreview.org/2021/10/01/the-long-haitian-revolution/
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سال   از  که  قرقیزستان  سه    2005برخالف  کنون  و  تا  کرده  تجربه  را  انقالب 

از سال   قزاقستان   درگیر  1997تا    1992تاجیکستان که  بوده،  جنگ خونین داخلی 

باثبات از  ثروتمندترین جمهوری یکی  و  زمان ترین  از  است.  بوده  آسیای مرکزی  های 

سال   تا  شوروی  جماهیر  اتحاد  رئیس2019انحالل  را  کشور  این  نورسلطان ،  جمهور 

کرد. در  ی قزاقستان حزب کمونیست شوروی اداره مینظربایف، دبیر اول سابق شاخه

اروپا، ترکیه و چین برقرار   یای با ایاالت متحده، اتحادیهنظربایف روابط دوستانه  خارج،

های شوروی سابق کرد و در عین حال پیوندهای استواری با روسیه و دیگر جمهوری 

ساخت    ی تنومندسازی نولیبرالیسمور ساختن آتش خصوصیداشت. در داخل، او با شعله

جمهوری وی که ی در طول پنج سال اول ریاستهزار شرکت دولت20فروش بیش از    –

 های چندملیتی خارجی فروخت.بسیاری از آنها را به شرکت

خیز گهگاه باعث بروز مقاومت  با این حال، توزیع نامتوازن منابع در این کشور نفت

، کارگران نفت در ژاناوزن در جنوب غربی قزاقستان  2011مردمی شده است. در سال  

مزد و بهبود شرایط کاری به اعتصاب دست زدند. پس از هفت ماه، با  برای افزایش دست

دست کشته شدن حداقل پانزده کارگر و زخمی کردن و دستگیری صدها نفر دیگر به

ی پلیس اعتصاب سرکوب شد. )اندکی پس از آن، تونی بلر به نظربایف در مورد نحوه

میلیون   8ت خود حدود  و برای خدما  –ترمیم شهرت وی در پی کشتار مشاوره داد  

سال   در  دیگر  بار  اعتراضات  گرفت(.  ده  2016پوند  که  زمانی  شد،  در  شروع  نفر  ها 

ریزی شده در قانون ارضی دستگیر شدند، این تغییرات تظاهرات علیه تغییرات برنامه

سال اجاره کنند.   25های کشاورزی مهم را تا داد زمینبه شهروندان خارجی اجازه می

 .لت ناچار شد اصالحات را متوقف کند و وزرای نیرو و کشاورزی استعفا دادنداین بار دو

اعتصاب ژاناوزن، این   یاکنون، با گذشت بیش از ده سال پس از سرکوب وحشیانه 

شهر بار دیگر به کانون اعتراضات بدل شده است. در دوم ژانویه، پس از برداشته شدن 

 Zhanaozen  سوخت در ژاناوزن  یسقف قیمت گاز مایع، اعتراضات برسر افزایش هزینه

آق  استان مین Aktau تاوو  به   Mangistau قشالق در  اعتراضات سپس  این  آغاز شد. 

، چیمکنت  Karagandaقراقندی    ،Kyzylorda  ، قیزیلورداTaraz، طراز  Aktobeتپه  آق 

Shymkent    و آلماتیAlmaty  تدریج بر مسائل اجتماعی جا بهگسترش یافتند و در آن -

آور، تر متمرکز شد. پس از چندین روز ناآرامی، که در آن پلیس از گاز اشکقتصادی عاما
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ها استفاده کرد، دولت  های صوتی برای پاکسازی خیاباننارنجکهای پالستیکی و  گلوله 

روز   180پذیرفت که قیمت گاز را کاهش دهد و افزایش قیمت آب و برق را به مدت  

 .موقتاً متوقف کند

آمدهای سیاسی اعتراضات مهم بود. صبح روز پنجم ژانویه، جانشین نظربایف،  پی

عسکر مامین، نخست وزیر و دولت او را  رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف، استعفای

پذیرفت. علیخان اسماعیلوف به عنوان نخست وزیر موقت جانشین وی شد، و توکایف  

 یجمهور سابق به عنوان رئیس شورای امنیت شد و یک اعالمیهبه جای نظربایف رئیس

شد.  ی گسست از رژیم قبلی بادهندهرسید نشانبسیار نمادین صادر کرد که به نظر می

ی  های مسلحانهها را کاهش دهد و درگیریبا این حال، این امتیازات نتوانست نارضایتی

بیشتری بین معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد. وضعیت اضطراری ملی اعالم شد. در  

تا سال   پایتخت کشور  برای مدت کوتاهی کنترل مدیریت  1997آلماتی،  ، معترضان 

ریاست جمهور اقامت  و سپس  شهری، محل  گرفتند  به دست  را  فرودگاه  و  سابق  ی 

ها را سرکوب کرد و به عقب راند. در زمان نگارش این مقاله، مرگ  نیروهای امنیتی آن

 اند. نفر دستگیر شده 9000نفر تأیید شده و بیش از  225

(  CSTOجمهور توکایف از سازمان پیمان امنیت جمعی )شامگاه پنجم ژانویه، رئیس

وزیر ارمنستان، رئیس شورای  د. پس از آن، نیکول پاشینیان، نخست درخواست کمک کر

سازمان پیمان امنیت جمعی، اعالم کرد که برای دفاع از امنیت ملی این کشور و تثبیت 

وضعیت داخلی، یک ماموریت حافظ صلح به قزاقستان اعزام خواهد کرد. نیروهای حافظ  

بازان روسیه تشکیل شده بودند، اما شامل  نفر بودند، عمدتاً از سر  4000صلح که تقریباً  

نیروهایی از بالروس، تاجیکستان، قرقیزستان و ارمنستان هم بودند. توکایف در نشست 

سازمان پیمان امنیت جمعی در دهم ژانویه اعالم کرد که در این مرحله از اعتراضات، 

این دیگر برسر   اند«. او اعالم کرد کهسیاسی رنگ باخته-های اقتصادی و مدنی»خواسته 

 قیمت سوخت نبود بلکه »تالش برای کودتا است.«

والدیمیر پوتین و –اندازد  ی خارجی مینظمی را به گردن مداخلهتوکایف این بی

الکساندر لوکاشنکو که رویدادهای قزاقستان را به عنوان یک انقالب رنگی بالقوه توصیف 

ی، قزاقستان در واقع هدف مهمی  دهند. در تئورمی کنند، این احساس را بازتاب می
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برای تغییر رژیم نوع غربی است: این کشور اهمیت ژئوپلیتیکی بسیار زیادی برای روسیه 

دارد و موقعیت آن برای طرح کمربند و راه چین حیاتی است. با این حال، قزاقستان با  

پیوستن اروپا هم مرز نیست و هیچ توهمی در مورد »  یهیچ کشور عضو ناتو یا اتحادیه

-به اروپا« ندارد. همچنین هیچ مدرکی وجود ندارد که خشونت اخیر را نیروهای قومی

صراحت ناسیونالیستی مشابه جناح راست در اوکراین تقویت کرده باشند. خود توکایف به

کند  ادعا می  - تر  به طور مبهم  - های غربی را به مداخله متهم نکرده است، بلکه  دولت

اند. هر گونه تحلیل منطقی نشان  جویان خارجی« نفوذ کردهتیزه که در قزاقستان »س

ای نبوده که ایاالت متحده و دیگر کشورهای می دهد که دولت توکایف قربانی توطئه 

اروپا تاکنون از هرگونه    یغربی طراحی کرده باشند. برعکس، ایاالت متحده و اتحادیه

خواستارمداخله صرفاً  و  کرده  خودداری  معنادار  معترضان  گفت  ی  و  دولت  بین  وگو 

 اند. شده

ی کارگر  روشن است که اعتراضات اخیر را حداقل در مراحل آغازین خود، طبقه 

های زندگی تحت فشار  چند ملیتی قزاقستان رهبری کردند که به دلیل افزایش هزینه

عی  ها خشمگین شدند. با این حال، این قشر اجتماقرار گرفتند و از افزایش بیشتر قیمت

-ها سرکوب تضعیف شده و پس از ممنوع شدن حزب کمونیست مارکسیستدر پی سال

، فاقد نمایندگی سیاسی بود. بنابراین، بدون کمک 2015لنینیست قزاقستان در سال  

ی اخیر ی کارگر بتواند طی چند هفتهخارجی، بعید است که اعتراضات خودجوش طبقه 

تمال هست که جناحی در داخل بلوک  به این گستردگی و شدت دست یابد. این اح

ها را برای به حاشیه راندن رقبای سیاسی  ها کمک کرده باشد تا از ناآرامیحاکم به آن

برای معکوس  از موافقت دولت  تأمل است که پس  قابل  واقع،  استفاده کند. در  خود 

ز  شدت افزایش یافت که نشان از دخالت بازیگرانی اها خشونت بهکردن افزایش قیمت

 بیرون دارد.

ی مبارزه میان نخبگان  اگر خشونت نه یک انقالب رنگی یا قیام پرولتری، بلکه نشانه

این باور بودند که نارضایتی   ابتدا بر  باشد، چه شکلی به خود گرفت؟ برخی مفسران 

های نفتی خزر باعث شده که توکایف کودتایی از باال را علیه سلف  مردمی در استان

اش در شورای امنیت برکنار کند. با  ام دهد و او را از موقعیت برجسته خود نظربایف انج

اعالم کرد که خودش تصمیم  این تصمیم، نظربایف  اعالم  از  پنج روز پس  این حال، 
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با تکذیب گزارش این سمت را واگذار کند. نظربایف  به  گرفته که  او  بر فرار  ها مبنی 

جمهور  ده و در تماس نزدیک با رئیسچین، تأیید کرد که در شهر نورسلطان باقی مان 

خواهد تا صفوف خود را محکم و از او حمایت  بوده است و از شهروندان این کشور می

کنند. اگر حرف نظربایف را باور کنیم، او و توکایف دشمن نیستند، بلکه متحد هستند.  

د نباشد،  در این صورت، این امکان وجود دارد که درگیری واقعی بین این دو مرد قدرتمن

های امنیتی داخلی باشد که توکایف با متوسل های باالی سرویسبلکه بین دولت و رده

 وضوح آنها را دور زد. به CSTOای شدن به پیمان امنیت منطقه

امنیت ملی    یها، توکایف توان خود را صرف پاکسازی کمیته از زمان آغاز خشونت 

(KNB  متمرکز کرده و کریم ماسیموف قدرتمند )  .را از ریاست آن برکنار کرده است

به بار  از سال    2012تا    2007از سال    -وزیر  عنوان نخست ماسیموف دو  تا    2014و 

از  و به  -   2016 عنوان یک شخصیت ارشد در دولت نظربایف خدمت کرده بود. قبل 

عنوان جانشین نظربایف انتخاب شود، بسیاری ماسیموف را نامزد بالقوه  اینکه توکایف به

کمیتهیم از  او  از حذف  پس  روز  خیانت دولتی  دانستند. سه  به ظنّ  امنیت ملی،  ی 

دستگیر شد. سپس، در نهم ژانویه، توکایف اخراج و دستگیری همکاران ماسیموف در 

ی امنیت ملی را آغاز کرد. ارموخامت ارتیسبایف، وزیر سابق دولت نظربایف، در  کمیته 

ی امنیت ملی دانست. او ادعا  ی اخیر را خیانت کمیته ها ی تلویزیونی، ناآرامییک برنامه

رئیس برکناری  امید  به  سازمان  این  ماسیموف،  زمان  در  که  وجود کرد  جمهور 

 گرایان در کوهستان ها را پنهان کرده بود.های آموزشی افراطاردوگاه

باشد   ادعاها درست  این  نداریم    - اگر  آنها  یا رد  تأیید  برای    - هنوز شواهد کافی 

گذارد. اولین مورد به انگیزه های ماسیموف مربوط  پاسخ بیشتری باقی میؤاالت بیس

ریزی یک کودتا بود، آیا این کودتا در اوایل سال  می شود. اگر او واقعاً در حال برنامه

ابزار   2019 و  آغاز شد؟  به عنوان جانشین نظربایف  انتصاب توکایف  به  و در واکنش 

ی امنیت ملی  های آموزشی« فرضی را کمیته این »اردوگاه  اجرای آن چه بوده است؟ آیا 

KNB  توانند در آینده  ایجاد کرده، یا صرفاً بر آن سرپوش نهاده و معتقد است که می

  - یعنی عناصر خشن فعال در اعتراضات    -ها« اصطالح »تروریست مفید باشند؟ خواه به

ثباتی که  ند خواه نه، بیکردهدایت می KNBی امنیت ملی  های مخالف کمیتهرا بخش
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کرد.  ی برقراری نظم را فراهم میراه انداختند پوشش کافی برای کودتا به بهانهآنها به

شود، دولت توکایف احتماالً وقت دارد که هر مدرکی  هنگامی که ماسیموف محاکمه می

 را در مورد او منتشر کند.  –واقعی یا ساختگی  -

ی  ها پایان دورهکرد، یکی از نتایج مهم ناآرامی  همانطور که خود ارتیسبایف اشاره 

شود،  یا »رهبر ملت« شناخته می  الباسیعنوان  نظربایف است. در حالی که او همچنان به

ی سیاسی پایان داد. از سال  ی او بر صحنهخروج او از شورای امنیت به تسلط سی ساله

کرد، اما اکنون قدرت  سلف خود حکومت می  یجمهور توکایف در سایه، رئیس2019

روابط  او با حمایت روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی تثبیت شده است. احتماالً 

های شوروی سابق دنبال خواهد شد. اگرچه توکایف تاکنون تر با دیگر جمهوری نزدیک

اعتماد«  ابلرهبری کشوری را برعهده داشته است که )به قول تونی بلر( »متحد وفادار و ق

شود، رویدادهای اخیر ممکن است تصویر او را در غرب تغییر دهد. مانند  شناخته می

نفع یک لوکاشنکو، او ممکن است تصمیم بگیرد که سیاست خارجی چندجانبه را به 

محورتر کنار بگذارد و همزمان سرکوب مخالفان داخلی را تحکیم کند.  -سیاست روس

با    -»دستورکار جدید قزاقستان«    -ت اقتصادی توکایف  ی اصالحادر عین حال، بسته

هدف جلوگیری از دور دیگری از اعتراضات مردمی است. این برنامه متعهد به کاهش  

چنین   است.  زندگی  کیفیت  بهبود  و  اشتغال  افزایش  تورم،  کنترل  درآمدی،  شکاف 

زمانی که    مدت تنش ها را کاهش دهد. با این حال، تااقداماتی ممکن است در کوتاه

یعنی کشور پساشوروی   –رئیس جمهور تمایلی به کنار گذاشتن الگوی اساسی نظربایف  

اقتصادش تحت سلطه  نداشته باشد،    -خارجی است    یی سرمایهاستبدادی که رأس 

 های جدید مقاومت پدیدار خواهد شد. چرخه 

 پیوند با منبع اصلی: 

Kazakhstan’s Unrest 

https://newleftreview.org/sidecar/posts/kazakhstans-unrest
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  ی هاتیروا  دنی شن  یاست و نسل جوان امروز، تشنه  اریبس  جوابیب  یِخیتار  االتؤس

روا  یواقع  طرفانه،یب هر  به  اعتماد  اساساً  هرچند  بغض.  و  حب  بدون    یخیتار  تیو 

شدت کمرنگ شده است، اما هنوز، زمان  به  ران،یمعاصر ا  خیتار  یخصوص در عرصه به

معاصر را   خیو فارغ از تعصب، تار منصفو محقق، با نگاه   نصاف باا ی هااست تا قلم یباق 

  .دهندکنند و به ابهامات و نکات کور آن پاسخ ب یواکاو

تالش    ، یجانیقلم اکبر آذربا در آبادان« به  یتا حکومت کارگر  خی»از جنبش    کتابِ

  شگاه یپاال  ش یداینفت از زمان پ   یمبارزات جنبش کارگر  خ یاز تار  ی دست اول  تیدارد روا

  ی پس از کودتا  ومی شدن نفت و عقد قرارداد کنسرس  ی تا مل  خورشیدی  1291آبادان در  

دست اول  یمصاحبه  یکتاب که بر مبنا نیاز ا یی اهارائه دهد. در بخش 32مرداد  28

از مبارزات   یشده، اطالعات دست اول  میآبادان تنظ  شگاهیپاال  یبا کارگران بازنشسته 

طور مشخص دو اعتصاب و به  یرضاخان  یکتاتوریکارگران صنعت نفت در دوران بعد از د

و    زدهشتاب  یهایریگجه یبدون نت  هات یروا  نیکاش، ایا. اما  میابییم  1325و    1308

 جه یلف به سراغ نتؤ و م  دادیم   لیکتاب را تشک  یحجم عمده  ،یخیگاه فاقد ارجاع تار

  .ندارد یهمخوان ی خیمرجع و سند تار چیبا ه در مواردیکه  رفتینم  ییها ی ریگ

 نیاز ا  یمعاصر، به برخ  خیتار  یکاونده  کیاز نگاه    میدار  نیبر ا  ینوشتار سع  نیا  در

  دیتاک  کهن ی. ضمن امیکتاب بپرداز  نیلف اؤم  یهایبند و جمع  یریگ  جهیابهامات در نت

  ن یو بر ا  ددار  یجنبش کارگر  یدغدغه  صاحب این قلم نیزنکته الزم است که    نیابر  

 یجمع  ازاتیاز امت  بسیاریکارگران،    ی خیتار  ی هایاز خودگذشتگ  ون بد  است کهباور  

و جمعه   یکار  لیاز حق تعط   اراتیامت  ینمونه در آبادان، همه  یبرا  .قابل دسترس نبود

ا  یکار ا  یبرا  ی سازمان  یهاخانه  جادیتا  باشگاه  یرانیپرسنل  تفر  ی رفاه  یهاو    ی حیو 

و مشارکت    یسازنهیزمگذشته از    . بوده است  یمبارزات جنبش کارگر  نیهم  یجه ینت

  .ها،یسیخروج انگل وشدن نفت  یملدر جنبش 

  « یخیتار  یهاو »فاکت  «ینیع   یها»فاکت  یکتاب را به دو دسته   نیا  مستندات  اگر

دست اول    اتیها و روابر مصاحبه  یکه مبتن  ی نیع   ی هادر بخش فاکت  م، یکن  میتقس

است، ه نم  م یندار  یبحث  چیکارگران  آن  میتوانیو  ترددر مورد صحت  داشته    یدیها 

  یجانبدارانه   یهاقضاوت  ا یدچار لغزش، ابهام،    یرددر موا  ، یخیتار  یهااما فاکت  میباش
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. نخست به انتهای کتاب  کنم یاشاره م  نمونه از این مواردشده است. به چند    یسطح

  گردم.اشاره و سپس به آغاز کتاب برمی

 ب یبرگ آن، که بعد از ترور رزم آرا و تصو  نیکتاب و در آخر  نیا  پایانیفصل    در

»به نقش    کهنیبر ا  د یتاک  یلف براؤم  ،اختصاص داردشدن نفت در مجلس    یقانون مل 

  یخوبشدن بهیمل  انیآبادان در جر ی هاشگاهیکارگران نفت و پاال ی کاهایمبارزات سند

از    زده ارائه شده شتاب  یریگجهیاند« چند نتبرده  ادیتوجه نشده و کارگران را اساساً 

در    شد یم  ینیبشی پاراگراف کتاب آمده »همانطور که پ   نیدر آخر  ،نمونه  یبرا  .است

استعفا  بهشتیارد  13 از  نخست  یپس  به  را  مصدق  محمد  دکتر  شاه   ی ر یوزعالء، 

اند؛ چطور مشخص است که شاه قرار صورت داده  یرا چه کسان  ی نیبشیپ   نی. اد«یبرگز

  ی نیشاهدان ع   یو حت  یخیمعتبر تار  یهاتیروا  یکنند؛ همه   ریوزبوده مصدق را نخست

نما  ی کی  ی القول هستند که وقتمجلس در آن زمان، متفق طرفدار دربار و    ندگانِیاز 

مل امامیمخالف  )جمال  پ ی شدن  مصدق  محمد  به  خود   یریوزنخست  شنهادی(،  داد، 

گود   رونیب  خواهدیو م   ردیپذ یتصور بودند که او نم  نیبر ا  گرانی و د  شنهاددهندهیپ 

و همچنان انتقاد کند؛ اما »قبلتمِ« مصدق، همه را مبهوت کرد و در واقع تمام    ستدیبا

  محمدرضا  کهی به طور  ،جا خوردند  رش،یپذ   ن یموافق دربار و شخص شاه از ا  ندگانینما

پهلو برا  یگری که شخص د  یشاه  ، در مقابل عمل  داشت  در نظر  یرینخست وز  یرا 

نخست مجبور شد حکم  و  گرفت  قرار  کند  یریوزانجام شده  امضا  را    . محمد مصدق 

مرداد   28های بعد از کودتای  شرایط بسیار متفاوت از وضعیت سالکه    ی هم در زمانآن 

از ناگزیر  شاه  و  بود  دیکتاتوری  هؤم  .دبو  یظاهرساز  و  به  کتاب  ا    کی  چیلف   نیاز 

بوده   کا یآمر یحت ا یو  شاه  یبعد یمصدق، مهره ایاشاره نکرده و گو ی خیتار ی هافاکت

 .شود ریوزقرار بوده نخست  همان ابتداو از 

کتاب ناگهان    ت یهم در کتاب هست که کل روا  ی، جمالت تعجب آورتر ادامهدر  

مهمان خاتمه  تابدییجا  در  »بالفاصله  و   استمداریس  من«ی»هر  کا یآمر  1330  رماهی: 

متحده    االتی درصد نفت به ا  40  شنهادیدادن پ   یجمهور ترومن را براسیرئ  ی ندهینما

  23  یشهدا  ادبودی حزب توده جهت    میعظ  هراتروز تظا  نیفرستاد و در هم  رانیبه ا

تظاهرات پاسخ    نیبرگزار شد و ا  یاسابقهیو ب  میآبادان در تهران به شکل عظ  1325  ریت
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  ی پاسخ منف  منیبهانه به هر  نیبود و دولت مصدق به هم  کای»نه« حزب توده به آمر

نها   ولی  …داد پ   کایآمر  تیدر  رد  از  براساس    شنهادش،یبعد  انگلستان   40  نیهمبا 

 .« شد ییمنعقد و اجرا 1334 ومیکه بعدها در کنسرس دیدرصد به توافق رس

مهم  کتاب    جانیهم سر  زده شتاب  یبندجمع  نیا  شود؛یتمام  کل    عیو  که 

را در چند    ی غرب  یها با ابرقدرت  رانیو مردم ا  ونیدولت مصدق، مل  ینفت  ی های ریدرگ

بحث    یجا  دهد،یم   تقلیلکارگران آبادان  مبارزات  کوتاه به نفع حزب توده و    یجمله 

منتشر شده،    کایآمر  خارجهکه از خود وزارت    یاسناد  یحت  یسند  چیاوالً ه  .دارد  اریبس

 40سهم    شنهادیشدن نفت، با پ یدر چند ماه اول بعد از مل  منیکه هر  کندینم  دییأ ت

بعد از   یهاماهنخستین  در آن    .به تهران آمده باشد  کا،یآمر  ینفت جنوب برا  یدرصد

و شرکت نفت   رانی ا  انیم  تیبراساس حکم  هاشنهادی پ   یشدن نفت، همهیمل  بیتصو

همان قرارداد   یبرمبنا  س،یو انگل  رانیاختالف ا  یلهأ مس  شدیتالش م  وبود    یسیانگل

نفت، به سرانجام برسد    شدن یمل  حیو بدون ذکر صر  یآرامکو با عربستان سعود  50-50

با مشاورانشان    یرا پس از همفکر  شنهاداتیپ   نیاز ا  ک ی  چیغلط، مصدق ه  ایکه درست  

 . رفتینپذ گرانیو د گانیشادکتر  ،یفاطمدکتر از جمله 

که    و آن این  است  یتربزرگ  اریبس  خطای تاریخی ،  زدهشتاب  یریگجهینت  نیدوم

را  منیهر شنهادیآن بوده که مصدق پ میادعا شده به خاطر حزب توده و تظاهرات عظ

که  !  رفتینپذ پرسید  هرباید  از  بس  من،یبعد  رسم  یگرید  اریواسطان  چه    یچه  و 

تظاهرات   ودههربار حزب ت  ایدهند آ  صلهیآمدند تا جنجال نفت را ف  رانیبه ا  یررسمیغ 

پ  مصدق  که  حکم  یشنهادهایکرد  و  نپذ  تیصلح  پ  رفت؟ یرا  ظاهراً   یشنهادهایچرا 

»استوکس« مهردار سلطنت  بانک جهان  ینشد؛ چرا وقت   رفتهیپذ  ای تانیبر  یمقبولِ    ی از 

پ  دار استخراج و عهده  ی الملل  نیب  یعنوان نهادبانک به  نیدادند که ا  شنهادیآمدند و 

 on  سندیقرارداد بنو  نشدند در  یراض  نکهیفقط به خاطر ا  صدقم  می فروش نفت باشد، ت

behalf of Iran  رفتندیرا نپذ  شنهادیپ   م، یکنیکار را م  نیا  رانیما از جانب دولت ا  یعنی  

 استمدارانی، بارها س32مرداد    28  یشدن نفت تا زمان کودتایو امضا نکردند؟ بعد از مل

از  کی چیآمدند اما دولت مصدق ه ران یبه ا یرگواسطه  یبرا یالملل نیو اقتصاددانان ب

درصد نفت را به    40  خواستیمصدق م   میادعا کن  کهنیا  . رفتیرا نپذ  ها شنهادیپ   نیا

داشت و چون    نینفت را در خورج  یدرصد  40  میتقس  شنهادیپ  منیهر  ا ی بدهد    کایآمر
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ا در  توده  منف  رانیحزب  جواب  کرد،  گرفتند،    یتظاهرات  و  جز دادند  به  چیزی 

 های تاریخی نیست.گرایی و نگاه جزمی به واقعیتتقلیل

گروه خاص قرار ندارد و   کیدر سبد    خ،یتار  تیو موفق  بخت  یهامرغتخم  یهمه

نه   میدار  جمعبر    د ی کأ )ت  و همراهانش  ها محمد مصدقدر آن سال  رد؛ یگیقرار هم نم

 چیحاکم بر کشور، اصوالً ه یمل خودشان و در اثر جوّ  یاعتقاد یارهایفرد( براساس مع

و کارگران مبارز و آگاه    کارگراننقش مبارزات    البته.  رفتندیرا نپذ  ایمصالحه  دشنهایپ 

نم هم  دهیناد  توانیرا  کارگران  بوده   شهیگرفت؛  صحنه  ادر  اما   یهمه   یکهنیاند 

بدان  هادستاورد توده  حزب  آنِ  از  واقع  م،یرا  حزب در   نیهم  نکهیکماا  .است  تیقلب 

  ازیمت( و دادن ایشورو   ریخارجه اتحاد جماه  سریبه نفع کافتارادزه )معاون کم  1323

که در    نیسنگ  یتظاهرات  .در تهران به پا کرد  یمیتظاهرات عظ  ،ینفت شمال به شورور

بود    ن یهم اسران حزب توده  برخی  استدالل    . برپا شد  یشورو  یهاتانک  تیحما  یهیسا

هم   انفت شمال ر  دیو انگلستان است، با  هاست یالیامپر ارینفت جنوب در اخت  یکه وقت

وقت مجلس    تیمصدق و اقلدکتر  همان زمان    .تا توازن برقرار شود  دیبده  یبه شورو

  گرینفر قطع شده، دست د   کیدست    کیاست که چون    ن یاستدالل مثل ا  نیگفتند ا

در مجلس وضع کردند که دادن هر   یقانون قرار شود و فوراًتا توازن بر میرا هم قطع کن

مثبت«   ی»موازنه   استِیاست، در واقع به س  یرقانونیمجلس غ   ینفت بدون مصوبه  ازیامت

  ی نیع   ن. شاهدادندیرا برگز  «یمنف  ی»موازنه   استِیس   یدرستنه گفتند و به  هایاتوده

جالل  از زبان  اند؛ ازجمله  تظاهرات، مشاهدات خود را مکتوب کرده  ن یو حاضران در ا

تظاهرات    یروس  یها تانک  یهیسا   ریز  دم ید   ی وقتکه    خوانیم یم  ی ملک  لیال احمد و خل

کنار    م یکرد  ی و سع  م یاشرکت کرده  یاعتراض  نیحالمان بد شد که چرا در چن  م، یادهکر

جزم   !  میبکش از  فارغ  باید  تاریخی  پژوهش  حزبی نگرییک  و  ایدئولوژیک  های 

 سویه گزارش کند.های تاریخی را یکواقعیت

این حزب  از به  مربوط  تارمیگذریم  سایر مسایل  سف  اهیلوح س  خ، ی.    ست؛ین  دیو 

کنش  برهم  یعرصه   خیتار  ست؛یدشمنان ما« ن  با  »ما و همفکران  ییِزورآزما  یعرصه 

  یسازبتباید از  و    ستیو بت ن  گناه یب  خ، یدر تار  ینهاد  ا ی گروه، فرد    چ یهاست؛ هتیواقع

نه حزب توده و    و  ،در تمام موارد حق داشتند  ونیمصدق و ملدکتر  نه    دست برداریم.



 خواهد ی تازه م  یهانفس  خیتار 460 

ا  .طرفدارانش است،  که نیضمن  آن  گواه  کتاب  این  از  بزرگی  بخش  که  طور    همان 

  یخیتار  ی هابت  نیاز ا  شتریمراتب ببه  تواندیشده، م   ده یتردکم  ی روهاین  یرگذاریثأ ت

  شگاه یمقابل درب پاال   وشده    اد یکتاب از او    ن یکه در ا  ی رانیهمان زن عرب ا  مانند    .باشد

  ی نقش  د یبدون تردهایی  چنین چهره  . رسدیدست مزدوران شرکت نفت به شهادت م  هب

 پشتوانه یب  یهایبندو جمع  یسازشود؛ اما با ساده  دهی د  د ید که باندار  خیدر تار  لیبد یب

  .میرسینم یی به جا  ،یخیتار یاز ماجراها یفقط بخش دنی با د زدهشتاب و

ادعا    57  یدر صفحه   مثالً   . باز هم هست  هایکسونگریدست    ن یکتاب، از ا  نیا  در

فعاالن    یریموجب دستگ  1308در سال    هاوابسته به آن   یهاان یو جر  ونیمل  کندیم

  چیو ه  برد ینم  ییادعا  ونیمل  نیاز مشخصات ا  ی نام  چیاما ه  .آبادان شدند  یی کایسند

نمی  زین  یسند کسان   ونیمل  ن یا  دیگوینم  شود.ارائه  موجبات   یچه  چطور  و  بودند 

گروه شده و از    کیاتهام متوجه    کیرا فراهم آورند؛ فقط    هاست یکالیسند  یریدستگ

  است. آن عبور کرده

ها صرفنظر شدن کالم، از آن   ی از طوالن  زیپره  یهم هست که برا گرید  اریموارد بس

 . میکنیم

 ی رینظیپررنگ و ب  اریبه خصوص در صنعت نفت، نقش بس  رانیا  یکارگر  جنبش

ضمن   ست؛ین  یشک  چیه  نیداشته است، در ا  یو کارگر  یمل  یخیتار  یدر دستاوردها

جنبش   خیاز تار ینورتاباندن بر بخش یبرا ی جانیآذربااکبر  یتشکر از نشر پرسش و آقا

بر روح خسته و خم  یهانفس  میدواریام  ،یکارگر   دهی معاصرمان دم  خ یتار  یوده تازه 

 .میدیرس نجایو چه شد که به ا می کجا بود م،یکه بود م، یشود تا بدان
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 مقدمه 

اوایل دهه ی علوم که دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته ، هنگامی1970ی  در 

کامپیوتر در دانشگاه تگزاس در آستین بودم، از سوسیالیست جوان دیگری که گمان  

کافهمی در  ما  چیست؟«  »سوسیالیسم  پرسیدم:  باشد،  خوانده  من  از  بیشتر  ای  بردم 

پرتقال خود را به سمت  که لیوان آب ینشسته و مشغول صبحانه خوردن بودیم. او درحال

دهانش گرفته بود، اعالم کرد: »در سوسیالیسم، از شیر آب برای همگان شربت پرتقال  

 جاری خواهد شد!«

به آن گفتگوی کوتاه می امروز  پندارهاندیشم، احساس میوقتی  ی کنم که شاید 

داری  وفور و رونق سرمایه  وبوی موج طوالنیِدوست من از سوسیالیسم بیشتر به رنگ 

داری که پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و با  آغشته بود، عصر طالیی سرمایه

وری به پایان رسید، تا این فرض مارکسی که بهره  75- 1973های  رکود جهانی در سال

 کند. هرچه باالتر نیروی کار، پایه و اساس مادی را برای سوسیالیسم مهیا می

سرآغاز موجی طوالنی    1975-1973های  دانیم، رکود جهانی ساله میطور کهمان

متحده که داری صنعتی بود. نرخ رشد اقتصادی ایاالتاز افول نسبیِ اقتصادهای سرمایه

دوره بالغبه  73-1950ی  در  متوسط  %طور  در  می  5/2بر  طور به  2007-1973شد، 

آغاز   2007رگ« که در دسامبر  ( »رکود بز1نوشت  بود. )نک. پی  93/1متوسط تنها %

رسید. نُه سال طول   %10به    2009شد، این روند را بدتر کرد، زیرا نرخ بیکاری در اکتبر  

،  2018عالوه، در ماه مه  برگردد. به  %1/4به    2017کشید تا نرخ بیکاری در دسامبر  

تر  بود که در سطحی پایین  %2/79ها  های کاری آنساالن در عنفوان سالدرصد بزرگ

اوایل سال    %3/80از   )ایروین،  2007در  به  (. خوش2018  1قرار داشت  نسبت  بینی 

اندازهای اقتصادی  تنها همراه با محو چشمآینده، جای خود را به بدبینی داده است که نه

ی بخش اعظم حیات بر  تر است، بلکه بحران جهانی که آیندههای جوانبهتر برای نسل

 کند، نیز به آن دامن زده است.ی زمین را تهدید میکره

سرمایه حاکم  دادهطبقات  پاسخ  وضعیت  این  به  نئولیبرالیسم  با  حملهدار  ای اند؛ 

و سازمان زندگی  علیه سطح  بهگسترده  مردم کارگر،  اتحادیههای  های کارگری،  ویژه 
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برای وارد کردن هر چه بیشتر حیات اجتماعی به درون سپهر روابط بازار، ازجمله با  

برنامهکا قطع  طریق  از  دولت  کارکردهای  خصوصی هش  و  اجتماعی  در  های  سازی. 

سوی جناح  داری صنعتی بهای در کشورهای سرمایه سیاست، حرکت آهسته اما پیوسته 

ای به  طور فزایندهگرا و راست افراطی بهراست وجود داشته است. احزاب سیاسی راست

منتقل شدهکانون سیاست سرمایه غرب  آنداری در  اصلی  که  اند. شعار  است  این  ها 

ویژه بیکاری، ناشی از مهاجرانی است  های اقتصادی و اجتماعی، بهبسیاری از نابسامانی

گونه حقوق مدنی یا انسانی  عنوان منبع نیروی کار ارزانی بدون هیچها بهکه برای دهه

 گرفت یا اخراج کرد.   توان به میل خود به کارها را میاند و آنمورداستفاده قرار گرفته 

ایاالت ریاستدر  کارزار  اساسی  ارکان  از  یکی  مسئله  این  جمهوری متحده، 

ی ناسیونالیست اقتصادی )سفیدپوست( او بود.  گرای دونالد ترامپ و محور برنامهراست 

پی اقتصاد 2نوشت  )نک.  تحلیلگران  اعظم  بخش  و  لیبرال  سیاستمداران  مقابل،  در   )

ا به مخالفت برخاستند که نرخ باالی بیکاری عمدتاً به دلیل رشد  کالن با طرح این ادع 

 فناوری است.

گزارش  روزها  گیگ« این  »اقتصاد  ظهور  مورد  در  زیادی  می  2های  گوش  رسد به 

پی نک.  تعریف،  خانواده3نوشت  )برای  بحران  دلیل  را  آن  برخی  که  کارگری  (  های 

ار کار هنوز محل مناقشه است. )برای بحث  دانند، گرچه دامنه و میزان تأثیر آن بر بازمی

پی نک.  بااین4نوشت  مختصر،  دراین(  اندکی  اختالف  روند  حال،  که  دارد  وجود  باره 

شرکت مشاوره و    4کینزی اند کمپانی، در حال شتاب گرفتن است. مک  3خودکارسازی 

درصد   80کشور که حدود    46با پیمایش    2017پژوهش اقتصادی، در گزارش ماه مه  

فعالیت کاری نتیجه   2.000کنند و بررسی بیش از  نیروی کار جهانی را نمایندگی می

»حدود  می همه   60گیرد:  از  دستدرصد  مشاغل،  را   30کم  ی  کار  فرایند  از  درصد 

 های موجود خودکار ساخت.«توان بر اساس فناوریمی
 

2. Gig economy 

داری، خودکارسازی و سوسیالیسم: کارل مارکس در باب فرآیند سرمایه* این جستار برای نخستین بار تحت عنوان »

 منتشر شد.  2018ژوئن  14در  شناختیی سوسیالیسم بومجایگاه ما در جهان: نشریهکار« در 
3. utomation 

4. McKinsey & Company 
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پایه بر  جستار،  این  کردر  خواهم  استدالل  مارکس  سیاسی  اقتصاد  نقد  که  ی  د 

روباتیک شامل  شیوهخودکارسازی،  تاریخیِ  گرایش  »اقتصاد گیگ«،  رشد  و  ی سازی 

داری است که عمیقاً ریشه در پویایی انباشت سرمایه و فرآیند کار دارد.  تولید سرمایه

ی مارکس را در باب خودکارسازی که ، من رئوس نظریه 1( در بخش 5نوشت )نک. پی

اختصار  ، به2کنم. در بخش  گیرد، ترسیم میسرچشمه می  داریاز پویایی انباشت سرمایه

نحوه مورد  در  بحث  نظریه به  ارتباط  نظریهی  با  مارکس  خودکارسازی  انقالب ی  ی 

ی تاریخ سوسیالیستی ، به برخی از جوانب توسعه 3پردازم. در بخش  سوسیالیستی او می

عدول از نقد مارکس بر    کنم که تا حد زیادی بازنمودی خودکارسازی اشاره میو نظریه

 6ی انحصاریکار و سرمایهبه نام    5توجه اثر هری بریورمن آن هستند؛ با استثنای قابل

ی رسانم که نظریه، بحث را با برخی از سؤاالت کلیدی به پایان می4(. در بخش  1974)

شناختی ی سوسیالیسم بوممارکس راجع به کوشش برای تدوین نظریه  خودکارسازی

عنوان بخشی از ی انسانی بهای یکپارچه را در مورد جامعهمطرح کرده است که نظریه

 آورد. ی زمین و نه سرور مطلق آن در نظر میسازگان سیارهبوم

 داری مارکس ی خودکارسازی سرمایهنظریه.  1

لوکزامبومانه رزا  که  کتاب  طور  در  چیسترگ  -(  1907/1970)  7اقتصاد 

دموکرات آلمان که پس از های او برای اعضای حزب سوسیال ای از سخنرانیجموعه م

شد منتشر  وی  می  - مرگ  بهاستدالل  اقتصاد  ظهور منزله کند،  با  همراه  علم  یک  ی 

سرمایهشیوه  تولید  در  ی  مردم  میان  اقتصادی  مناسبات  زیرا  آمد،  وجود  به  داری 

داری، شفاف بودند و مناسبات بازار عمده نبودند. مارکس  های تولید پیشاسرمایهیوه ش

ای، نیروی کار و  داری را با گسترش بازار برای کاالهای سرمایهی تولید سرمایهشیوه 

. بنابراین، روابط اقتصادی  کردکاالهای مصرفی و تجملی، و تولید برای سود، تعریف می

گردند. این امر باعث پیدایش  تر و رازآمیز میمراتب پیچیدهاز طریق عملکردهای بازار به

داریِ در حال ظهور ی تولید سرمایهاقتصاد سیاسی کالسیک شد؛ علم بورژواییِ شیوه
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درباره را  نظریات  از  بااینکه شماری  داد.  و گسترش  بسط  انباشت،  و  ارزش  ل،  حای 

داری، قادر به  ی تولید سرمایهدانان کالسیک به دلیل تعهد خود به شیوهاقتصادسیاسی

( اثر اصلی 6نوشت  داری نبودند. )نک. پیفراتر رفتن از رازآمیزگریِ روابط بازار سرمایه 

دهد.  ی مدنی ارائه می، نقدی بر اقتصاد سیاسی و اساس اقتصادیِ جامعهسرمایهمارکس،  

شده در طی  داریِ خلقعنوان منبع سود سرمایهتحلیل ارزش اضافی به  سهم کلیدی او

 فرآیند تولید بود. 

متمرکز  تولید  فرآیند  و  شیوه  بر  را  سیاسی  اقتصاد  از  خود  نقد  مارکس  چرا  اما 

تفصیل توضیح  فیلسوف مارکسیست روسی به  پلخانف  گئورگیطور که  ساخت؟ همان

ی تاریخ  (، پاسخ در نظریه 1895تر، نک.  تر و مفصل؛ برای شرح طوالنی1901دهد )می

به  که همچنین  نظریه  این  است.  نهفته  تاریخ مارکس  از  ماتریالیستی  برداشت  عنوان 

می میشناخته  تصریح  شیوهشود،  که  حیکند  عمومیِ  فرایند  تولید،  اجتماعی،  ی  ات 

تحت را  فرهنگی  و  میسیاسی  قرار  همانالشعاع  در  دهد.  انگلس  و  مارکس  که  طور 

سیاسیمقدمهپیشگفتار   اقتصاد  نقد  بر  انسان  ای  »آگاهی  کردند،  که  بیان  نیست  ها 

تعیین می را  آنوجودشان  اجتماعی  بلکه وجود  آگاهیکند،  تعیین هاست که  را  شان 

( بنابراین، تمرکز مارکس بر فرآیند  37-36: صص. 1859کند.« )مارکس و انگلس، می

متفاوت میتولید سرمایه فرآیند  است که شامل دو  ارزش داری  کار که  فرآیند  شود: 

افزایی که در آن، ارزش کاال  شود، و فرآیند ارزش مصرفی در آن برای بازار تولید می

عنوان سود  دار به هشده توسط سرمای)ارزش محصول( در بازار و ارزش اضافیِ تصاحب

عنوان ( در شرایط عادی، سپس سود خالص مجدداً به7نوشت  یابد. )نک. پیتحقق می

سرمایه از  افزایشبخشی  و  جدید  سرمایهی  مییافته  بازتولید  گذاری  به  که  شود 

گیرد. برای هدف این  ترتیب شکل میاینانجامد. فرآیند انباشت بهی سرمایه میگسترده

 کنم. ر فرایند کار تمرکز میجستار، من ب

 ارزش اضافی 

نظریهبااین کالسیک  سیاسی  اقتصاد  شسته حال،  دربارهای  صنعتی  ورفته  سود  ی 

ی ارزشِ کار مارکس متمرکز بر این کشف او است که  نداشت. بسط و گسترش نظریه 

https://www.marxists.org/glossary/people/p/l.htm#plekhanov
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ای« است که »ارزش مصرفی آن از ویژگی منشأ ارزش بودن  نیروی کار، »کاالی ویژه

کار« است. )مارکس،    8یافتگی ردار، و بنابراین، مصرف شدن بالفعل آن همانا شیئیتبرخو

که نیروی کار منشأ ارزش اضافی  مارکس برای نشان دادن این  9( 270: ص.  1867/1976

به  ی کاالها، ازجمله نیروی کار،  و درنتیجه سود صنعتی است، فرض گرفت که همه
که بفهمیم  ه در درازمدت صادق است. برای این ، موضوعی کشوندارزش خود مبادله می

ی تولید صنعتی را که طبق نمودار فرآیند زیر تعریف شده است، در نظر چگونه، چرخه 

)مواد خام، ابزارهای کار، نیروی کار( و    Cاند،  ی پولیسرمایه  'Mو    M(  1بگیرید که )

C'  محصول( کاالها هستند، و(P  کند. تولید را مشخص می 

M—- C …. P ….. C’ —- M’    M’>M (1) 

استحاله  فرآیند  نمودارْ  این  راست،  به  چپ  از  حرکت  سرمایهبا  پولی  ی    Mی 

میسرمایه نشان  را  صنعتی  سرمایهدار  شرکت  وسیله   Cدار،  دهد.  است که  تولید  ی 

را   Pخرد و فرآیند تولید ( را می8نوشت ی خام و ابزار کار( و نیروی کار )نک. پی)ماده

  'Mاست که در بازار به بهای    'C( نتیجه محصول  9نوشت  کند. )نک. پیمدیریت می

تر باید بزرگ  'Mدار صنعتی بخواهد سودی ببرد،  شود. آشکارا اگر سرمایهفروخته می

ی وام  سرمایه-ی بهره با نرخ رایج بر پولاضافهبه  Mتر، باید از  طور دقیقباشد )به  Mاز  

افزایی سرمایه،  زمان ارزشی زمین برای مکان تولید برای مدتاره، و اجMشده  گرفته

داران منفرد موفق به کسب  ( البته، تمام سرمایه255: ص.  1867بیشتر باشد(. )مارکس،  

از آنسود نمی به ورشکستگی میشوند و برخی  اقتصاد سرمایهها  اما در  داری افتند. 

سرمایهحیث من درآمد  مجموع  صالمجموع،  سرمایه 'Mنعتی،  دار  از  بیشتر  پولی  ،  ی 

شود. به خاطر  دار منتهی میی سرمایه، است که به سود برای طبقهMشده،  پرداخت 

ها، کل ارزش اضافی تولیدشده در کل  داری درون و میان صنایع و بخشرقابت سرمایه

ی اقتصاد( در بین  گیری نرخ عمومی سود )در کل گسترهصنایع در طی فرآیند شکل

( بر این اساس،  10- 8: فصل  1894/1981شود. )مارکس،  های اقتصادی توزیع میشبخ

 
8 Objectification 
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سرمایهشرکت مادون  های  تولیدشان  که  تنظیمداری  تولیدکنندهشرایط  - است    ی 

 10های باالتر بازتولید )با احتساب کیفیت( را در صنعت دارند )شیخ،هایی که هزینهن آ

شود. یعنی  نرخ عمومی سود عایدشان می  نرخ سود کمتری نسبت به  - ( 265: ص.  2016

 های کمتر رقابتی، کمتر.کنند و شرکتهای بیشتر رقابتی، بیشتر دریافت میشرکت

سرمایه سود  خاستگاه  با  بنابراین،  تولید  فرآیند  در  تولیدشده  اضافی  ارزش  دار، 

رزش  ی کارگر است؛ یعنی ارزشی که مافوق و ورای اکارگیری قدرت مولد ثروتِ طبقهبه

شود.  آالت( با استفاده از نیروی کار )کارگر( تولید میی خام، ماشینی تولید )مادهوسیله 

سود،  عمومی  نرخ  مافوق  و  فراتر  سود  اضافی،  سود  برای  جستجو  این،  بر  عالوه 

 راند. پیش میجویی در نیروی کار و درنتیجه، خودکارسازی را به های صرفهفناوری

 استثمار

به فرآیند خودکارسازی، الزم است که فرآیند  برای تحلیل و نظریه راجع  پردازی 

طور که مارکس استدالل  استثمار نیروی کار مورد کندوکاو بیشتری قرار گیرد. همان

کرد، »ارزش نیروی کار همانند هر کاالی دیگر بر اساس زمان کار الزم برای تولید و  

ویژ کاالی  این  بازتولید  میبنابراین،  تعیین  )مارکس،  ه  او   11( 274: ص.  1867شود.« 

داد.  تشخیص  کار  نیروی  ارزش  تعیین  در  را  اخالقی«  و  تاریخی  »عنصری  همچنین 

ی کارگر، »خود محصول تاریخ است و بنابراین تا حد زیادی به سطح  نیازهای طبقه

)همان: ص.   است«.  وابسته  یافته،  دست  آن  به  کشور  یک  که  )نک.    12( 275تمدنی 

( بنابراین، ارزش نیروی کار توسط عوامل تاریخی، نهادی و فنی، تعیین  10نوشت  یپ 

 شود. می

ی کارگران، کار روزانه دارانه ( برای تحلیل استثمار سرمایه10، فصل  1867مارکس )

زمان موردنیاز  را به دو بخش تقسیم کرد: زمان کار الزم و زمان کار اضافی. اولی مدت

شده در تولید اضافی،  زمان صرف( و دومی مدتVزش نیروی کار )برای تولید معادل ار

 
10 Shaikh 

 .200همان: ص.  11
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(، است. مارکس نرخ استثمار کارگر )که نرخ ارزش اضافی نیز Sیعنی ارزش اضافی )

، تعریف کرد.  S/Vعنوان نسبت زمان کار اضافی به زمان کار الزم،  شود( را بهنامیده می

تر  (، هر چه روز کاری طوالنیV)  ست که با توجه به مدت ثابت زمان کار الزمبدیهی

باالتر خواهد    S/V( بیشتر خواهد بود و نرخ ارزش اضافی  Sباشد، زمان کار اضافی )

رفت. با توجه به این موضوع، مارکس میان دو نوع استخراج ارزش اضافی از کارگران 

 شود: مطلق و نسبی. تمایز قائل می

 ارزش اضافی مطلق

مطلق اضافی  اولیه1867)مارکس،    ارزش  مراحل  با  سوم(  بخش  توسعه ،  ی ی 

اروپای 11نوشت  داری همراه است. )نک. پیسرمایه ( مارکس این مراحل را در مورد 

  13ویژه انگلستان، تحت مطالعه قرار داد که در آن، تولید به شکل »همیاری« غربی، به

 ی که داری« نامید، جایی آغاز تولید سرمایهآمد. او »همیاری« را »نقطه درمی

یک در  هم،  با  که  کارگران  از  بزرگی  یکشمار  در  )یا  زمان،  مکان 

تولید یک نوع کاال تحت  عبارتبه برای  تولید(  از  دیگر، در قلمرو واحدی 

 14( 441کنند... )همان: ص. دار با هم کار میفرمان یک سرمایه

 ی بیشتر »همیاری« است.توسعه 15»تولید کارگاهی«، 

ها در شود. این پیشههای مستقل و متفاوت زاده می... از ترکیب پیشه

شوند تا  سویه میدهند و یکی معینی استقالل خود را از دست مینقطه 

آنجا که فقط به عملیاتی جزئی و مکمل در فرایند تولید یک کاالی ویژه  

فرد گردند... آن پیشه را به عملیات جزئی و گوناگون تجزیه و منبدل می
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کند که هرکدام به کارکرد اختصاصی  ها را مستقل میسازد و تا آنجا آنمی

 16( 457شوند. )همان: ص. کارگری مشخص بدل می

»دوره را  مرحله  آن  که  میمارکس  کارگاهی«  تولید  که  ی  بود  معتقد  نامید، 

اواسط سده از  انگلستان  در  کارگاهی«  »تولید  و  آخر »همیاری«  ثلث  تا  شانزدهم  ی 

 17(455ی هجدهم کارکرد داشتند. )همان: ص. هسد

 ارزش اضافی نسبی 

تبعیت  داری در انگلستان زمانی تفوق یافت که  ی تولید سرمایهبرای مارکس، شیوه

شد. »صورت مبتنی بر ارزش اضافی مطلق    19تبعیت صوری کارجایگزین    18واقعی کار

است که من   از سرمایههمان چیزی  کار  طور به نامم، چراکه فقط  می  تبعیت صوری 
 (. 1025: ص. 1864/1977های تولید قبلی متمایز است...« )مارکس، از شیوه  صوری

بندی  داری در هر صورت ی تولید سرمایهکه شیوه مارکس استدالل کرد که برای این

های تولید مختلف در یک واحد اقتصادی، معموالً یک کشور( اجتماعی )کالژی از شیوه

جایگزین ارزش اضافی مطلق    ارزش اضافی نسبید، ضروری است که استخراج  تسلط یاب

 جانشین تبعیت صوری کار شود. تبعیت واقعی کارشود، یا به بیان متفاوت، 

با تبعیت واقعی کار از سرمایه، تمام تغییرات در فرآیند کار که از پیش  

ی اجتماعی  پیوندند. نیروهااند، اکنون به واقعیت میموردبحث قرار گرفته 

می توسعه  اینک  کار  کاربست بارآورِ  بزرگ،  مقیاس  در  تولید  با  و  یابند، 

داری سو، تولید سرمایهآید. از یکمستقیم علم و فناوری نیز به همراه می

ی ی تولید در نوع خویش مستقر کرده و شیوهعنوان شیوه اکنون خود را به 

ی تولیدْ خودش این شیوه  آورد. از سوی دیگر،تولید جدیدی را به وجود می

 
 .374همان: ص.  16

  همان: ص. 17.372
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توسعه اساس  و  پایه  سرمایهبه  مناسبات  بنابراین، داری شکل میی  دهد. 

ای معین در فرگشت نیروهای بارآور کار  صورت درخور آن مناسبات، مرحله 

ی دوم  ؛ مجموعه 1035: ص.  1864/1977گیرد. )مارکس،  فرض میرا پیش

 و سوم حروف ایتالیک متعلق به من هستند(

ی یت واقعی کار با انقالب صنعتی انگلستان به تحقق پیوست که مستلزم استفادهتبع

(. در  497: ص.  1867داری بود )مارکس،  ها در تولید سرمایهیافته از ماشینعمومیت

 که ( از این 1848)  20اصول اقتصاد سیاسیپاسخ به ابراز ناامیدی جان استوارت میل در  

ی هیچ انسانی  »اختراعات مکانیکی که تا به امروز انجام شده، به نحوی از رنج روزمره

 ( مارکس نوشت: 492: ص. 1867کاسته باشد«، )به نقل از مارکس،  

وجه چنین هدفی نداشته هیچداری به آالت در سرمایهاما کاربرد ماشین

ر، باید کاالها  وری کاآالت مانند هر نوع تحول دیگری در بهره است. ماشین

می انجام  خود  برای  کارگر  که  را  روزانه  کار  از  بخش  آن  و  ارزان  دهد  را 

بهکوتاه که  روزانه  کار  از  دیگر  بخش  آن  تا  کند  سرمایهتر  به  دار رایگان 

طوالنیمی ماشیندهد،  شود.  وسیلهتر  اضافی  آالت  ارزش  تولید  برای  ای 

 21(12نوشت  هستند.« )همان( )نک. پی

اش افزارهای دیگر  باید  میان  افزار در  مارکس، ماشین فقط یک  برای  کنم که  اره 

متفاوت تشکیل مینیست: »هر ماشین پیشرفته شود: دستگاه  ای از سه بخش اساساً 

 22( 494ابزار یا ماشین کار«. )همان: ص. دهنده و سرانجام ماشینموتور، دستگاه انتقال
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 آالت و فرایند کارماشین

باب   در  »فصل  کتاب  در  در  دربارهگروندریسهسرمایه«  بیشتر  مارکس  ی ، 

 نویسد:خودکارسازی و تأثیر آن بر فرآیند کار، حرف برای گفتن دارد. او می

تولید سرمایه گنجانده میهنگامی شوند،  که وسایل کار درون فرآیند 

از دگردیسیرشته  صورت ماشین گذرانند تا سرانجام بهها را از سر میای 

به  آینددرمی درواقع  ماشینیا  خودکار  نظام  را  عنوان  نظام  آن   ... آالت 

نیروی محرک خودجنبانی، به حرکت می  23ای،خودکاره این یعنی  اندازد؛ 

های مکانیکی و عقالنی است و خود  خودکاره شامل تعداد زیادی از اندام

-1857گیرند. )مارکس،  کارگران فقط نقش اعضای آگاه آن را بر عهده می

 24؛ تأکیدات در متن اصلی(692: ص. 58/7319

داری، ابزارهای کار تحت کنترل کارگر  ی تولید سرمایهی ظهور شیوه در مراحل اولیه 

 25ی پایا ی کار به جزوی از سرمایهآالت و خودکارسازی، وسیلهبودند. با پیشرفت ماشین

می کار  تبدیل  فرآیند  و  کارگر  و  نیست  کارگران  کنترل  تحت  دیگر  بهشود،  طور را 

 دهد. ای تحت انقیاد خود قرار میفزاینده

به  لحاظ  هیچ  از  ماشین  ظاهر خود  منفرد  کارگر  کار  وسایل  عنوان 

گری بین فعالیت کارگر و  وجه میانجیهیچشود. ویژگی متمایز آن بهنمی

آن نیست،  برعکس،  شیء  است.  صادق  کار  وسایل  خصوص  در  که  گونه 

گری در کار ماشین و کنش آن بر میانجی  فعالیت کارگر در عوض، بیشتری

پردازد و از آن در مقابل موانع  مواد خام است، یعنی به نظارت بر آن می

کند. ماشین همانند ابزار نیست که کارگر با مهارت و فعالیت  مراقبت می

ترتیب،  اینکاری در آن بهمثابه یک اندام از آن تقلید کند و دستخویش به
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ی است. برعکس، ماشین که در مقابل کارگر واجد مهارت به خبرویت او متک

و قدرت است، خود استاد است. ماشین در قوانین مکانیک که عملیات آن 

که خودجنبانی مداومش  کند، روحی از آن خود دارد و برای این را تعیین می

مادی )ابزارهای  غیره  و  روغن  و  زغال  کند،  حفظ  می26را  مصرف  کند،  ( 

کند. فعالیت کارگر که محدود  نیز مواد خوراکی مصرف میکه کارگر  چنان 

به تجرید محض فعالیت است، از هر طرف با حرکت ماشین تعیین و تنظیم 

 27؛ تأکید در متن اصلی(693- 692شود و نه برعکس. )همان: صص. می

به ماهر  کارگر  فنی  فزایندهکاردانی  فناوری  طور  و  علمی  پیشرفت  طریق  از  ای 

داری نهادینه عنوان بخشی از بنگاه سرمایهازپیش بهشود که خودشان بیشمند مینظام

کند که اولی  شوند. این فرآیند، فرآیند کار را میان کارگران ذهنی و یدی تقسیم میمی

تبدیل  در ساخت ماشین تولید  فرآیند  آگاه ماشین در  به جزو  و دومی  دارد  ها سهم 

 شود. می

کند  شان وادار میآالت را با طرح و نقشهماشین  جانعلم که اعضای بی

هدفمندانه همچون یک خودکاره عمل کنند در آگاهی کارگر وجود ندارد،  

عنوان قدرت خود ماشین بر  عنوان قدرت بیگانه، بهبلکه از طریق ماشین به

نیرو یا فعالیت  - یافته کند. تصاحب کار زنده توسط کار شیئیتاو، عمل می

تصاحبی که ذاتی مفهوم سرمایه است،   -توسط ارزش برای خود آفرین  ارزش 

عنوان سرشت خود فرآیند تولید وضع و آالت به در تولید متکی بر ماشین

مادی و حرکت  مادی  عناصر  چارچوب  برقرار میدر  نیز  فرآیند اش  شود. 

عنوان  تولید دیگر فرایند کار نخواهد بود، به این معنا که دیگر توسط کار به

ی که بر آن مسلط است پذیرفته نخواهد شد. اکنون برعکس، کار فقط وحدت

شود که در بسیاری از نقاط نظام مکانیکی  در حکم اندامی آگاه پدیدار می

زنده کارگران  قالب  فرآیند در  شمول  تحت  کار  است.  پراکنده  منفرد  ی 

 
26 Matières instrumentales 

 همان. 27
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گیرد و فقط عضوی از این نظام است که  آالت قرار میسراسری خود ماشین

آالت زنده )فعال( وجود دارد.  دتش نه در کارگران زنده، بلکه در ماشینوح

عنوان ارگانیسمی قدرتمند در مقابل فعالیت منزوی و  آالت بهاین ماشین

از  693: ص.  58/1973-1857گیرد. )مارکس،  اهمیت قرار میبی ؛ تأکید 

 28من(

داری، زیرا ید سرمایهی تولبنابراین، خودکارسازی عبارتست از گرایش تاریخیِ شیوه

بیش کار  ارزش ازپیش تحت سلطه فرآیند  فرآیند  کار مستقیم  ی  و  قرار گرفته  افزایی 

کوچک بخش  پیوسته  و  )زنده(  غیرمستقیم  کار  با  مقایسه  در  را  محصول  از  تری 

پایا( تشکیل مییافته )سرمایهشیئیت  افزایش ترکیب ی  دهد. این گرایش تاریخی در 

: فصل  1894؛ مارکس،  23: فصل  1867شود )مارکس،  منعکس می،  C/Vفنی سرمایه،  

کند، بیگانگی کار در حین انکشاف این  طور که مارکس مکرراً خاطرنشان می(. همان8

که رسد، مگر آنشود: »کارگر همچون امری مازاد بر نیاز به نظر میتر میفرآیند عمیق

بگذارید مارکس    29( 695ان: ص.  نیازهای ]سرمایه[ کنش او را مشروط کرده باشد.« )هم

 تفصیل سخن بگوید:به

ماشین شیئیتدر  کار  کار، آالت،  فرآیند  خود  در  زنده  کار  با  یافته 

آورد؛ قدرتی  ی خود میشود که آن را تحت سلطهعنوان قدرتی مواجه میبه

به شکلش،  اعتبار  به  گنجاندن  که  است.  سرمایه  زنده،  کار  تصاحب  مثابه 

ف در  کار  ارزشفرآیند  بهرآیند  سرمایه  وجوه  افزایی  از  یکی  فقط  عنوان 

آالت و کار  ی کار به ماشیناش، به لحاظ مادی نیز با تبدیل وسیلهوجودی 

عنوان وسایل کنش  آالت، یعنی بهی صرف این ماشینزنده به تجهیزات زنده

برقرار می از  شود. چنانآن،  که دیدیم، گرایش ضروری سرمایه عبارتست 

ترین نفی ممکن کار الزم. این گرایش با  نیروی بارآور کار و بزرگافزایش  
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ماشین به  کار  وسایل  میدگرگونی  تحقق  ماشینآالت  در  کار  یابد.  آالت، 

مثابه نیرویی که بر آن مسلط یافته به لحاظ فیزیکی با کار زنده بهشیئیت 

تصاحب   یواسطه آورد، و نه صرفاً بهشود و فعاالنه آن را ذیل خود میمی

ی شود. در سرمایهکار زنده، بلکه در خود فرآیند بالفعل تولید، مواجه می

عنوان ارزشی که  ی سرمایه بهآالت وجود دارد، رابطه پایا که به شکل ماشین

ی ارزش  عنوان رابطه هنگام بهکند و همآفرین را تصاحب میفعالیت ارزش 

شود. عالوه بر این،  می  مصرفی سرمایه با ارزش مصرفی توانایی کار، وضع

شود که  فرضی ظاهر میآالت در حکم پیشیافته در ماشینارزش شیئیت 

ارزش نیروی  آن  با  مقایسه  بهدر  منفرد  کار  توانایی  توانایی  آفرین  عنوان 

آالت های عظیم تولید که ماشینشود. با آهنگنهایت کوچک ناپدید میبی

می اشارهایجاد  و  ارجاع  هر  بهکنند،  بی  ای  و  نیاز  تولیدکننده  به  واسطه 

شود. شکلی که در آن واسطه نیز ناپدید میرو، به ارزش مصرفی بیازاین 

تولید می آن، حاکیمحصول  تولید  و شرایط  بهشود،  فقط  عنوان  ست که 

می تولید  ارزش  مصرفیحامل  ارزش  و  این شود  برای  شرطی  فقط  اش 

تنها در شکل محصول یا  نهیافته در ماشین  موضوع است. خود کار شیئیت

به محصول  شکل  وسیلهدر  حکم  در  خود کاررفته  شکل  در  بلکه  کار،  ی 

می ظاهر  بارآور  وسیلهنیروی  تکوین  ماشینشود.  به  کار  امری ی  آالت 

تصادفی برای سرمایه نیست، بلکه دگرگونی تاریخی وسایل سنتی کار، که  

ی سرمایه است. ندهاز گذشته به ارث رسیده است، به شکلی مناسب و بس

سان، انباشت دانش و مهارت، نیروهای بارآور عمومی ذهن اجتماعی  بدین

می جذب  کار  با  تضاد  در  سرمایه  ازایندر  و  بهشود،  ویژگی  منزلهرو،  ی 

عنوان  شود که بهی پایا تا آن حد ظاهر میتر، ویژگی سرمایهسرمایه یا دقیق

شود. بنابراین، د فرآیند تولید میی تولید در معنای دقیق کلمه واروسیله 

به بسندهمنزله ماشینیسم  سرمایهی  شکل  میترین  ظاهر  پایا  و  ی  شود؛ 

است، سرمایه مطرح  خودش  با  رابطه  در  سرمایه  که  جایی  تا  پایا،  ی 

بهبسنده سرمایه  شکل  که  ترین  جایی  تا  دیگر،  سوی  از  است.  اعم  طور 

به وجودش بهسرمایه پایا  ارزش  ی  با  عنوان  مصرفی خاص منحصر است، 
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عنوان ارزش، نسبت به هر مفهوم سرمایه منطبق نیست، چراکه سرمایه به

ویژه ارزش مصرفی بیشکل  و میی  بیاعتناست  با  یکسانی  تواند  اعتنایی 

ی در  عنوان کالبد خود بپذیرد یا دور بریزد. از این لحاظ، سرمایهها را بهآن 

با آنچه بیرون از آن است، همچون شکل ی سرمایه گردش، بر اساس رابطه 

شود.« )مارکس،  ی پایا ظاهر میی سرمایه در مقابل سرمایهمناسب و بسنده

 30؛ تأکید از من( 694-693: صص. 58-1857/1973

 علم و فناوری در خدمت سرمایه

علم و فناوری را نیز ذیل خود    تدریجگرایش انباشت سرمایه به خودکارسازی، به

شود«. )نک.  وکار بدل میکه به قول مارکس، »اختراع به یک کسب طوری آورد؛ بهمی

 ( 13نوشت پی

ماشین در  سرمایه،  توسط  زنده  کار  تصاحب  نیز،  لحاظ  این  آالت از 

بی و  واسطه میواقعیتی  قوانین مکانیکی  کاربرد  و  واکاوی  از سویی،  یابد: 

از علم نشأت میشیمیایی که مس سازد تا  گیرند، ماشین را قادر میتقیماً 

می انجام  کارگر  قبالً  که  دهد  انجام  را  یکسانی  توسعهکار  اما  ی داد. 

را فقط هنگامی طی میماشین این مسیر  به  آالت  بزرگ  کند که صنعت 

سرمایه   خدمت  به  علوم  تمامی  و  باشد  رسیده  توسعه  از  باالیی  سطح 

آالت از پیش موجود خود که ماشیناز سوی دیگر، وقتی  فراخوانده باشند، و

وکار بدل  منابع عظیمی را ارائه دهند. در این مقطع، اختراع به یک کسب

کننده و  واسطه نقش عاملی تعیینشود، و کاربرد علم در خود تولید بیمی

 31( 4-703کند. )همان: صص. ی تولید را ایفا میبرانگیزاننده
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کار ]است[  اصرار دارد که مسیر خودکارسازی »از طریق تقسیم  همه، مارکس بااین

به عملیات مکانیکی بدل میکه بیش را  عملیات کارگران  بهازپیش  که در  نحوی کند، 

 32(704تواند جای کارگران را بگیرد.« )همان: ص. مقطع معینی، ماشینیسم می

، به دلیل باال رفتن نسبت کار غیرمستقیم )به سبب افزایش استفاده از حالدرعین

(، تولید ثروت  C/Vآالت( به کار مستقیم، یعنی افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه ) ماشین

 کند: شود. مارکس اشاره میبرانگیزتر میجدید چالش

... آفرینش ثروت واقعی بیشتر به نیروی عامالنی که در خالل زمان کار 

می انداخته  جریان  میبه  اتکا  کار  شوند  کمیت  و  کار  زمان  به  تا  کند 

آناعمال نیروی  و  قدرتمند«شان-ها  شده.  هیچ  نوبهبه  -»کارایی  خود  ی 

ارزد، ندارد؛ بلکه به سطح ای که تولیدشان میواسطهای با زمان کار بیرابطه 

لید متکی است. ی علم و پیشرفت فناوری، یا به کاربرد علم در توعام توسعه

 33( 5-704)همان: صص. 

 ی سوسیالیسم مارکس خودکارسازی و نظریه.  2

ی سوسیالیسم او مرتبط ی مهم با نظریهتحلیل مارکس از خودکارسازی به سه شیوه 

زای مردم ی او در خصوص مقاومت بحران ای با نظریهواسطهاست. این تحلیل پیوند بی

همچنین، دارد.  سرمایه  مقابل  در  توسعه  کارگر  مفهوم  با  مستقیمی  ارتباط  ی دارای 

زمانی که  توجه زمان آزاد بستگی دارد؛ مدتانسانی مارکس است که به گسترش قابل

زمان، فرآیندِ خودکارسازی، بیگانگی کارگر  شود. همبا کاهش زمان کار الزم ممکن می

دارد. من   ی سوسیالیسم مارکس محوریتای که در نظریهسازد؛ مسئلهتر میرا عمیق

 ی این موارد خواهم پرداخت.اختصار به بحث دربارهبه

 

 
 همان. 32
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 ی هومن کاسبی/ ترجمه   کامران نیری 477

 داریخودکارسازی و بحران سرمایه

راند، همچنین باعث گرایش نزولی میانگین نرخ  پیش میآنچه خودکارسازی را به 

ایم،  طور که دیدهآورد. همانداری را به وجود میمند سرمایهشود و بحران نظام سود می

یافته جایگزین  داری این است که کار زنده را با کار شیئیتانباشت سرمایهگرایش ذاتی  

سرمایه شرکت  هر  ماشین.  با  را  کارگر  یعنی  از کند،  باالتر  سودی  نرخ  آرزوی  داری 

به دنبال راه هایی برای کاهش  میانگین صنعت را دارد که مستلزم آن است که دائماً 

ای برای تولید در مقیاس  زمان، پویاییدد. همی تولید و افزایش میزان فروش بگرهزینه

شود. ارزانی کاالها، اگر  تر وجود دارد. »]نبرد[ رقابت با ارزان کردن کاالها برپا میبزرگ

وری کار ]بستگی دارد[ و این نیز به میزان تولید وابسته چیز همچنان باشد، به بهرههمه

سرمایه بنابراین،  بزرگاست.  سرمایههای  میکوچک  هایتر،  مغلوب  را  کنند.«  تر 

ازآنجاکه زمان کار اضافی منبع ارزش اضافی است، افزایش    34( 777: ص.  1867)مارکس،  

وری کار از طریق خودکارسازی تمایل به افزایش نرخ رشدِ ترکیب ارگانیک سرمایه  بهره

(C/V( نسبت به افزایش نرخ ارزش اضافی )S/V.در مقطعی 14نوشت  پی  ( دارد. )نک )  

که نرخ استثمار در کل اقتصاد از نرخ افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه معین، پس از آن 

ی سقوط میانگین نرخ سود به دنبال یافتهتر برود، بحران عمومیت در کل اقتصاد پایین

داری حکایت ی تولید سرمایهمدت شیوه(. این امر از بحران طوالنی 1992آید )شیخ،  می

 ی ادواری )ادوار تجاری( متمایز است.هادارد که از بحران 

 ی انسانی ی پتانسیل توسعهمنزلهکاهش زمان کار اجتماعاً الزم به

زدایی، تخریب ارزش، رخ به منظور احیای انباشت سرمایه، یک فرآیند عظیمِ ارزش 

استفاده از پیشرفت   اندازهایی کارگر و چشمبه رادیکال شدن طبقه   شایددهد که  می

 ها« منجر شود.ی آزاد فردیتوری کار برای »توسعه بهره

ی بزرگ ثروت اش دیگر سرچشمه واسطه که کار به شکل بیمحض آن به

ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین نباشد، زمان کار نیز دیگر سنجه
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ها  د تودهی[ ارزش مصرفی باشد. کار مازاای ]هم نباید سنجهارزش مبادله 

طور که کار نکردن ی ثروت عمومی نخواهد بود، هماندیگر شرط توسعه

ی نیروهای عمومی ذهن انسان نخواهد بود.  ای قلیل دیگر شرط توسعهعده

پاشد و خود فرایند تولید ای فرومیدرنتیجه، تولید متکی بر ارزش مبادله

اهد بود. )نک.  واسطه نیز عاری از شکل اضطراری و تضادمندش خومادی بی

رو، نه کاهش زمان کار الزم ها و ازاینی فردیت( بالیدن آزادانه15نوشت  پی

طورکلی کاهش کار الزم جامعه به حداقل، که  برای ایجاد کار مازاد، بلکه به

توسعه  آن  غیرهبا  و  علمی  هنری،  که  ی  زمانی  با  است،  منطبق  افراد  ی 

ابزاری که برای همهبدین ها تولید شده، ممکن خواهد آن   یسان آزاد، و 

ی  ی متفاوت توسعه دو جنبه - شد. ... نیروهای بارآور و مناسبات اجتماعی  

شوند و صرفاً  عنوان وسیله ظاهر میاز منظر سرمایه صرفاً به  - فرد اجتماعی

اش ادامه دهد. اما  ی حقیرانه هم وسیله هستند، تا بتواند تولید را بر پایه

واقع ثروتمند مادی پاشاندن آن پایه هستند. »ملتی به  ها شرایطدرواقع، آن

ساعت کار کند. ثروت )ثروت واقعی(، تسلط  6ساعت،   12جای است که به 

بر زمان کار مازاد نیست«، »بلکه زمان موجودی است که غیر از زمان الزم 

گیرد.« واسطه، در دسترس هر فرد و نیز کل جامعه قرار میبرای تولید بی

؛ تأکیدات در 6-705(. )همان: صص.  6: ص.  1821درمان و غیره،  )منشأ و  

 35متن اصلی(

اما در صورتی که از حکمروایی سرمایه فراروی نشود، خودکارسازی »کارگران را  

کارگر، هنگامیوادار می با خود  مقایسه  یا در  انسان وحشی  با  مقایسه  تا در  که  کند 

تری کار کند.« )همان:  کرد، مدت مطولمی  ترین ابزارها را استفادهترین و زمختساده

 36(709ص. 
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 ی بیگانگیمسئله

 برای مارکس، سوسیالیسم )کمونیسم( مترادف است با 

واقعی ذات انسانی توسط آدمی و برای خود آدمی. بنابراین،    ... تملک

خویشتن  به  آدمی  کامل  بازگشت  معنای  به  شکل[  این  ]در  کمونیسم 

عنوان موجودی اجتماعی )یعنی انسانی( است: بازگشتی آگاهانه و کامل  به

در چارچوب کل ثروت و رفاه حاصل از تکامل قبلی ]جامعه[. این کمونیسم 

ناتورالیسم ]طبیعتکه  اومانیسم  ی  با  است،  یافته  رشد  کامالً  باوری[ 

به]انسان و  است  یکسان  با  باوری[  یافته  رشد  کامالً  اومانیسم  عنوان 

راه برابر است: کمونیسم  با طبیعت و  ناتورالیسم  حل واقعی تعارض آدمی 

راه است:  آدمی  با  میان  آدمی  ذات،  و  هستی  میان  تعارض  واقعی  حل 

ات خویشتن، میان آزادی و ضرورت، میان فرد و نوع.  یافتگی و اثبعینیت

داند.  حل ]این معما[ میشده است و خود را راهکمونیسم، معمای تاریخ حل

 37؛ تأکید از من(.296: ص. 1844)مارکس، 

واقعی    حلزدایی است، »راه ی فرآیند تاریخیِ بیگانگیواقع نتیجهاگر سوسیالیسم به 

که دیگر شاگردان مارکس استدالل  تعارض آدمی با طبیعت و آدمی با آدمی«، چنان

فروم،  کرده )مثالً  سرمایه(،  1961اند  گسترش  و  ماشیندارانه توسعه  و  ی  آالت 
 ؟توانند با آن داشته باشندهمراه علم و فناوری، چه سنخیتی میخودکارسازی، به

ها از طبیعت سرچشمه ی ثروتی مارکس، کلیهباید به خاطر داشته باشیم که برا

( بیان شده است. مارکس  1875)  ی گوتانقد برنامهصراحت در  طور که به گیرد، همانمی

کرد  که ادعا می  دموکرات آلمانحزب کارگران سوسیالی  نویس برنامهدر انتقاد از پیش

ثروتکار منشأ کلیه نوشت: »کار  ی  ثروتکلیهمنشأ  هاست،  به    طبیعت.  نیستها  ی 

مین  های مصرفی است )و مسلماً ثروت مادی فقط از هی کار منشأ ارزش همان اندازه

 
ی حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه،  ترجمه،  1844های اقتصادی و فلسفی  نوشتهدستبرگرفته از: کارل مارکس،    37

 .170-169: صص.  1387

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm
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https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Workers%27_Party_of_Germany
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کاری که خودش فقط مظهر نیروی طبیعت، شود!(،  های مصرفی[ تشکیل می]ارزش 
نیروی کار انسانی، است ایتالیک اضافه  1875.« )مارکس،  ]در قالب[  ؛ آخرین حروف 

 اند( شده

ی هیچ جانور دیگری که در زیستگاه طبیعی خود آزاد باشد،  واضح است که درباره

ت است. چه ویژگی خاصی در مورد جانور انسانی وجود توان گفت که بیگانه از طبیعنمی

های جانوری کنند که ما درواقع یکی از گونهها درک نمیدارد )اکثریت عظیمی از انسان

هستیم( که آن از طبیعت بیگانه شده است؟ برداشت ماتریالیستی مارکس و انگلس از 

 دهد: شناسی و بخشی از پاسخ را در اختیار ما قرار میتاریخ، روش

رو کل تاریخ ی نخست کل هستی انسان و ازاین... ما باید با اظهار مقدمه

که قادر باشد »تاریخ را آغاز کنیم، یعنی با این مقدمه که انسان برای این

بایست در وضعی باشد که زندگی کند. اما زندگی کردن پیش  بسازد«، می

زهای متعدد  از هر چیز مستلزم خوردن، آشامیدن، مسکن، پوشاک و چی

دیگری است. نخستین برآمد تاریخی، همانا ]...[ تولید خود حیات مادی  

 ؛ تأکید از من(. 44-43: ص. 1845)مارکس و انگلس،  38است.

ارگانیسم بهتمام  را  خود  معیشت  وسایل  زنده  از  های  تولیدمثل  و  زندگی  منظور 

میمحیط تصاحب  برای  زیستشان  یا    290.000کنند.  ا  97سال  مدتدرصد  زمان  ز 

پی )نک.  ما،  انسان16نوشت  هستی  به(  که  امروزی  شکارچیهای  گردآور  -عنوان 

که ترکیبی  کردند. هنگامیمعاش خود را تصاحب می  - مانند سایر حیوانات- زیستند  می

سال پیش برخی از   10.000از عوامل، ازجمله تغییرات اقلیمی، باعث شد که در حدود  

. به نظر  تولید برای امرارمعاش آغاز شدزراعت بپردازند،  گردآور به- های شکارچیدسته 

وسایل معیشت خود    تولیدمجرداینکه شروع به  مارکس و انگلس، نخستین زارعان »به

 
ی تیرداد نیکی، تهران: شرکت پژوهشی  ، ترجمه ایدئولوژی آلمانیکارل مارکس و فردریش انگلس،  برگرفته از:    38

 .53- 52، صص. 1377پیام پیروز، 
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شود، به متمایز ساختن خود از شان معین مینمایند، گامی که توسط سازمان جسمانی

 ( 17نوشت  پی  )نک.  39لی(. ؛ تأکید در متن اص31کنند...« )همان: ص.  حیوانات آغاز می

»شیوه انگلس  و  افراد«  مارکس  جسمانی  هستی  »بازتولید  صرفاً  را  تولید«  ی 

دانستند، بلکه همچنین »شکل معینی از فعالیت این افراد، شکل معینی از بیان  نمی

معین حیات از سوی آنان ... بنابراین، آنچه آنان هستند، با تولید    یحیات آنان و شیوه

کند.«  کنند، مطابقت میتولید می  چگونهکه  کنند و هم اینتولید می  آنچهآنان، هم با  

 40؛ تأکید در متن اصلی(32-31)همان: صص. 

أثیر  ما به ارث رسیده بود، تحت ت  41واربنابراین، طبیعت انسانی که از نیاکان انسان

رسیدهشیوه  ارث  به  و  باطنی  طبیعت  یعنی  کرد،  تغییر  به  تولید شروع  از های  ما  ی 

ی تمرکز بر »شیوهپیشاتاریخ توسط تاریخمان دگرگون شد. اگرچه مارکس و انگلس بر  
،  شناختی مناسب برای مطالعات تاریخی اصرار داشتندعنوان کانون توجه روشتولید« به

توانیم کننده در تاریخ کامالً آگاه بودند: »ما به طبع در اینجا نمیاما از دیگر عوامل تعیین

  - نگاری، اقلیمی و غیرهشناختی، آبزمین-به ماهیت جسمانی واقعی یا شرایط طبیعی  

 42( 31یابد، بپردازیم.« )همان: ص. که انسان خود را در آن می

 خاستگاه بیگانگی

تا از  انگلس،  و  مارکس  از  با سرمشق گرفتن  »واقعیات صاحبزهمن  سبک«  ترین 

انسانباستان و  بردهشناسی  بهره  تا  شناسی  دربارهنظریهام  را  بیگانگی  ای  خاستگاه  ی 
قشربندی، انقیاد )ستم( و  - که چگونه به پایه و اساس بیگانگی اجتماعی  انسان و این

 گوید:طور که مارکس به ما میریزی کنم. همانطرح ، بدل شد -استثمار

 
 .41همان: ص  39

 همان. 40

41 Hominid 

 همان. 42
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یگانگ زندهنه  انسان  یکپارچگی  و  و  ی  طبیعی  شرایط  با  فعال  ی 

وسازش با طبیعت، و از آنجا، تصرفش در طبیعت، بلکه  غیرارگانیک سوخت 

ی فعال،  جدایی بین این شرایط غیرارگانیک هستی انسانی و این هستنده

ی بین کار مزدی و سرمایه به کمال رسیده  اش که نخست در رابطه جدایی

تبی نیازمند  نتیجهاست،  و  در  ین  جدایی  این  است.  تاریخی  فرآیندی  ی 

از جامعه با  داری روی نمیداری و سرفمناسبات برده اینجا بخشی  دهد، 

بخش دیگری از جامعه، همچون شرط صرفاً غیرارگانیک و طبیعی بازتولید 

 43( 489: ص. 61/1973-1857کند. )مارکس، خویش رفتار می

( 1392تر من نگاهی بیندازد )نیری،  خواهم که به بحث مفصلمیمصرانه از خواننده  

توانم آن را در اینجا با جزئیات تکرار کنم. اما برای هدف کنونی ما، آموزنده  زیرا نمی

جو که های جوامع خوراک بینیشناسان از جهانهای انساناست که بر اساس گزارش 

گروه در  بهنوز  جهان  اطراف  در  بسیار کوچکی  ماندههای  و اقی  ترسیم شکل  به  اند، 

 گردآوران احتماالً داشته است.-بینی شکارچیانشمایلی بپردازیم که جهان

باوری )با رواج  های باور آنیمیستی، یا توتمجویان روزگار مدرن با نظاماکثر خوراک 

  ها هستند،فقط شبیه انسان شوند. در مورد اول، جانوران غیرانسانی نهکمتر( شناخته می

ای از پرسوناژها است؛ هرکدام  ها خزانهزیست آنشوند. محیط بلکه اشخاص محسوب می

که شکل بیرونی آن انسان دارای زبان، عقل، شعور، وجدان اخالقی و دانش، فارغ از این 

ها،  در شرق اکوادور و پرو، انسان  44  جیواروباشد یا حیوان، خزنده یا گیاه. بنابراین، مردم  

دانند که از طریق پیوندهای خونی و نسب  ( میaentsجانوران و گیاهان را اشخاصی )

های باور آنیمیستی معموالً کلماتی برای تمایز  نظام  مشترک با هم خویشاوند هستند.

های  رند و در عوض از نظامعنوان مقوالت جداگانه ندابین افراد، حیوانات و گیاهان به

به طبقه  برابری  اساس  بر  سلسلهبندی  دستهمراتب جای  لینه های  خودمان بندی  ای 

های توتمی بومیان استرالیا، تشریفات و مناسکی هستند که بر  کنند. نظاماستفاده می

 
 .383: ص. 1399مارکس،  43

44. Jivaro 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jivaroan_peoples
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تأکید می غیرانسانی  و  انسانی  اجتماعات  میان  انتزاعی  جانوران استمرار خطی  کنند. 

ها هستند که بر هویت یا تمایز فرد یا گروه داللت دارند؛ اما گرچه ترین توتمم مرسو

آن  خوردن  است  نظامممکن  برخالف  باشد،  اندیشه  خوراک  یا  مقوی  باور  ها  های 

 شوند. ها شرکای اجتماعی ما قلمداد نمیآنیمیستی، آن 

اسطوره و  عرفانی  اخالقی،  به جهان خوراک معانی  روح میای  این  شندبخجویان   .

اسطوره نقل  طریق  از  میجهان  بازسازی  و  شده  ساخته  ]اسطوره ها  که شود؛  هایی[ 

انسان  انواع حیوانات همچون  شامل  انجام  شوند و تغییرشکل بین آنها میمعموالً  ها 

ها و موجودات غیرانسانی در آن سکونت دارند، گیرد. عالوه بر جهان حاضر که انسانمی

ها میان  جو، شمن نیز وجود دارد. در بسیاری از جوامع خوراک   یک جهان ماوراءطبیعی

میجهان وساطت  ماوراءطبیعی  و  زیسته  آنهای  تجارب کنند.  طریق  از  معموالً  ها 

که کلِ دنیا  کنند. ازآنجاییپردازی میآمیز به جهان دوم وارد شده و آن را مفهومخلسه 

آید.  بلکه دگرگونی به شمار می  همان نَفْس است، کشتن یک گیاه یا حیوان نه قتل،

می انگاشته  مسلم  غذا  اسطوره یافتن  را  امر  این  و  میشود،  تقویت  به  هایی  که  کنند 

که به سراغ کشتن و خوردن آن گویند او باید آن جانور باشد پیش از آن شکارچی می

ه  گروهی از موجودات هوشمند ک  - شنود  شعور میها را کائنات آگاه ذیبرود. آوای آن

حرمتی و غیره(  اگر با کلمات زننده و رکیک )تمسخر، خودستایی، صمیمیت نابجا، بی

آن  اهانت شود، میبه  به تالفیها  از  توانند  امتناع سرسختانه  با  معموالً  برآیند؛  جویی 

 45های دیگر. )دسکوال،عنوان غذا یا با پخش بیماری یا انجام خشونت خورده شدن به 

: ص.  2006  48؛ برگرفته از بارکر،1994و همکاران،    47ارمایکل ؛ ک 1996  46؛ هاول، 1996

59) 

نامم، زیرا چارچوب مرجعشان محیط محور میجویان را بومبینی خوراکمن جهان

طور که مارکس و انگلس به ما نشان  حال، همانهاست. بااینشناختی و طبیعی آنبوم

 
45 Descola 

46 Howell 

47 Carmichael 

48 Barker 
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وقرب تصور ارج  اند،مدرن نیز آن را مستند ساخته  شناسیشناسی و باستاندادند و انسان

سال    10.000محوری، حدود  ها نسبت به جهان طبیعی، ]در قالب[ انسانباالتر انسان

زراعت، اهلی کردن برخی از گیاهان و  پیش همراه با انقالب کشاورزی به وجود آمد.  
هت سلطه و کنترل بر مند در جرو، سائقی نظامگیرد و ازاین فرض میجانوران را پیش

ها(  ای با محوریت انسان بینیمحوری )جهان فرض انسانطبیعت است. زراعت بر پیش

 50پرستیها و گونهطلبی انسانبرتری   49مرکزی،عنوان انسانآید که همچنین بهپدید می
داند به این معنا که ها را مرکز یا رأس خلقت میشود؛ دیدگاهی که انسانشناخته می

محوری  . این پرسش که آیا انساناه اخالقی مافوق سایر موجودات برای ما قائل استجایگ

مانده است. اما تردیدی  نوظهور به گذار به زراعت کمک کرد یا نه، همچنان گشوده باقی

ی ظهور رسید و توسط آن تحکیم  محوری با انقالب کشاورزی به منصهنیست که انسان

 دنبال آمدند، آن را نهادینه ساختند.  یافت. سپس جوامع طبقاتی که به

قشربندی  هنگامی کردند،  اقتصادی  مازاد  تولید  به  شروع  اولیه  معاش  زارعان  که 

شدن   نهادینه  برای  را  راه  و  شد  اجتماعی  بیگانگی  به  منجر  که  آمد  پدید  اجتماعی 

نگی  قشربندی، انقیاد )ستم( و استثمار هموار کرد. بنابراین، بیگانگی از طبیعت و بیگا

 ( 18نوشت اجتماعی به هم مرتبط هستند و اولی برای دومی ضروری بود. )نک. پی

می ادعا  نظریهمن  تحلیل،  این  که  وحدت کنم  )غیرثنویتای  دربارهیافته  ی گرا( 

دهد و همچنین پرده  ها در طول تاریخ ارائه میمند آنجامعه و طبیعت و بحران نظام

از طبیعت و بیگانگی  اجتماعی برمی  از منشأ عمیق  تفاوت بحران بیگانگی  تنها  دارد. 

مندی که امروزه با آن روبرو هستیم، گستره و مقیاس جهانی آن، سرعت و شدت  نظام

داری  پایان برای انباشت بیشتر سرمایه است که تمدن سرمایهنیروها، و جستجوی بی

ته است. گسست کند، از آن لگام برداشصنعتی که بشریت و بسیاری دیگر را تهدید می

با ظهور   51داری، بلکه با استفاده از واژگان ریچارد لوینز،متابولیک نه با ظهور سرمایه

 (.2012به وجود آمد )لوینز،  52انسان تولیدکننده

 
49 Homo-centrism 
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52 Homo productivore 
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گرایی در وضع بشر، بُعد  ی »گسست متابولیک« و ثنویتمزیت اضافی این نظریه

زیستافزوده اخالق  هی  در  که  بُعدی  است؛  دیگر  یچمحیطی  موجود  نظریات  از  یک 

بوم  بومسوسیالیسم  است.  نشده  ادغام  به شناختی  زیستمحوری  اخالق  محیطی  مثابه 

محور هستند شناسی است که بومی فرگشت داروین و علم بوماساساً مبتنی بر نظریه

محور محور بود( و با فرهنگ بومی خود انسان )گرچه خود داروین مانند سایرین در زمانه

محیطی های بومی امروز و همچنین اخالق زیستگردآور ما، فرهنگ- نیاکان شکارچی

درعینمدرن و  »بوم تر  همچون  مشابهی  ژرفحال  دارند.    53نگر«شناسی  سازگاری 

میاینبه گسترده ترتیب،  اشتراک  تقویت  به  ارزش تواند  ایجاد ترِ  برای  ضروری  های 

محور کمک  داری انساناز تمدن سرمایهای مردم کارگر به هدف فراروی  جنبش توده

 کند. 

 خودکارسازی در نظریه و عمل سوسیالیستی بعد از مارکس.  3

داریِ بعد از مارکس، در نظریه و عمل سوسیالیستی در رابطه با خودکارسازی سرمایه

 داده است. فرآیند کار، لغزشی رخ

( که سوسیالیستی هستند، نشان  کردندکنند )و میهایی که ادعا میتاریخ انقالب

ی سویه بر توسعه ی تمرکز یکواسطه ی خودکارسازی مارکس شاید بهدهد که نظریهمی

شود، تا حد زیادی اشتباه  شدن شناخته میعنوان صنعتینیروهای بارآور که عمدتاً به

  ی شوروی پس از لنین، درهایی را که در روسیهفهمیده شده است. من تاریخ انقالب

کنار   گرفتند،  قرار  استالینیستی  رهبری  حاکمیت  تحت  آسیا  در  و  شرقی  اروپای 

ی انقالب کوبا  ی شوروی و تجربه ی اولیهاختصار به تجربهگذارم. در اینجا توجه را بهمی

اشرافیت و دانیم، هنگامیطور که میکنم. همانجلب می  1960ی  در دهه که ظهور 

الملل ها و احزاب بین داری صنعتی، اتحادیه رمایهبوروکراسی کارگری در کشورهای س

در   جهانی  سوسیالیست  انقالب  کرد،  تبدیل  رفورمیست  احزاب  به  غرب  در  را  دوم 

داری به وقوع پیوست. لنین در سخن معروفی اعالم  ایِ جهان سرمایهکشورهای حاشیه 

 
53 Deep Ecology 
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امپریالیستی در ضعیفکند: »جبهه می ی روسیه  ی زنجیر آن، یعنی درترین حلقه ی 

 ( 56: ص. 1928/1957تزاری، گسسته شد.« )به نقل از تروتسکی، 

ی انسانی، پایان دادن به  مثابه توسعهی سوسیالیسم بهی مارکس دربارهاما نظریه

داری، ی تولید سرمایهگیرد. شیوهفرض میوابستگی شخصی و وابستگی مادی را پیش

)خانواده( روابط وابستگی شخصیِ مسلط    وتعدیلِ داری( یا جرح گرایش به انحالل )سرف

ی تولید همچنین نیروهای بارآور را توسعه های تولید پیشین دارد. این شیوهدر شیوه

ی کارگر صنعتی که از نظر مارکس عامل  ویژه طبقه دهد، با محوریت پرولتاریا و بهمی

یالیست جهانی داری است. مسیر انحرافیِ انقالب سوساجتماعی برای فراروی از سرمایه 

حاشیه کشورهای  سرمایهبه  جهان  انقالبایِ  که  بود  معنا  این  به  شرایط داری  ها 

بردند. بنابراین،  داریِ تولید زندگی و روابط وابستگی شخصی را به ارث میپیشاسرمایه

وظایف فوری  ، لنین در سخنرانی خود با عنوان »1917کوتاه زمانی پس از انقالب اکتبر  

 « نوشت: حکومت شوروی 

فرد روس در مقایسه با ملل پیشرو کارکن بدی است. در شرایط رژیم  

توانست داری، جز این هم نمیتزاری و با توجه به تداوم بقایای رژیم سرف

مت شوروی باید با تمام  ایست که حکوباشد. آموختن طرز کار کردن، وظیفه 

داری در این مورد، ی آن در مقابل مردم بگذارد. آخرین کالم سرمایهدامنه 

سرمایه ترقیات  تمام  مانند  تیلور،  سیستم  آمیزه یعنی  از  داری،  ایست 

پالودهدرنده گران خویی  از  سلسله  یک  و  بورژوایی  استثمار  بهاترین  ی 

مکا تحلیل حرکات  امر  در  علمی  حذف  دستاوردهای  کار،  در حین  نیکی 

های کار و معمول ترین شیوهحرکات زائد و ناراحت، و به وجود آوردن صحیح 

های حساب و کنترل و غیره. جمهوری شوروی به نمودن بهترین سیستم 

بهای علم و فن را در این رشته  هر قیمتی شده باید تمام دستاوردهای گران

هاییست که ما در امر یت اقتباس کند. شرط عملی شدن سوسیالیسم موفق

نوین   ترقیات  با  شوروی  اداری  سازمان  و  شوروی  حکومت  نمودن  توأم 

آوریم. باید در روسیه موجبات بررسی و تدریس  داری به دست می سرمایه

حال،  سیستم تیلور، آزمایش منظم و انطباق آن را فراهم ساخت. باید درعین

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/28.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/28.htm
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داری به گذار از سرمایه  یوری کار، خصوصیات دورهضمن باال بردن بهره

ریزی سو مستلزم شالودهسوسیالیسم را در نظر گرفت. این خصوصیات از یک 

ی  سازمان سوسیالیستی رقابت و از سوی دیگر مستلزم به کار بردن شیوه 

ی پرولتری دچار وارفتگی نشود و اجبار است تا بدین طریق قدرت حاکمه

 54( 1918لنین، شعار دیکتاتوری پرولتاریا را نیاالید. )

اگرچه درک معضلی که لنین و سایر رهبران انقالب روسیه با آن روبرو بودند باید  

داری توان تیلوریسم را از بستر سرمایهآسان باشد، اما هنوز هم این تصور خطاست که می

به و  توسعهآن جدا کرد  به  پیشبرد سوسیالیسم  برای  راهی  ی صنعت شوروی عنوان 

توان علم و فناوری طور که اشتباه است اگر فکر کنیم که میمانپیوند زد، درست ه

داری را در ساخت بنای سوسیالیسم به کار بست. این  یافته برای تولید سرمایهتوسعه 

ی خودکارسازی مارکس بدیهی باشد. البته، لنین و سایر رهبران  موضوع باید از نظریه 

های حجیم مارکس که در آن زمان وشته انقالب سوسیالیستی روسیه بر همان اندازه از ن

طور مفصل آالت را به، جایی که مارکس ماشینگروندریسهدسترس بود، اتکا کردند.  قابل

های اقتصادی و  نوشتهدستمنتشر شد و    1939دهد، در سال  مورد مالحظه قرار می
قالب به انتشار رسید. البته، رهبران ان  1932برای نخستین بار در سال    1844فلسفی  

ی شوروی درنهایت به  ی سوسیالیستی در روسیه اکتبر روسیه معتقد بودند که توسعه

هایی که به وقوع پیوستند،  انقالب پیروزمند سوسیالیستی در اروپا بستگی دارد. انقالب

 همگی شکست خوردند. 

پرداز های لنین تأثیر خود را گذاشتند. ارنستو چه گوارا که نظریهحال، نوشتهبااین

ی انقالب سوسیالیستی در کوبا و وزیر صنعت بود، دیدگاه مشابهی را با آنچه برجسته 

ای را راجع به پژوهش گسترده  55از لنین در باال نقل شد، اتخاذ کرد. کارلوس تابالدا 

ی جوایز او ی گذار به سوسیالیسم انجام داد که در کتاب برندهی چه گوارا دربارهنظریه 

منتشر شد )این کتاب    El pensamiento económico de Ernesto Che Guevaraبه نام  

 
 ی محمد پورهرمزان.، ترجمهی آثار و مقاالت لنینمجموعهبرگرفته از  54

55 Carlos Tablada 
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به چاپ    56چه گوارا: اقتصاد و سیاست گذار به سوسیالیسمبه زبان انگلیسی تحت عنوان  

می او  سرمایهرسید(.  انحصارات  که  را  فنونی  بهترین  ]گوارا[  »چه  در  نویسد:  داری 

خود نهادینه کرده بودند، موردمطالعه قرار داد و اقتباس کرد.«    های کوبایی زیرمجموعه 

در کنفرانسی با    1962مه    11( گوارا در  19نوشت  ( )نک. پی203: ص.  1989)تابالدا،  

 حضور دانشجویان فناوری در هاوانا گفت: 

توان ای است که امکان جهش، یا میخودکارسازی دقیقاً همان مرحله

مرحله  آن  به  رسیدن  یعنی  گفت،  داریم،  را  آرزویش  که  تاریخی  ی 

می نشان  را  افزایش سوسیالیسم،  بدون  یعنی  خودکارسازی،  بدون  دهد. 

وری، رسیدن به آن مرحله بسیار بیشتر طول خواهد کشید.  توجه بهرهقابل

 (. 194: ص. 2009 57)به نقل از یاف، 

آنجا که وی بر ی گذار به سوسیالیسم، تا  ذکر است که نظر چه گوارا دربارهشایان

ی آگاهی سوسیالیستی  اهمیت مبارزه برای از بین بردن قانون ارزش از طریق توسعه 

ای را برای انجام چنین کاری ایجاد کرد،  تأکید داشت و چارچوب نظری و عملی پیچیده

ی مهمی نظیر محوریت که فاقد جنبهتر از همه است؛ ولو اینبه دیدگاه مارکس نزدیک

 فعالیت خودجوش کارگران و دموکراسی سوسیالیستی باشد.  خودسازماندهی و 

عنوان شمشیر آالت را بهی ماشینرسد که نه لنین و نه گوارا توسعه اما به نظر می

گیر شده است، تشخیص داری جایای که کامالً در روابط اجتماعی تولید سرمایهدولبه

ی داریِ مارکس و رابطهسرمایه  ی نظریِ مفهوم خودکارسازیدادند. بنابراین، توسعهنمی

قابل استثنای  یک  با  است،  شده  گذاشته  کنار  عمدتاً  سوسیالیسم  با  و  توجه:  آن  کار 

ای ساز که روح دوباره(، اثری جریان 1974)  59به قلم هری بریورمن   58ی انحصاری سرمایه

 
56 Che Guevara: economics and Politics of Transition to Socialism 

57 Yaffe 

58 Labor and Monopoly Capital  

59 Harry Braverman 
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مطالعه گلدمن به  پیتر  بخشید.  کار  فرآیند  مارکسیِ  کتاب   60ی  آن  بررسی  و  نقد  در 

 نویسد: می

تز اصلی بریورمن این است که خصلت سازمان کاری معاصر، شرایطی  

ی گسترش  دهد که عمیقاً شبیه شرایط موجود در طول دوره را بازتاب می

داری به سمت صنعتیِ قرن نوزدهم است. در هر دو دوره، گشتاور سرمایه

ی کار فیزیکی را از کار ذهنی جدا  طور مؤثرهایی است که بهمعرفی فناوری

شوند. درنتیجه، دار میکنند و موجب تشدید وابستگی کارگر به سرمایهمی

کنند، زیرا کارگران بیشتر و بیشتری  طبقات قدیمی شروع به فروریختن می

 ( 1975شوند. )گلدمن، ساز کشیده میبه موقعیت کاریِ بیگانه

اسمیت  اضافه ک2015)  61اخیراً، کریس  این درایت در (  به  بریورمن  رده است که 

درعین کار  که  یافت  بیستم دست  قرن  ایمناواخر  از همیشه  که  پاکیزهحال  و  تر،  تر 

 تر بود.آمد، درواقع کمتر ماهر، بیشتر تحت کنترل و فشردهخودکارتر به نظر می

طبقه بااین بر  وی  تمرکز  دلیل  به  بریورمن  سهم  نه  همه،  و  خود«  »در  کارگر  ی 

دیگر، به خاطر نادیده گرفتن تحلیل  عبارتی کارگر »برای خود«، یا بهعنوان طبقه به

سازمان فعالیتآگاهی،  و  طبقه دهی  )الگار،های  گرفت.  قرار  موردانتقاد  کارگر،   62ی 

1979) 

 ی بشریتخودکارسازی و آینده.  4

سریع فناوری    ی، توسعه1974در سال    ی انحصاریکار و سرمایهاز زمان انتشار  

افزایی از فرآیند کار سرعت بخشیده، زیرا سهم ارزش اطالعات به جدایی فرآیند ارزش

وری کار کاهش  شده توسط کار مستقیم در یک واحد تولید، به دلیل افزایش بهرهخلق 

توسعه  سریع  ضرباهنگ  به  توجه  با  است.  ظهور یافته  به  فرآیندها  همین  فناوری،  ی 

 
60 Peter Goldman 

61 Chris Smith 

62 Elgar 



 کار   ندی: کارل مارکس درباب فراسمی الیو سوس  یخودکارساز   ،یدار هیسرما 490 

ی فناوری اطالعات دارای اند. اگرچه توسعهد گیگ« کمک کردهشدن و »اقتصاجهانی

ی خودکارسازی ویژه نظریهی انباشت مارکس، بهمستقلی است، اما نظریه -منطق نیمه

توسعه  با  کامالً  سرمایهاو،  جهانی  اقتصاد  نیمی  در  دارد. داری  سازگاری  گذشته  قرن 

الل کرده است، ظهور »اقتصاد ( استد2016)  63طور که رابرت گوردونزمان، همانهم

ایاالت در  نرخ سریعاطالعات«  با  همانند  متحده  است،  نبوده  اقتصادی همراه  رشد  تر 

گسترده کاربرد  با  قبالً  که  و  اتفاقی  شیمیایی  مواد  شهری،  بهداشت  الکتریسیته،  ی 

از سال   مدرن  ارتباطات  و  داخلی  احتراق  موتور  بود.    1970تا    1870دارویی،  افتاده 

علیبرع  اقتصادهای  کس،  اقتصادی،  رشد  تقویت  برای  مالی  و  پولی  مداخالت  رغم 

 -ترهای مکررتر و عمیقتر و بحران رشد آهسته -ی رکود  داری صنعتی وارد دورهسرمایه

اند که سقوط میانگین نرخ سود ممکن  اند. اقتصاددانان مارکسیست استدالل کردهشده

؛  2011  66لوی، و لوی  65؛ دومنیل2011  64،؛ موزلی2010است علت اصلی باشد )شیخ،  

 (. 2013 67برنر،

بینی مارکس از اثرات مثبت خودکارسازی، برای افزایش  گیرم که پیشمن نتیجه می

داری، تأیید  وری کار( و کمک به بحران نظام سرمایهزمان کار اضافی )با افزایش بهره

بااین است.  نظریهشده  در  نفی  نفیِ  دیالکتیک  ماحال،  رادیکال شدن  ی  یعنی  رکس، 

دهی و فعالیت خودجوش آن برای فراروی از تبع، ظهور خودسازمانی کارگر و بهطبقه 

علیسرمایه بیشداری جهانی،  مادی  برای سوسیالیسم، هنوز رغم شرایط  آماده  ازحد 

محور، بحران اجتماعی و  داری انسانتحقق نیافته است. در همین حال، تمدن سرمایه

ی خودمان،  ی زمین، ازجمله گونه را آفریده است که بخش اعظم حیات بر کرهای  جهانی

 کند. من در جستار بعدی به این مسائل بازخواهم گشت.را تهدید می
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 هانوشتپی

ها متعلق به  جونز داده  .1
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)بدون تاریخ( هستند. کاهش یا افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای    

اندازه آن در  با  متناظر  افزایش  یا  ناخالص داخلی  کاهش  تولید  است. هر چه  ناخالص داخلی  تولید  ی 

(GDPبزرگ ) درصدی در   1/0تر باشد، تأثیر تغییرات نرخ رشد بر آن بارزتر خواهد بود. بنابراین، تغییر

تریلیون دالر    99/14، زمانی که تولید ناخالص داخلی  2007متحده در سال  نرخ رشد اقتصادی در ایاالت

که تولید ناخالص داخلی    2017تری از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال  بود، به قدر ارزش کوچک

 شد.تریلیون دالر بود، منجر می 29/17

گرا کمر خم کردند.  متحده در مقابل فشارهای جناح راستدر ایاالتها  . حتی برخی از سوسیالیست2

ترتیب، حزب کارگران سوسیالیست اینبه
69
  (SWPکه سابق بر این از »جهانی بدون مرز« دفاع می )  ،کرد

هارت،  آزبورن  است.  کرده  پیدا  مشکل  مهاجر  کارگران  با 
70

برای     سوسیالیست  کارگران  حزب  نامزد 

در  نیویورک  درباره2017سال    شهرداری  کامل  ،  ممنوعیت  با  »ما  ترامپ گفت:  اقدامات ضدمهاجر  ی 

کس نباید به دلیل باورها یا  جویان و بازدیدکنندگان از هفت کشور مخالفیم. هیچترامپ برای ورود پناه
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ها  حال، شعار بسیاری از لیبرالدرعینی مذهبی، نظرات سیاسی یا کشور مبدأ خود مجازات شود.  پیشینه 
اگر چنین    ی متوسط برای تخریب دیوار و گشودن مرزها، اتوپیایی و خطرناک است.گرایان طبقهچپ  و

ی کارگر  یابد و به وحدت طبقهشدت افزایش میاقداماتی اجرا شوند، بیکاری و رقابت در میان کارگران به
ی خود  از آن زمان تاکنون مطالبه  SWP، تأکید از من(  2017ی  فوریه  27،  میلیتانت.« )زندضربه می

 برای »جهان بدون مرز« را مطرح نکرده است.

. د استفانو 3
71

کاری«کند که »جمع( ادعا می2016)  
72

و »کار بنا به تقاضا«   
73

از طریق اپلیکیشن،    

تعیین ویژگی  گیگکنندهدو  »اقتصاد  هاوی  هستند.   »
74

نمونه2006)   »جمع(  از  کاری«ای 
75

یا    

سپاری« »جمع
76

می   ارائه  زیر  به شرح  آمازون را  تُرک  »مکانیکال  دهد: 
77

به     که  است  اینترنتی  بازاری 

ها قادر به انجام آن نیستند، پیدا کنند کند تا افرادی را برای انجام وظایفی که رایانهها کمک میشرکت

در یک عکس، بررسی اسناد امالک برای یافتن اطالعات شناسایی، نوشتن توصیف کوتاه  شناسایی اقالم    -

پادکست رونویسی  کاال،  را  یک  وظایف  این  آمازون  انسانی(   HITها.  هوش  )وظایف 
78

آنمی   ها  نامد؛ 

م  الزحمه را بسیار کاند که به زمان بسیار کمی نیاز داشته باشند و درنتیجه حقای طراحی شدهگونهبه

ترین روند »کار بنا به تقاضا« از طریق  شدهاکثراً از چند سنت تا چند دالر.« اوبر شاید شناخته  -کنند  می

اپلیکیشن را در »اقتصاد گیگ« ارائه دهد، اما در مشاغل دیگری ازجمله نظافت، کار پادویی و برخی امور  

 اداری نیز حضور دارد. 

 
71. De Stefano 

72. Crowdwork 

73. Work-on-demand 
های اینترنتی اسنپ یا تپسی، و  توان به تاکسیهای »کار بنا به تقاضا« یا »کار بر حسب تقاضا» در ایران میاز نمونه

ویی و غیره را  هایی نظیر خدمت از ما یا آچاره اشاره کرد که خدماتی همچون تعمیرات، نظافت، امور پاداپلیکیشن

کنند و کارگران در مقابل جویی می ها صرفهها از این طریق در هزینه دهند. شرکتبر حسب تقاضای کاربران ارائه می 

 گونه خدمات اجتماعی و امنیت شغلی برخوردار نیستند. ماز هیچ

74. Howe 

75. Crowdwork 

از افراد است که هر کدام سهم کوچکی از آن کار  سپاری به معنای انجام کار توسط شمار زیادی کاری یا جمع جمع 

کرده هستند که این شکل از کار را یک منبع درآمد فرعی  تر تحصیلها از نسل جوانگیرند. اکثر آنرا بر عهده می

 دانند. میا سرگرمی می

76. Crowdsourcing 

77. Amazon Mechanical Turk 
کنندگان در آن، »وظایف هوش انسانی« را همراه با  خواستسپاری« است که درمکانیکال ترک یک سیستم »جمع

کنند. کارگران در این سیستم وظایف خود را  ای که مایل به پرداخت آن در ازای انجام کار هستند، ارسال می هزینه

 رسانند. م دهند و نتیجه را به دست مشتری میکنند، کار را انجام میانتخاب می

78. Human Intelligence Task 

http://www.themilitant.com/2017/8108/810801.html
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برد اسمیت، 2017مه    24.ان در  های سی.ان. بنابراین، در یکی از گزارش4  ،
79

مدیرعامل شرکت    

اینتویت، نرم افزاری 
80

در حدود     اکنون   ... »اقتصاد گیگ  کرد:  ]ایاالت  % 34ادعا  کار  نیروی  متحده[  از 

می زده  سال  تخمین  تا  و  می  2020شود  که  انتظار  بااین  %43رود  پیمایش  باشد.«  یک  تحلیل  حال، 

جمعیت جاری 
81

  (CPSاخیر توسط ا )ی آمار کار داره
82

  (BLS  نتیجه می2018، ژوئن ) گیرد: »در ماه

% 2017مه   کارگران    8/3،  نفر  9/5-از  نتیجه  -میلیون  اما  داشتند.«  پیمانی  با    BLSگیری  مشاغل 

ی فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( مطالعه
83

سوم  در تناقض است. این مطالعه »دریافت که تقریباً یک  

لی از کار گیگ ساالن درگیر شکبزرگ
84

عنوان شغل اصلی و چه برای تکمیل سایر منابع  بودند، چه به  

)کسلمن،  درآمد.« 
85

می2018ژوئن     اضافه  کسلمن  پیمایش(  که  نتایج  کند  به  خصوصی  بخش  های 

 اند. مشابهی رسیده

ی  اند که نظریهدر ادبیات رو به رشدی ادعا کرده  های اتونومیستها و مارکسیست. پسامارکسیست5

به شیوه داری یا اشتباه است یا نامربوط، زیرا قانون ارزش مارکس دیگر  ی تولید سرمایهمارکس راجع 

ی کریستین فوکس توانند به کار گستردهمند میمحلی از اعراب ندارد. خوانندگان عالقه
86
،  2017)مثالً    

ی  ی ارتباط نظریهتفصیل دربارهطور انتقادی مرور کرده و بهاین ادبیات را به  ( و سایر افرادی که2014

 اند، رجوع کنند. ی »اقتصاد اطالعات« بحث کردهمارکس با مطالعه

به6 تحلیل کرده، و از  . »راست است که اقتصاد سیاسی ارزش و مقدار ارزش را، ولو  ناقص،  طور 

ته است. اما هرگز این پرسش را حتی طرح نکرده است که چرا  ها پرده برداش مضمون پنهان در این شکل

گیرد و بنابراین، چرا کار در ارزش، و مقدار کار، برحسب مدت  این محتوا آن شکل خاص را به خود می

شان نوشته شده است که به  هایی که آشکارا بر پیشانیشود. فرمولآن، در مقدار ارزش محصول بیان می

ی تعلق دارند که در آن، فرآیند تولید بر انسان مسلط است و نه انسان بر این  بندی اجتماعیک صورت

شده توسط طبیعت  ی خودِ کار مولد ضرورتی تحمیلاندازهفرایند، در آگاهی بورژواییِ اقتصاد سیاسی به

به نظر می با شکلو بدیهی  بنابراین، اقتصاد سیاسی  تولیرسند.  د  های پیشابورژوایی سازمان اجتماعی 

 
79. Brad Smith 

80. Intuit  

81. Current Population Survey 

82. Bureau of Labor Statistics 

83. Federal Reserve 

باش  های آنالین، کارگران قراردادی، کارگران آماده کارگران گیگ عبارتند از پیمانکاران مستقل، کارگران پلتفرم.  84

ی خدمات ی پاسخگویی به تماس کارفرما و ارائهارند اما در هر لحظه باید آماده )کسانی که در محل کار حضور ند

 ها( و کارگران موقت. م باشد، برای مثال، نیروهای پشتیبانی سایت
85. Casselman 

86. Christian Fuchs 
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:  1867/1977داشتند.« )مارکس،  کند که آبای کلیسا با مذاهب پیشامسیحیت روا میهمان رفتاری را می

( 75-173صص. 
87

 

ای در باب آدولف واگنر« هایی حاشیه. مارکس در »یادداشت7
88
ی  در تدوین نظریه  اششناسیروش  

نیز ....   "مفهوم ارزش"رو، نه از ازاینکنم و  آغاز نمی  "مفاهیم"دهد: »من از  ارزش کار خود را توضیح می

ترین شکل اجتماعی است که محصول کار در قالب آن  کنم، سادهآنچه من کار خود را از آن شروع می

. این کاال را من ابتدا به شکلی که در آن  "کاال"دهد، یعنی همان ی معاصر ارائه میخودش را در جامعه

استفاده  سو، به شکل طبیعی آن چیزی قابلبرم که از یکپی می  کنم. در اینجا شود، تحلیل میظاهر می

مبادله ارزش  از سوی دیگر، حامل  ارزش مصرفی؛  به  نقطهاست، موسوم  این  از  و  نظر خودش یک  ای 

به من نشان می»ارزش مبادله ارزش مبادلهای« است. تحلیل بیشتر دومی  ای صرفاً »صورت  دهد که 

ی ارزش محصور درون کاال، و سپس شروع به تحلیل ارزش مذکور  ارائه  بیان« است، راهی مستقل برای

 ( 1879کنم.« )مارکس، می

شوند. در  ی تولید مصرف میگیرم که تمام ابزارهای تولید در یک چرخه. در این مثال، فرض می8

 هاست. ی ابزارهای تولید برابر با ارزش استهالک آنشدهبلندمدت، بهای تمام

ی  اند، نظیر بهره بر سرمایهداری ضروری، من سایر عواملی را که برای تولید سرمایه. برای سادگی9

گرفته وام  اجارهپولی  یا  کنار میشده  تولید،  برای  مورداستفاده  فیزیکی  یا ساختار  زمین  در  ی  گذارم. 

صنعتی به  دار  شوند تا سود خالص سرمایهی زمین از سود ناخالص تفریق میواقعیت، این بهره و اجاره

 ی این موضوعات پرداخته است. طور مفصل به بحث دربارهبه  سرمایهدست آید. مارکس در مجلد سوم 

های سوسیالیست  ویژه توسط فمینیستی ارزش نیروی کار و استثمار، بهی مارکس درباره. نظریه10

)فوگل، 
89
ها منجر شده است  های از نظری ( مورد مناقشه قرار گرفته و به بسط و گسترش مجموعه1983  

نظریه شوند. برای هدف این جستار، این بحث مهم را کنار  ی بازتولید اجتماعی نامیده میکه مجموعاً 

 ی بازتولید اجتماعی به آن بازخواهم گشت. گذاشتم که در بخش دوم و یک جستار آتی در باب نظریه

بخش11 در  همچنین  مطلق  اضافی  ارزش  استخراج  عقب.  صنعتیترِماندههای  اقتصادهای    ترین 

های دوزندگی پوشاک در مرکز  ، کارگاه1980ی  شود. در دههی بحران ظاهر میداری در زمانهسرمایه

)نیویورک با رقابت کمشهر منهتن  به استفاده از  سیتی(، رویارو  هزینه از سوی پوشاک وارداتی، شروع 

شد که کارگران  عی نظام تولید خانگی استفاده میها، حتی از نونظام کارمزدی کردند. در برخی از کارگاه

 کردند. صورت کارمزدی در خانه کار میدوزنده به

 
 111-109: 1388. مارکس، 87

88. Marginal Notes on Adolph Wagner 

89. Vogel 
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ی  (، برابر با مجموع ارزش سرمایهλ. برای درک چگونگی امر، بیایید ارزش یک کاال را با الندا )12

، نشان  Sی ارزش اضافی اضافه، بهVارزش نیروی کار    یاضافهآالت(، به)مواد خام و ماشین   C 90ثابت  

 دهیم. 
λ = C + V + S 

(  C + Vشده ) ی پرداختبر سرمایه( تقسیمSعنوان ارزش اضافی )توانیم نرخ سود را بهسپس می

 تعریف کنیم.

P = S/(C + V) 
نرخ استثمار )همچنین می بهEتوانیم  را  )  برعنوان ارزش اضافی تقسیم(  نیروی کار  (  S/Vارزش 

 کند. عنوان زمان الزم یاد میبه  Vعنوان زمان اضافی و از به  Sتعریف کنیم. مارکس همچنین از 

E = S/V 
دارد درحالیاگر سرمایه نگه  ثابت  را  کار  نیروی  ارزش  افزایش می  Sکه  دار  استثمار  را  نرخ  دهد، 

عنوان ارزش اضافی مطلق افزایش  تواند یا بهاضافی میایم که ارزش  یابد. ما از پیش اشاره کردهافزایش می

عنوان ارزش اضافی نسبی. افزایش ارزش اضافی مطلق توسط شرایط طبیعی، حد روز کاری و  یابد یا به

توان ارزش اضافی نسبی  آالت میشود. اما با استفاده از ماشینحد شدت کار در فرآیند تولید، محدود می

آالت  ترتیب، معرفی ماشیناینزایش زمان کار اضافی نسبت به زمان کار الزم. بهرا افزایش داد؛ یعنی اف 

وری کار و درنتیجه، افزایش زمان کار اضافی و ارزش اضافی است. همچنین،  روش اصلی برای افزایش بهره

 علت محوریِ بیگانگی کار و استثمار است.

حال  ی فنون تولید، درعینوسعه و اشاعهی مارکس، ت. بگذارید توجه داشته باشیم که در نظریه13

که مشروط به استلزام انباشت سرمایه است، توسط عوامل دیگری همچون سطح تحصیالت و فرهنگ  

خودآیین است.  - گیرد. بنابراین نیمهآمده نیز شکل میدستطور اعم و سطح علم و فناوریِ از پیش بهبه

راث، ی مارکس و فناوری، نک.  برای بحث اخیر درباره
91
 2010 . 

ارزش    Cارزش اضافی،  Sشود که در آن، داده می  S/(C + V). ازلحاظ ریاضیاتی، نرخ سود با 14

را به دست    V  ،e/(k + 1)ارزش نیروی کار است. از تقسیم صورت و مخرج بر    Vی ثابت و  سرمایه

است.    C/Vترکیب ارگانیک سرمایه برابر با    k، و  S/V« نرخ استثمار معادل با  eآوریم که در آن، »می

گیرد. )نک. داری از طریق رقابت درون و میان صنایع شکل میمیانگین نرخ سود در کل اقتصاد سرمایه

 = r = P/K = (P/X)/(K/X)( در تحلیل شیخ، میانگین نرخ سود با 272-261: صص. 2016شیخ، 

m/k  شود که در آن،  داده میP    ،سودK    ،سرمایهX    ،خروجی کلm  ی سود و  حاشیهk    فشردگی

 سرمایه است.

 
90. Constant capital 

91. Roth 
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کند تا نتیجه بگیرد که خود مارکس در  ( این قطعه را نقل می172: ص.  1991. آنتونیو نگری )15

کند که شاید به فروپاشی  داری استدالل میبرای پایان احتمالی قانون ارزش تحت سرمایه  گروندریسه

پیروسرمایه اکثر  شود.  منتهی  نظریهداری  توسعهان  بلندِ  امواج  برحسب  را  قطعه  این  مارکس،  ی  ی 

نرخ رشد سریعسرمایه بهداری که  به نرخ رشد استثمار و  ترتیب  اینتر ترکیب ارگانیک سرمایه نسبت 

 . 2017کنند. همچنین، نک. فوکس، زند، تفسیر میمدتِ میانگین نرخ سود به آن دامن میافول طوالنی

بهبود است. تا کمتر از یک سال پیش،    هوموساپینسی زمان ظهور  . دانش ما درباره16 در حال 

ای جدید  سال پیش ظاهر شدند. مطالعه 200.000شواهد حاکی از آن بود که اجداد انسانی ما در حدود  

 سال پیش بازگردانده است. 300.000جامانده در اتیوپی، این تاریخ را به بر روی آثار به

نوشت:    1888در سال  مانیفست حزب کمونیستی انگلیسی خود بر نسخه  . انگلس در پانوشت17

کلی ناشناخته  به  1847»پیشاتاریخ جامعه، یعنی سازمان اجتماعی موجود قبل از تاریخ مکتوب، در سال  

نیز صادق است.  1845)  ایدئولوژی آلمانی ها،  ی کار مشترک قبلی آنبود.« البته این موضوع درباره  ،)

کشف افتخارآمیز مورگان کند: »ن به تحقیقات جدیدتر اشاره میانگلس همچنی
92
ماهیت حقیقی  راجع به    

فرایند تفکیکِ جامعه به طبقاتِ  ها با قبیله. همگام با انحالل این اجتماعات کهن،  ی آنها و رابطهتیره

 و درنهایت متخاصم آغاز شد.« مجزا 

خواه  -ست که طبیعتْ وسایل ضروری معاش را  طورکلی ... این ا ی طبیعی کار اضافی به. »پایه18

با صرف مقداری زمان    -به شکل محصوالت زمین، حیوانات یا سبزیجات، یا در شکل ماهیگیری و غیره

وری طبیعیِ کار کشاورزی )و اینجا ما  گذارد. این بهرهبلعد، در اختیار ما میکار که کل کار روزانه را نمی

طور  ی ارزش اضافی است؛ درست هماندامداری را مدنظر داریم( پایه گردآوری ساده، شکار، ماهیگیری،

ی کارها اساساً معطوف به تصاحب و تولید خوراک است. )حیوانات نیز پوست خام برای ایجاد  که همه

: ص.  1894ها و غیره.(« )مارکس،  آورند؛ و همچنین برای غارنشینهای سرد را فراهم میگرما در اقلیم

770 )
93

 

ها احترام قائل هستم  کنم که بسیار برای آن. البته من به رهبران سوسیالیست انقالبی اشاره می19

های رهبران استالینیست از خود استالین گرفته تا  ام. ناگفته نماند که سیاستها آموختهو بسیار از آن

ی انقالبی متمرکز است که  هاگیرند که بر سوسیالیستی عالیق من قرار میمائو و غیره، خارج از حیطه

 حقیقتاً سعی کردند نظریه و عمل خود را بر مبنای کار مارکس و انگلس استوار کنند.

 

 
92. Lewis Henry Morgan 

 .659: ص. 1396ی حسن مرتضوی، تهران: نشر الهیتا، ، ترجمهسرمایه مجلد سوم برگرفته از: کارل مارکس، . 93
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- ام تیمور ظروفچیدوست دارم این جستار را به یار و همراه همیشگینامه:  تقدیم

ام، اما مناعت طبع  بنیسی تقدیم کنم که هرگز با او در عشقش به فناوری سهیم نبوده

 ه زندگی بسیاری از افراد، ازجمله زندگی خود من، غنا بخشیده است.او ب

 

سپاسگزارم که توجه مرا به برخی از تحوالت اخیر    94من از رابین چانگقدردانی:  

در بحث اقتصاد اطالعات جلب کرد و پیشنهادهای دستور زبانی و سبکی سودمندی را  

پیش داد. الدر هنگام خواندن  ارائه  این جستار  او هیچ نویس  نیست که  به گفتن  زم 

که   مایلم  همچنین  ندارد.  متن  در  خطایی  هر  یا  من  استدالل  قبال  در  مسئولیتی 

های  ها و مشغلهرغم فعالیتسپاسگزاری خویش را از هومن کاسبی ابراز کنم که علی

 ی این جستار به من یاری رسانده است.فکری خود، کارشناسانه در امر ترجمه 

 
94. Robin Chang 
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که دولت تمام سعی و تالش خود را بکند تا نهادی که  سازی یعنی این»خصوصی

جاست ی و مدیریت معقول خود را از دست بدهد. آنیهنوز جزو امالک عمومی است کارا

خودکرده دولت  به   یکه  را  خصوصیخود  ضرورت  برای  مثالی  و عنوان  مطرح  سازی 

 کند« واگذاری آن نهاد را به بخش خصوصی فراهم می یزمینه 

 سازیخصوصی  سازوکارچامسکی در شرح  نوام

دار به مبحث چندین ساله و ادامه فوتبال در ایران را دنبال کنیم حتماًتحوالت اگر 

خوریم. مبحثی که واگذاری )به بخش خصوصی( دو باشگاه استقالل و پرسپولیس برمی

ها و  پور تا خود فوتبالیاز گویندگان ورزشی مانند میثاقیان و حتی قبل از او فردوسی

باشگاه   باشند،    گاه  ،یاد شدهپیشکسوتان دو  آنکه منفعت خاصی در آن داشته  بدون 

روند. این  ذاری این دو باشگاه تا حد شاکی شدن پیش میو از عدم واگ  کنندمیتکرار  

ترین امکانات و  و با کم  زدار و مریدر حالی است که این دو باشگاه با همین مدیریت کج

های  باشگاه( به فینال جام  یخصوص در سطح مدیریتهترین مناسبات )بایغیر حرفه 

تر باشگاهی مانند استیل  شپیمدیریت خصوصی  کنند. از طرفی،  آسیا هم راه پیدا می

روزگار حذف کرد، باشگاه پدیده مشهد را در قعر جدول لیگ فعلی    یآذین را از صفحه 

که با مدیریت دولتی همواره در حالی  یک رها و باشگاه تراکتور    لیگو چه بسا سقوط به  

رضازنوزی سخت  محمد  آقای  به  مالکیت  انتقال  از  پس  بود  لیگ  مدعیان  ترین جزو 

تجربه    روزهای نتایج ضعیف  با  را  است  د.  کرخود  بگفتنی  دیگری  باشگاه  نام  هتبریز 

این باشگاه را از بخش   یماشین سازی هم داشت که در نهایت شهرداری تبریز ویرانه 

توان حتی یک نمونه موفق از  نمیرسد  به نظر میخصوصی تحویل گرفت. در نتیجه،  

توجه دو باشگاه بزرگ استقالل و  این  ا  سازی در فوتبال ایران پیدا کرد که بخصوصی 

هیاهوی   این  پس  کرد.  واگذار  خصوصی  بخش  به  عمومی  مالکیت  از  را  پرسپولیس 

اصحاب  همه میان  در  خصوصی   رسانهجانبه  به برای  چیست؟  باشگاه  دو  این  سازی 

 گیرد؟ عبارتی، این حجم از »آگاهی کاذب« و متناقض از کجا نشات می 

جو ونام »ایدئولوژی« جست های بدر بعد کالسیک مارکس و انگلس پاسخ را در پدیده

شدن فوتبال در ایران، مطلب پیش رو به مفهوم  ییکاال  تربرای بررسی عمیق کنند.  می

پردازد. این امر نیز بیشتر تالشی است برای ایدئولوژی و کارائی آن از منظر مارکس می 
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اندیشمندا نقدهای  به  در  پاسخ  مارکس  هستند  مدعی  که  بودریار  ژان  همچون  نی 

لغزیده و از عامل  و اکونومستی  تحلیل اقتصادی    یچارچوب فکری خود بیشتر به ورطه

  های سیاسی و اجتماعی خود چشم پوشیده است. درمهمی همچون »ایده« در تحلیل 

و اشاره او به  بحث ژان بودریار از بعد نمادین »موضوع یا اشیا«    رسد مقابل، به نظر می

از کاالها و مفاهیم به »ابرحقیقت  ابعاد نمادین  این  های« چالش ناپذیر،  تبدیل شدن 

مارکس استنباط نشود. از این منظر چارچوب    نزدچیزی نیست که از مفهوم ایدئولوژی  

نظری بودریار در راستا و حتی مکمل مفهوم ایدئولوژی از دیدگاه مارکس است و نه  

 جایگزین آن.  

ی تولید موتور محرکه جوامع شناسی مارکسیستی شیوه هر دوی اقتصاد و جامعهدر  

های  این دگرگونی در شیوهدر تحلیل نهایی،  رفتار اجتماعی آنها است.    یدهندهو شکل

داری صنعتی است که رفتار  های سرمایهتولید فئودالی و از بین رفتن آنها توسط شیوه 

که تحمیل همان مناسبات و ساختار  دهد. کما ایناجتماعی جوامع صنعتی را شرح می

های تولید را نداشته و عقب نگاه  به جوامعی که فرصت ایجاد تحول شگرف در شیوه

و مرکب در این جوامع ختم شده   ترای ناموزون اند، نه به توسعه که به توسعه داشته شده

 شود.  وامع میماندگی در این جو همین امر تا مدت بسیاری موجب بازتولید عقب

برداشت أ ت در  مکتب  این  اقتصادی  نگاه  و  ماتریالیستی  متد  بر  مارکس  های  کید 

جامعه جامعه سیاسی،  جمله  از  برخی  نقد  موجب  فلسفی  حتی  و  شناس شناختی 

طور که باید و شاید نقش و اهمیت »ایده«  فرانسوی ژان بودریار شده که این مکتب آن

زدگی  شتابگیرد. جدا از  ی اجتماعی در نظر نمی و »هویت« را در شکل دادن رفتارها

های پس از او و کارهای کسانی  ، این نقد مارکس را جدا از مارکسیسم و نسلاین داوری

بیند. این شیوه برای فهم مارکس و کارهای او  آلتوسر می ییمشی و لوامانند آنتونیو گر

که از میان کارهای  اندیشمندانی است    یجای پرسش دارد. چرا که مارکس در زمره

جا و برجای گذاشتن  پراکنده و ذکر این مفهوم در اینجا و شرح مفهوم دیگری در آن

شود.  دستنوشته و نامه و کتاب و تحقیق به پایان نرسیده شناخته میهزار صفحه  ها ده

هم پراکنده، از رویکرد جهانی  عنوان مثال مارکس فقط در چند صفحه از مانیفست، آن به

 ی یافتهجهان به بخش توسعه  ینیافتههای توسعهداری برای وابسته کردن بخشسرمایه
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تا    آندره گوندر فرانک تا  اندیشمندان مکتب وابستگی از  همچنینکند.  آن صحبت می

امین   والرشتاین  و تحلیل سیستمسمیر  امانوئل  را های جهانی  در خالء کارهای خود 

سه جلد    سرمایهاز آنجا که مارکس مانند مبحث  توان گفت  نمیو    انددادهنارائه و توسعه  

از کتابهای خود را به مبحث »وابستگی« اختصاص نداد، این پدیده سیاسی و اقتصادی  

 بود.های خود در نظر نگرفته را در تحلیل

ایدئولوژی، نحوه از  آن و چگونگی اعمال آن در ساختار   وجود آمدنهب  یمارکس 

ایدئولوژی  ( سخن گفته است. او در  Stateنام هژمونی و در سطح کشور )ه تری ببزرگ
 شود:  یادآور می آلمانی

ای های حاکم است، به عنوان مثال طبقهحاکم در هر دورانی ایده   یهای طبقه»ایده

کم روشنفکری در آن جامعه که قدرت حاکمیت مادی در جامعه را دارد در عین حال حا

ای که ابزار مادی تولید را در اختیار دارد؛ در عین حال کنترل فکر  هم هست. طبقه

می بنابراین  دارد،  اختیار  در  را هم  آن جامعه  تولید  یهاتوان گفت ذهن  ابزار  از  که  ی 

 حاکم است«.  یمحروم هستند محکوم به فرآورده های فکری تولید شده از سوی طبقه 

ها را شکل داده و  حاکم »ایده ها، مفاهیم و هوشیاری« توده گان نخب فرایندین در ا

کند« از کند و استنباط میگوید، تصور می هر چیزی که »انسان میاز آن جمله است  

الخ الطبیعه،  ماوراء  تصورهای  دین،  اخالق،  قوانین،  »سیاست،  منظر جمله  این  از   .»

  جلد دوم سرمایه چنان که مارکس در  شناختی است که آن ایدئولوژی یک حجاب معرفت

-که ندانند ]ایدئولوژی از آنها چه می شود که مردم »ولو اینکند؛ باعث مییادآوری می 

ایدئولوژی  ایدئولوژی آلمانی مارکس در  نزد دهند«. بنابراین خواهد[ اما آن را انجام می

پی میچیدهشکل  آن  اعمال  با  که  است  قدرت  از  بردهای  بردهتوان  برای  را  ها،  داری 

 داری را برای کارگران عادی و طبیعی جلوه داد.  فئودالیسم را برای دهقانان و سرمایه

ی  یهای فرودست اجتماعی تنها بخشی از کاراعمل کردن بر ضد منافع خود در طبقه 

ساختار کشوری    1844اقتصادی و فلسفی    ایهدستنوشته ایدئولوژی است. مارکس در  

نفعان  های مخابره شده از سوی طبقه حاکم برای حفظ و تداوم همان ساختار و ذیو ایده 

کند که انسان را از ذات خود خارج کرده و او را به موجودی آن را به ساختاری تشبیه می

تعب و  مهیا  ساختاری  به  دین،  ی مقید  خانواده،  قوانین،  ارزشها،  البالی  در  شده  ه 

کند. از این رو مارکس کلید رهایی و بازگشت انسان به می تبدیل  گرایی و غیره  مصرف
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دید.  گرو از میان برداشتن مالکیت خصوصی می  نهایت در  ذات و زندگی اجتماعی را در

بناپارتدر   لوئی  برومر  درهجدهم  دیگری  ویژگی  از  پرده  مارکس  نظام   ،  بین  رابطه 

در این راستا نظام کشوری، که خود   دارد.مدنی برمی  یکشوری )طبقه حاکم( و جامعه

دار است« سرمایه  یای برای راه انداختن و تسهیل امور طبقهبه اعتقاد مارکس »کمیته

را »درگیر می  یجامعه را کنترل میمدنی  را مقید کند، آن  قوانین آن  با وضع  کند، 

بمی جامعهکند«  مهم  یلکه  ابراز  »از  را  ویژگیمدنی  به  ترین  خود  وجودی  های 

دهد«. الزم به ذکر است که ها مانند زندگی خصوصی افراد تنزل میناچیزترین ویژگی

افراد« در این از »زندگی خصوصی  از مراد  جا به معنی مالکیت خصوصی عده اندکی 

که این نظام از مفهوم    چیزی استافراد جامعه است. این اصل در قلب نظام لیبرال و  

 »آزادی« در نظر دارد.

از این منظر نولیبرالیسم و مالکیت خصوصی تنها یک نظام اقتصادی نیست. بلکه 

  طور مشی کانون پیدایش )تولید( خود را دارد. هماناای است که به تعبیر آنتونیو گرایده

که در مثال خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس پیدا است، ایدئولوژی نظم  

افتاده و حتی سنخیت حاکم می تواند به شکلی گسترده و مقبول در میان مردم جا 

ای است که مارکس و در نتیجه متد ساختاری  خاصی با واقعیت نداشته باشد. این نکته

سازد.  مدرن( مانند بودریار جدا می)پست  گراختارسا- مارکسیسم را از اندیشمندان پسا 

به عبارتی دیدگاه ساختاری نه تنها چگونگی پیدایش و کارکرد ایدئولوژی را شرح داده 

ی  داری و در جهت منافع طبقهوجود آمدن آن در ساختار سرمایهه بلکه از »چرایی« ب

نی همچون گرایاساختار-دارد. اما »کانون قدرت« در نگاه پساآن نیز پرده برمی  حاکم

ها  تواند همه جا و همه چیز باشد، یا حتی نباشد، و در این خالء گفتمانمیشل فوکو می

« انضباطالب »غ های  ها و ارزشها، ایدهساخته شده و انسانها برای تبعیت از گفتمان

ند. این »خالء« در کارهای ژاک دریدا به »نقص زبان« تقلیل داده شده و گویی  یابمی

های سیستم گفتاری است که منجر به فهم نسبی ما از حقیقت این زبان و محدودیت

چنان که خواهیم گفت، بودریار  شود. آن و یا منجر به عدم فهم کلی ما از حقیقت می
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-هم چگونگی قربانی شدن حقیقت به سود مفاهیم ساختگی نمادین را خوب شرح می

له چیز  أ رنده این مفاهیم یا در اصل چرایی مسوجود آوهیا ساختار ب  خاستگاه دهد اما از  

 گوید.  زیادی نمی

وجود آمدن ایدئولوژی تا حد شوریدن بر استاد خود یعنی  همارکس در شرح چرایی ب

های خوب و بد به عنوان قوه محرکه تاریخ و  »ایده  یهگل هم پیش رفته و بر فرضیه 

نویسد  می   بر نقد اقتصاد سیاسی  سهمیچنان که در  کشد. آنجامعه« خط بطالن می

انسان آگاهی  که»این  نیست  میآنها  هستی  ها  شکل  بلکه  دهدرا  اجتماعی    هستی ، 

جا مارکس هرم طبقاتی جامعه را مد  کند«. در اینها آگاهی آنها را نیز تعیین میانسان

تولید نظام سرمایه  حاصلنظر دارد که خود   این ساختار »شیوه های  داری است. در 

-کلی زندگی اجتماعی، سیاسی و روشنفکری را منوط به خود می فراینددگی مادی  زن

سازد«. مارکس در ادامه به چگونگی تغییرات اجتماعی در اثر دگرگونی در شیوه های  

تکامل  تولید و سپس از میان برداشتن نظمی قدیمی و آغاز نظم جدید در دیالکتیک  

می  انسانی  نسل  جوامع  نخستین  از  آنتونیو  مارکسیست پردازد.  مارکس  از  پس  های 

های  مشی این بخش از ایده های مارکس و مفهوم ایدئولوژی از منظر او را در نظریه اگر

 »هژمونی« خود بسط و گسترش داد.

دارند. به عنوان   (real value)  ژان بودریار معتقد بود اشیاء و مفاهیم بعدی واقعی

کننده را از نقطه الف به نقطه ب  مصرف مثال ارزش واقعی یک خودرو در این است که 

رسانده و کارایی یک وسیله نقلیه را انجام دهد. از این منظر ارزش واقعی یک خودروی 

  2020میالدی با یک خودروی مرسدس بنز مدل    2020چینی ام جی ساخته شده در  

ند،  کیکی است. اما امروزه کسی در بازار برای ارزش واقعی کاالها پولی پرداخت نمی

از سه برابر قیمت یک خودروی ام جی برای خرید مرسدس بنز   بلکه پرداخت بیش 

کلی از بین  های واقعی بهبابت »ارزش نمادین« بنز است. بودریار معتقد است که ارزش

نمادین در    ارزشهایدر مرحله بعداند.  های نمادین دادهرفته و جای خود را به ارزش 

به »ابرحقیقت« ابرحقیقتی که حتی به چالش  تبدیل شده  (Hyper-real)  جامعه  اند. 

تواند به یک خریدار مرسدس بنز بگوید  کشیدن آن هم قابل تصور نیست؛ چه کسی می

توانی با سه  کنی وقتی میخود را بابت خرید بنز پرداخت می   یچرا این همه از سرمایه
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ویی با ارزش واقعی بنز بخری؟ نه تنها تصور این پرسش ممکن  برابر قیمت کمتر خودر

 نیست بلکه شاید پرسشگر به دیوانگی هم متهم شود.  

های  سازی باشگاهتوان گفت که خصوصی با استفاده از چارچوب نظری بودریار می

سازی فوتبال در ایران از بعد واقعی خارج و جای خود را به ارزش نمادین پدیده خصوصی

کند. در  یاد می  (illusion)  است. چیزی که مارکس از آن به عنوان »وهم و خیال«  داده

سازی و کلیت نولیبرالیسم است که به یک ابرواقعیت  نتیجه این ارزش نمادین خصوصی

جا بیشتر مفهوم ایدئولوژی از منظر مارکس را خارج از  تبدیل شده است. بودریار در این

دهد. به نوعی بودریار چگونگی ساختن ن دیگری ارائه میداری و به زباساختار سرمایه

دهد اما در چرایی  مفاهیم در انحراف و از بین بردن کلی »حقیقت« را خوب شرح می

 گذارد.  ال باقی میؤساخته شدن این مفاهیم جای س

های ایاالت متحده  سازی نه در خالء که با سیاستاین در حالی است که خصوصی

المللی مانند صندوق  های بیناز سوی سازمان این کشور نان هژمونیک آمریکا و همپیما

های امنیتی دولت آمریکا اغلب از و دستگاه داریخزانه المللی پول و بانک جهانی و بین

این   1990  یدهه شد.  تحمیل  ایران  جمله  از  جهانی  پیرامون  به  بعد  به  میالدی 

بومی  سیاست نیازهای  با  سنخیتی  بخش خصوصی  به سود  عمومی  اموال  تاراج  و  ها 

ایران نداشت بلکه برای یکپارچه کردن بازار جهانی برای انباشت سرمایه توسط    یجامعه

ی آنها در شراکت با کمپرادور دار جهانی و شرکتهای چند ملیتسرمایه  یعمدتا طبقه

بورژواهای پیرامون جهانی بود. اما تمرکز بر عدم سنخیت نولیبرالیسم با نیازهای بومی  

نوعی چشم به  ایران هم  توسعه جامعه  نوع  نتیجه عدم شناخت  در  و  تاریخ  از  پوشی 

سرمایه مرکب  و  سیستم ناموزون  در  ایران  گنجاندن  تاریخ  است.  ایران  در  داری 

تواند  ها نمیکدام از برداشتتواند متفاوت برداشت شود، اما هیچداری جهانی میسرمایه

ادغام ایران در های آغازگاه چشم بپوشد. یکی از فراینداز بعد قهرآمیز و استثماری این 

تواند اوایل قرن نوزدهم داری به ایران میسیستم اقتصاد جهانی و ورود تدریجی سرمایه

چای و سپس گلستان از سوی روسیه و یک دهه پس از آن ترکمن یو تحمیل معاهده

یک قرنی این دو قدرت امپریالیستی بر ایران   یجنگ تحمیلی بریتانیا در هرات و سلطه 

باشد. در آن برهه کدام ایرانی یا کدام بخش از جامعه ایران از امپریالیسم جهانی خواست 
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وزون به ایران این جامعه را برای دو قرن نام یداری و توسعه تا در قبال تحمیل سرمایه

برای فهم مفاهیم ساختگی در چارچوب و کارایی  لذا  امروز به سلطه بکشد؟  به  تا  و 

ابزار   او  اندیشمندان مکتب  و  مارکس  است.  فهمی ساختاری الزم  و  نگاه  ایدئولوژیک 

در این  دهند.  نظری الزم برای تحقق این امر را به خوبی در اختیار مخاطب قرار می 

تواند  مدرن میاگرایی حقیقت« مطرح شده از سوی مکتب پسراستا مباحث »نسبیت 

  گزینجای آن کهدر کنار فهم ویژگی »کاذب بودن آگاهی ایدئولوژیک« قرار بگیرد و نه 

            .شود آن



 

 

 
نزد   نیا دَربند   یکیپُل در    ی رودخانه قرار دارد.    الهید  یبستر رودخانه   یدر شمال عراق رو  خانیشهر 

آب    زین  یبعد از فصل بارندگ  یرودخانه اندک  نی. اردیگ یسرچشمه م  رانیاز ا   روان«یعنوان »سبا    الهید

 در خود داشت.  یادیز
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 خاورمیانه جنگ سدها در   510 

هدر بین اـن ابین رودـخ ایالنهرین، ـم ات   ـه اـع ار جـم ــتین ـب ه و فرات برای نخسـ دجـل

هایی مانند  انســانی ســاکن شــدند و کشــاورزی را اختراع کردند. امروز با ظهور پدیده

بحران اقلیمی، سـیاسـتمداران فاسـد و گرسـنگی برای انرژی، یکی از حاصـلخیزترین  

 مناطق جهان، قابلیت سکونت را از دست داده است.

آن صدای خِس اعماق  بلناز  از  د میخِسی  انتهای یک  هدماغ شود.  ی یک صخره 

متر آویزان است که قرار بود آب را به مزارع کشاورزان    200پالستیکی به طول    یلوله 

یی که روزگاری رودخانه بود، امروز تنها یک گودال کثیف به جا مانده  در جامنتقل کند.  

 است.

صخره فراز  بر  محمود  خشک   ایالقد  بستر  به  و  دیاله  شدهایستاده  از    -ی  یکی 

ساله   33خیره شده است. این مرد    -های رود دجله در شمال عراق  ترین شاخهمهم

هیچ»گوید:  می دیگر  آینده  سال  دو  نمیتا  اینجا  توپخانه،  ماند«کسی  بخشدار  او   .

همه به  » در شمال عراق است.   خودمختار کُردستان یسکنه در منطقه 72روستایی با 
آبی ما اهمیتی  و به تشنگی و بی  است  این دلیل است که ایران به سدسازی مشغول

 دهد«. نمی

رفت.  جهان به شمار می  یخیزترین ناحیه بین دجله و فرات حاصل  یزمانی منطقه

رزی ها ساکن شدند و کشاوالنهرین )مابین ترکیه، سوریه و عراق امروزی( انساندر بین

ی پرثمری برای بارورتر والگلبها و  های منظم، آبی گرانرا اختراع کردند. جریان سیالب 

آورد. تا امروز وجود هیچ عاملی در اهمیت این دو رودخانه  کردن مزارع به ارمغان می

های زیادی  که در حال حاضر، باید برای انسانبرای منطقه تغییر نکرده است. فقط این

 شود. ن یتأمآب 

شده    متأثراست که به شدیدترین حالت از بحران اقلیمی    یکی از پنج کشوریعراق  

ن،  اساکن  ینفر  ونیلیم  40درصد از جمعیت حدوداً    20قریب به  است. در حال حاضر  

از هر چیز   ب  را بپرسیدمردم در شمال عراق    نظربرند. اگر  از کمبود آب رنج می یش 

 دانند. ایران را مقصر این بحران می

تر است: این معضل با منابع اقتصادی، مقامات  در حقیقت، مسئله مقداری پیچیده

 و بحران اقلیمی جهانی مرتبط است. هادولت های بینتنیدگیدرهمو فاسد، 

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/iraq-launches-national-adaptation-plan-process-climate-change
https://www.voltairenet.org/article201421.html
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 تر تر، خاک بیشآب کم

ابزاری   -محیطیای جهانی برای مسائل زیستاندیشکده  - ی منابع جهانیمؤسسه 

طور مشترک(  امنیت( )به« )آب، صلح و  Water, Peace and Securityالین به نام »آن 

ماه بعدی، در کجا مناقشه بر سر آب رخ   12کند در  بینی میتوسعه  داده که پیش

ای در حال پدیدار  مشاهده است، مناقشه  خواهد داد. آنچه امروز در شمال عراق قابل

ای مانند آنچه که در حال حاضر در  گیری. مناقشهای در حال شکلشدن است، مناقشه

های آینده در خیلی از مناطق جهان  ، مسلحانه در جریان است و در دههدریای چاد

تواند دهند که جنگ برسر آب میهاست هشدار میتواند رخ بدهد. مورخان مدتمی

 باشد.  21ن های نفتی قرجنگ 

 
 : بخشدار روستا، القد محمود به همراه دخترش  ماند«ینم نجایدر ا  یزندگ یبرا  کسچیه گری»دو سال د

القد محمود درحالی کند، چای سیاه لزج شیرینی دَم که داستانش را تعریف میپسر 

کند. سه سال پیش او یک سیستم پمپاژ آب تهیه کرد که امروز از آن فقط صدای  می

دالر هزینه  1700شود. این سیستم برای او های خالی از آب شنیده میخس لوله خس

https://reliefweb.int/report/cameroon/key-peace-lake-chad-area-water-not-military-action
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از آن، بیل اقدام  یکیمکانداشت. پس  ها برای حفاری در بستر رودخانه گسیل شدند. 

بعدی ایران این بود که به کمک سدها شروع به انسداد جریان آب رودخانه کرد. در  

به میزان دوسوم آب کم اکنون  از پمپدیاله  بود آب تری جریان دارد،  قرار  هایی که 

توان چیزی نمی ر برای هیچمزارع برنج و علفزارهای پسر القد محمود را تأمین کند، دیگ

 دهم کاهش یافته است. استفاده کرد. برداشت محصول او به یک

 
اکنون فقط   کرد،یپمپاژ م  ( به مزارعشروانی)س  الهیآب را از د  یاش: القد محمود که زمانخانواده   ینده یآ

 .دینیبی رودخانه را از دور م

»نگران گوید:  شود. محمود میی اتاق پذیرایی یک تفنگ قدیمی دیده میهگوشدر  
  ها قبل از اینکه آن  نباش، فقط آنجاست تا بتواند در مقابل سارقان از خود دفاع کند«. 

کند.  اش آنجا را ترک میجنگی بر سر آب به راه بیندازند، او مثل بقیه به همراه خانواده

یا    عملگی های بزرگ  برده برای شرکت  مثلو به شهری که ما آنجا    سرزمیندور از  »
 کنیم«.  امرارمعاشعنوان دستفروشان خیابانی به

  متأثر کَالر و حلبچه    ترصدها روستا تنها در امتداد دیاله و همچنین دو شهر بزرگ

از  از خشک  بیش  منابعی    نیتأم  هر کشور دیگری،   باًیتقرسالی هستند.  به  عراق  آب 
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خصوص در ترکیه و  گیرد. بهمی منشأ خارج از قلمرو سرزمینی خود از وابسته است که 

 ایران. 

زمانی که شروع به آبادسازی اینجا کردیم، برای ما قابل  »  گوید:نامیق مصطفی می
او معاون دپارتمان هیدرولوژی   نبود که کمبود آب به مشکل اصلی ما بدل شود«.تصور  

کُردستان،   اقلیم  در  است، یک شهر کوچک  دَربندیخان  باالدست    20سد  کیلومتری 

دَربندیخان[ چشم ]سد  دیدبانی  برج  از  محمود.  عمق  مزارع  به  دیده    30اندازی  متر 

دریچهمی پایین  و  یشود.  زباله  از  فرشی  آن  بطری  سد،  روی مخزن  پالستیکی  های 

سد را برای    یچه یدربار، به تناوب،  شناور است. مصطفی و همکارانش هر چند هفته یک

 کنند. دست باز میآب مردم پایین نیتأم

 
دَربند  یدرولوژیدر دپارتمان ه  یمصطف   قینام  تیدر زمان مسئول   ان یجر  فراوانیهنوز آب    خان،یسد 

 داشت. 

کند یا آسیب گوید مطمئن نیست آیا این کار بیشتر به مردم کمک میمیمصطفی  

رساند. به زعم وی کاهش مداوم سطح آب به معنای تراز باالتر آلودگی است، زیرا می
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ندرت  دست به که آب پایینطوری خاک شهرها را سیراب کند، به  تواندینمآب موجود  

 ب آشامیدنی. استفاده است چه برسد به آبرای آبیاری قابل

این سد ]سد دَربندیخان[ پنجاه سال پیش به  »  دهد: مصطفی در ادامه توضیح می

دست ساخته شد«. او در سی  های فصلی در پایینمنظور تولید انرژی و کنترل سیالب

دپارتمان   در  که  و  درولوژیهسالی  حاکمان  شاهد  بوده،  کار  به  مشغول  های  دورهی 

وقت اوضاع به وخامت شرایط موجود نبوده است. او  ا هیچسالی مختلف بوده امخشک 

مترمکعب بر ثانیه آب  500تا  400طورمعمول در این فصل سال بایستی به» گوید: می
  مترمکعب است«.   28شد، در عوض این مقدار فقط  به مخزن )حوضه( سد سرازیر می

می سالاز  »  گوید:مصطفی  انتشار    چهار  )تاریخ  (  2021جوالی    10مقاله  این  پیش 
به    کامالًایم، اما از سال گذشته ایران جریان آب را  تاکنون ما با مشکالتی مواجه بوده

 روی ما قطع کرده است.«

 
احداث    لیبه دل  زین  نی ا  -به کشاورزان برساند    یآب  تواندیندرت مدر عراق همچنان به   خانیسد دَربند

 است.  رانیدر باالدست در ا  انیسد دار
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کند، به باالدست رودخانه، در  ها صحبت میت اصلی مشکالتی که مصطفی از آنعل

برمی  28عمق   ایران  خاک  داخل  جاییکیلومتری  سیروان گردد؛  نام  با  را  دیاله  که 

سیروان را مانند    یشناسند. سد داریان که مابین دو کوه واقع شده است، رودخانهمی

ترین سد یک  کند. این سد بزرگمتر مسدود می  169خاکستری به ارتفاع    ییک شاخه

تندرستی شبیه است تا یک    اصطالح  کتر است که نام آن بیشتر به یبزرگ  یپروژه

 ی آب گرمسیری. هپروژصنعتی:  یپروژه

 

 
 سو یلی. سد ا4 خانی . سد دَربند3دوکان . سد 2 انی. سد دار1

پروژه درمجموع شامل  ،  گرمسیری  آب  می  14ی  که  است  میلیارد    1,9تواند  سد 

در    -الملل  کارشناس امور بین   -خود جای دهد. بنفشه کینوش  مترمکعب آب را در  

درخواست   به  نوشت: Republik]مجله    Republikپاسخ  مقاله[  این  منتشرکننده   ،
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و منحرف انرژی  تولید  ایران  رودخانههدف  برای )  روانیسهای  کردن  زِمکان  و  دیاله( 

( است. برای تسهیل دیاله )سیروان  یآبیاری مناطق کشاورزی در داخل و خارج حوضه

از یک میلیارد مترمکعب    150این منظور   کیلومتر تونل زیرزمینی با گنجایش بیش 

 برای هدایت آب از سدهای مرزی عراق به مزارع جنوب ایران احداث شده است. 

  اعالم کرده بود:  2017در سال  -وقت ایران  جمهوررییس -تر حسن روحانی شیپ 
در این برهه    مخصوصاًی آب گرمسیری، منطقه را به طورکامل تغییر خواهد داد.  پروژه»

نشانه این  است،  افزایش  به  رو  ما  اتمام طرح    یکه فشار دشمنان  است. هر  مقاومت 
 ای است به دشمنان ما«. ضربه بزرگی،

در جریان بازسازی بعد از جنگ ایران و عراق، اواخر   ،نویسدکینوش می]بنفشه[  

برای تولید آب و انرژی بودند، بلکه منشأ غرور ملی به شمار    تنهانه، سدها  1980  یدهه

دنیا و    یبقیهخواستند با آن استقالل خود را به  افتخار به انقالبی که می»  آمدند. می
 ها نشان دهند.«محرومیت یرغم همهجدیدی از توسعه علی یتوانایی خود برای دوره

های آمریکا  توان گفت امروز سدها منبع غرور ملی و ابزاری برای مقابله با تحریممی

درصد    30که ایران ساالنه حدود    زندهای اقلیمی هستند. کینوش تخمین میو بحران 

اقلیمی از دست می مادامی که  »  دهد: از منابع آب زیرزمینی خود را به دلیل بحران 
کشور در بحران بزرگی قرار   2036منابع آبی خود را قابل استفاده نکند، تا سال    ایران

 خواهد گرفت و با مهاجرت گسترده مواجهه خواهد شد.«

گذشته باشد؛ در ماه مه    قرننیمهای ترین سالاز خشکرود امسال یکی انتظار می

بدترین دوره از  ایران وارد یکی  ایران، هشدار داد که  انرژی  اردکانیان، وزیر  های  رضا 

میلیون جمعیت این کشور،   85کمبود آب شده است. این اظهارنظر درحالی است که از  

ای برای  در مقاله  2018کنند. کینوش در سال  میلیون در مناطق خشک زندگی می  28

یکبین  یسسه ؤ»م نوشت؛  ایران«  مطالعات  ایران المللی  روستایی  جمعیت  سوم 

 اند. وفان شن روستاهای خود را ترک کردهتسالی و  ازاین به خاطر خشک پیش

 ی امنیت ملی مسئله

،  رفتنمک جهان به شمار می  یمیه که زمانی دومین دریاچهروا  یامروز دریاچه

تر از دو دهه تقریباً به طور کامل رو  ای که در کمنماد بحران آب در ایران است. دریاچه 
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  2013خود کاهش یافته است. در سال  یدرصد اندازه 5به خشکی نهاده و به کمتر از 

ا با وجود حمایت جهانی موجب ورمیه را آغاز کرد، اماحیای دریاچه ا  یبرنامه دولت ایران  

 نیز شد. بروز مجادالتی 

مترمکعب   ونی لمی  623ایران از طریق یک رشته کانال و دو سد اصلی، ساالنه تا  

ترین منابع آبی در شمال  ی دجله و یکی از مهمهاشاخهیکی از    -آب از زاب کوچک  

مشابه آنچه که    کامالًای  کند. پدیدهمیه هدایت میروبه بخش جنوبی دریاچه ا  -عراق  

 در دیاله جریان دارد. 

عنوان یک مشکل امنیت گوید؛ در ایران در همین حال کمبود آب بهش میکینو

ها  های گذشته میلیون رود. چالشی که دولت ایران برای حل آن در سالملی به شمار می

ساخت سد برای ایران از »  گذاری کرده و توجه کمی به آن داشته است.دالر سرمایه
سییک آن  با  که  آب  بحران  به  است  واکنشی  و  سو  آب"استمداران  منتفع   "مافیای 
نفوذ    2003و از سوی دیگر راهی است تا بعد از حمله آمریکا به عراق در سال    شوند می

 نقشی ندارند.«  نمیا ن یا درخود را در عراق و منطقه گسترش دهد؛ منافع عراق 

در مورد این موضوع صحبت بکند.    خواهدینم در خود ایران اما هیچ ارگان رسمی  

پاسخ گذاشتند.  واست مصاحبه را بیهم وزیر نیرو و هم معاون وزیر در امور آب درخ 

از مدیریت منابع آب هم ناموفق بود. یک روزنامه ایرانی که همچنین درخواست  نگار 

المللی گزارش تهیه  های بینآب برای رسانه  یطی پنج سال گذشته در مورد مسئله 

 گویی ندارند.«تمایل چندانی به پاسخ  معموالًافراد دولتی  که »کند  می  دیی تأ کرده است  

هشت   درمجموعبر این، دسترسی به دانشمندان مقیم ایران نیز سخت است.    فزونا

از  یکی  آبی  منابع  نیستند. کارشناس  اطالعاتی  ارائه هیچ  به  مایل  متخصص مختلف 

  کند که او »پس از مالحظاتی« متأسفانه باید مصاحبههای ایرانی عذرخواهی میدانشگاه

از سال که  عراقی  دانشمند  لغو کند. یک  تحقیق را  ایرانی  پیش در مورد سدهای  ها 

به  او »تواند با منابع خود در ایران ارتباطی برقرار کند، زیرا  نویسد که نمیکند، میمی

 ها را به دلیل وضعیت ایران محرمانه نگه دارد«.ها قول داده است، نام آنآن 

ی عراقی که در دَربندیخان،  هسال49اهش را ندارد. مرد  گی ترک زادگ کاوه ساالر آماد 

»ما از صدام و جنگ کند.  بزرگ سد زندگی می  یهاتر از دریچهشهری کوچک پایین
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کاوه در    داخلی جان سالم به در نبردیم تا اجازه بدهیم ایران ما را به زانو در بیاورد.«

تواند خشم او را پنهان کند. او سختی میاش بهگوید که حالت چهره ها را میحالی این

کند که  آذین، به کارگرانی نگاه میبا لباس سنتی کُردی، شلواری راحت و کمربند گل

 اش بکارند. کنند یک نهال خرما را در مزرعهتالش می

درحالی است  ساده  کشاورز  یک  امروز  او    قبالًکه  ساالر  بود.  بزرگ  زمیندار  یک 

زمان  می آن  در  که  امرارمعاش خان  150گوید  طریق  این  از  و  کار  او  مزارع  روی  وار 

تر برنج، بامیه و  نفر باقی مانده است. پیش  5ها تنها  کردند؛ با این حال امروز از آن می

او قبالً مالک یک  نخل( را میخرما )کاشت ولی امروز آب تنها کفافِ  خربزه می دهد. 

رونِ حوض مقابلش آخرین  های کپور دپرورش ماهی بود، حاال ماهی  یدوجین مزرعه

 چیزهایی است که برای او باقی مانده است. 

 
برنج و هندوانه اکنون    ی کشت شد. او به جا  رییبزرگ سابق، مجبور به تغ  نداریکاوه ساالر کشاورز و زم

 کندیم دیخرما تول

بلکه ما در حال حاضر     - نیست    گیریدر حال شکل  ی این جنگ»  گوید: ساالر می
خواهد ما کُردها را نابود کند و دولت مستقر در ی جنگ آب هستیم. ایران میدر میانه
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عنوان مردانی راسخ تربیت  اما من پسرانم را به   بغداد هم مصمم به اقدام متقابلی نیست.
کشاورز    کرد.«ها خم کنیم، مبارزه خواهیم  سر خود را مقابل آن  که  نیازاشیپ ام.  کرده

 ا ناتوان است.ام

 

می زیادی  ناتوان  جمعیت  مردم  با  شهری  دید،  کَالر  بازار  در  نفر،   هزار250توان 

است. صبح   دیاله در اقلیم خودمختار کُردستان  یشهر در امتداد رودخانه  نیتربزرگ

سایه  از  بیرون  و  برسد  خود  سطح  باالترین  به  آفتاب  اینکه  از  پیش  گرما    یزود، 

می  تحملرقابلیغ  سرازیر  شهر  حومه  شنی  میدان  به  مردم  کاسبان  بشود،  شوند. 

و با صدای بلندی فریاد    های خود را در چند ردیف پارک کردهها و وانتدستیچرخ 

 کنند. و ماهی تازه خود تعریف میها، سبزیجات زنند و از میوهمی

آید  ندرت محصولی از عراق میجا بهاین  این است که  کنند ها اشاره نمیچیزی که آن 

ایران. یک کاسب می  باًیتقربلکه   از  از ترکیه و  ها  آن»  گوید: همه چیز وارداتی است؛ 
ارز بسیار ضعیف  توانندیم ارزان به علت  تولید کنند. قیمت    ترتر محصوالتی بیشتر و 

تر  است. واردات خیلی ارزان   طورنیهم  قاً یدقماهی ایران نصف اینجاست، سبزیجات هم  
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این تحولی است که در ابتدای    که بخواهیم خود محصولی را تولید کنیم.«است از این 

آغاز شد، زمانی که تجارت نفت در شمال عراق در حال رونق بود، دولت   2000 یدهه

مکان کردند؛  به فراموشی سپرد و بسیاری از مردم روستاها به شهرها نقل  کشاورزان را

 کند. اوج جدیدی در بحران آب پیدا می یتحولی که نقطه

 وابسته به واردات 

شرکای تجاری است،    ترینها ضربه خورده عراق یکی از مهمبرای ایران که از تحریم 

شود. استاد مدیریت منابع آب  درصد صادرات محصوالت کشاورزی به عراق وارد می  35

گوید: »ایران سرحد در یک ضیافت شام می  رأفتدر دانشگاه گَرمیانِ کَالر، عبدالمطلب  

 عراق را به بازار خود تبدیل کرده است.«

فته است؛ کمبود آب، کشاورزان برای او این مسئله ساده است: ایران جلوی آب را گر

بیش را  آبعراقی  کاشت محصوالت  از  کرده  مجبور  گوجهتر  برنج،  مانند  فرنگی،  بَری 

پوشی کنند. در مقابل، ایران محصوالت را به  هندوانه و همچنین پرورش ماهی چشم

ایرانی می  بیترتن یا»به  گوید: . سرحد میدهدیم عراق   شویم. ما  ما غرق در کاالهای 
 ها وابسته هستیم.« ای به واردات آن فزاینده طوربه

تنها کسانی که میسرحد می را حل کنند، دولتگوید؛  ایران، توانند مشکل  های 

  - ی استفاده مشترک از منابع فرامرزی  هدربارالمللی  عراق و ترکیه هستند؛ با توافق بین

 جاست. مشکل این قاًیدقاما 

المللی تنظیم شده  تحت قوانین بین  درواقعانند دیاله  هایی مزیرا استفاده از رودخانه 

المللی که های جاری بین غیرکشتیرانی از آب   یی حق استفادههدرباراست: در توافق  

االجرا شده  الزم  2014توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و از سال    1997در سال  

تصویب کرد، ایران به   2001عراق این کنوانسیون را سال    جاست کهاست. مشکل این

 ی مخالف داد. رأا هرگز آن را تصویب نکرد و ترکیه حتی به آن  ی موافق داد، امرأآن 

زیست و مشاور بنیاد رزا لوکزامبورگ در هِسِن )ایالتی  ارجان آیبوگا، مهندس محیط

بی هستند تا نفوذ سیاسی  سدها برای ایران و ترکیه فرصت خو»  گوید: در آلمان( می
های زیادی علیه ساخت  ، سالکنشگرعنوان یک  او به  خود را در عراق افزایش دهند.« 

روی رود دجله تکمیل    2020کَیف در ترکیه مبارزه کرد. این سد سال  ایلیسو در حسن 
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شد و بیش از ده میلیارد مترمکعب آب را در خود جای داده است و کنترل تمام آبی را 

 دهد. به ترکیه می زدیریم شمال سوریه و عراق که به 

 
 دارد. انیاز رودخانه که هنوز آب جر یی(، جاروانی)سالهیرود د یدر کرانه کینکیپ

چون هیچ نفتی هم    -ترکیه در کنار عوامل دیگر    2003تا سال  »  گوید:آیبوگا می
ندرت امکانی برای اعمال فشار بر عراق داشت. بعدازآن تالش کردند تا از  به  -نداشت  

ایجاد کنند.  طریق سرمایه بازی  آب نقش ویژه  نیبنیدراگذاری وابستگی به خود  ای 
است. بدون این آب، نه آبی برای   کند، زیرا عراق بسیار به آب دجله و فرات وابستهمی

 آشامیدن وجود دارد نه برای کشاورزی.« 

اپوزیسیون در  به علیه کردهای  برای مبارزه  ارزشمندی  ابزار  برای ترکیه  ویژه آب 

با ترکیه    دوملیتی   صورت بهجریان آب در بلندمدت    نیتأمعراق برای  »  منطقه است.

های  ها به شرکتمذاکره کرده و چیزهای دیگری نیز برای این امر قربانی کرده است؛ آن

سیاست "ی ترکیه در  دهند و عراق در مقابل، خواسته گذاری میی سرمایهترک اجازه

آید(. این بدان معناست که وقتی ترکیه  تا حدی کوتاه میکند )را برآورده می  "کُردستان
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مردم نظامی در    زمانهمکند و  ( را بمباران میPKKکُردستان )ارگران  مواضع حزب ک

 کنند.« سکوت می هاآنکُشد، روستاها را می

ها از ترکیه، از ایران و بیش از همه از دولت خودشان خشمگین  بسیاری از عراقی 

می سابق  بزرگ  زمیندار  ساالر  می  »   گوید:هستند.  شده  احساس  خیانت  ما  به  کنیم 

های سازمان ملل،  وجود کنوانسیون »  پرسد:کنایه میسرحد دانشمند کَالری به است.«  
 کند، چه سودی دارد؟« ها را اجرا نمیوقتی کسی آن

 النهرین خشکیده هستندهای بینکه باتالقتا زمانی

ایران و ترکیه به آزادسازی آب این   تنها راه عمل برای واداشتن  »  گوید:سرحد می

است که موضوع به شورای امنیت سازمان ملل برده شود. اما دولت بغداد قادر به انجام  

نظامیان طرفدار ایران زیاد است؛ ]دولت عراق هم[ از نظر این کار نیست: قدرت شبه

داشتن  ازنگهبه ترکیه وابسته است. اگر این اقدامات برای ب ازحدشیباقتصادی و نظامی 

های همسایه کارساز نیست، حداقل ما به یک مدیریت آب جریان آب از سوی دولت

در   کردستان  خودمختار  اقلیم  حاکمان  امّا  داریم،  نیاز  واحد  و  هولیر( )  لیاربکارآمد 

های  وساز انبوه برای معادن شن و ماسه، رودخانهی ساخت مجوزهاسرانجام با واگذاری  

 خواهند کرد.«  مانده را نابودباقی

 
رسول سدها  احمد  م  رانیا   یاز  سدها  کندی انتقاد  مخازن  مسئول  همزمان  خود  اقل  یادیز  یو    م یدر 

 خودمختار کُردستان در شمال عراق است.
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متفاوتی در شمال عراق به    کامالً های  حلگوید؛ در عوض راهاکرم احمد رسول می

شود. او مردی پرمشغله با سبیلی کلفت و بیانی موجز است. او در دفتر  کار گرفته می

خود در اربیل، پایتخت اقلیم خودمختار کُردستان، پشت یک میز چوبی سنگین نشسته 

های  های چرمی، مانند سوییتاغذ انباشته است. جلوی آن مبل که روی آن تلی از ک

ای آویزان است: سدهای موصل،  شدهجمهوری قرار دارد. روی دیوارها تصاویر قابریاست

 دوکان و دَربندیخان. 

اداره مدیرکل  کُردستان  رسول  خودمختار  اقلیم  آبی  مخازن  و  سدها  که    -ی  مردی 

»من به گوید: است. او می -ی حل مشکل آب در شمال عراق به او سپرده شده  وظیفه 
از استیصال رسیده بازی رژیم تهران شب. سیاستمداران بغداد عروسک خیمه امحدی 

 اند.« هستند. تهران و آنکارا هم به ما اعالم جنگ آب داده

کند تا مشکل آب را به کنترل درآورد. تاکتیک  رسول بیش از ده سال است تالش می

او: یکسان شبیه به آنچه در ترکیه و ایران است؛ برای حفظ آب در اقلیم خودمختار  

وزارت کشاورزی و منابع آب    2014اند. در اوایل سال  دستان، سدهای خود را ساختهکُر

اعالم کرد که ساخت سدها هدفی استراتژیک »برای مقابله با مشکالتِ تغییرات اقلیمی 

سد در قلمرو منطقه   245و ساخت سدهای باالدست« است. در آن زمان گفته شد که 

 خودمختار کُردستان ساخته خواهد شد. 

ها را تا ده سال آینده  توانیم همه آنگوید: »اگر بودجه داشته باشیم، میرسول می

سد در حال ساخت که    17سد تمام شده،    14تکمیل کنیم. در طی این مدت ساخت  

سد هم    17ریزی هستند و ساخت  سد دردست برنامه  40ها بزرگ هستند،  سد آن  4

رسد که او در واقع معتقد است سدهای  ر مینظاند.« بهبه خاطر کمبود اعتبار تعلیق شده

 تر مشکل را حل خواهد کرد. بیش

الخرکی نام    -علی  به  کمپینی  از  چنین    SavetheTigris#عضوی  شنیدن  با 

تنها می بزند.  چیزی  لبخند  این  »اگر آن تواند  به  تنها  عراق سد بسازند،  ها در شمال 
النهرین در جنوب عراق خشک  بینهای  افتد و باتالق معنی است که مشکل به تعویق می

او در سلیمانیه، شهری در اقلیم   دست از تشنگی خواهند مُرد.«شوند و مردم پایینمی
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ی سوم یک کارخانه تنباکو ایستاده که در  ی طبقه خودمختار کُردستان، پشت پنجره

 های اخیر به یک مرکز فرهنگی تبدیل شده است.سال

ای است که روی آن مختصات تمام سدها و بندهای  روی الخرکی روی میز نقشهروبه

آبی منطقه را ترسیم کرده است. اگر از او بپرسید چه کسی در نبرد سدها برنده خواهد  

کند.  ی بدن ما عمل میی آب مانند چرخه »چرخه کس.  شد، پاسخ او روشن است: هیچ
 میرد.«کند و میخونی در هر جایی ایجاد شود، بدن دیگر خون دریافت نمی  اگر لختگی

 
کنند،   یبندسدها شرط  یکه اگر همه رو  دهندیدر شمال عراق هشدار م  ه یمانیفعاالن آب در شهر سل

 خشک خواهد شد.  زیچهمه تیدر نها

از بغداد به سلیمانیه گریخت. در سال    2020در سال    ل آب این فعا  2020الخرکی 

زمانی که جوانان عراقی علیه دولت شورش کردند، در تظاهرات به اصطالح »انقالب  

شبه  توسط  وی سپس  کرد.  سال  دسامبر« شرکت  از  که  ایرانی  نفوذ    2014نظامیان 

 ای در بغداد پیدا کردند، ربوده و شکنجه شد. فزاینده

اند  تنیده شدهرهمهای اجتماعی و بحران آب چقدر دگوید، درک اینکه ناآرامیاو می

دهم، دوست دارم همیشه  »وقتی به جوانان فعال در عراق آموزش میبسیار مهم است. 
ها را با گفتن این غافلگیر کنم که سرمنشأ اعتراضات در بغداد و بصره ناشی از آب  آن 
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گویند: نه، مردم علیه دولت و فساد  دهند و میها سر تکان میتر آنبوده است. بیش
 کنند.«میتظاهرات 

را نمی این دو  واقعیت  الخرکی میاما در  از هم جدا کرد،  »اگر آب کافی  گوید:  توان 
دهیم. کشاورزان، رانندگان و زنان  های کشاورزی را از دست مینداشته باشیم، زمین

مستمر پول بیشتری   طوردهند. دولت ما هم باید بهفروشنده شغل خود را از دست می
 کشاند.« برای واردات هزینه کند. فقر و ناامنی افزایش و این مردم را به خیابان می

طور مشخص، نمود این امر در بصره در جنوب عراق بود. جایی که در تابستان به

هزار نفر از مردمِ منطقه 120اعتراضات به طور ناگهانی آغاز شد، زمانی که  2018سال 

تری در بیمارستان شدند، زیرا به دلیل کمبود آب، آب آلوده نوشیده بودند.  مجبور به بس

ای کاتالیزور ناآرامی اجتماعی است. اعتراضات پس از اکتبر طور فزایندهکمبود آب به

تواند آخرین نمونه برای این مسئله باشد که چگونه تخریب در بغداد تنها می  2019

را به مبارزه با وضعیت موجود سوق   -نان عراقی  ویژه جوابه  -ها  زیست، عراقیمحیط

 دهد. می

 پایان سدهای عظیم 

توسعه از  ایسلند که  چالز  منابع جهانی،  موسسه  آنالین  مدیرپروژه  ابزار  دهندگان 

«Water, Peace and Securityمصاحبه است، در  با دویچه«  )ای  گوید:  ( میDWوله 

بینیم که  تر بگویم ما میپیوندند. دقیقیندرت فقط به خاطر آب به وقوع مها به»جنگ 

ی تهدید است. بنابراین یک مشکل پسینی است. مسائل دیگری وجود  آب تشدیدکننده

های اتنیکی و  های میان گروهشود، برای نمونه مناقشهثباتی میدارند که منجر به بی

ثبات  را بیشود. کمبود آب در بیشتر اوقات جامعه  هر چیز دیگری که باعث خشونت می

 ها کمتر قادر هستند مشکالت را با تفاهم حل کنند.« که آنطوری کند بهمی

پیچیده باشد؛  تواند درهمحل میبنابراین برای بیشتر مردم عراق روشن است که تنها راه

ایران و ترکیه را تحت جامعه های سازمان  فشار قرار دهد تا کنوانسیون ی جهانی باید 

های بغداد و اربیل درنهایت تمایل بیشتری به ؛ دراین حالت دولتملل را رعایت کنند
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تر از همه، باید ساخت سدهای عظیم  دهند. و مهمی آب از خود نشان میحل مسئله

 پایان یابد. 

»برای بالغ بر هزاران سال، منطقه اینجا به دلیل وجود   گوید:عبدالمطلب سرحد می
خواهم به نسلی تعلق داشته د. من نمیشی تمدن محسوب میدجله و فرات گهواره

 رسد.«باشم که تمدن در آن به پایان می

 

 پیوند با منبع اصلی: 
https://www.republik.ch/2021/07/10/krieg-der-daemme 
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نقد اقت
 

 فراتر از فردگرایی وگن  

 محوری سوسیالیستیو انسان

 

 وگو با مارکو مائوریزیگفت
 کانال تلگرامی »ما حیوانات« ترجمه: 

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg
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میآن  گفت چه  متن  ابتدا  زوریخ  خوانید  حیوانات  حقوق  گروه  با    TRGZHوگوی 

ی های تکمیلی »ما حیوانات« از ایشان است که بعد از ترجمه مائوریزی و سپس پرسش

 متن مصاحبه به صورت مکتوب انجام شده است. 

به   2010نوامبر    14در   زوریخ  در  مائوریزی  مجموعه  مارکو  از  بخشی  عنوان 

ی آزادی حیوانات« در مورد »مارکس و بردگی طبیعت« سخنرانی رویدادهای »نظریه

ای ترتیب دادیم. مارکو مائوریزی فیلسوف کرد. از فرصت استفاده کردیم و با او مصاحبه

ی انتقادی مکتب فرانکفورت ی اجتماعی مارکس و نظریهایتالیایی است که بر نظریه 

ی »آدورنو و  « و نویسندهLiberazioniپرست »گونهضدی  تمرکز دارد. او سردبیر مجله

چیز دیگر. کوزانو و پیدایش مدرنیته« است. زمان غیرهمسان« و »نوستالژی برای هیچ

و   »مارکسیسم  مقاالت  آلمانی  به  در  او  را  انسان«  کردن  »رام  و  حیوانات«  رهایی 

 ی »نرم کردن قلب سنگی ابدیت« منتشر کرد. مجموعه 

*** 

TRGZH ی پرستی در فلسفهدر مقاالت خود از درک متافیزیکی گونه  : شما

می انتقاد  میاخالق  این کنید.  از  منظورتان  که  دهید  توضیح  توانید 

 پرستی متافیزیکی چیست؟گونهضد

مائوریزی:   ضدمارکو  میگونهمفهوم  سرچشمه  فلسفی  گفتمان  از  گیرد.  پرستی 

های  فقط به بحث   دونایرو    فرنسیونتا    تام ریگان،  پیتر سینگرفیلسوفانی مانند  

کنند، در واقع در مورد پرستی صحبت میها از گونهدهند. وقتی آنفلسفی اهمیت می

عنوان هایی را بهها صرفاً برخی از توجیهات فلسفیِ کنشکنند. آنجمالت صحبت می

پرستانه نیست که آن اَعمال گونه یش اینکنند، اما معناگذاری میپرستی برچسب گونه

بااهمیت نظر من کنشگران درک  به  از گونههستند.  از  تری  درک شما  دارند.  پرستی 

محوری، یک نظام فرهنگی و مادی است. مشکل اکنون این  پرستی مترادف انسانگونه

از کنشگران سعی می را در است که بسیاری  کنند مضامین اخالقی سینگر و ریگان 

به کار گیرند. آنمفهومی   با گفتمانها بهسیاسی  اجتماعی،  و  تاریخی  نقد  های  جای 

می توصیف  را  نظام  این  که  میاخالقی  پیوند  از کنند،  سیاسی  مفهومی  به  تا  خورند 
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ازگونه یابند.  دست  آناینپرستی  میرو،  فرض  گونهها  که  تعصب  کنند  یک  پرستی 

کنم برعکس باشد. ما از من فکر میشود.  های خاصی میاخالقی است که موجد کنش

تر هستند، بلکه  ها پستکنیم آنکنیم که فکر میکشی نمیحیوانات به این دلیل بهره

پست حیوانات  آن معتقدیم  از  زیرا  بهرهتر هستند  میها  که  کشی  معتقدید  اگر  کنیم. 

ظر من  کنند، پس این فقط یک تصور متافیزیکی است. به نها موضوع را تعیین میایده

پرستی را شکلی تاریخی توضیح دهیم. این بدان معناست که گونهپرستی را بهباید گونه

 عنوان یک پراکسیس نیز درک کنیم. عنوان یک ایدئولوژی، بلکه بهتنها بهنه

TRGZH:  ای در مورد آزادی حیوانات دیده نزد مارکس و انگلس هیچ کلمه

ی نیاز نظریهریالیسم تاریخی پیششود. چرا هنوز متقاعد هستید که مات نمی

 پرستی است؟ گونهرادیکال ضد

تواند در دو جهت مختلف به ما کمک کند. از یک  مارکس می  مارکو مائوریزی:

پرستی را بدون ماتریالیسم تاریخی توضیح دهیم، به این  توانیم پیدایش گونهسو، نمی

آموزد که چگونه تاریخ  دلیل که ایدئولوژی و پراکسیس با هم متفاوتند. مارکس به ما می

از طریق این دو سطح، روبنا و ساختار مادی   جامعه توضیح دهیم. از سوی دیگر،  را 

دهد. از آنجایی که سلطه بر طبیعت و  داری به ما ارائه میمارکس تحلیلی از سرمایه

اند، باید با شکل امروزیِ سلطه بر انسان مبارزه کنیم. این  سلطه بر انسان به هم پیوسته 

مارکس بتواند    کنمپذیر نیست. البته فکر نمیکار بدون تحلیل مارکس از سرمایه امکان

غیرگونهجامعه جامعهای  برانداختن  برای  را  ابزارهایی  اما  کند،  توصیف  را  ی پرست 

معنای  ی آزاد است، آن هم بهنیاز یک جامعهگذارد و این پیشامروزی در اختیار ما می

 پرست.گونهای ضدجامعه

TRGZH :  د  رسد که دیالکتیک هگلیِ خدایگان و بنده در موربه نظر نمی

قابل این آنحیوانات  وجود  با  باشد.  میاجرا  رهایی توانند سوژه ها چگونه  ی 

 شوند؟
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معتقدم که دیالکتیک هگلی مستقیماً برای حیوانات کاربرد ندارد.    مارکو مائوریزی: 

تواند چیز جالبی در مورد  توان گفت که دیالکتیک خدایگان و بنده مینوعی میاما به

ی سلطه بیانگر یک تناقض  گوید که رابطهه ما بگوید. هگل میی انسان و حیوان برابطه 

ی انسان و حیوان از نظر سلطه نیز یک تناقض است. تناقض این است. بنابراین رابطه 

از حیوانات بهره دانیم. حل این  حیوان میکنیم زیرا خود را غیرکشی میاست که ما 

به این دلیل که ما حیوان هستیم، گویم که دقیقاً  تناقض ضروری است. بنابراین من می

عنوان حیوان. اگر این را درک نکنیم،  ی رهایی حیوان انسان است، یعنی انسان بهسوژه 

پیش می غیرعادی  وضعیت  سوژهاین  که  سوژهآید  با  رهایی  آزاد شود ی  باید  که  ای 

یگر  عنوان حیوان تمام حیوانات دها بهیکسان نیست. فقط اگر فرض کنیم که ما انسان

 ی رهایی مطابقت وجود خواهد داشت.کنیم، بین سوژه و ابژهرا آزاد می

TRGZH :   بنیادگرایی اخالقی چپ هنوز مطالبات رهایی حیوانات را یک 

نظریهمی یک  نه  و  رهاییداند  یا  سیاسی  دیدگاه ی  بر  غلبه  برای  بخش. 

 است؟ چیزی الزم  کند، چهمحور چپ، که بر برتری انسان پافشاری میانسان

ی معاصر شناختی و سیاسی بهتری از جامعهما باید تحلیل جامعه  مارکو مائوریزی:

بخش مبارزه با  ها ارائه کنیم. فقط این امکان وجود دارد. ما باید پتانسیل رهاییبه آن 

ها نشان دهیم. اگر این کار را نکنیم، همیشه در سطح اخالقی  سلطه بر طبیعت را به آن 

 در آن صورت هیچ بحثی امکان پذیر نخواهد بود.  مانیم و البتهمی

TRGZH:   آیا همان طور که بسیاری از کنشگران حقوق حیوانات استدالل

رابطهمی گونهکنند،  و  نژادپرستی  جنسیتی،  تبعیض  بین  ضمنی  پرستی ای 

 بینید؟می

کنند  پرستان تصور میگونهبله، اما همچنین نه. بسیاری از ضد  مارکو مائوریزی: 

ها  پرستی مشابه یا حتی یکسان هستند زیرا آنگرایی، نژادپرستی و گونه جنسیت   که

توانند  پرستانی نیز وجود دارند که معتقدند میگونهمانند. ضددر سطح اخالقی باقی می

گونه ابتدا  دهند.  نشان  تاریخی  نظر  از  را  ارتباطی  سپس چنین  کرد،  ظهور  پرستی 

تی. این البته از منظر تاریخی کامالً اشتباه است. اما  گرایی و در نهایت نژادپرسجنسیت 
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توان ثابت کرد که بدون تمایز نمادین بین انسان و  کنم که از نظر تاریخی میفکر می

توانید زن را پذیر نخواهد بود. شما نمیحیوان، تبعیض جنسیتی یا نژادپرستانه امکان

اوت بین انسان و حیوان را تعیین کرده  عنوان حیوان در نظر بگیرید مگر اینکه قبالً تفبه

باشید. معتقدم که هنوز کار زیادی برای انجام دادن داریم. مطمئناً پیوندی میان این  

تاریخی و سیاسی   باید در سطحی  اما تحلیل آن  اشکال مختلف تبعیض وجود دارد، 

 انجام شود.

TRGZH :   نتیجه این  به  هورکهایمر  و  آدورنو  روشنگری،  دیالکتیک  در 

رسیدند که فرآیند تمدن بشری با بیگانگی از طبیعت و در نتیجه با بیگانگی 

شود. آیا این بدان معناست که برای رهایی حیوانات باید از خود مشخص می

 چرخ تاریخ را به عقب بازگردانیم؟ 

پاسخ من البته منفی است، همان طور که آدورنو و هورکهایمر   مارکو مائوریزی:

آغاز تمدن یک تضاد وجود دارد، یعنی دادند. همپاسخ می ان طور که گفته شد، در 

کند و ما باید این  حیوان معرفی میتضاد بین انسان و حیوان. انسان خود را یک غیر 

نشان داده اند که تمدن  تناقض را حل کنیم. در عین حال، آدورنو و هورکهایمر قبالً 

کردند و ما  های اولیه احساس میکند که انسانی وحشتی در طبیعت را بیان میتجربه 

کنیم. طبیعت همیشه برای ما خطرناک است زیرا هیچ منفعت  هنوز هم احساس می

اخالقی نسبت به زندگی ندارد. اما تنها از طریق تمدن بود که مردم توانستند با تمام  

تمدن   از  قبل  امکان  این  کنند.  ابراز همبستگی  به  گاه  هیچحیوانات  و  نداشت  وجود 

نویسد که باید آن را از دست داده  ی بهشتی مین دلیل وقتی جان زِرزان دربارههمی

. هرگز بهشتی بر روی زمین وجود نداشت، همان طور که هرگز  ، موافق نیستمباشیم

آغاز مشخصی برای تسلط بر طبیعت وجود نداشت. درست است که در جوامع شکارچی 

ی خاصی  ی معینی وجود داشت، اما مرحلهها و حیوانات برابرگردآورنده، بین انسان  -

ی اجدادی وجود ندارد که بتوان گفت همه چیز از اینجا شروع شد.  در تکامل به جامعه

با طبیعت خشونت   - ی شکارچی  حتی جامعه و  داشتند  ابزاری  نیز حس  گردآورنده 

 کردند. با این حال، این خشونت چیزی است که ما دیگر خواستارش نیستیم.می
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TRGZH:   دوراهی یک  به  را  او  طبیعت  به  غربی  انسان  متناقض  نگاه 

دارد. از یک سو طبیعت وحشی و خشنی است که باید سرکوب و کنترل وامی

یا »همزیستی  رمانتیک برای »وحشی نجیب«  اشتیاق  از سوی دیگر  شود و 

 فهمد؟آمیز« در طبیعت. مارکس )ایسم( از طبیعت چه میمسالمت

مائوریزی: ندارد. نزد    مارکو  وجود  طبیعت  از  ابهامی  بدون  مفهوم  هیچ  مارکس 

اشکال مختلف بر   توان بههای مارکس وجود دارد که میهای خاصی در نوشتهگرایش

ی آشتی با طبیعت وجود دارد. برای مثال، وقتی  ها تأکید کرد. رویکردهایی برای ایدهآن 

نند یک ارباب بر طبیعت توان مانویسد که دیگر نمیانگلس در دیالکتیک طبیعت می

ها  حکومت کرد. اما مشخص نیست که این برای مارکس و انگلس چه معنایی دارد و آن

آن حال  این  با  نکردند.  کار  آن  روی  بهحتی  رابطهها  و  نوعی  انسان  بین  متناقض  ی 

بینی کردند. پاسخ به نظر من در مکتب فرانکفورت نهفته است. آدورنو طبیعت را پیش

نویسد که مشکل نزد مارکس این است که مارکس از طبیعت کار کرد و می  روی مفهوم

شود. از سوی دیگر، آدورنو خشونت طبیعت  عنوان یک سوژه درک نمیطبیعت هرگز به

دهد روحی که خود را جدا از طبیعت جلوه را در شکلی از تفکر عیان کرد که نشان می

لمی در  طبیعت  فقط  ذهن  است.  طبیعت  همچنان  خشونت دهد  است.  مبدل  باس 

به میطبیعت  تبدیل  روح  به  ارائه اصطالح  و  روح  فریب  حل  تمدن  مشکل  ی  شود. 

انتظار  نیز در ذهن وجود دارد که در  پتانسیلی  اما  به طبیعت است.  مناسبات جدید 

 گوییم. کنیم دقیقاً این پتانسیل را میتحقق است. وقتی از همبستگی صحبت می

TRGZH :    در انسان  میهویت  شکل  حیوان  از  چه  مرزبندی  گیرد. 

 بینید؟ کارکردهایی در این ایدئولوژی پیرامون »دیگری« می

مائوریزی: امری    مارکو  هستند  »دیگری«  حیوانات  که  ایده  این  سو،  یک  از 

کنیم. ما بر  کشی بهتر از حیوانات استفاده میایدئولوژیک است. ما از این ایده برای بهره

هایی که واقعی و ذاتی  کنیم که ضروری نیستند، ما از همسانیهایی تأکید میتفاوت

خواهند  ی واقعی نیز وجود دارد. مردم میکنیم. اما یک جنبه پوشی میهستند چشم

بی از  آدورنو  باشند.  میمتفاوت  مرگ  و  درد  به  نسبت  طبیعت  ما  تفاوتی  که  گوید 



 

 
 

 ی زی وگو با مارکو مائورگفت 533

توانند نسبت به  ات میخواهانش نیستیم. در حالی که درست است که بسیاری از حیوان

انسان فقط  باشند،  داشته  همدردی  احساس  حیوانات  میسایر  تمام  ها  برای  توانند 

توانیم این کار را انجام دهیم زیرا از طریق حیوانات ابراز همدردی فراگیر کنند. ما می

به را  طبیعت  درک  امکان  دست تمدن  به  را  آن  در  وحشت  دیدن  و  کل  یک  عنوان 

 ایم. آورده

TRGZH:   آن پشت  منطق  یا  تحریم  یک  چیست؟  شما  برای  وگنیسم 

 چیست؟

نوعی یک تحریم بسیار خاص است و مانند تمام  بله، وگنیسم به  مارکو مائوریزی:

داری، ناامیدکننده است. این توهم است که تا زمانی که  ی سرمایهها در جامعهتحریم

داری  ی سرمایههند شد. جامعهجزئی از این جامعه باشید حیوانات برای شما کشته نخوا

افراد کار می کار  از طریق  از طریق ساختارهایی  باالتری  اما همچنین در سطح  کند، 

معنی نخواهد بود  کنم بیها را کنترل کنند. اما فکر میتوانند آنکند که افراد نمیمی

ای  عهکنیم، عمل کنیم. جامی آزاد را تصور می طور که یک جامعهطور فردی آن که به

انسان  بر  از سلطه  و حیوانات، جامعهعاری  آزمایش  ها  ای بدون صنعت گوشت، بدون 

ای و اثبات  حیوانی و موارد مشابه است. وگنیسم به نظر من تنها راه تدارک چنین جامعه

ای مربوط به آینده طور دقیق جامعهتوان به پذیر بودن آن است. البته نمیعملی امکان

ی آزاد چه باید کرد  توان گفت در یک جامعهور کرد و بنابراین نمیو بدون سلطه را تص

توانند  کنند میها فکر میبینم که وگنیا نباید کرد. بنابراین من مشکل را در زمانی می

انجام می اشتباهی  را متقاعد کنند که کار  بهترین کاری که میدیگران  توانیم  دهند. 

 انجام دهیم تدوین یک الگوی خوب است.

TRGZH:    ژوئن از »مجله  2010در  نقد«  اولین شماره   Zeitschrift fürی 

Criticism)پردازد. شما یکی از پرستی میگونه( منتشر شد که به موضوع ضد

پیشینه  Liberazioniسردبیران   مورد  در  است  ممکن  پروژه هستید.  این  ی 

 چیزی به ما بگویید؟
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سایت در اینترنت عنوان یک وببه  2005از سال    Liberazioni  مارکو مائوریزی:

نفر در تیم تحریریه هستیم   10وجود داشته است. اوایل ما سه نفر بودیم. در حال حاضر  

ایده ابتدا  در  دارند.  حضور  پروژه  این  در  نیز  دیگری  افراد  ارائهو  تحلیل ی  یک  ی 

به جامعه حیوانات  بر  سلطه  و  انسان  بر  سلطه  آن  در  که  داشت  وجود  ر  طوشناختی 

می قرار  نقد  مورد  اکنون  همزمان  تا    Liberazioniگرفت.  است  تالش  در  همچنین 

های جاری در جنبش آزادی حیوانات ایتالیا را به سطح باالتری برساند. حداقل در  بحث

پرستی وجود دارند که قادر به بحث کردن نیستند، اما  ایتالیا، بسیاری از مخالفین گونه

ها و مضامین  شود و ایدهصورت شخصی انجام میمشاجرات بهدهند.  به مشاجره ادامه می

عنوان یک جنبش  کنم این به موقعیت ما بهگیرند. فکر میمورد تحلیل و نقد قرار نمی

نقد میانتقادی مربوط می را  بهشود. ما تمدن  از نظر فرهنگی هم در  کنیم،  اصطالح 

پرستی معتقدند که فرهنگ  لفان گونه ی تمدن قرار داریم. بنابراین، بسیاری از مخاآستانه

پرستانه است. ما باید این را کند، زیرا کامالً گونهها هیچ دلبستگی ایجاد نمیبرای آن 

آموزش  یک  باید  کنیم،  استفاده  فرهنگی  مضامین  از  بتوانیم  باید  ما  دهیم.  تغییر 

کنیم  ش میپرستانه ایجاد و ترویج کنیم. ما تالگونهپرستانه، یک فرهنگ ضدگونهضد

پرست گونهی ضد این کار را انجام دهیم زیرا آن را بخش مهمی از مبارزه برای یک جامعه

 دانیم. می

*** 

 پیوست:

 ی مصاحبهبارهنظر کانال »ما حیوانات« با مارکو مائوریزی درتبادل

می حیوانات«:  »ما  نمیکانال  »البته  بهگویید:  جامعهتوان  دقیق  ای طور 

توان گفت در یک مربوط به آینده و بدون سلطه را تصور کرد و بنابراین نمی

بینم ی آزاد چه باید کرد یا نباید کرد. بنابراین من مشکل را در زمانی میجامعه

وگن میکه  فکر  میها  متکنند  را  دیگران  اشتباهی توانند  کار  که  کنند  قاعد 

 دهند«.  انجام می
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جامعه یک  در  مناسبات  مشخص  اشکال  که  موافقیم  شما  آتی با  آزاد  ی 

توانیم از طور که میکنید همانطور دقیق قابل تعریف نیستند، اما فکر نمیبه

اطمینان بگوییم که در آن جامعه، بهرههم با  انسان در شکل  اکنون  از  کشی 

خصوصی   میمالکیت  داشت،  نخواهد  وجود  تولید  وسایل  همان بر  با  توانیم 

کشی از حیوانات برای ارضای نیازهای انسانی اطمینان بگوییم که اثری از بهره

توانیم شود نخواهد بود. بنابراین میها را نیز شامل میکه مشخصاً کشتن آن

ضمن  است.  اشتباه  امری  حیوانی  محصوالت  امروزی  مصرف  بگوییم   مطمئناً 

آنکه ما نیز با موضع شما در قبال وگنیسم مبنی بر توقف آن در سطح اخالقیات 

بی و  فردی  اقدامات  کامالً و  اجتماعی  تغییرات  و  امر سیاست  به  آن  توجهی 

گیری نسبت به این موضوع و انتقاد از همسو هستم، اما معتقدم عدم موضع

 ها از این جنبه، موضعی رادیکال نیست. وگن

بینم. اول همسانی  ی بیان این دیدگاه میمن دو مشکل در نحوهمارکو مائوریزی:  

ی »کشتار« میان مالکیت وسایل تولید و کشتار حیوانات است، دوم خود استفاده از کلمه

طور کلی با شما موافقم: همان  جای »سلطه«. اما ابتدا اجازه دهید روشن کنم که بهبه

کنید،  جا نقل میای که در اینی قبل از جملهد، در جملهخوانیطور که در مصاحبه می

می میروشن  فقط  سلطه  بدون  دنیای  که  متفاوت  کنم  اشکال  بدون  جهانی  تواند 

شکافی و موارد مشابه باشد. و این به  کشی از حیوانات مانند صنایع حیوانی، زندهبهره

چه بیشتر  یابد: هر  به آن دست  بایدی انسانی آزاد  وضوح هدفی است که یک جامعه

ای آزاد، عقالنی و  کنیم که چنین جامعهچنین هدفی را مطرح کنیم، بیشتر ثابت می

از منظر نظری به بهترین شکلی عام همبسته است. من فقط سعی میبه کنم این را 

 بندی کنم. شکل صورت 

تفاده  کنید اسهایی که شما مطرح میرسم که چرا از نوع استداللو اینجا به این می

 کنم. نمی
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دانیم که خواهان جهانی بدون مالکیت خصوصی بر  ( درست است که اکنون می1

کنند و سبک  دارانه پشت میوسایل تولید هستیم. اما در کسانی که به مصرف سرمایه

های همبستگی دارند )از »مصرف کنندگان انتقادی« که از خرید  زندگی بر اساس ارزش

کنند(  هایی که هر آنچه را که نیاز دارند تولید میزند تا هیپیورکاالهای خاص امتناع می

رسند که بتوانند ها به سطحی نمیای وجود ندارد. آنبه چنین آینده  ایهیچ اشاره

طور واقعی مالکیت خصوصی ابزار تولید را کاهش دهند )یا تأثیر آن را بر زندگی به  به

 کند، زیرا زندگی مشترک در کمون به طور کلی(. حتی کمون هیپی هم این کار را نمی

ی ذهنی و خاص چیزی نیست جز شکل دیگری از مالکیت خصوصی. فقط  این شیوه

می کاهش  را  خصوصی  مالکیت  قدرت  و  دامنه  بالفعل  و  عمالً  )و  سوسیالیسم  دهد 

توانند بخشی از این  های محلی تا چه حد میتوانیم بحث کنیم که کمون مطمئناً، ما می

ها در تالش جهانی بشریت برای ایجاد عی باشند، اما واضح است که اگر آن تالش جم

شمول« را از دست  ی »جهان ها آن لحظهی جدیدی از تولید مشارکت نکنند، آنشیوه 

دهیم تا بر  دهند(. بنابراین، هر کاری که اکنون در زندگی شخصی خود انجام میمی

دهد مهم  ی ما را نشان میازه که »اراده«خالف مالکیت سرمایه عمل کنیم، به همان اند

است، اما هیچ پیشرفت واقعی در کاهش قدرت و تأثیر سرمایه بر روی زندگی ما ایجاد  

کند. از نظر ایدئولوژیکی، ذهنی و اخالقی مهم است اما از نظر روابط مالکیت چیزی نمی

نمی تغییر  نمیرا  فکر  نتیجه،  در  زندگی خادهد.  اتخاذ  کنم کسانی که سبک  را  صی 

باقی میمی انتخاب ذهنی و خاص  این شرایط همیشه یک    هیچماند(  کنند )که در 

از کسانی که مانند آن انتقاد کنند. برای مثال،  ها رفتار نمیحقی داشته باشند  کنند 

برای خود اختصاص داده شده  ای زندگی میکسانی که در دهکده کنند که به تولید 

، که بر  خرد، ندارندداری که نوتال و کوکا کوال میزن خانهاست، هیچ برتری نسبت به  

این    ها، با رأی خود اجازه داده است با همان حقوق ساعات کار کاهش یابد. خالف آن

،  کنیدتفاوت ایجاد میکنید،  باور که فقط به این دلیل که کاالهای خاصی را رد می

گرایی است که اساساً با گرایی معکوس« است، نه سوسیالیسم، و نوعی اخالق »مصرف

وگنیسم لیبرال رایج تفاوتی ندارد. بنابراین، برای من قیاس شما دیدگاه من را تقویت 

کنیم، بلکه  طور ذهنی و فردی آرزو میکند. موضوع هرگز چیزی نیست که ما بهمی
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کنیم. البته، حتی  ز منظر روابط اجتماعی تولید میا   طور عینیبهچیزی است که ما  

کاهش ساعات کار، به این ترتیب، سوسیالیسم نیست، و نه حتی یک انتخاب اقتصادی  

ی مهم این است که  سوسیالیستی، بلکه از نظر عینی گامی در مسیر درست است )نکته 

با آن  ی سازماندهد، چگونه توسط سرمایهای رخ میاین تصمیم در چه زمینه  یافته 

محوری مبارزه کنند، باید  خواهند با انسانهایی که واقعاً میشود و غیره(. وگنمقابله می

های جمعی، عقالنی  قبل از هر چیز برای یک سازمان اجتماعی مبارزه کنند که تصمیم

شرط است، یعنی پیش  شرط الزمسازد. این یک  )و بنابراین حتی اخالقی( را ممکن می

چند نه کافی برای هر اقدام سیاسی معنادار. اگر برای این مبارزه نکنند، تمام    الزم هر

 معنا و بیهوده است.هایشان بیتالش

وگن از موضع بهتری حرکت   هایسوسیالیست ( حاال ممکن است بگویید که  2

اما مشکل دومی که در فرمول   ربط است.ها بیکنند و استدالل من در رابطه با آنمی

اینجا ظاهر میشما می آیا سوسیالیست بینم  »کشتار« حیوانات شود.  علیه  های وگن 

کشتنی اشتباه است؟ آیا الزام اخالقی کلی   هرکنند؟ این به چه معناست؟ آیا عمل می

ای وجود دارد؟ و چه چیزی را باید »زندگی« در نظر  موجود زنده  هیچبرای نکشتن  

کنیم کشتن گیاهان یا  کنیم، چرا فکر می ها چهکشید؟ با باکتری بگیریم، کجا خط می

ای به این نوع بحث ندارم، من  دانید، من عالقهتنان درست است؟ همان طور که مینرم

بینم. اما بدیهی است که اگر موضع خود را های فلسفی نمیای در این نوع بحثفایده

ت نظری  بندی کنید، خود را در مشکالعنوان یک موضع در برابر »کشتن« صورت به

می میبزرگی  فکر  که  طور  همان  دادهبینید.  نشان  کتابم  در  و کنم  شکارچیان  ام، 

معنی است. پرستی« در این مورد بیکشند، اما اتهام »گونهگردآورندگان حیوانات را می

کننده به نظر  و باز هم، متاسفم اگر این خسته   -ما باید موضع خود را بهتر بیان کنیم  

اما میمی است  رسد،  حیاتی  واقعاً  فردگرایی    -بینید که چقدر  از  است که  این  نکته 

شناختی و انتزاعات آن خارج شویم و موضوعات را از منظر اجتماعی و تاریخی  روش

سلسله  یعنی  است،  »سلطه«  مشکل  نیست،  »کشتن«  مشکل  دهیم.  مراتب توضیح 

توان بینیم را نمیه میکنیم، آنچاجتماعی و استثمار. وقتی به صنایع حیوانی نگاه می

در قالب »کشتن« )که یک عمل فردی است( توصیف کرد، بلکه در قالب »سلطه« و 
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ها« به این دلیل شود. این »کشتنهای اجتماعی هستند( بیان می»استثمار« )که پدیده

خواهد« به زندگی شخص دیگری پایان دهد: اگر ترجیح  افتند که کسی »میاتفاق نمی

توانید ببینید که مفهوم  جا میهای »نهادینه شده« هستند. و در اینها قتلدهید، اینمی

صفت  مفهوم/  در  بلکه  نیست،  )»کشتن«(  فعل  عمل/  در  پدیده  آن  جوهر  و 

شود چنین اتفاقی به  سازی«( نهفته است که همان چیزی است که باعث می)»نهادینه

ها  صلی این است که چگونه قتلکند. پرسش اآن شکل بیفتد، و معنایی به آن اضافه می

شوند، مشکلی که ما با آن روبرو هستیم یک مشکل اجتماعی و  نهادینه و »عادی« می

 تاریخی است.

از من بپرسید: »آیا   از سؤال نیست، توجه داشته باشید. اگر  این راهی برای فرار 

ز نظر توانم جواب منفی بدهم. اما پاسخ اراحتی میکشتن حیوانات درست است؟« به

به  سؤال  زیرا  بود،  خواهد  ناکافی  شبیه مشکل تئوری  است. کمی  مطرح شده  اشتباه 

»خشونت« است... آیا شما مخالف خشونت هستید؟ خب بله، اما بستگی دارد. منظور 

گرایان، هر تکنولوژی همیشه خشن است! شما از »خشونت« چیست؟ از دیدگاه بدوی

مطابق با    -برگردیم؟ نه، ما باید فناوری خود را    1بنابراین، آیا باید به استرالوپیتکوس

تر از همه، بدون  توسعه دهیم تا خشونت به حداقل برسد و مهم  - سازمان اجتماعی خود  

 پرستانه، بلکه جهانی، مشترک و نوع دوستانه.  گرا و گونههدفی خودخواهانه، خاص

که آیا پایان استثمار کنم تنها راه درست برای طرح این سوال این است  من فکر می 

ای ی سوسیالیستی تعلق دارد؟ آیا چنین جامعهدر تمام اشکال آن به اهداف یک جامعه

ی  ها گسترش دهد؟ بله. چقدر و چگونه؟ این کار یک جامعهباید آن را فراتر از مرز گونه 

فی  یافته خواهد بود که بتواند به چنین اهداشکلی همبسته سازمانگرا، آزاد و بهمادی

هایی که از آن شکل  ترین راه ممکن دست یابد، با تمام ابزارها و پتانسیلبه گسترده

پدید می باید چنین جامعهجدید زندگی مشترک  به آید. ما قطعاً  را  عنوان کاهش  ای 

ها در نظر بگیریم. اما، حتی در  مان بر سایر گونهگیری تدریجی تهاجم و قدرت تصمیم

زگیری« نوع بشر از دنیای حیوانات، برعکس، موضوع دقیقاً برعکس  معنای »بااینجا، نه به

 
میلیون سال   4تا    2ها هستند که حدود  های جنوبی« که گروهی از پیشینیان انسان زبان یونانی یعنی »میمون   به.  1

 کردند پیش زندگی می
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احساس تعلق واقعی خود به دنیای    -باوری  در مفهومی مقابل روح  -است، بازیافتن  

با    تا حد امکان ها باید  ی گونهحیوانات. بنابراین، ایده این است که تعامالت ما با بقیه

عنوان شود که ذهنیت غیرانسانی بهگذاری و خالقیت مشخص شود، و باعث  اشتراک 

بینید که چگونه ظاهر شود. می تا حد امکانهای اجتماعی ما تراز کنشیک قطب هم

به سرمایه تولید میخودی داری  از مصرف  اشکالی  تئوری میخود  در  که  به کند  تواند 

وظیفه دهد.  پایان  فشرده  دامداری  از  ناشی  انبوه  سوسیالیست نابودی  وگن  ی  های 

تواند این باشد که اکنون تصمیم بگیرند که آیا بشر باید توفو بخورد یا »گوشت نمی

نظریه ه س یک  از  باید  ما  گفتم،  مصاحبه  در  که  طور  همان  اما  منسجم  بعدی«.  ی 

منسجمجامعه ما  دیدگاه  )و  کنیم  حرکت  سوسیالیست شناختی  دیدگاه  از  های  تر 

پرست است، زیرا دیدگاه داروینی در مورد پیوستگی های گونهگرا و سوسیالیست انسان

به تمایز و تبعیض پیشینی بین انسان و غیرانسان  پذیریم و اعتقادی  ها را کامالً میگونه

درستی تدوین  توان آن سؤاالت را بهنداریم( که تنها چارچوب نظری است که در آن می

ها پاسخ داد. برای من، این تنها موضع واقعاً »رادیکال« است،  کرد و از منظر عملی به آن

 رود. فراتر می محوری سوسیالیستیزیرا هم از فردگرایی وگن و هم انسان

کانال »ما حیوانات«: زندگی بر اساس روابطی خارج از چارچوب مناسبات 

جامعهسرمایه همین  در  امکانداری  و  واقعی  امری  امروزی،  نیست. ی  پذیر 

ای باشید که هرنوع تالش در این جهت گول زدن خود است، مگر اینکه جزیره

ارتباط دادن آن با وگنیسم که  با آب باران و برق آسمان گذران کنید! بنابراین

امری کامالً شدنی و ممکن است اشتباه است. توضیحات بعدی شما در مورد 

منحصربه تغییرات نقش  و  تولید  ابزار  بر  مالکیت  تغییر  در  سوسیالیسم  فرد 

اجتماعی همه درست و اصولی هستند اما هیچ ربطی به موضوع وگنیسم پیدا 

 کند.نمی

کنم کسانی که سبک زندگی خاصی را : »فکر نمیایداینکه نتیجه گرفته

انتخاب ذهنی و خاص  اتخاذ می این زمینه شرایط همیشه یک  کنند )که در 
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های مورد نظر درست  ماند( حق ندارند...«، اگرچه در مورد خاص هیپیباقی می

کند. یک شرایط ذهنی و خیالی پذیر پیدا نمیاست اما ربطی به یک امر امکان

 پذیر مقایسه کنید. نید با امری واقعی و امکانتوارا نمی

گویید، اگر موضوع بحث ما گویید: »... سوسیالیسم نیست«. درست میمی

تعریف و مشخصات سوسیالیسم بود کامالً حق با شما بود. اما مارکوی عزیز؛ ما 

با روابط سرمایهفکر می ارتباط دادن تغییر در موقعیت حیوانات  داری، کنیم 

روانه یک ظاهر رادیکال و چپ دارد، اما در ذات خود امری کامالً راستاگرچه 

داری در تغییرات شکلی پذیری سرمایهاست. این بدان معنی است که انعطاف

با تولید پیراهن،  نبینید. برای سرمایه، تولید گوشت  ماهیت خود  با حفظ  را 

نمی فرقی  کامپیوتر  یا  بنابراین کفش  مهم کسب سود است.  تصور یک   کند. 

سرمایهجامعه اینی  مگر  نیست،  ذهن  از  دور  و  عجیب  امری  وگن  که داری 

قداست خاصی را در تولید محصوالت حیوانی برای سرمایه متصور باشید. از 

طبقاتی و ی  این رو، معتقدیم اگرچه مبارزه برای سوسیالیسم از منظر مبارزه 

از منظر حیوانات، امر رهایی امر رهایی کل جامعه ضرورتی انکارناپذیر است اما  

طور که مبارزه با آپارتاید و پایان دادن به آنان ضرورتاً در گرو آن نیست. همان

 آن صرفاً در چارچوب مبارزه علیه سرمایه نبود که به نتیجه رسید. 

اید یک کاربرد لغوی بود نه موضوع »کشتن« که شما روی آن متمرکز شده

ی بحث شما در این بحث من. از این رو ادامه  یک امر مفهومی تعیین کننده در

کنم نقش اساسی ها و ... فکر نمیمورد و طرح موضوعاتی چون کشتن باکتری

ها نیز امری مربوط به در این بحث داشته باشد. موضوع شکارچی/ گردآورنده

امکان به  ربطی  که  بود  زندگیشان  نیازهای  انسان رفع  نیازهای  رفع  پذیری 

 امروزی ندارد.

داری، در هیچ کجای تحلیل مارکس در هیچ کجای اقتصاد سیاسی سرمایه

عنوان شرط اساسی برای گردش سرمایه در داری، چیزی بهاز روابط سرمایه

کنم اگرچه ستم بر بینیم. یکبار دیگر تکرار میکشی از حیوانات نمیگرو بهره
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سرمایه خود  غالب  شکل  در  امروزی  جوامع  در  احیوانات  اما دارانه  ست، 

 داری گره نخورده است. نفسه با مناسبات سرمایه»ستمگری« در کلیت خود فی

آن سوسیالیسمی که هنوز بر اساس رنج و خون حیوانات استوار است، در  

 .مقابل وگنیسمی که ادعای انقالبی بودن ندارد جذابیتی نخواهد داشت

قیاسی بود که شما    تمام بحث من در مورد سوسیالیسم مربوط بهمارکو مائوریزی:  

به کشتار حیوانات  دادن  پایان  تولید و ]ب[  ابزار  بین خواست ]الف[ مالکیت جمعی 

ای دادم. من سعی کردم روشن کنم که چنین مقایسهبرقرار کردید. من به آن پاسخ می

دانیم ]مورد الف[ به چه منطقی است: اول، به این دلیل که میبه دو دلیل مختلف غیر

ی آزاد چگونه ثروت خود را  دانیم که یک جامعهطور دقیق نمیا هنوز بهمعناست، ام 

بینی وضعیت امور )از طریق تولید کند، هر تالشی برای پیشتولید، توزیع و مصرف می

برای خود، مصرف انتقادی، بازار همبستگی و غیره( چیزی نیست جز یک انتخاب ذهنی  

و دوم، زیرا ]مورد ب[ اگر از نظر تاریخی   و اخالقی بدون هیچ گونه پتانسیل اقتصادی؛ 

 و اجتماعی توضیح داده نشده باشد، مفهومی مبهم و نامشخص است.  

اید یک کاربرد ...«.  اید: »موضوع »کشتن« که شما روی آن متمرکز شدهشما نوشته 

خواهم آنچه را که هنگام استفاده از  کنم، میمن از کاربرد شما از یک کلمه انتقاد نمی

کنید روشن کنم. زیرا این یک مشکل اساسی است: منظور شما از »آزادی  درک می  آن

شود. من یک مفهوم اجتماعی و  حیوانات« چیست؟ تمام مشکالت از اینجا شروع می

حیوانات می آزادی  از  استفادهاقتصادی  هرگونه  به خواهم.  که  اصطالحات  از  دیگر  ی 

کند، برای من مبهم و  ا توصیف نمیلحاظ نظری چارچوب اجتماعی و اقتصادی آن ر

نمیگیج ما  و  است  نظر شما چرا کننده  به  استفاده کنیم.  آن  از  عملی  نظر  از  توانیم 

کنند؟ بخش مهمی از دهی جامعه ایجاد نمیای برای سازمانی عمده»حشرات« مسئله 

زدم، مشکل »کشتن« باید به صورت ای نمیزندگی حیوانات است! من حرف بیهوده

گیرد که آیا، کدام و چگونه حیوان زنده ماعی بیان شود: جامعه چگونه تصمیم میاجت

ها را به این دلیل مطرح کردم  تواند و باید کشته شود؟ من مثال شکارچی/ گردآورندهمی

یابد که در  که مشکل »ستمگری« فقط در سازمان ایدئولوژیک و مادی جامعه معنا می
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شوند، و این در  عنوان »ماده« مورد رفتار واقع میبه  شوند و آن حیوانات پست تلقی می

پرست نبودند.  کشتند اما گونه ها حیوانات را میها نبود. آن مورد شکارچی/ گردآورنده

ی ما در جهت مخالف تکامل یابد:  خواهم بگویم، این احتمال وجود دارد که جامعهمی

 پرست باشد. تواند وگن شود و همچنان گونهمی

بین ضدکتاب من وجود دارد که در آن درباره  فصلی در تفاوت  پرستی و  گونهی 

ی کنم که وگنیسم یک شیوه کنم، جایی که من همچنین روشن میوگنیسم بحث می

بینم  عنوان سردرگمی میتولید نیست. آنچه که من در استدالل ظاهراً واضح شما به

ااین است که شما چنین تمایزی قائل نمی ساسی همه اینجاست: وقتی شوید. سؤال 

گویید »وگنیسم امری ممکن است« منظورتان چیست؟ ممکن است به عنوان »چه می

شیوه  یک  از  اگر  میچیز«؟  صحبت  تولید  شیوه ی  یک  واقع،  در  بله،  تولید کنید،  ی 

سرمایه  برای  جامعهجایگزین  )و  بهداری  طبقاتی  آن ی  به  و  است  ممکن  کلی(  طور 

های کوچک وگنیسم راهی ذهنی و خاص است که افراد و گروه  گویند. می  سوسیالیسم

میادعا می که  ادعا کنند  این  پشت  تئوری  دهند.  پایان  حیوانات  بر  ستم  به  خواهند 

پرستی است گونهها است(، ضدوگنیسم نیست )که بخشی از تاریخ طوالنی سبک زندگی

های وگنی دارم اما  دتمحوری است(. من خود عا)که بخشی از سنت طوالنی نقد انسان

پرست هستم. چون وقتی با مردم بر  گونهشناسم، من یک ضدخودم را با وگنیسم نمی

کنم، در مورد روابط اجتماعی صحبت سر نوع دنیایی که خواستارش هستم بحث می

کنم که تنها چیزهایی هستند که برای داشتن دنیایی بر اساس اصول متفاوت مرتبط  می

نمی فکر  از  هستند.  بیش  که  زمانی  از  دست    20کنم  گوشت  خوردن  از  پیش  سال 

کند. این احتمال وجود  حیوان را نجات داده باشم. این روش کار نمی  یک کشیدم، جان  

داری، خوردن گوشت را کاهش دهند  دارد که مردم به لطف پیشرفت تکنولوژی سرمایه

صطالح سبک زندگی وگن  اهاست که شاهد تغییراتی در بهو حتی آن را لغو کنند. دهه

بوده اشکال مختلف  توصیف میبه  را در کتاب  پدیده  این  کنم،  ام که همان طور که 

که  کلمه کاالهایی  به  اشاره  بدون  را  شما  زندگی  فقط  این  است:  منفی  و  پوچ  ای 

بهره با  از حیوانات مرتبط است، توصیف می»مستقیماً«  )البته فعالیتکشی  های  کند 

دارد   وجود  میزیادی  حیوانات  مرگ  باعث  فلسفه که  در  معموالً  و  »به  شود  وگن  ی 
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ها را در چارچوب  توان آن های زیادی وجود دارد که میآیند...(. فعالیتحساب« نمی

کشی و مرگ حیوانات را کاهش داده و حتی از بین داری »اصالح« کرد تا بهرهسرمایه

پذیر  داری وگن« امکانی سرمایهعهبرد. در نتیجه، در عین حال که موافقم که یک »جام

نمی فکر  جامعهاست،  یک  که  سرمایهکنم  ضدی  زیرا  گونه داری  باشد.  پرست 

ی اجتماعی اشتراک جهان با سایر حیوانات است، جایی که  پرستی پیامد نظریهگونهضد

شود. سوسیالیسم بخش اساسی این امر است، زیرا  کسب سود از نظر اجتماعی لغو می

داری مبتنی بر استثمار مداوم انسان و طبیعت به منظور کسب ی تولید سرمایهشیوه 

تر و  داری با مرگ حیوانات کمتوانند یک سیستم سرمایهها مطمئناً میسود است. وگن

های حقوق حیوانات«، زبان صحیح سیاسی علیه  تر، محصوالت عاری از ظلم، »الیحه کم

باشند. داشته  غیره  و  حیوانات  بر   تبعیض  مبتنی  اقتصادی  سیستم  یک  همیشه  این 

عنوان یک کل در اختیار ما  استثمار انسان، تناقضات اجتماعی، و جایی که طبیعت به

ها خواهان  پرست گونهاست، خواهد بود. به همین دلیل است که من معتقدم که فقط ضد

زیرا حتی ی انسانی متفاوت هستیم.  های آن هستند: ما خواهان یک جامعهتغییر پایه

داری وگن، میلیاردها حیوان صنعت گوشت در نهایت نجات  ی سرمایهاگر در یک جامعه

انسان  همچنان  زندگی  مادی  سازمان  کنند،  آن، پیدا  از  بدتر  حتی  بود.  خواهد  محور 

انباشت سرمایه )که قدرتی غیرانسانی و غیرشخصی است( همیشه به آن منجر خواهد 

 شد. 

طبقاتی  ی  اید: »من معتقدم اگرچه مبارزه برای سوسیالیسم از منظر مبارزه نوشته 

و امر رهایی کل جامعه ضرورتی انکارناپذیر است اما از منظر حیوانات، امری رهایی آنان  

یک   چارچوب  در  حیوانات«  »آزادسازی  از  شما  منظور  نیست«.  آن  گرو  در  ضرورتاً 

تواند استفاده  داری میی سرمایهواقعیت که جامعهداری چیست؟ این  ی سرمایهجامعه

از حیوانات را در این یا آن شاخه از تولید کاهش دهد و لغو کند؟ یا این واقعیت که  

تواند بدون استثمار طبیعت انسانی و  داری به عنوان یک کل میی سرمایهیک جامعه

آینده در  ما  است:  ممکن  امری  اول  مورد  کند؟  کار  شیر   یغیرانسانی  پنیر،  نزدیک 

بعدی برای همه خواهیم داشت. مورد دوم تضادی  گیاهی، چرم مصنوعی و گوشت سه

  برخیتواند بدون استثمار انسان و طبیعت کار کند.  گیرد: سرمایه نمینظری را در بر می
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نوعی بخشی دیگر از انباشت سرمایه  همیشه به  دیگرانتوان نجات داد،  از جانوران را می

طور مستقیم یا غیرمستقیم بخشی از این فرآیند است و حیوانات ود. طبیعت به خواهند ب

ی طور مستقیم یا غیرمستقیم قربانی نیاز سرمایه خواهند شد، مگر اینکه شیوههمیشه به 

داری وگن تحقق رهایی حیوانات نیست، بلکه کامالً  ی سرمایهتولید تغییر کند. جامعه

های ظلم به حیوانات از بین رفت )دوباره:  ترین نمونه ح برعکس است: زیرا زمانی که واض

می شکنجه  روزانه  نفر  میلیاردها  و  میلیاردها  آن  در  که  گوشت  چه صنعت  شوند( 

ماند؟  ها باقی میانصافی نسبت به سایر گونهاستداللی برای متقاعد کردن جامعه به بی

سانی و تبدیل آن به سود  ی ما در کل باید دست از تسخیر طبیعت غیر انکه جامعهاین

که، بله، حتی جوامع حشرات باید مورد احترام قرار گیرند؟ یک چارچوب بردارد؟ این

 شود.آور مینظری غیرمنطقی منجر به نتایج سیاسی حیرت

طور که مبارزه با آپارتاید و پایان دادن به آن صرفاً در چارچوب اید: »هماننوشته 

ه نتیجه رسید«. در اینجا شما مسیر بحث خود را تغییر مبارزه علیه سرمایه نبود که ب

آنچه سرمایهمی اینجا، شما دیگر در مورد  در  به داری می دهید.  پویایی خود  با  تواند 

کنید که از طریق  کنید: شما از یک تغییر اجتماعی صحبت میدست آورد صحبت نمی

کننده است.  آپارتاید گمراه  دهد. با این حال، مثال ی ما رخ میجویانههای مبارزهتالش

از آنجایی که آپارتاید یک مشکل مربوط به یک کشور واحد بود )اعم از آفریقای جنوبی  

نمی آمریکا(  نژادی  جداسازی  بهرهیا  مشکل  با  را  آن  یک  توان  که  حیوانات  از  کشی 

مانند    -ی جهانی است مقایسه کرد. اگر آن را با سایر اشکال ستمگری جهانی  پدیده

این  -ادپرستی و تبعیض جنسیتی  نژ در همهمقایسه کنید، خب،  تقریباً  به ها  طور جا 

شده »لغو«  میرسمی  گمان  من  باشند.  یافته  »پایان«  اینکه  بدون  یک  اند،  که  کنم 

داری وگن در مسیری بسیار مشابه پیش خواهد رفت. در طرحی که ی سرمایهجامعه

پیشنهاد می با رهایی جهانیشما  این    کنید، ما  اگر  بود: حاال  حیوانات روبرو خواهیم 

تغییر اجتماعی واقعی،    بدونمعنای »همبستگی« فزاینده نسبت به حیوانات است،  به

پرسم چگونه ممکن است. چرا باید ناگهان با حیوانات بهتر از رفتارمان با یکدیگر  می

ذریم، در حالی  ها )یا حشرات!( بگها، ماهیرفتار کنیم؟ چرا باید از گرفتن جان خوک 

می طبیعی  را  مدیترانه  دریای  در  مهاجران  شدن  غرق  میکه  چگونه  در  دانیم؟  توان 
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نابود می آن  در  مدام  بشر  حقوق  که  بخشید؟  دنیایی  بهبود  را  حیوانات  حقوق  شود، 

 توان آن را فهمید.چگونه نمی

شود:  یکنم که دقیقاً در اینجا اهمیت مبارزه برای سوسیالیسم آشکار ممن فکر می

 تصور نیست. ی آزاد، هیچ آزادی برای حیوانات حتی قابلبدون یک جامعه

» نوشته  اقتصاد سیاسی سرمایه  اید:  تحلیل  در هیچ کجای  داری، در هیچ کجای 

عنوان شرط اساسی برای گردش سرمایه در گرو  داری، چیزی بهمارکس از روابط سرمایه

کنم اگرچه ستم بر حیوانات در  گر تکرار میبینیم. یکبار دیکشی از حیوانات نمیبهره

دارانه است، اما »ستمگری« در کلیت خود  جوامع امروزی در شکل غالب خود سرمایه

داری گره نخورده است. آن سوسیالیسمی که هنوز بر اساس نفسه با مناسبات سرمایهفی

دن ندارد  رنج و خون حیوانات استوار است، در مقابل وگنیسمی که ادعای انقالبی بو

جذابیتی نخواهد داشت«. در اینجا دو مشکل متفاوت وجود دارد. اول: تحلیل مارکس  

گویید نیازی درستی میزند زیرا همان طور که شما به حرفی در مورد رنج حیوانات نمی

داری مبتنی بر رنج حیوانات نیست، زیرا نسبت به نوع حیواناتی  به این کار نیست. سرمایه

استثمار می  یا آن گونه  تفاوت است و مطمئناً میکند بیکه  این  استثمار  تواند بدون 

اشاره کردیم، بدون بهره از کار و طبیعت که دو بسازد. اما، همان طور که قبالً  کشی 

تواند کار کند. بنابراین، برای پایان دادن به استثمار، ابتدا  منبع انباشت آن هستند، نمی

 هیم. باید به شکل کنونی آن پایان د 

پایان نمیشما می از آن  گویید که سوسیالیسم به »ستمگری«  دهد. منظور شما 

اصطالح چیست؟ »ستمگری« چیست؟ من در کتابم »استثمار« و »تبعیض« را که به

میجنبه  متمایز  است،  »ظلم«  مادی  و  ذهنی  بهی  سوسیالیسم  یک کنم.  عنوان 

ای را تصور کنیم که در آن  امعهتوانیم جبندی اجتماعی تنها راهی است که میصورت 

تمام اشکال استثمار و تبعیض از بین رفته باشد. این بدان معنا نیست که سوسیالیسم 

برد: اما این تنها چارچوبی است که پرستی را از بین میمحوری و گونه نفسه انسانفی

می الغایی  بهچنین  باید  ما  البته،  شود.  انجام  ضدتواند  های  پرستگونهعنوان 

های سوسیالیستی مبارزه ها در سازمانسوسیالیست، برای اهمیت هرچه بیشتر این ایده



 ی ستیالیسوس  یمحور وگن و انسان   ییفراتر از فردگرا 546 

های  کنیم و سعی کنیم »جذاب برای وگنیسم« باشیم. اما قبل از هر چیز، ما باید ایده

 روشنی در مورد نظریه و عمل خود داشته باشیم. 
  



 

 

 
 

  

 
1 John Holloway, (2010), Change the World Without Taking Power: The Meaning of 

Revolution Today, Pluto Press, London, New York. 
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رهبریِ   سوی  از  بار  اولین  دهیم«  تغییر  قدرت  کسب  بدون  را  »جهان  شعارِ 

بومیِ منطقهزاپاتیست ی چیاپاس در جنوب شرقیِ مکزیک طرح  ها، جنبش دهقانانِ 

درگیری از  پس  که  آنشد،  با  مرکزی  حکومت  نظامیِ  آتشهاهای  توافق  بس،  ، 

شان به جنگل و ایجاد شوراهای دِه در چند روستای خودمختار، توجه زیادی نشینیعقب

تبار که در  پرداز دانشگاهیِ ایرلندیهالووی، نظریه  را در جهان به خود جلب کرد. جان

پوئبال در مکزیک تدریس می کند از آن جمله است. او کتاب حال حاضر در دانشگاهِ 

مارکسی/اتونومیستی/لیبرتارین هپرخوانند التقاطی  گرایشِی  بیانگر  که  را  خود  ی 

منتشر کرد. این کتاب که به یکی    2002)اختیارباور( است، تحت همین عنوان در سال  

رغم گذشت  محوری« تبدیل شده، به-اصطالح »دولتترین مراجعِ منتقدینِ بهاز مهم

ای فعاالن  ی محافل ازجمله در میان پارهبیست سال از اولین انتشار آن، کماکان در برخ

جا که اطالع دارم این کتاب به فارسی ترجمه نشده  سیاسی ایران مورد بحث است. تا آن

ای از مباحث این کتاب منتشر کرده عنوان خالصه هالووی به  و تنها »دوازده تِز«، که

مرور    2مه شده است.ای نقدها به فارسی ترجی ارزشمندی همراه با پارهبود، در مجموعه

هالووی در فارسی در سایت »رهایی« توسط   و بررسی بسیار خوب دیگری نیز از کتاب

  جا که طبیعتاً این دوازده تز برای درک نظریاتاز آن  3فرامرز داور انجام گرفته است. 

ای ی حاضر مرورِ پارهوجه کافی نیست، در نوشته هیچهالووی در کتاب مورد بحث به

دانم یادآوری کنم  تری ارائه شده است. در ابتدا الزم میای کتاب با تفصیل بیشهفصل

پاره  کتابِ با  توأم  نظریِ جذاب و مهم  از مباحثِ  نتیجه هالووی سرشار  های  گیریای 

ها در یک مقاله میسر نیست،  ی آنانگیز است، که متأسفانه امکان مرور و نقد همهبحث

 های آن خواهم پرداخت.ترین جنبه رو من تنها به مهمو ازاین

 
2 John Holloway, “Twelve Theses on Changing the World without taking power”, 

file:///Users/saeedr/Desktop/Holloway%20Power/Twelve%20Theses%20on%20Ch

anging%20the%20World%20without%20taking%20Power.webarchive 
 ,، ترجمه ح. ریاحی، نشر بیدارهالووی سوژه انقالبی: در معرفی و نقد آرای جان

https://ketabnews.com/fa/news/7873/  -جان-قدرت-تسخیر-بدون-جهان-تغییر-برای-تز-دوازده 

 هالووی 
3 http://rahaii.weebly.com/15781594174017401585-1580160715751606-

1576158316081606-15781587158217401585-1602158315851578.html 
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ی ها که نمونهقبل از مرور و نقدِ مطالب این کتاب، نگاهی کوتاه به جنبش زاپاتیست 

هالووی و همفکرانش برای تغییر جهان، بدون تسخیر قدرت، بوده است،    جنبشِ مطلوبِ

 مورد نیست.بی

 هازاپاتیست

های اولیه مربوط به دوران ها )چرا که زاپاتیستزاپاتیست-نوها یا دقیق تر  زاپاتیست

در   مکزیک  دوره    1920تا    1910انقالب  آن  بزرگِ  قهرمانِ  زاپاتا،  اِمیلیانو  پیروان  و 

ی مایا  شود( دهقانانِ بومیِ این سرزمین، بازماندگانِ تمدن عظیمِ و چند هزارسالهمی

با ورود استعمارگران اسپانیایی در قرن   های داخلی و سر انجام  هستند که بر اثر جنگ 

های بارانی امریکای  تدریج رو به نابودی گذاردند. این دهقانان عمدتاً در جنگلبه  16

بوده مشغول  زراعت  به  مکزیک  در  ازجمله  مهاجرت  مرکزی  با  مدرن  دوران  در  اند. 

ی نطقه روزافزون به این مناطقِ جنگلی، دولت مکزیک بخش عظیمی از آن منطقه را م

ی واگذاری زمین  جز تعدادی خانوارها، بسیاری را با وعدهشده اعالم کرد و بهحفاظت

به نواحی مجاور راند. تردید در توزیع زمین از سوی دولت و رانده شدن از این نواحی 

ی چیاپاس »ارتش  در منطقه   1980ی  های زیادی را فراهم آورد. از اواسط دههتنش

ی تشکل قبلی »نیروهای رهایی  ها« )ای.زد.ال.ان( بر پایهسترهایی بخش ملی زاپاتی

ای مبارزین شهرهای شمال مکزیک توسط پاره  1960ی  ملی« )اف.ال.ان( که از دهه

عناصر مترقی کلیسای کاتولیک، با  ریزی شده و با تالش پیپی گیر و جلب همکاریِ 

پیوستن مکزیک به  دهقانان بومیِ جنوب رابطه بر قرار کرده بودند، به وجود آ مد. با 

زمین، جنبش   توزیع  به  بخشیدن  پایان  و  امریکای شمالی(  آزاد  )تجارت  نفتا  پیمان 

جنبش زاپاتیستا 1994ی چیاپاس آغاز شد. در همان روزِ اعالم نفتا در دهقانان منطقه

ی جدی با دولت  که از اف.ال.ان هم رسماً جدا شده بود، خود را علنی کرد و به مقابله

ها حمله کرد و بسیاری از ی نود، ارتش مکزیک وحشیانه به آناخت. در اواسط دههپرد

نشینی ها به جنگل عقببس برقرار شد و زاپاتیستها را کشت. با وساطت کلیسا آتشآن 

دهیِ خاصی  شهرک خودمختار با سازمان  32ها حدود  جا بود که زاپاتیستکردند. در آن
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های  تری شهرکتعداد بیش  2019وجود آوردند. در سال  بهمبتنی بر ایجاد شوراهای دِه  

 خودمختار در این منطقه ایجاد شد. 

شکل دموکراسی مستقیم و بدون رهبریِ رسمی انجام  ی امور رسماً بهبا آن که اداره

فرمانده مارکوس  -ده نظامی این جنبش با نام مستعار نایب پذیرد، رهبر و سازمانمی

دهی مبارزه برعلیه دولت مرکزی داشت. پس از توافق ر سازمانالعاده مهمی دنقش فوق 

کرد. نقش رهبری مارکوس که عنوان سخنگوی جنبش عمل میبس او رسما بهآتش

یک دانشگاهیِ و ادیبِ مارکسیستِ غیر بومیِ است، در این جنبش انکارناشدنی است.  

نام با  که  بود  او  واقع  نایب در  از جمله  نایبفرم-های مستعار دیگر  یا  و  گالیانو  - انده 

های نیکاراگوئه( با تسلط به فرمانده صِفر )اقتباس از نام یکی از فرماندهان ساندینیست

ها و رابطه با مطبوعات غربی مسائل  ها و مصاحبهزبان انگلیسی توانست در سخنرانی

بومیان مکزیک و ظلم حکومت مرکزی را به گوش جهانیان برساند. علت انتخاب عنوانِ 

ی فرمانده به این علت بوده که فرماندهی و رهبری اصلی با گروه مخفی »کمیته - نایب

 بومیِ انقالبی« است.  

زاپاتیست  سنت جنبش  از  ترکیبی  با  ایدئولوژیک  نظر  از  مایا،  ها  قدیمیِ  های 

آنارشیسم، عناصری از اختیارباوری )لیبرتارین( سوسیالیستی و مارکسی اتونومیست، بر  

وامع محلی، سیاست مشارکتیِ همگانی، دموکراسی رادیکال و مستقیم،  خودمختاریِ ج 

ها تأکید دارد. از جمله مسئولین هر گیری ی تصمیمنبود رهبری و حضور مردم در همه 

های دیگر  شود، و ویژگیها حقوق هم داده نمیجا شوند و به آن دو هفته یکبار باید جابه

ی خود کرده است.  وی و پیروانش را شیفتههالو  که بسیاری در جهان، از جمله جان

های مشابه در دیگر نقاط جهان  ها نظیر جنبشتردیدی نیست که جنبش زاپاتیست

ی امور محلی و روستاهای پراکنده  ای را برای اداره های پیشرفته و آموزندهبسیار جنبه 

ی یک جامعه، جای  ی امور کشوری و جهانعنوان الگویی برای اداره ی آن به دارد. اما ارائه

 .هالووی به آن خواهم پرداخت تردید فراوانی دارد، که در زیر ضمن مرور مطالب کتاب

 تغییر جهان.... مرور و نقدِ  

گفتارِ جدید و یک  کتاب هالووی متشکل از یازده فصل و در چاپ آخر با یک پیش

انگیزِ  است. همان طور که اشاره شد، از آنجا که امکان مرور تمامی جزئیات بحث   گفتارپی
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هالووی را تحت    طور خالصه کلیاتِ نظراین کتاب در این مختصر عملی نیست، من به

از آنعناوین و سرفصل خاطر پردازم. بهها میهای زیر تقسیم کرده و به نقد هر یک 

 چه در نظر داشتم شد.  تر از آنر و نقد طوالنیگستردگی مباحث متأسفانه این مرو

 فریاد عمل است، فریاد امید است

جایِ  خوانیم »در آغاز فریاد است...« )بهشود. میفصل اول با عنوانِ »فریاد« آغاز می

گوته،    فاوستی  جای اشارهگوید »در آغاز کلمه بود...«، و یا بهاشاره انجیل یوحنا که می

گوید  داری است. میر بود...«( این فریاد و فغان برعلیه نظام سرمایهکه »در آغاز کردا

می آغاز  ناسازگاری  از  نفی،  از  شکل»ما  در  ناسازگاری  ظاهر  کنیم.«  گوناگونی  های 

پروا.  شود؛ از یک غرولند، از اشکِ ناشی از سرخوردگی، فریاد خشم، یا یک غرش بیمی

ی فهرست مان است. سپس با ارائههایجربه شود که ناسازگاری ما ناشی از تاشاره می

کننده  های خشمگین گوید تمامی این زشتیداری، میهای سرمایهمفصلی از تمام زشتی

اند، و جزئی از دنیایی هستند که برخطاست، دنیایی که به شکل بنیانی  با یکدیگر مرتبط

توان باشد؟ آیا میتواند  گونه میپرسد، یک دنیایِ راستین چه معیوب است. آن گاه می

عنوان انسان تصوری از آن داشته باشیم، دنیایی عادالنه، دنیایی که مردمان به یکدیگر به

کند  کنند. البته تأکید میکنند، و به دلخواهِ خود زندگی میو نه همچون اشیا نگاه می

متوجه شویم که  تا  باشیم  داشته  راستین  دنیای  از  تصویری  نداریم که  نیازی  ما  که 

دنیای کنونی بر خطاست؛ برای اثبات زشتیِ دنیای کنونی نیازی به تصویر کردن یک 

ی فاضله نداریم؛ به یک دیدِ رومانتیک از دنیای مطلوب آینده، و یک پایانِ شاد  مدینه

ی روز موعود و سرزمینِ  نیز نیازی نیست؛ و برای رد دنیای امروز هیچ نیازی به وعده

 موعود نداریم.  

شناختی خطاهایی دارد.  مسئله نیست و از نظر روش ی آغاز هم البته بیاین نقطه 

های ما  داری به نسبت نظاماند. سرمایهها تنها در مقایسه با یکدیگر قابل ارزیابیپدیده

هالووی به تاریخ    قبل خود مترقی و به نسبت نظام مابعدِ خود ارتجاعی است. برخورد

کند و بعداً به آن خواهم پرداخت، بسیار پر مسئله یکه در جای دیگر به آن »تُف« هم م

آینده است.   از  تفصیلی  و  دقیق  تصویر  داشتن  به  نیازی  ما  که  است  درست 
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پردازی باشد. اما داشتنِ تصوری کلی تواند خیالنداریم، و چنین کاری هم می

مقایسه و  نظام سرمایهاز سوسیالیسم  با  کلیات آن  موجود است که ی  داری 

داری موجود ندارند، ند اکثریت مردم جهان را که تصوری جز نظمِ سرمایهتوامی

کار هم چیزی  این  برای  داد.  تغییر آن سوق  به  نیل  برای  مبارزه  و  به تالش 

بسیج، بیش آموزش،  نظری،  کار  یعنی  است،  الزم  »خشم«  و  »فریاد«  از  تر 

از جنبه بسیاری  مترقی؛ و خالصه  و دولتِ  برایهایی  سازماندهی، حزب   که 

   اند.هالووی و هوادارانش بیهوده، از ُمد افتاده و غیر ضروری

مطالعه و  جامعه  بررسی  که  نظری  تمسخرِ  با  نظریههالووی  و  ی  اجتماعی  های 

تر جامعه را بررسی کنیم، منفی بودنمان  گوید هر چه بیشکند، میسیاسی را توصیه می 

هد که باید کاری کنیم که از نظر علمی  د گاه حکم میشود. آنرود و محو میتحلیل می

های ماست.  تابو است: مثل یک بچه فریاد بکشیم و اعالم کنیم که این درد ما و اشک 

ها به تحلیل رود: بلکه این واقعیت است »ما اجازه نخواهیم داد که خشمِ ما در واقعیت

تارِ عنکبوت گیر که باید تسلیمِ فریاد ما شود.« در واقع »ما حشراتی هستیم که در یک  

تنیده آغاز کنیم، چرا که جای دیگری نیست  ایم. ناچاریم که از همین تار درهمافتاده

 کنیم که خود را برهانیم.«   توانیم کوششجا شروع کنیم.... تنها میکه از آن 

اضافه می نیز هست. اما  امید  بلکه فریاد  تنها فریاد وحشت نیست،  کند، فریاد ما 

خوانیم،  توان دو رویِ این فریاد را از هم جدا کرد. میعدی است«، و نمی»فریاد ما دو بُ

گاه حکم اصلی خود را ارائه قدرتی است.« آنفریاد ما »فریاد استیصال و نارضایی از بی

توانیم انجام دهیم. اگر تالش کنیم که حزبی  قدرتیم، کاری نمیدهد که »اگر بیمی

ا با پیروزی در یک انتخابات، قدرتمند شویم، دیگر  دست گیریم یبسازیم یا اسلحه به

ی  تفاوتی با سایر قدرتمندانِ تاریخ نخواهیم داشت. پس، هیچ راهِ خروجی از این چرخه 

دهد، »جهان  توانیم بکنیم؟ و جواب میکند، پس چه میگاه سؤال میقدرت نیست.« آن 

آمیزش را اضافه ی طعنجای ما( خندهرا بدون کسب قدرت تغییر دهیم«، و خودش )به

 ها! خیلی مضحک است.!« نویسد، »ها!کند و میمی
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 ی قدرت است تسخیر دولت، تداوم رابطه

کند که در بیش از یک قرن، الگوی هالووی اشاره می  در فصلِ »فراسوی دولت«، 

هایی که یا از  برای تغییر جهان، تالش برای کسب قدرت دولتی بوده، تالش  هاجنبش

گوید که الگوی  طریق انقالبی و یا اصالحی انجام گرفته و هردو شکست خورده است. می

های کسانی چون لوکزامبورگ و برنشتاین،  هایشان و بحثرغم تفاوتانقالب و اصالح به

اند. او اضافه  اند، مشابه هم بودهلتی تکیه داشته خاطر آن که هردو بر کسب قدرت دوبه

کند که هر بحث دیگری خارج از انقالب و اصالح، با برچسب آنارشیسم رد شده، و  می

بحث مقوله در  سه  مارکسیستی،  سنت  در  الاقل  سیاسی،  رفرمیست، های  انقالبی،  ی 

بوده مطرح  انقالب آنارشیست،  دلیل شکست  میاند.  این  در  را هم  مفهوم  بها  که  یند 

های  گوید که دیدگاهانقالب با کسب قدرت دولتی همانند دانسته شده است. هالووی می

ی  اند که آن را از تارِ درهم تنیدهو بر آن بوده   واره به دولت داشته سنتی برخوردی بت 

ایراد  دولت  از  ابزاری  درکِ  به  او  کنند.  منتزع  شده،  مستقر  آن  در  که  قدرت  روابط 

ی روابط اند که استقرارِ دولت در شبکه های انقالبی نشان دادهگوید تجربهو می  گیرد،می

تر از برداشتِ ابزاری از آن است. به نظر او »خطای  تر و جاافتادهمراتب مستحکمقدرت به

ی دولت، بلکه عدم درکِ  دارانه های انقالبی مارکسیستی، نه انکارِ ماهیت سرمایهجنبش

داری بوده.« به باور او تصور این  ی روابط اجتماعی سرمایهدر شبکه   میزان ادغامِ دولت

تواند به شکل عاملی خودمختار عمل  داری میانقالبیون این بوده که گویا دولت سرمایه

کردند، حال  ها »جامعه« را در سطح ملی درک میگیرد که آنعالوه ایراد میکند. به

 با مرزهای ملی منطبق نبوده است.  داری هرگزآن که روابط اجتماعی سرمایه

گیرد که صرفِ وجود دولت، مبارزه  ها از دولت است که نتیجه می با این برداشت

آید، و همین امر مراتبی از مبارزات به وجود میکند، و سلسله برای تغییر را ابزاری می

نقالب« قرار مراتب، مبارزه برای »ساختنِ ابرد. در رأس این سلسله مبارزه را تحلیل می

چنین سلسلهمی این که  گیرد، و »حزب« شکل سازمانیِ  از  اعم  مراتبی است. حزب، 

حزب پیشاهنگ باشد یا حزب پارلمانتاریستی، متکی به وجود دولت است و بدون آن 

هالووی   ی طبقاتی است.«سازی مبارزهمعنی است. »حزب در واقع شکلی از منضبطبی

ع خودگردانی و خودمختاری که هدف نهایی تغییر اجتماعی  تمامی این ساختارها را مان
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مثابه شکلی از روابط دهد که »... در واقع، صرفِ وجود دولت بهداند، و حکم میاست می

گیرد که،  تزِ خودگردانی است.« از تمام این بحث نتیجه میاجتماعی، پادگذار یا آنتی

برای کسب    شود. تالشد تبدیل میی تغییر جامعه از طریقِ کسب قدرت به ضد خوایده

جای آنکه گامی در جهت حذفِ قدرت باشد به معنی تداومِ روابط قدرت خواهد  قدرت به

گوید تغییر انقالبیِ جهان این نیست که »چه قدرتی« بر سرِ کار باشد، بلکه در بود. می

بتدا باید  گوید این تصور که ااین است که جهانی عاری از روابط قدرت ایجاد کنیم. می

ی انسانیت ایجاد کنیم، همان درک و  ای شایسته دولت را تسخیر کرد و سپس جامعه

منطق لنینی است که دیگران هم از رزا لوکزامبورگ، تروتسکی، گرامشی گرفته تا مائو  

کند  گوارا بر آن باور داشتند. همین »رئالیسمِ قدرت« بوده که قدرت را بازسازی میو چه

توانیم جهان را تغییر  قدرت« است که می-رئالیسمِ ضد-ه ما با »ضدِدهد کو حکم می

 دهیم.  

های دولت از زمان خود توجهیِ کامل به تحول نظریهبر کنار از بی  --این سخنان  

نظریه آثار  انبوه  و  اوفه،  مارکس  آلتوسر،  تا  گرفته  گرامشی  و  لوکزامبورگ  از  پردازانی 

ی هالووی نویسنده  بسیار زیبا و جذاب است.  قطعاً  --پوالنزاس، جِسوپ و دیگران  

ها و آورد. اما این شعارپرقدرتی است که کلمات را به زیبایی به رقص درمی 

ی سیاسی و تر مناسب خطابه و نثر ادبی باشد تا نظریهکلمات قصار شاید بیش

بی خطاهای  در  رفرمیستانقالبی.  و  انقالبیون  در  شمار  سوسیالیست  های 

ام. با این حال باره نوشتهتفصیل در اینتردید نیست و من خود بهگذشته جای  

توان جامعه و جهان را بدون دولت  گونه میهنوز این پرسش باقی است که چه

دولت اداره با یک جهش بسیار بزرگ به دنیای دیگر بُرد و آن جهان را هم بی

ی  هم نه در محدوده  ضمناً توجه کنیم که از نظر هالووی و دوستان، این تحولکرد.  

 مرزهای ملی، که همزمان باید در سطح جهانی اتفاق افتد. 

 بر«- به« و »قدرت- همستیزیِ »قدرت

ی انقالب باالتر بردن  شود »تنها راه حفظِ ایدهدر فصلِ »فراسوی قدرت«، گفته می

انقالب این نبود که سطح توقعات از آن است.« می خوانیم که »مشکل مفهوم سنتیِ 
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ا خیلی باال گرفت، بلکه در این بود که هدف را در سطح بسیار پایینی قرار داده  هدف ر

ادعایی حیرتبود!«.   انقالباین  اکتبر روسیه و  انقالب  های آور است که مثالً 

با تندروی ها و دیگر مسائلی که در جاهای  ها در اجتماعی کردنمشابه آن، 

آن به  انقالبدیگر  شده،  اشاره  »هها  با  بودهدفهایی  نازل«  نظر های  از  اند. 

بایست از همان آغاز بدون تشکیل دولت، قدرت را به خود  هالووی انقالبیون می

ی کردند. این که تا چه حد مردم آمادگی و حتی خواست و ادارهمردم واگذار می

کند که  اضافه می  مسائل قابل تأملی نیستند.   هالووی  امور را داشتند، برای امثال

نه  شوروی  زمینهسقوط  توهمتنها  میلیونی  از  بلکه  زدایی  آورد،  فراهم  را  نفر  ها 

سیاسی.  رهایی قدرت  با  انقالب  همانندسازی  از  رهایی  بود،  نیز  انقالبی  تفکر  بخشِ 

ن بدون کسب  ویکم همین خواستِ تغییر جهاگوید چالش انقالبی در آغاز قرن بیست می

ها طرح کردند، هم اکنون بازتاب  قدرت است، از همین رو است که آنچه که زاپاتیست

است. یافته  آن  بسیاری  میهالووی  طرح  را  درستی  سؤال  چهگاه  پس  که  گونه کند 

جای پاسخ مشخص به این سؤال  توان دنیا را بدون کسب قدرت تغییر داد؟ اما بهمی

از لفاظی او را »مسخره  های فرمهم و پس  اوان در مورد کسانی که ممکن است نظر 

توان این تغییر را ایجاد نمود! و باز  گونه میدانیم« چه دهد که »ما نمیکنند«، پاسخ می

گوید که فریاد یک عمل است، یک نفی است. عمل، وضع  رود، میبه سراغ »فریاد« می

ه عالوه بر عمل، تغییر جامعه کند کدهد. اضافه میکند و تغییر میموجود را نفی می

اثر   حقِ تنبل بودنپذیرد. او به کتاب ضمناً با عمل نکردن و انجام ندادن نیز صورت می

داری نوعی امتناع از کار کردن  گوید تنبلی در نظام سرمایهکند، و میالفارگ اشاره می

کردن«، »عمل  که  است  این  او  توضیح  است.  مقاومتی  عمل  یک  خود  این  و    است، 

شکل کردن«،  عمل  »تواناییِ  کردن«،  عمل  قدرت»ظرفیتِ  اساسیِ  تأکید  های  و  اند، 

 کند که این قدرت ذاتاً جمعی، کلکتیو، و کمونال است. می

این دوگانهدر  مفهوم  که  »قدرتجاست  قدرت،  »قدرت-ی  و  ]دیگری[  بر«  -به« 

و هم تشریح می]دیگری[،  را  آن دو  بین  )آنتاگونیسم(  )کستیزیِ  مابیش مشابه  کند. 

قدرت  تقسیم از  نگری  آنتونیو  نظر  –بندیِ  از  شده.(  ساخته  قدرت  و  سازنده    قدرتِ 

های بشر است که همگان را  به« ذاتاً مثبت و مبتنی بر شناخت توانایی-هالووی »قدرت
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بر« که برمبنای غصب و کنترل قدرت دیگران است، منفی  -کند، اما »قدرتقدرتمند می

ستیزیِ دوگانه بین انجامِ کار و  داری را مبتنی بر همنظام سرمایه بر« در-است. »قدرت

انجام پیدا  کارِ  تجلی  سرمایه  صاحب  مالکیت  در  و  سرمایه  شکلِ  در  دومی  که  شده 

داند؛ بدین معنی  بر می-پذیریِ« قدرتی »آسیب داند. همین رابطه را زمینه کند، میمی

کار است، یعنی سرمایه متکی به کار است،  ی  دهندهکه کارِ انجام شده متکی به انجام

گیرد که »صِرف تشخیصِ این که قدرتمند به  داند و نتیجه میی امید میو این را روزنه

قدرت،  -قدرت متکی است، فریاد را از فریادِ خشم به فریادِ امید، فریادِ ُپراطمینانِ ضدبی

نظریهتبدیل می یک  نه  داریم،  نیاز  ما  آنچه  پس  نظریهی سکند.«  یک  بلکه  ی لطه، 

پذیریِ سلطه و بحران ناشی از آن است. )این نظر تماما تحت تأثیر ماریو ترونتی  آسیب 

 است.(

کند، که بحثی  بر دیگران را در هر شرایطی محکوم می-هالووی هرگونه اِعمال قدرت

ی به« که هدف نهایی یک جامعه- ضمن تأیید اهمیت »قدرتتردید است.  قابل

آفرین است. مثالً بر« دیگری مشکل- ه است، نفیِ هرگونه »قدرترها از سلط

عرصه در  کار  اتوریتهتقسیم  بر  مبتنی  تخصصی  از های  عناصری  عقالنی  ی 

جامعه- قدرت هر  در  عالوه،  به  دارد.  با خود  را  این بر  مختلف  درجات  به  ای 

بود- قدرت خواهد  مطرح  دیگری  رابطه بر  در  ؛  حتی  کودکانشان،  با  والدین  ی 

رابطه یشرفته پ  یک  کودکان،  حقوق  به  احترام  بر  مبتنی  خانوادگی  فرهنگِ  ی ترین 

رابطه -قدرت است  طور  همین  است.  معلمبر  متمدن-ی  در  حتی  و شاگرد  ترین 

رابطهمدرن روابط.  این  پزشکترین  انسانی-ی  و  بهترین  در  یک  بیمار  شرایط،  ترین 

با اصل   –ها اب و خطاکار و تنبیه آن بر است. برخورد جامعه به افراد ناب -ی قدرترابطه 

ی دیگری از  نمونه   –داری، خطاکاری از بین نخواهد رفت  بر این که با سقوط سرمایه

کند، و ضمنِ عطف  ای از این موارد اشاره میهالووی خود به پاره  بر است.-تداومِ قدرت

تأکید خود قدرت،  روابط  دوگانگیِ  نه  و  چندگانگی  از  او  درک  و  فوکو  ماهیت    به  بر 

سرمایهدوگانه نظام  در  قدرت  آنتاگونیسمِ  به ی  را  میداری  توجیه  اشاره  درستی  کند. 

ی های چندگانهستیزیکند که همین تأکید بر دوگانگی، که خود بیانگرِ وجودِ هممی

پذیری سرمایه را که در باال به آن اشاره شد،  ی آسیب روابط قدرت است، امکان نظریه
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اَشکال قدرت  سازد.ممکن می تمامیِ  او از حذفِ  ی بر در جامعه-در هر صورت تصور 

  داری قابل توجیه نیست.پساسرمایه

 گیر - وارگی سراسری و همه بت

بتمسئله  مهمی  از  )فتیشیسم(  تأکیدوارگی  بحثترین  است؛  کتاب  و  های  ها 

بسیار جذاب و زیبا، و نه لزوماً از نظر مفهومی جدید، که پرداختن به  هایی پردازیکالم

گنجد. جان کالم این است که با گسستی که در جریان  جزئیات آن در این مختصر نمی

می صورت  کار  انجام  قدرتاجتماعی  قدرت- پذیرد،  به  می-به  تبدیل  بینِ  بر  و  شود، 

ها تبدیل  شود. رابطه بین انساناصل میدهندگان و انجام کار، و خودشان جدایی حانجام

می اشیا  بین  رابطه  میبه  اشاره  )بتشود.  فتیشیسم  همان  این  که  پرستی(  وارهکند 

اقتصاددانان و    سرمایهمارکس و مفهومِ مرکزیِ کتاب   او از سوی  است، که به ادعای 

هی توجشان مفهوم طبقه است، مورد بیی شروعجامعه شناسانِ مارکسیست که نقطه 

  ،گوید سرمایه میشود که مارکس در پاراگراف دومِ جلد اول قرار گرفته است. اشاره می
ایم، بیرون از ی اول، شیئی بیرون از ماست«، کاالیی که ما تولید کرده»کاال، در وهله

است. یافته  زندگی مستقلی  برای خود  این  هالووی می  ما  ما  نیست که  نیازی  گوید، 

ی استثمار )در سطح تولید( محدود کنیم، بلکه از  رایندِ بالواسطهمفهوم را صرفاً به ف

کند. با عطف به آخر جلد  نظر مارکس این فتیشیسم به سطح کل جامعه »سرایت« می

کاملِ    سرمایهسوم   رازآمیز شدنِ   ...« به  تثلیث  فرمول  در مبحث  مارکس  ]جایی که 

آمیختگیِ کاملِ روابطِ  اشیا، همداری، تبدیلِ روابط اجتماعی به  ی تولید سرمایهشیوه 

کند  هالووی طرح می  کند[شان« اشاره میهای تاریخی و اجتماعیمادیِ تولید با تعیُن

  4داری را »جهانِ مسحور شده، کژراه شده، واژگون شده«که مارکس تمامیِ نظام سرمایه

 انگارد.  می

گوید هر چقدر که میزانِ گیرد. میکار میاین مفهوم را در رابطه با انقالب به  هالووی

دوگانه اجتماعی حادتر شود، معضلِ  روابط  انقالبی، یعنی ضرورتِ فتیشیسمِ  ی تغییر 

از یک آن  فراگیرندهمبرم  و  نافذتر  دیگر،  از سوی  آن  ظاهری  بودنِ  ناممکن  و  تر  سو 

 
4 K. Marx, (1974), Capital Vol. III, Progress publishers, p.830. 
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پردازان بسیاری ی فتیشیسم را نظریهفراگیرنده-هوم تمامکند که مفشود. او اشاره میمی

شییء اند؛  برده  کار  بُعدیت  به  تَک  )هورکهایمر(،  ابزاری  عقالنیتِ  )لوکاچ(،  نمایی 

تر قدرت در  )مارکوزه(، هویت )آدورنو(، و انضباط )فوکو(، همگی بر رسوخِ هرچه بیش

داری، تأکید  ی تحت نظام سرمایهتر زندگ های زندگی، و انسدادِ هرچه بیشتمامیِ عرصه

 دارند.  

این  بهاز  میجا  آغاز  او  طبقاتی  تحلیل  به نوعی  که  این  بر  تأکید  ضمن  که  شود 

می ایراد  دارد،  باور  سرمایه  و  کار  و  آنتاگونیسمِ  مارکسیستی  سنت  در  که  گیرد 

ه  شود، کی خارجی« درک میعنوان یک »رابطهسوسیالیستی غالباً این آنتاگونیسم به

دار( ی سرمایهی کارگر( خوب، و سوی دیگر آن )طبقه یک سویِ این آنتاگونیسم )طبقه 

ای ی انقالب مسئله رود که مسئلهگوید بر این اساس انتظار میشود. میبد انگاشته می

تنها شامل کارگر و سرمایهی سازمانساده و یک مسئله را  باشد. فتیشیسم  دار دهی 

از  نمی نقل  به  و  شییداند،  که  )ریلوکاچ،  فرایند  ءنمایی  به  محدود  تنها  ایفیکشن( 

تمامِ  بالفاصله کارگر سرنوشتِ  بلکه »سرنوشتِ  نیست،  بر کارگران  آن  تأثیر  و  کار  ی 

 داند.  ای فراگیر میشود«، آن را پدیدهجامعه می

نگر  های دیگردر این بخش، مغایرتی با دیدِ کلاین مباحث و بسیاری بحث

ی های زندگی و نه فقط رابطهثیراتی که سرمایه بر تمامیِ جنبهمارکسی و تأ 

سرمایه و  و کارگر  اقتصاد  سراسر  در  شده«  »بیگانه  کارِ  روابط  و  داشته،  دار 

برای نمونه، برتل   عالوه چندان هم جدید نیست. جامعه پراکنده شده، ندارد. به

پیش در کتاب معروف خود  شناسانِ معاصر، پنجاه سال ترین مارکساُولمَن، از برجسته 

جامعه در  انسان  از  مارکس  انگاشتِ  سرمایهبیگانگی؛  »فتیشیسمِ داریی  فصل  در   ،

ها و محصوالت تولید  ی انسانیافتهی جسمیت کاالها« نوشت که از نظر مارکس رابطه 

ی درونی  ی دوجانبه و درونی است، و »حذفِ هر یک از این دو رابطهشان یک رابطهشده

بر دیگری غلبه داشته  بین انس ان و محصوالتش )به ترتیبی که هر یک ممکن است 

و سوی دیگرش   'دترمینیسمِ والگار'شود که یک سوی آن  بستی ختم میباشد( به بن

کند که ندیدن این رابطه و تکیه  گرایانه والگار است.« اُولمَن اضافه می'آزادیِ ارادهِ'یک  

-ی فتیشیزهی فتیشیسم و یا اثری دربارهثری دربارهیا ا سرمایهها، کتاب بر یکی از آن
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میشده تأکید  و  شد،  خواهد  قلمداد  »مارکسیسم گی  تصور،  این  خالف  بر  که  کند 

  5تنیدگیِ دیالکتیکیِ هر دو است.« محصولِ درهم

 دولت جایگاهِ قدرت نیست

که قدرت چیزی نیست که    کندگردد و طرح میی قدرت بازمیهالووی به مسئله

در مالکیت یک فرد و یا یک نهاد باشد، بلکه در گسست و تکه تکه شدنِ روابط اجتماعی  

رسد، جایگاهِ قدرت  طور که به نظر میکند که »دولت، بنابراین، آنقرار دارد، و ادعا می

  گوید این امر که قدرتِ نیست، بلکه عنصری در خُرد شدنِ روابط اجتماعی است.« می

ی غیر ممکن بودنِ انقالبِ  ی پیچیدهسرمایه این چنین فراگیر است، ما را با مخمصه 

توان تصور کرد: اولی  سازد که برای خروج از آن سه راه ممکن را میبالواسطه روبرو می

این که امید را از دست دهیم، باور کنیم که تغییرِ رادیکال جهان میسر نیست، و خود 

ها نسبت  6ها و کاساندرا مدرنیست- ی دلخوش کنیم. این را به پسارا به هر تغییر کوچک

داند که تنها بر آنتاگونیسمِ دوگانه بین پرولتاریا  دهد. راهِ دوم را منتسب به آنهایی میمی

طبقه سرمایهو  میی  تأکید  او دار  منظور  ندارند.  باور  را  فراگیر  فتیشیسمِ  و  کنند 

ای از قدرت دارند و معتقدند  نظر او تصویر ساده  های ارتدکس« است که به»مارکسیست 

توانند به تغییر انقالبی دست یابند. راه سوم، پذیرش این که با کسب قدرت دولتی می

توان در ماهیتِ واقعیت است که هیچ تضمینِ قطعی به پایانِ خوش وجود ندارد، اما می

جا حاضر، داللت بر  همه  گوید »قدرتِوجو کرد. میداری، امید را جستقدرتِ سرمایه

جا حاضر ی همه جا حاضر دارد«، این قدرتِ »همه جا حاضر، داللت بر نهمقاومتِ همه

 شود.  گیرد که همین دیالکتیکِ نفی است که موجب »امید« میدارد«. نتیجه می

های اگر فعالً این ادعا که دولت جایگاه قدرت نیست، و این که مارکسیست

از فتیشیسم فراگیر ندارند، را کنار بگذاریم، ادعای   »ارتدکس« درک درستی

 
5 Bertell Ollman, (1971), Alienation: Marx Conception of Man in Capitalist Society, 

Cambridge University Press, Pp. 198-204. 

آمد، اما هایش همیشه درست از آب در میبینیای بود که پیشکاساندرا در اساطیر یونان، کشیشِ زن نفرین شده  6

 کسی او را باور نداشت.
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تواند توضیح دهد  بر هست، مقاومت هم هست، نمی- این که هر جا که قدرت

که چرا در یک قرن گذشته این مقاومت سراسری اتفاق نیفتاده و طنز تلخ آن 

لیبرال( شده، یا - نئولیبرالوس )انسان نو- تری از جهان یا هُموُکه بخش وسیع

ها دل دنبال جریانات راستِ افراطی راه افتاده، و یا از روی نومیدی به آسمانبه

دهد که برای آن که »نفی« تبدیل به »نیرو« شود بسته است. نیز توضیحی نمی

هایی توسط چه کسانی از »ما« سازیو تغییرِ اجتماعی را سبب گردد، چه زمینه

 غییری فراهم آورد.باید صورت پذیرد و شرایط الزم را برای چنین ت 

 شده- توجه هم به نفی و هم نفی 

دهد که تأکید صِرف بر فتیشیسم کافی نیست، بلکه برای درک  هالووی توجه می

شده« توجه داشته باشیم، و دو راه را -واقعی فتیشیسم باید »هم به نفی و هم به نفی

مثابه بهکند؛ یکی »فتیشیسمِ سخت«، و دیگری »فتیشیسم  برای چنین درکی طرح می

عنوان یک واقعیت تمام شده  دهد که در راه اول، فتیشیسم به یک فرایند«. توضیح می

شود. در این  گردد، در نظر گرفته میداری حادتر میو جا افتاده که با پیشرفت سرمایه

شود و راه خروجی از آن نیست. او با عطف به  راه، در واقع خودِ فتیشیسم فتیشیزه می

کند که این امر برای بورژوازی و پرولتاریا اشاره می  خ و آگاهی طبقاتیتاریلوکاچ در  

ایفیکیشن( وجود  )ری  این شییءنمایی  از  راه خروجی  بورژوازی  برای  است.  متفاوت 

این که خودش کاال شده و   از  آگاهی  از کسب  پرولتاریا پس  برای  امر  این  اما  ندارد، 

گوید اگر فتیشیسم یک واقعیتِ  . میفروشد، متفاوت استصورت کاال میکارش را به

کند که این مفهوم شده تلقی شود، جایی برای مقابله با آن نخواهد بود. اضافه میتمام

ضدِ خودش را نیز به همراه دارد، که همان مقاومت در مقابل آن، ردِ آن و به عبارت 

نتیجه می فتیشیزه شدن است.  فرایندِ  ندیگر ضدِ  اگر فریاد ما،  ه فریاد یک  گیرد که 

رود  پیشگام، بلکه »فریادِ همگانی« باشد، در آن صورت »... سختیِ فتیشیسم تحلیل می

گردد.« ]ترجمه دقیق است![ همچنین و فتیشیسم در فرایندِ فتیشیزه شدن آشکار می

می روابط  اضافه  »اَشکالِ  تمامی  یابیم،  دست  آگاهی  این  به  که  آنگاه  هر  که  کند 
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ارزش، پول، شکلِ سرمایه، و شکل دولت، همگی مدام مورد   اجتماعی«، شکلِ  شکلِ 

 گیرند. سؤال واقع می شوند و از طریق مبارزه در معرضِ تغییر و تحول قرار می

 تفکرِ تسخیر دولت، تفکری از »انقالب به نیابت« دیگران

گوید، اگر از محوری بودنِ فتیشیسم آغاز کنیم و دولت  هالووی در مورد دولت می

ای از فتیشیزه شدنِ روابط اجتماعی بدانیم، دیگر نیازی به نقد آن نداریم. اضافه  را جنبه 

ی دولت است که  دارانه کند که در سنت مارکسیستی اغلب تکیه بر ماهیت سرمایهمی

گیرد که این برخورد دار است. و نتیجه میی سرمایهرغم ظاهرش حافظ منافع طبقهبه

توان عملکرد آن را به نفع د که با تسخیر دولت میشوراحتی به این درک ختم میبه

ی جهانیِ ها، سلطهگوید صِرفِ وجود دولت و دولتمیی کارگر تغییر داد.  طبقه 

می پنهان  را  تقسیم سرمایه  »خارجی«  و  »شهروند«  به  را  مردمان  و  سازد، 

 کند، و خشونتی که در آن نهفته بودهتکه میکند، و روابط اجتماعی را تکهمی

می چنین نادیده  که  است  دولت  شکلِ  این  آیا  که  است  این  پرسش  گیرد. 

شود، و یا رابطه و نقشی است که هایی را سبب شده و میها و خشونتتجزیه

کنند. و آیا با حذف دار ایفا میی سرمایهاین نهاد در جهت حفظ منافع طبقه

از بین خواهند   های اختالفات ملی، نژادپرستی و غیره نیزنهاد دولت تفاوت

اشاره  رفت؟ به جهانی  ی درستِ در مورد همین  آن که  هالووی  طُرفه  شدن سرمایه، 

دولت نهادهایی  از  نیز  آینده  جهانیِ  نظم  ملی،  سطح  در  دولت  بر  و  عالوه  گونه 

 نیاز نخواهد بود. کننده در سطح جهانی بیهماهنگ

ازمی تسخیر دولت، تفکری  تفکرِ  و  نیابت«    خوانیم که هدف سیاسی  به  »انقالب 

گوید  حرکتی نیازی به کسب قدرت ندارد. می-ی خوددیگران است، حال آن که ایده

آفرینیِ »قهرمان« خواهیم بود. اگر تصور دنبال نقشاگر فتیشیسم را ندیده بگیریم، به

ی بیمار این امکان هست که یک  پاره نکرده، و در یک جامعهکنیم که قدرت ما را تکه

توانیم باور کنیم که این قهرمانِ خوب به لم و عاقل وجود داشته باشد، پس میفاعلِ سا

بینیم؛  های مختلف میگوید چنین دیدگاهی را در نظریهرود. میی بد میجنگ جامعه 

طبقه  نه  قهرمان  این  ارتدکس«،  »مارکسیسمِ  برای  در  است؛  حزب  که  کارگر،  ی 
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ی لیبرال  شوند؛ در نظریهقهرمان ظاهر می  ی کارگر در نقشها مبارزین طبقه اتونومیست 

جای طبقه، یک فرد  هالیوود هم قهرمان وجود دارد، با این تفاوت که به  هایو در فیلم

دارد.   برعهده  را  قهرمان  برداشتِنقش  همه  این  که  را هالووی  جامعه  افراد  ی 

ک نوعی به شکل یکدست فتیشیزه شده بدانیم و وجودِ فرد سالمی را در یبه

ی بیمار منکر شویم، بسیار قابل بحث است. او با این ادعا قصد دارد که جامعه

نوعی  شود؛  منکر  را  اجتماعی  تغییر  در  اتوریته  و  رهبری  نوع  هر  ضرورتِ 

اعالم این که »قهرمان وجود ندارد« با توجه به نقش کلیدی غیر   پوپولیسم شیک!

نایب انکار  حالِ- قابل  شامل  حتی  مارکوس،  زاپاتیست   فرمانده  کهجنبش  هالووی    ها 

تکه شدن  ی آن است، نمی شود. به باور او مبارزه علیه فتیشیسم مانع تکهسخت شیفته 

آورد که شباهتی به دموکراسی بورژوایی نخواهد  یی« به وجود می  - شود، و »ما »ما« می

های  ی آن نوشت، شوراکند که »کمون پاریس که مارکس دربارهگاه اشاره میداشت. آن

ها، و غیره،  پردازی کرد، شوراهای زاپاتیستها نظریهی آنکوک دربارهکارگری که پانه

ضد همه جنبش  تجارب  و  -ی  کلکتیو  کارِ  جریانِ  برای  مبارزه  و  فتیشیسم، 

بیخودگردانی واقعیت  این  به  او  همگی  اند.«  شوراها  و  پاریس  کمون  که  است  توجه 

قت داشتند، و نباید فراموش کرد که آنها هم  محصول شرایط بحرانی بودند و عمری مو

کننده بودند، مواردی که در جاهای دیگر به آن »شکلی« از دولت و ساختاری هماهنگ

 ام. پرداخته 

 علیه مارکسیسمِ »علمی«

کند،  تر طرح میی هالووی را روشنشناسانهفصل بعدی که دیدگاهِ نظری و روش

پردازد. او ادعای »علم« بودنِ مارکسیسم و این  علمی« می  به نقدِ »سنتِ مارکسیسمِ

و   انگلس  به  عمدتاً  داراست،  را  اجتماعی  تحول  »قوانین«  »دقیقِ«  درکِ  توان  که 

ای دهد، هر چند که خودِ مارکس را نیز در پارههای »ارتدکس« نسبت میمارکسیست

خود را با »عینیت« تداعی    گوید »مارکسیسمِ علمی«بیند. میموارد از این دید مبرا نمی

کند  یابد. اضافه میی ذهنی پشتیبانی خود را در حرکت عینیِ تاریخ میکند و مبارزهمی

تراز دانستن خود با علوم طبیعی، بر این باور است که طبیعت و تاریخ این »علم« با هم

طور  که به  شود، نیروهایی ی انسان«اند، هدایت میاز سوی نیروهایی که »مستقل از اراده
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قابل و  اند. میبررسیعینی  عینی  دانشِ صحیح،  مارکسیسم  تصور که  این  خوانیم که 

اند و آنها که  دانند و آگاهها که میشود که بین آنعلمی تاریخ است، به این ختم می

حول   سیاسی  بحث  که  جاست  همین  از  و  شویم،  قائل  تفاوت  دارند  کاذب  آگاهیِ 

گیرد که این تفکیک سؤالی را به شود. نتیجه میز می»صحت« و »خطِ صحیح« متمرک

دانند و آگاهی دارند باید دیگران را آموزش دهند و  آورد: آیا کسانی که میذهن می

و یا این که یک انقالبِ کمونیستی   -- اصطالح حزب پیشاهنگ لنینی  به  --هدایت کنند  

های چپ« نظیر پانه کُوک  طور که »کمونیست آن  –ها انجام شود باید توسط خودِ توده

جزوه طرح می به  مراجعه  مورد  این  )در  یک  کردند؟  جناح چپ:  »کمونیسمِ  لنین  ی 

به »بیماری کودکی چپ کودکانه« که در فارسی  روی در کمونیسم« ترجمه  اختاللِ 

 مورد نخواهد بود.( هایش، بیرغم مسئلهکوک را به نقد کشیده، بهشده، و پانه

یابد،  ن برداشت که جامعه بر اساس »قوانینِ« عینی توسعه میگوید ایهالووی می

اشاره میآفرین میی مبارزه مسئلهبرای نظریه  و  انگلس  شود،  برداشتِ  کند که »این 

سوی یک پایانِ مشخص، برای مبارزه نقشی ثانوی قائل  نسبت به حرکتِ عینیِ تاریخ به

 شود.«  می

هالووی در این فصل   نکات دیگری که  ها و بسیاریی این بحث در مورد مجموعه 

بسیار میطرح می اینکند،  در  نوشت.  اکتفا میتوان  این  به  این درست کنم که  جا 

به مارکسیسم  از  برداشت  که  دقیقاست  »علم  یک  هم  مثابه  علوم و  با  تراز 

طبیعی«، که حتی خودِ مارکس هم این مقایسه را طرح کرده، برداشتی نادرست  

ط آن  اما  کهاست،  می  ور  ادعا  مارکسیستهالووی  بهکند،  اصطالح های 

همین  از  بسیاری  نکردند.  انکار  هرگز  را  مبارزه  و  ذهنیت  نقش  »ارتدکس« 

های ارتدکس« نه تنها منتظر تحول شرایط عینی نشدند، بلکه »مارکسیست

بی کامالً  تصوری برعکس  با  و  ذهنی(  )و  عینی  شرایط  همین  به  توجه 

به  اراده و گرایانه  زدند،  انقالب  به  به سوسیالیسم دست  بالفاصله  گذار  قصدِ 

خواند، قابل انکار نیست. اما های مهیب« میهالووی »شکست  ها را کهنتایج آن

هالووی نیز که از اساس نقشِ عنصر آگاه در تحول اجتماعی را رد   زدگیِعوام
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میمی تصور  و  توده کند  »خودِ  که  را  کند  کمونیستی  انقالب  تدارک ها« 

 پایه است. بینند، بسیار بیمی

 ی پیشگام ها و نفی سوژهخداییِ توده- همه

شود. سؤال انقالبی« و »ما« مربوط می-ی انتقادیها« به بحث »سوژه»خودِ توده

ی انتقادی هستیم؟« و  کنیم، ما که سوژهکند که »ما که هستیم، ما که انتقاد میمی

جا  شود. اما در اینیافت خواهد کرد شادمان میخواننده از این که جواب مشخصی در

ها، مباحث و سؤاالت، »ما«ی مشخصی بافی انواع و اقسام آسمان و ریسمان  ِنیز با طرح

ویژه  ی ما، بهی روزمرهجا که فریاد ما از تجربه خوانیم، از آن آید. میها بیرون نمیاز آن 

استثمار که به سایر جنبه  شود، پس بر  کند، ناشی مینفوذ میهای زندگی  در فرایندِ 

ی کارگر بر اساسِ گوید مباحث مربوط به طبقه ی کارگریم. اما میاین اساس ما طبقه 

عنوان گروه ی کارگر بهی کارگر تعریف، و با این تعریف طبقهتبعیت و فرودستی طبقه

می شناخته  مردم  از  میمشخصی  اضافه  مسئله شود.  با  اساس  این  بر  مواکند  جه  ای 

بورژوازیِ جدید،  عنوان خردهگنجند، چه بهها که در این گروه نمیشویم که با آنمی

-ی متوسط، چه باید کرد؟ به گمان او با این طبقهعنوان طبقهبگیران، و چه بهحقوق 

بحث بیبندی  سوسیالسیت های  سوی  از  جنبشپایانی  بابِ  در  و  ها  طبقاتی  های 

»شکل« مغیرطبقاتی،  مختلف  طبقههای  بین  عمل«  »اتحادِ  دیگر  بارزه،  و  کارگر  ی 

ی کارگر، مسائل  دهد که این برخوردِ »تعریفی« به طبقهگیرد. ادامه میها، درمیگروه

کشد. یعنی صرفِ تعریف دیگری از جمله »تعلق طبقاتی« و انواع »مبارزه« را پیش می

کشیم« تبدیل به »آنها  اد میکند، و »ما فریی کارگر را به »آنها« تبدیل میکردنِ، طبقه

کند که طبقه نظیر  هالووی تأکید می  جای تعریفِ طبقه، شود. بهکنند« میمبارزه می

می است.  فرایند  یک  سرمایه  و  »ما  دولت  مبارزه  طبقه  عنوانبهخوانیم  کارگر  ی 

این که طبقه طبقه   بر علیهکنیم، ما  نمی علیه  بر  بندی شویم، مبارزه  ی کارگر بودن، 

اضافه مییم به  ی کارگر، مادام که طبقهکند که »طبقه کنیم.«  ی کارگر است، قادر 

مسئله به  باز  نیست.«  خود  میرهایی  پیشگام  میی  و  بین  پردازد،  »مبارزه  گوید 

ی ما هست. بنابراین فتیشیسم هم به شکلِ فردی و هم جمعی، در همه-فتیشیسم و ضد

های فتیشیزه شده را هدایت کند، در  ه تودهجایی برای یک پیشگامِ فتیشیزه نشده ک
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می نتیجه  نیست.«  »مبارزهکار  که  تمامیِ  گیرد  به  که  است  تعارضی  طبقاتی،  ی 

کند. ما همگی در این تعارض وجود داریم، همان گونه که  موجودیتِ بشر سرایت می

بلکه این    تعلق نداریم؛  'طبقه'ی ما موجود است.... ما به این یا آن  تعارض در درونِ همه

 کند.«  پاره میهمستیزی در میان ماست، و ما را تکه

ی کارگر را بپذیریم، سؤال هالووی، حتی اگر این تعریف وسیع از طبقه   بنا به باور

آیا هستهمطرح می برای رهایی، عرصهشود که  مبارزه  تولید، جایی که  ی مرکزیِ  ی 

دهد که ممکن است که چنین می  شود، نخواهد بود؟ او خود پاسخارزش اضافی خلق می

نقش  سلسله  اضافی  ارزش  تولیدکنندگانِ  که  آن  به  مشروط  اما  شود،  مطرح  مراتبی 

های دیگر نظیر کارکنان  گوید البته گروهخاصی را در حمله به سرمایه ایفا کنند. می

ربه توانند این ضی ارزش اضافی نیستند، نیز میها که تولیدکنندهها و یا زاپاتیستبانک

انباشتِ سرمایه  را به سرمایه وارد کنند، و نتیجه می گیرد که »ظرفیت مختل کردنِ 

 ی فرد در فرایند تولید ندارد.«  لزوماً ربطی به موقعیتِ بالفاصله

آید، این است که این آن چه که از این تحلیل طبقاتی بر میطور خالصه  به

برند، قادرند که با آن وارد  ی مردم هستند که چون از سرمایه رنج می»ما« همه

»انبوهه با  »ما«  این  و  - مبارزه شوند. شباهت  نگری  بهمالتیتود«  رغم هارت، 

متفاوتتأکید طبقههای  موقعیت  دیدن  همتراز  است.  واضح  بسیار  ی شان، 

، گویندی کسانی که »نه« میکارگر در مبارزه علیه سرمایه با اقشار دیگر و همه

یی  بسیار پر مسئله و نادرست است. نیز اغراق نیست اگر گفته شود که در نقطه

خدایی بیش از حد - ای که نقشِ پیشگام را به شکلی تکمقابلِ دیدِ افراطی

می افراطیِ همهعمده  دیدِ  این  پانته  خلقیِ- کند،  برخوردی  و هالووی  ایستی 

که همه - همه انبوهی  است،  انبوهِ خلق  به  »باال« - جا- خدایی  از  حاضر است، 

 گونه؟تواند خود را مستقالً اداره کند. اما چهگیرد و میدستور نمی

 حاضر - جا- قدرتِ« همه- »ضدِ

کسب قدرت تغییر  تواند جهان را بیقدرت است و می- همین »ما« است که ضدِ

رسانه دهد. می آن که در  رغم  به  از  رانیها و سخنخوانیم  های سیاستمداران خبری 
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ها،  قدرت »نامرئی« است، اما اگر فراسوی روزنامه-ها ضددرت« نیست و برای آن ق-»ضد

بینیم، احزاب سیاسی و نهادهای جنبش کارگری نگاه کنیم، »دنیایی از مبارزه« را می

های دیگری را نیز های خودگردانِ چیاپاس است، مثالاش، دِهاز جمله مثال مورد عالقه

گویند، را  ها، آنها که »نه« میسازی ران مخالف خصوصیاز جمله کارگران مهاجر، کارگ

شناسانِ رادیکال ما را از شناسان، مورخین، و مردمخوانیم کارِ جامعهکند. میمطرح می

سازند، و  قدرت در محل کار، در خانه، و در خیابان آگاه می-حاضر بودنِ ضد-جا-همه

 --لیه نامرئی بودن همراه است  های جدیدی را که با مبارزه بر ع این کارها حساسیت

هایی ازجمله جنبش فمینیستی، جنبش همجنس گرایی، جنبش بومیان و غیره  مبارزه

اینوجود میبه  – کند که آیا این متخصصانِ جا از خود سؤال میآورند. )خواننده در 

 خاطر فتیشیسمِ هالووی به  رادیکال بخشی از عناصر پیشگام نیستند؟ عناصری که از نظر

داری داشته  درد خوری برای جنبش ضد سرمایهتوانند حرف بهگیر نمیسراسری و همه

کند که اولین گام در مبارزه علیه »نامرئی« بودن، این است که از  باشند؟!( اضافه می

اشاره می آغاز کنیم.  »مبارزه«  را  ی سرمایهکند که زندگی در جامعهدیدگاهِ  داری ما 

کند، اما وجودمان در کشاکشِ همستیزیِ بین فرمانبرداری نمی  لزوماً نافرمان و سرکِش 

فشانِ  گر نباشیم، اما طغیان همچون آتش و نافرمانی قرار دارد. »ممکن است که ما طغیان

های علنی  قدرت تنها در شکلِ مبارزه-کند که ضدِ خاموشی در ما وجود دارد.« اضافه می

می نافرمانی  به  دست  که  آنهایی  آشکار  سرخوردگیِ  زنو  هر  در  بلکه  نیست،  ند، 

کنیم، نیز وجود مان، در تقالیی که برای حفظ حرمتِ خود در برابرِ قدرت میروزمره

این زیرالیهدارد.  همگی  مقاومتها  آنی  با  که  نامرئیاند،  لحظه که  در  حادِ  اند،  های 

میتنش برافروخته  اجتماعی  افسردگیشوند.  های  که  سرخوردگی این  و   های ها 

های متداول در دنیای شرق را که نفرین  -- های مردم را  نامرئیِ اکثریت توده

قدرت و مقاومت برعلیه - ی ضدزمینه  -- ها اضافه کنیم  توانیم به آنهم می

بیسرمایه بدانیم،  چهداری  که  دهیم  توضیح  که  »آتشفشانِ آن  این  گونه 

 توان فعال کرد، جای بسی سؤال دارد.خاموش« را می
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 انقالب کوپرنیکی در مارکسیسم! همراه و برعلیه اتونومیسم 

ی قدرت«  گیر است، بلکه »نیروی محرکه -تنها همهقدرت نه-خوانیم همین ضدمی

گیرد که »تمام  طور کل به چپ ایراد میهای »سنتی« و بهنیز هست. به مارکسیست 

توسعه و  سرمایه  بر  را  اش  »توجه  به  عمدتاً  ساخته«،  معطوف  آن  ستم« ی  و  ظلم 

طبقه سرمایه بودنِ  »قربانی«  بر  و  بیداری  و  کرده،  تأکید  کارگر  که  ی  مانده  توجه 

ها به آن بخش از  گوید اینتوانند خود را رهایی بخشند.« میگونه قربانیانِ ظلم می»چه 

مارکس با نقل از یکی از محققینِ اوایل قرن   که)نزاع کارگر و ماشین(  سرمایه  کتاب  

  7دارد« آالت »دستانِ سرکشِ کارگر را به تمکین وامیگوید که کاربرد ماشیننوزدهم می

گوید  ها از جمله ماریو ترونتی میها و با عطف به آناتونومیست   همچوناند.  توجه بی

کارگر آغاز    یی طبقاتی طبقه زمان آن رسیده که این بحث را وارونه سازیم، و از مبارزه

- کنیم. و این همان است که انقالب کپرنیکی در مارکسیسم نام گرفته است. )خورشید

مرکزی(.  -جای سرمایهمرکزی به- مرکزی/ و بر اساس آن کارگر-جای زمینمرکزی به

ها، تالش کردند نشان دهند که ها با تکیه بر مبارزاتِ کارگران در کارخانهاتونومیست 

ابداعاتِ فن  ها  داران بوده که از طریق آن ی و سازمانی، پاسخی از جانب سرمایهتمامیِ 

گیرد که »نافرمانیِ  بتوانند نیرویِ نافرمانیِ کارگران را مهار کنند. بر این اساس نتیجه می

ی سرمایه است«، و راهی است برای تحلیلِ تاریخِ مبارزه: هر زمان  کار نیروی محرکه

آالت پیش کشیدند؛ سرمایه نیز سازماندهی و ماشین  کارگران شکل جدیدی از مبارزه را

و تکنولوژیِ جدیدی را چه در سطحِ کارخانه و چه در سطحِ دولت وارد عرصه کرده تا  

)مثال سازد،  برقرار  را  نونظم  کینزیانیسم،  فوردیسم،  تیلوریسم،  نِگری؛  - های 

 (. 'امپراتوری'لیبرالیسم/

ها و این که اولی موتورِ حرکتِ دومی  ت جای »انبوهه«/»امپراتوری«ی اتونومیسبه

کند، که در آن هم اولی  قدرت«/»قدرت« را مطرح می-ی »ضد هالووی دوگانه  است،

هالووی هم آن را تأیید و اضافه   رغمِ این تشابه که خودی دومی است. بهنیروی محرکه 

د، به اختالف  کند که هر دو دیدگاه بر انقالب بدون کسب قدرت دولتی نیز تأکید دارنمی

 
7. K. Marx, (1983), Capital Vol.1, Progress publishers. P.411. 
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اتونومیست  با  مینظرش  مهمها  که  میترینپردازد  که  است  این  برای  اش  گوید 

رابطهاتونومیست  رابطه ها  انبوهه/امپراتوری یک  از نظر  ی »بیرونی« است. میی  گوید 

سرمایه یک  مواجهیم:  قدرتمند  غولِ  دو  رودرروییِ  با  یکپارچه نگری  غولی  آسا،  ی 

ی قدرتمند و یکپارچه از سوی دیگر، و با این    'انبوهه'و یک  از یک سو    'امپراتوری '

  کند که اما در دستگاه تصور که قدرت هریک در دیگری رخنه و نفوذی ندارد. تأکید می

شود که به قدرت  قدرت/قدرت »درونی« است، و این امر سبب می-ی ضد هالووی رابطه

دیالکتیکی و  -به دیدگاه »ضدهای درگیر پربها داده نشود. او  و ضعف هر یک از طرف

ی طبقاتی و سرمایه، نیز  ها به جدایی مبارزههارت و باور آناومانیستی« نگری و-ضد

بحثمی بسیاری  و  نمی پردازد.  مختصر  این  در  که  دیگر  انتقادهای  از  گنجد.  ها 

 ای است.ها هم بحث جداگانهاتونومیست 

این است که سرمایه به کار هالووی با الهام از ترونتی    جان کالم این بحث

تعیین امر  این  است،  »قدرتِ«  کننده»وابسته«  بیانگرِ  و  سرمایه  »ضعف«  ی 

-مرکزی و ضد- نیروی کار است، و بر این اساس توجه و تحلیلِ ما باید بر کارگر

شود، تفاوت چه ندیده گرفته میقدرت بودنِ آن استوار باشد. در این جا آن

ا بالفعل  و  بالقوه  مجموعهوضعیتِ  که  نیست  تردیدی  این ست.  کار  نیروی  ی 

ی سراسری، پتانسیل و توان بالقوه را دارد که با دست از کار کشیدن و مقابله

سرمایه را به زانو در آورد. اما عملی شدنِ چنین امری به شرایط، سازماندهی  

رسماً   هالووی وجود ندارند، بلکه او   یتنها در نظریهو تدارکاتی نیاز دارد که نه

می سازوکارهایی  چنین  ضرورتِ  و منکر  ضعف  امروز،  شرایط  در  آیا  شود. 

های جدید در فرایند کار که ها و سازماندهیپراکندگی نیروی کار، و فناوری

مرکزی را در - همگی در کنترل انحصاری سرمایه است، تا چه حد بحث کارگر

دنبالِ است که به  توان جدی گرفت؟ آیا در شرایط موجود این سرمایهعمل می

دود تا خود را با آن منطبق سازد، و یا کارگران ابداعات مبارزاتیِ کارگران می

هستند که مدام باید خود را با ابداعات تکنولوژیکی و سازمانیِ سرمایه منطبق 

 کنند؟  
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 داری هستیم.«تضادِ سرمایه 'ما'وجود ندارد: تنها   'تضادِ عینی'»

- علیه- ی »مای رادیکال معموالً بر پایهین دارد که نظریهدر مبحث دیگر اشاره بر ا

گریِ سرمایه و  کند که این همان دیدی است که بر ستمآنها« استوار است، و تکرار می

توجه است. اما از نظر مارکس »آنها«  گر بیدیده تأکید دارد و به شکنندگیِ ستمبر ستم

کند که از دیدِ مارکسیسم  یم« و اضافه میقدرتان ُپرقدرتاند، پس »ما، بیبه »ما« متکی

داری ی تضادهای مادیِ سرمایهداری به کمونیسم، »بر پایهمبارزه برای گذار از سرمایه

اند.« به باور نویسنده این  داری تمرکز یافتهاستوار است، تضادهایی که در بحران سرمایه

به دو طریق می را  نظریهنظر  ایتوان درک کرد؛  ارتدکس،  را بهی  مثابه »بیانِ  ن نظر 

کند و بر این اعتقاد استوار است که ما تنها نیستیم،  داری« درک میشرایط عینیِ سرمایه

آورد  چرا که نیروهای تولید و تاریخ در سمت ما هستند، و شرایط فرصتی را به وجود می

ای کسب که بتوان بحران اقتصادی را به یک بحرانِ اجتماعی تبدیل کرد و زمینه را بر

هالووی ایرادِ این برداشت این است که »با خداسازی   انقالبیِ قدرت فراهم آورد. به نظر

بخشِ ما  از اقتصاد، یا تاریخ یا نیروهای مولد، نیرویی خارج از عاملیتِ انسان را نجات

ی بحران این است که آن را تجلیِ گوید اما برخورد دیگر به مسئلهکند«. میقلمداد می

وجود   'تضادِ عینی'گونه  کند که »هیچجویی ما با سرمایه بدانیم. اعالم میند مقابلهتوانم

داری ی سرمایهداری هستیم. تاریخ، تاریخِ قوانینِ توسعه ندارد: ما و تنها ما تضادِ سرمایه

نیست، بلکه تاریخِ مبارزه طبقاتی است... ما تنها خالقان و تنها منجیان هستیم.« اضافه 

مثابه تسخیر قدرت،  توانیم تصوری از انقالب نه بهکه بر این اساس است که میکند  می

قدرت که هم اکنون در ذاتِ بحران موجودیت یافته، داشته -ی ضدعنوان توسعه بلکه به

 باشیم. 

داری، رغم چنین برداشت سراسر ذهنی از بحران سرمایهجالب آن که به

داری اختصاص داده بحران سرمایه  نوعی به تحلیلهایی که بهدر تمام صفحه

ها ها، شرکتهای دولت شده، از جمله بحران اعتبارات و افزایش مداوم بدهی

ها در کنترل بحران و غیره، همگی ناشی ی نود و نقشِ دولتو مردم، رکود دهه

سرمایه »عینی«  تضادهای  کار«.داریاز  نیروی  »نافرمانیِ  از  ناشی  نه  و    اند 

کند و نباید  بینی میتر غیر قابل پیشخوانیم صِرفِ »اداره کردن بحران« آن را بیشمی
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تردیدی نیست که بحران ذاتی تواند بحران را کنترل کند. البته  تصور کرد که می

تواند عاری از بحران باشد. اما داری نمیداری است و نظمِ سرمایهنظام سرمایه

هایی که داری و دیگر سازوبرگه از دولت سرمایهرغم این، سرمایه با استفادبه

دارد   اختیار  به  --در  پیش  قرن  یک  از  بیش  هیلفردینگ  که  درستی آنچه 

سازمان»سرمایه نامید  داری  را   –یافته«  خود  و  کاهش  را  بحران  توانسته 

یافته و سراسری با آن ی جدیِ سازمانگسترش دهد، و این کار مادام که مقابله

نپذیر ادامه خواهد داشت.صورت  به  فته،  خود  نیز  را هالووی  حرف  همین  نوعی 

اما روشن نمیمی این »ضدزند،  یا به-کند که  »انبوهه« چه قدرت«  گونه قول دیگران 

»فریاد« میمی از  بیش  رسانند. چیزی  انجام  به  را  کار  این  خوانیم،  خواهد. میتوانند 

تعیین شده درباره ازپیش  جود ندارد. ما بحران هستیم، ما که  ی بحران و»هیچ چیزِ 

ها و  هایمان؛ ما نافرمانها، در خانهها، در روستاها، در کارخانهزنیم، در خیابانفریاد می

گوییم...«. )»دیگر بس است«، شعار  می  'دیگر بس است'گوییم،  می  'نه'پیروها که  -غیر

 هاست.(  معروفِ زاپاتیست

 ی کسب قدرتعنوان فرصتی براانقالب، اما نه به

تشدیدِ بحرانِ تجلی انقالب است. اما این امر دو برداشتِ متداول از بحران را مردود 

شمارد: اول، مفهوم سنتی بحران نزد بسیاری جریانات مارکسیست است که آن را می

ای دانند، و معتقدند که آن زمان که بحران بزرگ فرارسد، لحظه فرصتی برای انقالب می

ی سازد: با این استدالل که بحران اقتصادی تشدیدِ مبارزهرا ممکن میاست که انقالب  

به را  یک سازمانطبقاتی  با  اگر  و  دارد،  انقالب صورت  دنبال  مؤثر هدایت شود،  دهیِ 

اضافه میمی به پذیرد.  را  بحران  برداشت،  این  که  امری  کند  و  اقتصادی،  بحرانِ  مثابه 

هالووی    زعمِکند. دومین برداشت غلط از بحران به ی طبقاتی قلمداد میمتفاوت از مبارزه

تواند خود را تجدیدسازمان دهد،  این است که تصور کنیم همراه با بحران، سرمایه می

گسیختگیِ نهاییِ  گوید این برداشت ازهمو پارادایم جدیدی را برای تداوم پی گیرد. می

می قرار  تردید  مورد  را  میسرمایه  بدهد.  سرمایه  زنندهگوید،  پیش  از  و  یش  تر 

کند که اما  دارد. اضافه میشود، و بیش از پیش ما را به گریز از آن وامیتر میکنندهدفع
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این گریزی نومیدانه خواهد بود مگر آنکه با عمل توأم شود؛ فریادِ روگردانی از سرمایه  

کند که  یبه« و رهایی آن همراه شود. اضافه م-باید با نیرویِ تازه بخشیدن به »قدرت

اما این رهایی مادام که »وسایل انجام کار« در انحصارِ سرمایه است، عملی نخواهد بود  

کند  ی مارکس اشاره میو باید این وسایل از سوی نیروی کار تصاحب شوند. به گفته

»سلب سلبکه  خود  کنندگان  میمالکیت  اینمالکیت  در  تصور شوند«.  خواننده  جا 

یک  می باالخره  که  میکند  مطرح  مشخص  نیست.پیشنهاد  چنین  اما  هالووی   شود، 

ای از ی کارگر، که همیشه بخشِ عمدهگوید که تصاحب وسایل تولید توسط طبقه می

های گذار به کمونیسم بوده، در خطِ فکریِ سنتی کمونیسم، به معنای تسخیر برنامه

جای اصطالحِ بهدهد که عامدانه  کارخانجات بزرگ توسط دولت بوده است. توضیح می

اش با دید  »وسایل تولید«، از اصطالحِ »وسایل انجام کار« استفاده کرده تا این بحث

 سنتی کمونیستی همسان گرفته نشود. 

گرا« از انقالب دارد، آن را گوید برداشت سنتی مارکسیسمِ ارتدکس درکی »ابزار می

جای پایان دادن به قدرت،  داند، و به این ترتیب بهای برای نیل به یک هدف میوسیله 

بخشد. قبل از این  کند، و فرایندِ فتیشیزه شدن را تداوم میبر« را بازتولید می-»قدرت

ی انقالب کمونیستی  قهرمان است.... ایده- کند که »جنبش کمونیستی ضدِهم اشاره می

نی  کند که »انقالب زماای است که کسی ما را هدایت نکند...« اضافه میایجاد جامعه

تصور است که ما از این برداشت شروع کنیم که انقالبی بودن امری بسیار عادی و  قابل

- ها که »ما معمولیی ما انقالبی هستیم.« )شعار زاپاتیستمعمولی است و این که همه 

شدگان است...  خوانیم که »انقالب بازگشتِ سرکوب انقالبی هستیم«.( باز می-بنابراین

گاه سؤال بسیار شدگان، و قیام بر علیهِ فتیشیسم است.« آن ب کمونیسم بازگشتِ سرکو

کند، این که  مهمی را که خواننده هم سخت به دنبال دریافتِ پاسخ آن است طرح می

نیست.  گونه« می»چه  کار  پاسخ مشخصی در  اما  یافت.  انقالبی دست  به چنین  توان 

سازی یندِ مداوم سازمانگوید خطاست اگر تصور کنیم که این کار از طریق یک فرامی

می میعملی  تأکید  خودشود.  تجارب  انباشتِ  البته  که  خواهیم -کند  را  سازماندهی 

جای سیاست سازمانی  خطی تصور کرد. »به-صورت تکداشت، اما این انباشت را نباید به

هایی از  کند که هم اکنون نمونه سیاستِ رویدادها فکر کرد.« و اضافه می-باید به ضد
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بودهچنین   شاهد  را  می  برخوردی  رژیم 1968ایم؛  سقوط  قیام  ،  شرقی،  اروپای  های 

هایی بر علیه  گوید این رویدادها درخششلیبرالیسم. می-ها، و تظاهراتِ ضد نوزاپاتیست

 دیدگان« هستند.  اند«، و »کارناوالِ شادی ستمهای تابع نبودن فتیشیسم اند، »جشنواره

 دانیم ما نمی

چ همه،  این  میهبا  پاسخ گونه  دهیم؟  تغییر  قدرت  کسب  بدون  را  جهان    توانیم 

نمی »...ما  است:  چنین  اصلی  پرسش  این  به  لنینیست هالووی  میدانیم.  یا  ها  دانند 

دانیم. تغییر انقالبی بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته، اما ما  دانستند. ما نمیمی

زاپ نمی به  با عطف  یعنی چه.«  انقالب  که  میاتیستدانیم  اضافه  ندانستن ها  که  کند 

هالووی عامدانه   گوید ما به هیچ یقینی باور نداریم.بخشی از فرایند انقالبی است، و می

گوید که کتاب پایانی ندارد. یک پرسش است و دعوتی  گذارد، و میکتاب را ناتمام می

 به بحث..... 

*** 

 گفتارِ هالووی پی

های اصلی کتاب آخرین نشرِ کتاب در واقع همان بحث   گفتار مفصلِهالووی در پی

خوانیم  آفریند. باز میتری میهای بیشکند، و در بسیاری موارد سردرگمیرا تکرار می

های  اند، نه رفرمیستمعنیهای گذشته بیکند، پاسخداری کماکان بیداد میکه سرمایه

کند که پاسخ  اند. تکرار میهسوسیالیست و نه احزاب لنینی پاسخی به این مشکل نبود

 مشخصی در کار نیست.  

 مختاریِ اجتماعی - خود

مختاری اجتماعی« -می خوانیم که بدیلِ وضع موجود نه کنترل دولتی، بلکه »خود

داری ممکن نیست، خودمختاریِ فردی هم  است، و این خودمختاری در نظام سرمایه

آنچه که می امرِ  ماند بهعملی نیست.  راندنِ  با رد  پیش  این کار  خودمختاری ست، و 

های درون کردن و »نه« گفتن به اقتدارِ دیگران عملی است. باید از »درزها و شکاف

ای بر این باورند که در گذار  کند که عدههالووی اشاره می  داری استفاده کرد.«سرمایه
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امکانِ ایجاد داری،  داری به کمونیسم، برخالف گذار از فئودالیسم به سرمایه از سرمایه 

باید یک دگرگونیِ   نیست، و  شکل جدید سازمانی در »بینابینِ« ساختار کهن عملی 

می پذیرد.  صورت  یکباره  تمامسراسریِ  دگرگونیِ  که  شده  ثابت  حال  و  گوید  عیار 

تصور است،. تنها بدیلِ ممکن  داری و انتقال به کمونیسم غیر قابلی جهان سرمایهیکباره

فراسویِ« اَشکالِ روابط -و-ها »بر علیه« و چگونگیِ پیشبردِ حرکت یک دیدِ »بینابینی

سوی خودمختاری، ابزاری نخواهد بود:  دارانه است. اما این حرکت بهاجتماعیِ سرمایه

کنیم تا برمبنای آن »مسیر« حرکت خود را تعیین یعنی ما از یک »هدف« شروع نمی

گوید مسیر ما  افتیم.( میاول راه می  کنیم. )دیدگاهی که در ایران هم مطرح بوده، که

ستاره که  نوری  در  تنها  و  تاریکی  در  رفتن  »راه  در  حرکت،  جریان  اتوپیایی  در  ی 

ها خواهیم  راههها خواهیم داشت، به کجشود؛ در این مسیر لغزشتاباند« تعیین میمی

)از  رویم.  رفت، اما در یک جهت اصلی با »هدفِ خودمختاری اجتماعی« به پیش می

ی آنها در اینجا نیست بگذریم،  های زیبا که فرصت انعکاس همهپردازیاین انشاء و کالم

شود که  کنیم!( بعد اضافه میچند لحظه پیش خوانده بودیم که ما از هدف شروع نمی

ای« نخواهد بود، یعنی آنکه های سنتی، انقالب ما »محوری و دومرحلهبرخالف انقالب

گوید،  ی دوم به دگرگونی جامعه بپردازیم. مینیم و در مرحله اول دولت را تسخیر ک

سادگی این  سوی انقالب حرکت کنیم، بهگونه از قیام بهی انقالب، این که چه»مسئله 

سوی خودمختاری اجتماعی را تقویت کنیم«.  توانیم حرکت خود بهگونه میاست که چه

داری در گذار از سرمایهشود که درستی اشاره میجالب آن که از یک طرف به

حرکت  دیگر  سوی  از  اما  نیست،  عملی  سراسری  و  یکباره  دگرگونیِ  یک 

 شود. ای نیز نفی میتدریجی و مرحله

 شورا و دموکراسی مستقیم 

هایی از  ی هالووی »شورا، یا مجمع کمون« است، شکلشکل سازمانی مورد عالقه

ها، و شوراهای محالت در پاتیست های روسیه، شورای زاکمون پاریس گرفته تا سوویت

داری است یا  هایی برای دوران سرمایهکند که چنین تشکل آرژانتین. او مشخص نمی

است که همانطور که در جاهای دیگر    داری. واضح سرمایه-دوران گذار و یا دوران پسا
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جز در شرایط داری، بهگردان در دوران سرمایه- شوراهای خود ام،  به آن پرداخته 

طور موقت عملی نیستند، و در این دوران تنها شوراهای مشارکتی رانی و بهبح

خود شوراهای  دارند.  گسترش  گذار - امکانِ  فرایندِ  اوج  در  تنها  گردان 

داری و با حمایت یک نظام داری، و در دوران پساسرمایهدموکراتیک از سرمایه

 توانند به وجود آیند و گسترش یابند. خواه میسیاسی ترقی

پی این  مسئله  گفتار،در  به  نمایندگی،  دموکراسی  به  حمله  ضمن  ی هالووی 

تواند مدلِ  گوید، دموکراسی نمایندگی نمیکند. میدموکراسی مستقیم هم اشاره می

که البته   کندسوی خودمختاری اجتماعی باشد، و اضافه میروی بهمناسبی برای پیش

گوید بحث کالسیک  مسئله است. میاین بدان معنی نیست که دموکراسی مستقیم بی

های کوچک مناسب است بر علیهِ دموکراسی مستقیم این است که فقط برای جماعت

سازمان برای  و  و  عجیب  پاسخ  درست  ادعای  این  ردِ  برای  نیست.  عملی  بزرگ  های 

یک محله هم موانعی در راه شرکت همگانی در    گوید که حتی دردهد و میای میبامزه

فرضِ استوار  ها بر این پیشگیری تصمیمات وجود دارد. انتظارِ شرکتِ همگان در تصمیم

خوانیم ای هستیم. اما هنوز نیستیم. مییافتههای رهاییاست که ما هم اکنون انسان

فلج یکدیگر کمک می»ما  به  به  هایی هستیم که  و مرتب هم  افتیم.  زمین میکنیم، 

توانند راه روند، و بنابراین شاید در این شرایط وجود کسانی  ای بهتر از دیگران می عده

یادمان باشد که سرتاسر کتاب اجتناب باشد.« )اند غیر قابلمعروف  'پیشگام'که به  

نیز می تلویحاً  گوید قرار نیست که در  بر نفی عنصر پیشگام قلم زده است. 

کند که مسئله این  ( البته اضافه میهمه شرکت داشته باشند.  دموکراسی مستقیم 

ها( به جلو بدوند و به ما بگویند که ما انقالب را  ها )پیشگامفلج-است که آیا این »نیمه

گام با بقیه حرکت کنند و بهآییم، یا این که گامدهیم و بعد به سراغ شما میانجام می

مثابه یک  دهد که دموکراسی مستقیم را نباید بهها کمک کنند. ادامه میبه کُندرونده

مدل و یا یک سلسله از قواعد ثابت، بلکه باید به صورتِ نوعی گرایش در نظر گرفت. هر  

تصمیم  جا که الزم باشد، میاست  از سطح یک جماعت خاص  فراتر  بهها  جای  توان 

ا  برای جلوگیری  و  استفاده کرد،  )دِلگه(  از »فرستاده«  این »نماینده«  نهادی شدنِ  ز 

 جا کرد.  فرستادگان باید مرتب آنها را جابه
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 دولت کارگری مغایر با خودمختاری است 

کند، این  های متن اصلی را تکرار میدر مورد دولت نیز هم کمابیش همان حرف

ای بین دولت  گوید این که پارهکه کسب قدرت مغایرِ خواست خودمختاری است. می

شوند خطا است، و دید لنینی بود  ی کارگر تفاوت قائل میبقه داری و دولت طسرمایه

کند که او یک »سکتاریستِ اولتراچپ« نیست، و  ها را نابود کرد. اشاره میکه سوویت

های موجود به ضرورت کسب قدرتِ دولتی باور دارند،  آگاه است که بسیاری از جنبش

این همکاری نباید مانع از    کنند.و با کسانی که مخالف این دید هستند همکاری می

کنند. انقالب  این تأکید ما شود که این دو دیدگاه در جهت عکس یکدیگر حرکت می

می ختم  سرکوب  به  همیشه  دیگران  طرف  از  نمایندگی  اشاره به  نکته  سه  به  شود. 

کند؛ اول، این که کنترل دولت هیچ تضمینی را به همراه ندارد. کنترل دولت توسط  می

دهد. دولت به سرکوب خود ی این طبقه و دولت را کاهش نمیگر، فاصلهی کارطبقه 

می با  ادامه  نظامی  رویارویی  هدفِ  با  انقالبی  ارتش  یک  سازماندهیِ  دوم،  دهد. 

بی سرمایه امری  برعلیه داری،  پیروزی  از یک طرف شانس  بود، چرا که  معنی خواهد 

از سوی د بود، و  بهقدرت نظامی سرمایه بسیار کم خواهد  ناچار  یگر درگیری نظامی 

هاست به همراه خواهد داشت، و هیچ چیز بیش سلسله مراتبی را که ویژگیِ همه ارتش

از هدفِ خودمختاری دور نخواهد ساخت. سوم آن که   نظامی ما را  از چنین ساختارِ 

میچه  ما  سراغِ گونه  به  باز  کنیم.  حفظ  را  خود  دولتی  خشونت  مقابل  در  توانیم 

رود که بر »دفاع مسلحانه« در مقابل ارتش مکزیک تأکید دارند، و تنها  ا میهزاپاتیست

از این اند که درگیری را برای ارتش دولتی »غیر جذاب« سازند.    به آن اندازه مسلح

داری و یک دولت کارگری وجود ندارد ادعا که تفاوتی بین یک دولت سرمایه

نکته گونه خودمختاریِ د که چهکنهالووی مشخص نمی  ای است کهبگذریم، 

امکان  سرمایه  مخالفِ  نیروهای  که  شرایطی  در  موردنظرش،  اجتماعیِ 

تواند بدون داشتن یک دولت رودررویی با ارتش قدرتمندِ سرمایه را ندارند، می

بر    دست آید.و یک سیستم دفاعی دموکراتیک و مردمی به بگذریم که عالوه 

های تا دندان مسلح و  دریا و هوا و فضا ارتش  ی جهانی در زمین وارتش ملی، سرمایه

ارتش جهانی، ناتو، را در اختیار دارد، که حتی اگر انقالبیونِ یک کشور قادر به تحت  
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های امپریالیستی برای بازگردانِ کنترل در آوردن ارتش خودی هم بشوند، ارتشِ قدرت

 اند. ها فراوان شود، و نمونهارتجاعِ قدیم وارد صحنه می

 ی کارِ انتزاعی بالفاصلهحذفِ

بهمی برای حرکت  در  خوانیم  »کار«  با  مقابله  دولت،  از  فراتر  سوی خودمختاری، 

شده است، کاری که ما کنترلی بر  دستورِکار قرار دارد. »اگر درک ما از کار، کارِ بیگانه

به  -آن نداریم، پس حرکت در جهتِ خودمختاری حرکت بر علیه کار،... حرکتِ قدرت

کند که دموکراسی هر اندازه هم که مستقیم باشد،  بر است.« اضافه می-علیهِ قدرتبر  

دارانه را در دستورکار نداشته اگر بخشی از به چالش کشاندنِ سازماندهیِ کارِ سرمایه

بر  بلکه  دموکراسی  بر  تنها  »نباید  بنابراین  داشت.  خواهد  کمی  بسیار  تأثیر  باشد، 

می کنیم.  تکیه  به    گوید کمونیسم«  و  است  رادیکال  دموکراسی  بر  تأکید  معموال 

نمیسازمان توجه  کار  گویا دموکراسی دهی  است که  نادرستی  »برداشت  این  و  شود، 

تواند امری یافته، میای که بر مبنای کار سازمانداری، جامعهرادیکال در نظام سرمایه

شده  ر بیگانهکند که حذفِ کای درست، سؤال میممکن باشد.« ضمن طرح این نکته

طور بخش و به-به-توان این کار را بخشپرسد آیا میتواند انجام پذیرد، و میگونه میچه 

ها، که همیشه مدِ  ها و اِشغال کارخانهکند ایجاد تعاونیتکه انجام داد؟ و اضافه میتکه

از جنبش توانند مؤثر و موفق باشند که بتوانند بخشی  نظرِ انقالبیون بوده، تنها زمانی می

ها برای بازار باشد،  فراگیرِ دگرگونیِ جامعه و فرایند کار باشند. اما مادام که تولید آن

روشن جا باز  داری اداره خواهند شد. در اینهای سرمایهی شرکتناچار به همان شیوهبه

امری که مجدداً آن   – ها  کردنگونه بدون نقش دولت در اجتماعینیست که چه

دگرگونیِ فرایند کار و حذفِ کار مزدی آن هم به شکل    –مارد  شرا مردود می

  شود.سراسری عملی می

 جای دولت! »شورای شوراها« به

هالووی    شود، بدیلِگفتار طرح میترین مباحثی که در این پیتوجه یکی از جالب

گوید  است. می  -- ایشان از اصل نباید وجود داشته باشد    نهادی که به زعمِ  --برای دولت  

بازگشت به روستا« نیست، و به  هیچهای من بهاین استدالل وجه برخوردِ »رومانتیکِ 
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خواهیم، و واضح است که رسیدگی به این معنی نیست که ما کامپیوتر و هواپیما نمی

انجام کار فراتر از سطح محچنین اموری به اجتماعی لی نیازمند است. در یک  شدنِ 

گوید چرا  کند، و مینام »شورای شوراها« اشاره میپانویس و نه در متن به نهادی به

نمیبه شوراها  شورای  این  دولت  محلهجای  سطح  از  که  اموری  به  باالتراند  تواند  ها 

ایراداتی را طرح میرسیدگی کند، و می گوید که آن کنند »فرم روابط  ها که چنین 

)فونکسیون( اجتماع  کارکرد  با  را  )دولت(  قاطی میی  آن  اما  های  این کنند.«  سؤال 

مراتب است که این شورای شوراها که تقسیم کارِ درونی خواهد داشت، سلسله

و متخصص با »دولت«  و دفتر و دستک  های مختلف خواهد داشت، تفاوتش 

یم و مثالً توانیم اسم دولت را عوض کنواقعاً دموکراتیک چه خواهد بود. می

شولَت بنامیم )!(، اما آنچه که مهم است این است که پس از بسیاری آسمان و 

کند که نهادی هالووی تأیید می  های نظری بر علیه دولت، خودبافیریسمان

 ای و شهر و ده الزم داریم. های ملی، و منطقهعمومی و همگانی در سطح

مثابه  ی اتوپیایی«، بهمثابه یک ستاره»به گفتار با انشای زیبایی در مورد کمونیسم  پی

جواب، جهانی های بیمثابه »امواجِ سؤال ریزند«، بهی رودها به آن می»دریایی که همه

 رسد. هیچ نقطه« به پایان میها و بیکه باید ساخته شود، جهانی با ویرگول

 »تُف« به تاریخ 

ای تحت عنوانِ دان در مقالهای منتقهالووی پس از انتشار کتاب در پاسخ به پاره 

نویسد،.  با عصبانیت می  8های مردگان برانید«، »گاری و گاوآهن خود را بر روی استخوان 

ی بشریت به احترامیِ خود را به مردگان که برای ما جهانی ناشایسته اول با گاری »بی

گذاشته  »استخوان ارث  گاوآهن  با  سپس  دهید.«  نشان  خاند،  در  را  مردگان  اکِ های 

ها را شخم زنید تا زمین را حاصلخیز سازید. با  طغیان شُخم زنید. میراث مبارزات آن 

ها احترام بخشید.« »برای مردگان مقبره و  تان به مردگان به آناحترامینشان دادنِ بی

استخوان  از  و  نسازید،  هم  قبر  سنگ  حتی  و  یادبود  بهبنای  مردگان  کود های  عنوان 

 
8. https://libcom.org/library/drive-your-cart-your-plough-over-bones-dead-john-

holloway 
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توان این برخورد را با کشد. تنها میپاسخ به این برخورد به درازا می استفاده کنید.«....  

های بزرگ آلمان مقایسه  ی عظیمِ گورستان برلین در آرامگاهِ سوسیالیست نوشته سنگ 

 «. دهندمردگان زنهارمان میگوید: »کنیم که می

 گیری نتیجه

، گاه زیبا، گاه تکراری، گاه سردرگم،  های متفکرانهپردازی جان کالم تمامی این کالم

وارگی تمام موجودیت اجتماعی را دربر داری فراگیر شده؛ بتاین است که ظلم سرمایه

زنیم؛ فریاد یک عمل و یک عمل نکردن است؛ فریاد هم از خشم گرفته؛ ما فریاد می

ی قدرت )بشریت و همه -است و هم از امید؛ هر جا قدرت است مقاومت هم هست؛ ضد

نیاز به پیشگام و رهبر و  اند( برعلیه قدرت )سرمایه(، بیکسانی که از سرمایه در رنج

تر  رود. هر قدر انقالب اجتماعی ناممکندولت در جهت خودمختاریِ اجتماعی پیش می

-ضدشود، و در این جریان، تر نمایان میی آن بیشرسد، ضرورتِ بالفاصلهبه نظر می
- خیزد تا قدرت را از قدرتپا میبرعلیه قدرت به قدرت بدون تسخیر قدرت، 

 . ...به تبدیل کند- بر به قدرت

ای  ی پارههالووی درباره  شود،بر کنار از انبوه مباحثی که در این کتاب مطرح می

 کند:  مباحث بسیار مهم کامالً سکوت می

این    گونه« اصالً مطرح نیست.ی »چهرسد که برای او مسئله اول آن که به نظر می

اند  ای که فتیشیزه و بیگانه شدههمه --قدرت«، )که همه  - که این جماعت عظیمِ »ضد

داری ی پساسرمایهگونه به »خودمختاری اجتماعی« در جامعهگیرد(، چهرا دربر می  –

 دست خواهند یافت، آن هم بدون کسب قدرت، بدون حزب و اتحادیه و تشکل.  

گیری طبقاتی  یر و تحوالت فراوانی که در شکلدوم، در شرایطی که با توجه به تغی

ی کارگر با  ی کارگر صورت گرفته، حتی تحلیلِ مشخصِ طبقهدر دوران معاصر وِ طبقه

ی مردمان و اقشار مختلف  هالووی با تلنبار کردن همه  مشکالت فراوانی روبرو است،

شابهِ و تنوعات  ها و وجوهِ تکند که تفاوتقدرت«، مشخص نمی- تحت عنوان »ما« و »ضد

 فراوانی که در این »ما« وجود دارد، کدامند.  

ی این جماعت را در نظر دارد، و  خواهانهپیش و ترقیسوم آن که او تنها حرکت به 

های ارتجاعی بر اثر نفوذ جریانات  ای به حرکت به عقب و رشد گرایشترین اشارهکوچک 

https://pecritique.com/2018/07/21/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2018/07/21/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2018/07/21/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
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گرایش ندارد؛  مذهبی،  و  افراطی  بهراست  که  بههایی  حرکت  جامعهجای  ی سوی 

 اند. داریی پیشاسرمایهتنگِ جامعهداری، دِلپساسرمایه

پساسرمایهی ایدهکند که این جامعهچهارم آن که اصالً مشخص نمی داری او آلِ 

گونه اداره هایی خواهد داشت و چهچیست، و در کلیاتِ خود چه مشخصات و ویژگی

 خواهد شد.  

دهد؟ دیدگاه  هالووی از نظر دیدگاهی و تئوریک حرف و نظر جدیدی ارائه می  اما آیا

تئوری   نظریِ  از  التقاطی  ایدئولوژیهالووی  و  واضحها  است.  مختلف  آن های  ترین 

ها و گفتاوردهای انتخابی از  برداشتی از یک دیدِ مارکسی است و کتاب سرشار از ارجاع

از انگلس و کائوتسکی  مار او  از نظر  ارتدکس« که  کس است و حمله به »مارکسیسمِ 

لنینیست  لوکزامبورگ، مائو، و  لنین، تروتسکی،  تا  را دربر میگرفته  امروز  گیرد.  های 

ها از ماریو ترونتی گرفته تا  ی هالووی، از سوی اتونومیست دیگر تأثیر آشکار بر نوشته 

ای یتِ آشکار به رغم این ادعایش است که هر گونه مقایسههارت، است. این واقعنگری و  

هارت از نظر تئوری و سیاسی نادرست است.  نگری و  امپراتوری بین این کتابش با کتاب  

توان مشاهده کرد، ارنست بلوخ های او میتأثیر بسیار مهم دیگری که در البالی بحث

هنوز« -جا به مفهومِ مشهور او، »نَهجا و آنی امید و »شَوندگی« است، و در اینو فلسفه

رود بشود( اشاره دارد. انعکاسِ این  )آنچه که یک پدیده عالوه بر آنچه هست، امید می

امروز نهفته و می بلوخ که اوتوپی در همین واقعیتِ  از آن ساخت، دیدِ  توان آینده را 

آن که  ، بیدهدهالووی را شکل می  آشکار است. دیگر دستگاه فلسفیِ مهمی که تفکر

اشاره آن  او به  نظرات  و  است،  )لیبرتاریانیسم(  اختیارباوری  باشد،  داشته  ای مشخص 

سازیِ خودمختاری انسان، ضدیت با اقتدار، و کاهش و  جهت با آرمانِ بیشینهکامالً هم

ی اثرگذار زمینه ی دولتی است. نیز باید از آنارشیسم یاد کرد که دیگر پیشحذفِ مداخله

ای به آن داشته باشد. برکنار از تأکیدهای مشابه علیه  آن که اشارهوی است، بیهالو  بر

  ی دیگرینوشته هایی با باکونین دارد. در  دولت، برخورد او به طبقات اجتماعی مشابهت

ی کارگر  ام که باکونین به مارکس انتقاد داشت که تنها به قشر باالییِ طبقهاشاره کرده

گذارد. او ادعا  پرولتاریا کنار میعنوان لمپن توجه دارد، و دیگر اقشار این طبقه را تحت

نوایان،  ها تربیت نشده، محرومان، بیکرد که دیگر اقشار، »آن انبوه بزرگ، آن میلیون

https://pecritique.com/2016/12/18/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2016/12/18/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
https://pecritique.com/2016/12/18/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
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آلودهبی که  پست...  طبقات  انبوهِ  آن  بذرهای  سوادان،  اند...  نشده  بورژوازی  تمدن  ی 

رند پیروزیِ انقالب اجتماعی را  کنند.. ]و[ به تنهایی قادسوسیالیسمِ آینده را...حمل می

هالووی    اندازی کنند.« باکونین این جماعت را »گُلِ پرولتاریا« نامید.تدارک دیده و راه

کوک، لوکاچ،  ویژه پانههای متعدد دیگری، بهعالوه بر این جریانات، از مکاتب و شخصیت 

کند که  عه تالش میهای انتخابی از این مجموو آدورنو هم بهره گرفته است. با برداشت

بهبه که  است  چرخی  این  متأسفانه  اما  بسازد،  ازنو  را  چرخ  درخشندگی،  نوعی  رغم 

 چرخد.نمی

هالووی، انتقاد از التقاط نیست، که  گفتن ندارد که منظور از اشاره به التقاطِ نظری 

پیچیده مسائل  تحلیلِ  در  ناگزیر  نحوهامری  بلکه  است.  امروز  جهان  درآمیزی  ای  ی 

ند. این کتاب ضمن  های او است که مسئله سازگیری های مختلف فکری و نتیجه ستگاهد

پردازیِ چپ نیز هست. جهان غرب طرحِ نکات نظریِ مهم، همزمان بیانگر بحران نظریه 

های دانشگاهی  پردازانِ چپی است که نه در مبارزه، بلکه در کالسامروزه سرشار از نظریه 

هم   بسیار  و  یافته  بیرادیکالپرورش  رادیکالیسمی  رادیکال اند؛  سوی  از  های  خطر 

پردازان  پردازان چپ امروز و نظریهخطر! در جای دیگری اشاره کردم که تفاوت نظریهبی

ها از بطن مبارزه و  ای بودند، و نظریههای حرفهها انقالبیقرن بیستم، این بود که دومی

می بیرون  خطا  و  نظریهآزمون  اآمد.  و  پردازان  هستند،  دانشگاه  استادان  عمدتاً  مروز 

رسد درک درستی  اند، اما گاه به نظر میآوردهای نظری مهمی هم داشتهبسیاری دست

سختی  پارهاز  ندارند.  عملی  مبارزه  موانع  و  آنها  از  جنبشای  به  امیدی  که  های  ها 

ای اولین  هکارگری کشور خود ندارند، هرچند که در تظاهرات اول ماه مه یا در تجمع 

هایی که چون حباب سر کنند، گهگاه با ظهور جنبششرکت میی ماه سپتامبر  به دوشن

می میبر  بین  از  و  میآورند  هیجان  به  میروند،  دلخوش  و  تحلیل  آیند  به  کنند، 

ها، یا  ی سیریزا، یا زاپاتیستبندند؛ یک روز شیفته های کشورهای دیگر دل میجنبش

 نشینند.  های دیگر میها در انتظار جنبشوکش کردن این جنبششوند، و با فرروژاوا می

ماند،  پاسخ میهالووی و طرفدارانش کماکان بی  هایترین پرسشی که از بحثمهم

، و نیز در هماهنگی جامعه  داریی تحولِ بدون دولت در جریان گذار از سرمایهمسئله 

تودهداری است. چه در دوران پسا سرمایه از وضع موجود، »خودِ  برای گذار  ها«  گونه 

های سرکوب، ایدئولوژیک  ی دستگاهتوانند در مقابل دولتِ قدَرقدرت سرمایه با همهمی
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با    ی واقعاً دموکراتیک و نهاش بدون تالش برای کسب قدرت )البته به شیوهو اقتصادی

»فریاد«   با  تنها  برسند.  اجتماعی  خودمختاری  به  اقلیت(  ناگهانی  انقالب  یک  تصورِ 

تر مرا به یادِ  فریاد مندرج  هالووی بیش  توان دشمن قدر قدرت را شکست داد. فریادنمی

در تورات انداخت. )زمانی که بنی اسراییل در بازگشت از اسارت در مصر و چهل سال  

ب بیابان  در  میسرگردانی  اریحا  شهر  دیوارِ  پشت  آن ه  روز  هفت  از  پس  چنان رسند، 

 9آید.( ها درمیریزند و شهر به تصرف آنهای شهر فرو میزنند که دیوارهفریادی می

ی  گانههای سهدر جریانِ گذار، همین دولتِ مردمی و دموکراتیک هم به دستگاه

نیست بدون در اختیار داشتن    ها نیاز دارد، و معلومهای گوناگونِ آنقدرت و کارکرد

توان  نظم نوینی را بر پا ساخت. فرض کنیم که این »ما«، این  گونه میاین ابزارها چه

خود که در کشورهای  تنها در درون مرزهای ملیِ  نه  اکثریت مردم جهان  و  انبوهه، 

ی  مختلف همزمان به شکل خودمختار و بدونِ کسب قدرت دولتی در مقابل سرمایه

ترین کشورهای جهان، حتی  گذریم که در پیشرفتهپا خیزند. )از این نیز میبهجهانی  

خواهانه های تحولترین سیاستکاردموکرات با در پیش گرفتن محافظهاحزاب سوسیال 

درصد آرا را به دست آورند. اگر   51ی موقت، هرگز نتوانستند حتی  جز چند لحظه به

ها  تری که تحت عنوان احزاب چپ از آن رادیکال  هم بگوییم که رادیکال نبودند، احزاب

به آرای  سوئد،  فرانسه،  آلمان،  کشورهایی چون  در  اکثر  مراتب کمجدا شدند،  و  تری 

فاشیستی در  راستی و شبه اوقات یک رقمی کسب کردند، و بگذریم که احزاب دست 

 آورند.(  دست میتری از »ما« بههمه جا رأی بیش

داری هم، بر کنار از تقسیم کار محلی به شکل دموکراسی  سرمایه-در دورانِ پسا

ماند که باید در سطح شهر، سطح استان، سطح کشور و فراتر از  مستقیم، کارهایی می

شبکه شوند:  هماهنگ  زیرساختآن،  دیگر  و  برق  است، ی  الزم  سراسری  های 

د، صنایع  های بین شهری، بین استانی و بین کشوری باید حفظ و هماهنگ شونرودخانه

بزرگ به فوالد و آلومینیوم و مس نیاز دارند، این صنایع به معادن مختلف نیاز دارند،  

ی سراسری  به برق و آب نیاز دارند؛ این مواد باید از جاهای دیگر حمل شوند؛ شبکه 
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های بین شهری و بین استانی و بین کشوری الزم است، فرودگاه  آهن الزمست، جادهراه

-طور خودتواند بهد غذا، برکنار از شلغم و خیار و پیازی که هر خانوار میالزم است؛ تولی

تواند یک بُز در  و یا به قولی هر خانواده می  --اش بکارد و بخورد  گردان برای خانواده

تأمین کند   را  خانوار  و ماست  شیر  و  دارد  نگه  آپارتمان خود  به کشاورزی   --بالکن 

مندِ تحقیقات و کاربرد فناوری پیشرفته است، که بنوبه پیشرفته نیاز دارد، و این نیاز

گذاری  گذاری نیاز دارند، سرمایهها به سرمایهخود به رابطه با صنایع نیازمند است. این

توان به بانک نیاز دارد، بانک به سیاست مالی و پولی )یا معادل آن( نیاز دارد که نمی

المللی نیاز به هماهنگی  راکشوری و بین آن را با مشارکت همگانی تعیین کرد؛ روابط ف

اینترنت جهانی باید هماهنگ شود؛ »ما« مریض میدارد؛ شبکه  شویم، و برکنار از ی 

های  ها و بیمارستانهای پابرهنه به سبک دوران مائو، به دکترهای سنتی یا دکتردکتر

؛ حتی همان  تخصصی نیاز داریم؛ به آموزش ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی نیاز داریم

مگر    –ی موردنظر اختیارباوران آنارشیست هم نیاز به قانونِ سراسری و نظم دارد  جامعه

داری دیگر دزد و قاتل و فاسد و تجاوزگر  آن که تصور کنیم که با تغییر نظام سرمایه

تواند  های همه گیر نمینخواهیم داشت؛ حفاظت از محیط زیست، یا مقابله با بیماری

پراک اینبه شکل  و.... همه  انجام شود  دارد، نده در سطح محلی  به تشکیالت  نیاز  ها 

نوعی   با  و  عمودی  و  افقی  کار  تقسیم  با  باید  نفر که  از هزاران  ساختارهایی متشکل 

توان »هر دوهفته  اند و نمیریزی سازماندهی شوند. بسیاری از این کارها تخصصیبرنامه

های  جاست که در هر صورت به تشکلاین  یکبار« این مسئولین را جابجا کرد. بحث

ای، ملی، و جهانی نیاز داریم، اگر هم نخواهیم ای، شهری، استانی، منطقه محلی، ناحیه

نیاز بود، چرا که بدون  توان از آن بینام دولت بر آن گذاریم، تحت هر نام دیگری، نمی

های دوران بشر  مون پاشد. رومانتیسیسمِ کی امور از هم میچنین تقسیم کاری شیرازه

ها، احزاب، توانیم راهنمای عمل قرار دهیم. کامالً درست است که دولتاولیه را نمی

ها بوروکراتیک شده اند و اغلب منافع یک اقلیت و خودشان را ها و دیگر تشکلاتحادیه

می  بهبیشینه  اما  بهکنند.  یا  نهادها،  این  انداختن  دور  باطلِ  تصورِ  اصطالح جای  قولِ 

های دموکراتیزه ایم، دور بریزیم، باید راهانگلیسی بچه را با آبِ لگنی که آن را شسته 

های جدید  ها را یافت، و جالب آن که نظریه تر آنکردن و مشارکتی کردن هرچه بیش

کند. اگر مارکس در  سازمان دستاوردهای بسیار مهمی در این زمینه عرضه کرده و می
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پساسرم جهان  از  خود  دومِ  ایهتصویر  فاز  در  گویا  که  داشت  نظر  در  را  فاز  دو  داری 

جهان   که  امیدوارند  آنارشیست  اختیارباورانِ  نیست،  دولت  به  نیازی  دیگر  کمونیسم 

 ای برسد.  سوی چنین مرحله راست به یک

تواند  شک نیست که آرمان خودگردانی اجتماعی، آرمان ارزشمندی است که بشر می

در سطوح ملی و   های فراوانسازی برای نیل به آن زمینه  روزی به آن دست یابد، اما 

سوی  از  قدرت  کسب  و  دموکراتیک  رهبریِ  و  سازماندهی  و  بسیج  آموزش،  جهانی، 

پیش تمامِ  یعنی  الزمست؛  مردم  واقعیِ  نظرزمینهنمایندگانِ  از  که  و    هایی  هالووی 

 آیند. پیروانش مردود به حساب می

شود، اما از نظر  های زیبایی طرح میآلها و ایدهدر این کتاب بحث  کهخالصه آن 

توان داری و استقرار یک نظام انسانی، نمیی واقعی برای گذار از سرمایهسیاسی و مبارزه

روایم، اما نه  ها را جدی گرفت. گویی با رمانی تئوریک و البته جذاب و خواندنی روبهآن 

 داری. مایهبا راهنمایی برای گذار از سر
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 مارکس   کیالکتیهشت گام در روش د 586 

 توضیح مترجم 

اصلیانگیزه ترجمه ی  برای  مقاله دو  ام  این  آشنایی  یکماست.    مسئلهی    تر بیش، 

شان به زبان با »روش دیالکتیک مارکس« و تشویقمندانِ فارسیپژوهان و عالقهدانش

به  کاربست البته  آکادمیک )و  پژوهشی و  ارتقای  آن در کارهای  در  تواناطور کلی  یی 

هایی که  در تبیین و تحلیل مسائل(. چراکه تقریباً تمامیِ روش  یکیالکتی د  اندیشیدن

اجتماعی  پژوهشدر   ایستا و  های متداول  شوند، روشکار بسته میبهی  دانشگاه های 

زمینه   اندنادیالکتیکی از  را  تحلیلی  واحدهای  و  مسائل  وسیعکه  نظام  پویایی  تر  ی 

برمیسرمایه جهانی  نظام داری  استمرار  و  توجیه  خدمت  در  عمدتاً  زیرا  کَنند، 

،  یبی مصابردن به ریشه کنند و فضای کافی و رادیکال برای دستداری عمل میسرمایه

گذارد. امروزه ضرورت اتخاذ  اقی نمیب  های موجود در جامعهاستثمار، تبعیض و نابرابری

از هر زمانی احساس می برای کسانی که رویکرد    ویژهشود، بهروش دیالکتیکی بیش 

داری دارند و بنا دارند نقشی، ولو کوچک، در افشای سازوکارهای  انتقادی به نظام سرمایه

ارائه   و جامعی ابزارهای مؤثر، پویا    شناسینظم مستقر و تغییر آن ایفا کنند. این روش

به واسطه می پیچیدگیی آن فهمکند که  داری ی سرمایه های جامعهودرک مسائل و 

ئوپلیتیکی نفوذِ چین اقتصاد ژ»   اخیرم  یرساله د. شخصاً این روش را در  شوتر میآسان

ایران بستهبه   «در  و سنجشکار  کاوش  برای  و  از  ام  عناصر خاصی  و  متغیرها  پذیری 

آن شیوهکلیّت،  به  نظامرا  و  الگوسازی  علمی  کردهای  میمند  که  چگونگی  ام  تواند 

 تر سازد.تر نماید و کار با آن را راحت تر و انضمامیکاربست آن را مأنوس

ولی بحثی  عباس  «، آقای  های اجتماعی در ایرانچپ و جنبش»میزگرد  ، در  دوم

ایجاد  تواند اتحاد  که »دیالکتیک میدر »نقد« منطق دیالکتیک مطرح کرد مبنی بر این

  یکنندهشرکتی آن کل را حفظ کند«. دو  تواند استقالل اجزای سازندهاما نمیکند  

م کردند. این نگرش ی خود را با این رویکرد اعالیسووبیش همهم کمدر میزگرد  دیگر  

ش، استنتاج یدید خوتالش دارد از دلِ پرداختن به منطق روش دیالکتیکی، البته از زاویه 

ی خواهی برسد. گسترهی سیاسی دلسیاسی مورد نظرش را بیرون بکِشد بلکه به نتیجه

زمینه را برای این    زمانآن، هم  جامعیّتها و  ی حوزه کاربرد روش دیالکتیکی در همه

م  یتوانکند. به نقل از برتل اولمن میهای سیاسی نیز فراهم میگونه نگرش و دیدگاه

https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/19/%d9%85%db%8c%d8%b2%da%af%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://pecritique.com/2021/11/19/%d9%85%db%8c%d8%b2%da%af%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://pecritique.com/2021/11/19/%d9%85%db%8c%d8%b2%da%af%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%be-%d9%88-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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تمامی    دادنپوشش  ضرورتو  ی پهناور  همین دامنه  نیاموقتاً این را مطرح کنیم که »

 چنین توضیحو همبخشد،  یم  فردمنحصربه  موقعیت  کیالکتیکه به داست  قلمرو    این

آسان  ـ  دوستان و دشمنان    یبراطور یکسان  به  ـآن را    فیو تحر  ،دشوار  اریبس  نیزآن را  

ها، زدودن برخی ابهامات و درک بایسته و  « بنابراین، برای جلوگیری از تحریف کند.یم

  ، آموزندهگرانهی بسیار روشنی این مقالهتر از روش دیالکتیک مارکس، مطالعهشایسته 

 کنم. توصیه میران و عالقمندان ی تالشگبه همهو ارزنده را 

 چکیده 

  . بستگی داردآن    یارائه  بیبه ترت  اغلبشود  می  فهم  کیالکتیدر مورد دآنچه  

 حیث از    چیزکند، که در آن همهی روابط درونی آغاز میاین مقاله با فلسفه

که ما را اش،  هبستهمانتزاعِ    فرایندو    شود،ها درک و فهم میفرایندروابط و  

 یمطالعه  یکه برا  ییهافرایندروابط و    نیا  یی ازهابخش  یسازد بر رویقادر م 

  یهاتمام گام  .آن را منفک سازیم   و  نیمتمرکز ک  اندمناسب  بحثمورد    مسائل

د  یگرید روش  در  مارکس  برم   یکیالکتی که  »قوان  دارد،یخود   ن یمانند 

و   نظریه  همانی و »  «بازنمایی«، »سازیخودروشن»  «،پژوهش»  «،یکیالکتید

خوبیفقط  ،  عمل« همان  بر  به  که  شالوده  اساسای  میاین  انجام  دهد،  ها 

 کند.  تواند کارمی

کلیدی:   تفکر  واژگان  دیالکتیکی،  قوانین  دیالکتیکی،  روش  دیالکتیک، 

انتزاع، انتزاع   فرایند ی روابط درونی،  دیالکتیکی، کردارهای دیالکتیکی، فلسفه 

 انتزاع امتداد، انتزاع سطح تعمیم.  دید، زاویه 

اگر  گوید: »های مختلف وجود دارد که میالمثلی محبوب در میان فرهنگ ضرب 

اگر به او    اما   .برای یک روز چیزی برای خوردن دارد،  دی بده  یمرد گرسنه ماه   کیبه  

ترین متفکران همیشه چیزی برای خوردن دارد.« بسیاری از بزرگ،  دیاموزیب  یریگیماه 

مطلوب    یا جهیکه منجر به نت  یانجام کار  یچگونگ  ای نقش روش  ها،  ما در طول قرن

 اند. داده ترجیح جهینت را بر خودِ شودیم
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اتخاذ  ما    مسائلاز    یحداکثر تعداد  ای  کی  یبرابرای این منظورند که  ها  روش   اکثر

و    شودکار بسته میبه  زیچهمه  یبرا  باً یروش وجود دارد که تقرکم یک  دست ، اماوندش

قلمرو   تمامی این  دادنپوشش  ضرورتو  ی پهناور  همین دامنه   ن یا  است.  کیالکتیآن د

نیز آن را    چنین توضیحو همبخشد،  یم  فردمنحصربه   موقعیت  کیالکتی که به داست  

.  کند یآسان م ـ دوستان و دشمنان  یبراطور یکسان به ـآن را  فیو تحر ،دشوار اریبس

به اتمام   بپردازد  کیالکتید  به  خواهدیکه گفته بود م  را  کوتاهی  یقطعهمارکس هرگز  

بر   یشناختروش  ایمقدمهعنوان  به  هو آنچ  .(Marx [1858] 1955: 100)نرساند  

 ]قطعه[  نیهماحتمال دارد فقط که  ،کردآغاز  یاسیدر نقد اقتصاد س  سهمی اثرش

منتشر    نیز  پس از مرگ مارکس  ی مدیدهاو تا مدت  باقی ماند   ، ناتمامداده باشدرا انجام  

  برده نامبر کتاب  یامقدمه یواضح است که برا. (Marx [1859] 1903: 264) نشد

به دیالکتیک هرگز دچار تردید  اش  اما مارکس در پایبندی  شد.  دهیچیو پ   یطوالن  اریبس

در    ش یهاتوان در نوشته یاز آن، هرچند به درجات مختلف، را م   ی اوو استفادهنشد،  

   .افتی اش یتمام دوران زندگ طول

 است یبیاز ترک برگرفته شودمی ارائهادامه مارکس که در  یکیالکتیشرح روش د

انگلس    شیدری فرتری  میزان کمبهو  ـ    و آنچه که او  کیالکتی از د  شااستفاده  یاز نحوه

من   سخن   ویکه  اهم  ییگورا  در  مارکس  با  دربارهمی  موضوع  نیتراز  ـ  آن  دانم  ی 

ا.  گویدمی وجود  کن  میتوانینم  ، نیبا  ا  میادعا  چ  ن یکه  مارکس   ی زیهمان  که    است 

ا  خواستهمی بنویسد  نیدر  از  نظام  اریما بس  ینسخه   رایز  ،مناسبت    هایی نسخه مندتر 

شده است که    نگاشته  ی مقاله در زمان  ن یااما    . کندارائه  خواسته  میاست که او احتماالً  

از هر زمان    تربیشو    شودکار گرفته میبه  یگریاحتماالً کمتر از هر زمان د  کیالکتید

آموختن آن را آن و/یا    یابی به؛ امری که دستردیگیمورد سوءاستفاده قرار م  دیگری

رو، ازاین  . کندیدشوارتر م  برندیم  لینوع تحل  نیسود را از ا  نیتربیش  برای کسانی که

 یپایهکه هر کدام بر    امبرساخته»نسبتاً« ساده  گامِ  را در هشت  روش دیالکتیک مارکس  

و    ح کنم روشن و تشریخود  ی نوبهرا به  گام که هر  اند. بنا دارم  بنا شده  ی قبل  هایگام

آنچه که مارکس را قادر ساخت    ای  یکیالکتیروش د  تیّ را در کل  اشژهیسهم و  هنگامهم

 نمایان سازم.  ابد، یدست  یدارهیاز سرما شرینظیتا به درک ب
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 ی روابط درونی. گام اول: فلسفه1

حوزهما    فقیر  یایدن بس  یدر  میبه    یغن  اریفلسفه  میان    .آیدچشم  در 

آنسرشناس  میترین    سم،یالیستانسیاگز  سم،یویتیپوز  شناسی،زبان  لیتحلتوان  ها 

( شانفمختل  ی ها)در نسخه  سمیمدرناو پس  ییساختارگرا  سم، یپراگمات  ،یدارشناسی پد

چند اندیشمند  اش برای مارکس و  رغم اهمیتبه  ی روابط درونیفلسفه  نام برد.را  

  ن یامر عمدتاً به ا  نیابزرگ دیگر در گذشته و حال، در این سیاهه جای نگرفته است.  

اشاره    بیرونیروابط    متخالف   ی فلسفه  کی  به وجود  فلسفه  نینام اخودِ  است که    لیدل

از آن به  دارد عقل »عنوان  که در زمان و مکان ما چنان غالب شده است که معموالً 

که   یروشن  یگزینه از    اشی، ضمن محرومیتروابط درون  یفلسفه  شود.یم  ادی  «میسل

  لسوفانیف  اکثرآنچه    ی شدهتصدیقاز فهرست    ، یاری رساندآن    شدنبرجسته   بهبتواند  

باشد که شرح خود را    احتماالً سودمند  نیبنابرا  شده است.  دی ناپد  نیز  کنند،یمطالعه م

 اشکیآکادم کسوتما در   یهزمان مِ یل سلکه عق آنچه از رهگذر پرداختن به  ی،از دوم

 . میآغاز کن شود،ظاهر میعنوان فلسفه به

ب  یفلسفه  در طب  یعناصر  یهمه  ، یرونی روابط  هم  را    عتیکه  جامعه  هم  و 

توانند، و البته نه الزاماً، روابطی با چیزهای  )که می گریکدیو مستقل از  مجزاسازند، یم

کدام    چیداشته باشند، اما ه  یاندهیو آ  خیتوانند تارمی )کهدیگر برقرار کنند( و ایستا  

  شوند. یم   ی تلق  (در خود ندارند  که مورد بحث استرا    آنچههر    جوهری  های خصیصه از  

  گر یکدیاز  متمایز    یمنطق  لحاظ  بهو »روابط«    زها«ینه، »چ  ایشود    اظهارخواه آشکارا  

و زمانی    ،کنیمکار می  بیرونیروابط    یفلسفه   با   ی وقت  شوند. می  دریافت  فهم  معموالً 

شد و نتوان از برخورد    رویارو«ها »شود که با آنی هرچیزی مطالعه میروابط و تاریخچه

را    دگاهی د  نیکه ا  یکسان   یبراها:  با آن اجتناب کرد، و یا برش کوچکی از هر دوی این

  ، خواهند بدانند یر آنچه که م از ه  ی کاف  یتوانند به اندازهیدارند عموماً معتقدند که م

است که به    پنداشتی  ن یا  .رندیبگ  اد یقرار دارد    شانمقابلدر    ماًیکه مستق  یاز شواهد

  ی کوچک  هایبرشدهد تا بر  مجال می  ی علوم اجتماع ی  حوزهشده در  اکثر مطالعات انجام

اندکی  با    رند،یگجای می  شانرشته   یدایره  که در  یمسائل   و های کنونیِ چالشنسخه از  
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تر که در آن بزرگ  ی و زمان  یمکان   بافتارهاینسبت به    ،اینگرانی  چیه  تقریباً  ا ی،  ینگران

 ، تمرکز کنند. اندقرار گرفته 

در    نیزدر فضا و    زیچ است که همه  بر آن  یروابط درون   یفلسفهدر مقابل،  

  ت یواقعبرند.  سر میدر پیوند درونی به  نده،یگذشته و آدر  زمان، ازجمله    سراسر توالی

ا بر  جانیدر   که در  است  های متنوع با سرشت  هافراینداز    نامحدودیتعداد    مشتمل 

دست متغیر  سرعتی  با  یا  و  درحالندریی تغ  خوشنوعی  مستقی،  روابط  در    ا ی  میکه 

اغلب بس  میرمستقیغ  با  میمستقریغ   اری)و  انمونه  یبرا  . برندسر میبه  گر یکدی(  با    ن ی، 

های  از بازگشت به خاستگاه  زمانی   ایگستره  یهامنزله به   توانیرا م  یدارهیفلسفه، سرما

داری سرمایه آنچه بر    یهمه  شاملو    ،در نظر گرفت  اشیاحتمال  یندهیو آ  ی دورگذشته

   .اثرگذار بوده است  یطوالن  یدوره  نیدر اکه  شود  میبر چیزهایی    نیزو    تأثیر گذاشته

مارکس یدرحال بود    اشتوجهعمدتاً    که  شرامعطوف  ماد  یاجتماع   طیبه    نیزو    یو 

فلسفه   نیا  یدامنه]اما[  ،  کردندیها تعامل مفکر و با آن  شانکه مردم درباره  یی هاروش

  نپذیرفتن  یکه آماده  یآن دسته از خوانندگان  دیکه با  یزیاما چ  .تر استگسترده  اریبس

بهی ارفتهزدست ا  عجیبِ  یفلسفه   نیچن را  واداردمکث    اند  تأمل  فو  گروه    لسوفانی، 

اسپ  ـ  تأثیرگذاری ال  نوزا،یمانند  و  مارکس    ـ  تسیبنیهگل  که  ]روش   ینسخه است 

   .بر اساس آن ترسیم کردخود را  دیالکتیکیِ[

این است  دو فلسفه بر سر    نیا  حامیان   نیب  مباحثهدر    ی که موضوع اصل  یی جااز آن 

از    کیآنچه که هر    ی، صرف ارائه شودمحسوب می  «عنوان »شواهدبهکه چه چیزی  

حال،  نیبا ا  .رد بحث کمکی نکرده استبُدر پیش،  پندارندمحکمی می  شواهد  نیطرف

  بندند کار میرا به  درونیروابط    یکه فلسفه  یشده توسط کسان استدالل ارائه   نیثرترؤم

تلق  است  نیا با  تغیکه  روابط    ر ییکردن  امری  مثابهبهو  آنچه  یبی  به  پژوهیده  ربط 

آن  ، شوندمی نممخالفان  تغیها  روابطمهم  راتییتوانند  و  برای  تر  که    دریافتن ی 

مسائل  از    کیچه رسد به حل هر  ملحوظ نظر قرار دهند،  ی کافی اندازهاند را بهضروری 

فلسفه   یکسان  از جانبکه    یانتقادپرتکرارترین    ما.  یعمده  و مشکالت روابط   یکه 

که اکثر    ییبدون مرزها  ،است که  نیا  گیرندبه کار می  یکیالکتی د  دگاهید  هیعل  بیرونی را

برا »چ   یمردم  دن  زها«یوجود  قائل  یایدر  تا  راه    چیه  ،اند ما  ندارد  وجود  از دیگری 

چ  یمطالعه  شدنِزیسرر همه  ]مشخصی[  زیهر  کند.   یبه  جلوگیری  دیگر    چیزهای 



 

 
 

 ی د یحامد سع  یبرتل اولمن / ترجمه  591

 قت یحق  نیا  ایدهد. اما آیم  انی جا به بحث پانیاگر درست باشد، هم  ،اخیرانتقاد  ویژه  به

 دارد؟

 . گام دوم: فرایند انتزاع 2

  ها رابطهو    هافرایندمتشکل از    یِ شناسیمارکس، هست  یروابط درون  یاگر فلسفه

که    پردازدیمسئله م  نیبه ا  اشهبستهم  یِشناسمعرفت  دهد،یقرار م  نمااریرا در اخت

ور شویم.  غوطه  مانیهاافتهی در  که  این  بدونی برآییم،  تیواقع  نیچنبه شناخت  چگونه  

 یمرز  نییتمرکز بر، و تع  ای ،  گزینیتک  یبرا  یروش  ای،  تجرید/انتزاع  فرایندمارکس با  

قرار   اشتوجه ها که در کانون  رابطهو    هافراینداز    ییها از بخش  یبرخ  پیرامونموقت  

  یگانهکه ما با حواس پنج   یی هاتیفیکه کیدرحال  . کندیرا حل م  معضل   نیگرفته، ا

  زاتیتما  ـ   وجود دارند  عتیاز طب  هاییعنوان بخش طور واقعی بهبه  میکنیمادراک  خود  

کجا آغاز    ی و مورد بعد  رسدیم   انی کجا به پا  ز«ی»چ  ک ی  دیگویکه به ما م  ایادراکی

ی نیز  و ذهن  ی اجتماع   هایزمان[ سازه]هم  ـ   زمان  طولشود، چه در فضا و چه در  یم

  بزرگ م یکنیم  میمرزها را ترس  ن یکه ما ا یی جهان بر جا  تأثیرهرچقدرهم که   .هستند

  ی هادر فرهنگ  یو افراد  م،یکنیم  میرا ترس  ها آن که    میما هست  نیا  تیباشد، در نها

را    این مرزها ،  شاندر ذهن  متمایزبا اهداف    ا ی متفاوت و/  ی فلسف  یهاسنتاز  مختلف و  

مارکس اصطالح ، خواه این میزان کم باشد یا زیاد.  کرد  ندخواه  میمتفاوت ترسصورت  به

را   دیگرمعنا  نیچنددر  »انتزاع«  م  ی  کار  برا  برد،یبه  ا  اهداف  یاما    ن یترمهم  نیما 

 [. کنیمریزی میرا شالودهو در ادامه آن  برشمردیمست ]که امعن

دید زاویهانتزاع  ،  یاول   .اند سه نوع متفاوت  سازدبرمیکه مارکس    ی واقع  هایانتزاع 

که  یزمان ، ]یعنی[  خاص  یاه یاز »کل« از زاو  توانیمکه  آنچه را    یهمه   تیاست، که اهم

کرد  دردسترس   هیزاو  کیاز    شیب قرار  و    سازدمی  آشکار  ،است مشاهده  تأکید  مورد 

  وفهمدرک  یتواند برایم  یگری د  نظرگاه   افت یکه در  انداکثر مردم احتماالً موافقدهد.  می

ا  اما ،  باشد  دیمف  اریخاص بس  یمسئله  کی   یبراکه    خود مارکس است  نیا  جا نیدر 

بار  روبه اش، حرکت  یروشیپ   موضوعِسوژه/  درک کارکرد از چند  بیش  )و  پیش خود 

داند، به عهده  می  اش یکه ضروردیدهای متفاوت  خود( را میان زاویه  شیپ بهحرکت رو 
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کند چه مقدار فضا و چه یم  نییاست که تع  یا گستره  امتدادانتزاع    ی،دومگیرد.  می

ی روابط مرتبط با هر مسئلهو    هافرایندبا    برخورددر    یزمان  یبازه  کیدر    زمانمدت

کوچک،    یمحدوده  کیکه در    یدادیرو  ی. مطالعهردیگی قرار م  ی تمرکزمعین، در حوزه 

  توان ینمرا  رخ داده است    ـهفته    کی  ـ مثالً   ی کوتاه  زمان مدت  یکارخانه، برا  کیمانند  

دارد،   استمرارهنوز هم  و    حادث شده   آن بخش ]اقتصادی[ که در کل    ی دادیمانند رو

 . یکسان تلقی کرد 

انتزاع،  است.  انتزاع سطح تعمیم سومی،   شک بدون  نیا   در میان این سه نوع 

برای آخر    است که  لیدل  نیاست، به هم  کاربستنو به  دنکربرای درک  ها آن   ن یدشوارتر

در جایگاه نخست   ها عانتزا  ن یمارکس از ا یدر استفاده  کنار گذاشته شده، اگرچه حتی 

 دید زاویهاز  یعیوس  فیط یدارا سطوح تعمیمکدام از  که هر ییجااز آن آمده است. 

اخ  اند،خودشان  امتدادِو   زمان  ریدو مورد  نشود،   شانتعمیمسطح  که    یتا  مشخص 

سطح   ای مارکس    متقدم   تیّ، کلاشیعنوان موضوع اصلبه  یدارهیسرما  شوند.ینم  پدیدار

 اش لیتحل  تواندیکه م   های آن نیز استامتدادو    دیدزاویهاز    زیمتما  فیبا ط،  تعمیم 

داری  طور که در مورد سرمایهنیز ـ همان  را  گرید  تیّاما مارکس دو کل   .را با آن آغاز کند

ـ داد  بر    انجام  آن  مبنایاساساً  از  آنچه که  را  اجتماع   یاقتصاد  حیثها    ریاز سا  یو 

این دو کلیّت عبارتند از »وضع   کرد.   تجریدکند،  یم   زیمتما   ]بشریت[  خیتار  یهادوره

  ی«طبقات  خیتار»در جهان( و    ها[]انسان  ما  یوجود گونه  ی زمانیِدورهکل    ای)بشر«  

ط  یترکوتاه  اریبس  دوران) در  از    آنْ  یکه  مختلف    کیطبقات  انواع  یا  وجود  نوع 

  دو   ن یدارد، ا  ی پوشانهم  یطبقات   یجامعه  دورانبر    وضع بشرکه    گونه. هماناند(داشته 

است که مفهوم   ییها مثال  نیاز چن  دارند. یپوشان هم یدارهیبا دوران سرما]کلیّت[ نیز 

  هایی کیفیتاز    است  دورههر  ی  ویژهرا که    چهنتا آ  کنیماستخراج میرا    «تعمیمسطح  »

حال،  نیباا  . میکن  زیمتما   شود یم  افتهای تاریخی[ ی]دورانی  که در همه  هایی ویژگییا  

است    نیا  سازدمی زیمتما   گریکدیاز    یگرید  زیاز هر چ  شیمارکس را ب  یهاتیّآنچه کل

،  کشدپیش می  فراز نیا  که چنان  خاص خود را دارد. قانون حرکت ها  از آن  ک یکه هر  

تنها استارد  د  دربر  نظام/ستمیس  ک یآنچه    نه  ویژه  اهمیت  بل واجد  حائز    ،  نیز  این 

در حال تکامل   اکنونچگونه هم، یافته استتکامل  هچگوننظام[  یککه ] اهمیت است
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اکثر    که  رسد یمتأسفانه به نظر م.  ابد ی یتکامل م  زی ن  نده یاحتماالً در آ  چگونه  است و

بابسندگانینو در  زده  مارکس   ی که  او    اند، قلم  را که  ]یعنی[ دگوی میآنچه  »هدف    ، 

 مدرن«  یحرکت جامعهآشکارکردن قانون اقتصادیِ  که »   ه یسرمااز نوشتن  اش  «یینها

 .  (Marx [1867] 1958:10) اندگرفته دهیبود، ناد داری()یا سرمایه

باال منامبرده د  تیّمارکس فقط به سه کل  ی هاکه نوشته   یدر حال و    پردازد،یر 

شان  و نقش  گاه یاز جا  یمارکس  ریاست، تفس  اشنیترمهم  با اختالف زیادی  یدارهیسرما

دن ن  یایدر  د  از یمدرن  سطح  انتزاع  میرا    تعمیم از    یگریبه  تا  پیش    لیتحلکِشد 

کردرا    اییکیالکتید آغاز  مارکس  نماید.    که  تغ  یبیترک  مورد  نیاتکمیل   رات ییاز 

،  حادث شده  یدارهیدر سرما باره،  در این مارکسن نوشتنِ  است که از زما  یترگیر چشم

  ن یاشان شکل گرفته و تکامل یافته است.  نیکه ب  یز یمتما  ش یبوکم  کنش برهم  نیز  و

جهان  است:  متعددی  تحوالت  یدربردارنده  امر جنگ  نیمه ی دو  قرن  ]در  نخست  ی 

برآمدن سلطهپیو    بیستم[، آن  غ   میمستق  یرو  بر    االتیا  میرمستقیو  بخش  متحده 

طراعظم   از  نظام  قیجهان  فرهنگ   یاقتصاد  ،ی قدرت  شکل  ؛اشیو  از    یگسترش 

  ی هاآن توسط شرکت   ترپسین  ینیگزیو جا  یدولت  گرانیباز  یتحت سلطه   سمیالیامپر

 های اخیرتر؛ در دوره  شانو افول  سندیکالیسم،و    یدموکراسال یظهور سوسی؛  تیچندمل

کانت  ونیاتوماس حملسازی نریو  نظام  ]یا  کانتیی  تأث   ری[نونقل  بر  شان  ندهیفزا  ریبا 

قدرت بخش    شدید   ش یافزا  ؛سازییتالیجیاشتغال، دستمزد، سود و د   ،یالمللنیتجارت ب

و    اقلیمی  راتییتغ  د یکه اکنون با  ،یدئولوژیو مؤثرتر ا  دی و گسترش اشکال جد  ؛ی مال

 یاز زمانکه    دیتوان فهمیطور که مهمان  .یمکنرا به آن اضافه    یاجنگ هسته  دیتهد

با موضوعِ   مرتبط  د، قانون حرکتِدنکر  دایپ   تیو اهم  رخ دادند   متعددتحوالت    نیکه ا

توان ینشده است و م   فیتعر  پیشین  نیقوان  واضحیِجا به همان  مورد نظرمان در این

ی یکی  به ارائه که ما فقط    یی از جا  ]یعنی[  از آن تجرید کنیم،را    تیّدو کل  یراحتبه

دشوار در مدت زمان   موضوع  کی  یسازساده  یتالش برااز    گذشتهاما  ایم.  بسنده کرده

را که در آن   ی دارهیجوامع سرما  یِ« غالب کنون»قانون حرکتِ  میتوانینمما  محدود،  

 . میریبگ دهیناد م یکنیم  یزندگ
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که    ن یا  گرید  یدغدغه ـ است  که  است  بوده  سهل  از    یاریبس  مانند   بسیار 

بس  ـ سابق    یهاستیمارکس تغ  یاریبه  در    یمهم  راتییاز  مارکس  زمان  از  که 

مناسب   گرید  اخیر  لیادعا که کل تحل  نی، با اواکنش نشان داد  اندرخ داده  یدارهیسرما

او   روانیاز پ   یکه برخطورـ آن   ستین  یبهتر   موضع چندان  نیو اـ    ا. یستین  و مربوط

اش  هر آنچه که از زمان مرگ  حیتوض  یمارکس برا  ی هانوشته   ،کنند میکماکان اظهار  

مارکس از    لیحفظ تمام تحل  یْمارکس  . بدیلاست  ی کاف   ،حادث شده  یدارهیدر سرما

  یلیتحلوتجزیهانجام    یبرا  اشیکیالکتیروش د  کارگیریبهو    « عامطور  به   یدارهی»سرما

هرچقدرهم که این    است.مدرن«    یدارهی»سرمامتأخرترین دورانِ موسوم به  مشابه از  

هاست. البته ناگفته نماند  هر دوی این  یسازکپارچه هدف در نهایت ی  ،باشدناتمام    روش

، اما  اندبوده  کار مشغول  انجام این  ازاین بهپیش  ستی مارکسپژوهان  دانشاز    یبرخ  که

 دادن وجود دارد.انجام یبرا یتربیش یکارها]هنوز[ 

  لیاز تحل  گری د   یِ مخلجانب  موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود، محصول

درون  یفلسفهاست.    مارکس  و    یِروابط  بهاشه بستهم  انتزاعِ  فرایند مارکس    ژه یو، 

در داده تا تصمیم بگیرد که    به ویهم  ی  ادیزفضای مانور  ،  امتداد و    دیدزاویه  یهاانتزاع 

  میکجا مرز ترس  قاًی دق کرد،یآن کار م  یرو  معین  که در هر زمان  هاییرابطه و    هافرایند

  کرد یکه او استفاده م  یمیمفاه  یبر معناکار آید که  جز این بهب  توانستینم  ن یا  کند.

که    اند یمشابه  می نسبت به مفاه  یتربیشاطالعات    یتنها حاوها نهآناثرگذار باشد.  

افراد د اغلب در   « نیزتربیشمقدار  این  ی[ »]مقولهبلکه    شود،یاستفاده م  گریتوسط 

  ش یبا ب  ـ  یی ایتالیپارتو، منتقد ا  لفردویو  کند. یم  رییها تغ مارکس از آن  یاستفاده  طی

  د یتوانیشما م. اندخفاش مثلمارکس  هایواژهخاطرنشان کرد که » ـ  رنجش اندکیاز 

اما .  (Pareto [1902] 332)   «را  هاموشهم  و    گان را ببینیدپرند هم    هاخفاشدر  

.  دهند  حینتوانستند آن را توض  اشروانیاز پ   معدودیاز منتقدان مارکس و    کی  چیه

  دی ما نبا  کهنیبر ا  ی مبن  ،ه یسرمامجلد سوم    یانگلس در مقدمه  حیهشدار صر  رغم یعل

ی  ای بود که برای همهورفتههای ثابت و شستهدر پی تعریفکه »  م یانتظار داشته باش

شان نه ثابت، که  بدیهی است هنگامی که چیزها و روابط متقابل  معتبر باشند. ها دوران 

ها و مفاهیم نیز تابعِ تغییر  شان، یعنی ایدهشوند، تصویرهای ذهنیتغییرپذیر ادراک می

را نمیکه آناین  ؛ و اندو دگرگونی انعطافتوان در قالب تعریفها  گنجاند،    ناپذیرهای 
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آن  بلکه در  باید  را  شکل  فرایندها  منطقیِ  و  دادو  شان ساخت  گیریتاریخی    « بسط 

(Engels [1885] 1959: 13–14). 

تر گسترده  بسیار [امروزه]روی آن انگشت گذاشت  که انگلس    ایمسئلهمتأسفانه، 

تر از آنچه که او ارائه کامل  یپاسخ  نیو بنابرادوران حیات او است  از    ترمخرب  یو حت

  «سانکِش»  واقعهای بهتعریف  یارائهکه مارکس انجام داده    یکار  رایز،  طلبدیم  کرد

  چنانها اغلب  آن  ی در معان   راتییکه تغیدر حال   است.  اشیدیکل  م یمفاه  یهمه  یبرا

م  اندجزئی اما    توانیکه  پرتعداد توانند  یم  چنینهماز آن غافل شد،    بسامد و    چنان 

 یفلسفهتنها    باز دارند.   ش امی پ   جامع   و   را از درک کامل  اشباشند که اکثر خوانندگان

انجام   جانیتواند آنچه را که مارکس در ایم  اشه بستهم  انتزاعِ  فرایند و    یروابط درون

توضیم برا  حیدهد  را  ما  و  نتا   یدهد  با  چندان ،  رفتههمروی  .سازدآماده    آن  جیکار 

بود   آمیزمبالغه را  اگر آن  نخواهد  قلمداد  مارکس    یکیالکتیکل روش د   های شالودهها 

منطق[ تعامل خواهیم    این]و با    چنینها اینبا آن  ،ی بعد  هایگامدر    بنابراین  و   ،کنیم

 کرد.

 دیالکتیک مارکس. گام سوم: قوانین  3

 سکونِکه    ایمدیده  چنینهممارکس بود، اما    ی موضوع اصل  شهیهم  یدارهیسرما

دارند، بر   ی پوشانهم یدارهیکه بر سرما  یطبقات خیو تاروضع بشر تر« از بزرگ ری»تصاو

آن   پس که    هاییدوران  ماز  که   ترسترگ هنوز    یزیچ  .نداثرگذار  زین  شوندیها شروع 

از الگوهاست که در   ایو آنْ دسته کند یم  فا یدر تمام مطالعات مارکس ا ی نقش مشابه

 ن یقوانالگوها را    نی مارکس ا د.نشویم   افت ی تعمیمسطوح    یدر همه  ها فرایند روابط و  

از    توانستی، مها شی گراـضدمواجهه با    با توجه به احتمال)البته،    د ینام  یکیالکتید

بهآن  »گراها  چالگوها،    اینکند(.    ادی   زین  ها« شیعنوان  هر  در    یگرید  زیمانند 

که مارکس  ی طور، بهاند ]یا در پیوند درونی با هم قرار دارند[مرتبط  دروناز  سم،یمارکس

تا چه حد در    کهاینکه با آن سروکار دارد و    ایمسئله را بر اساس    شانقیدق  یمرزها

امریکندیم  تجرید،  است  پیش رفتهبا آن    مواجهه امکان    ؛  را   تجرید مجدد که  مرز 
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باشد، مهیا  کرده    رییاز انجام مطالعه تغ  ش هدفکه  این  ای   ها نیاز ا  ی کیدرصورت وجود  

 سازد. می

حواس    قی، که آنچه را که ما از طرو ذات  فرانمودالگوها عبارتند از    نیا  نیترمهم

م  یگانهپنج بررس  میآموزیخود  با  آنچه  و  روابط    یبا  تا    شانتروسیع  یمکان فضایی 

در تضاد    آموخت،توان  میموضوع مورد نظر    یبرا  «تربزرگ   ریتصو»  ینسخه   نیترمرتبط

گرفته شده است،    نیاست که توسط دورب  ی معادل عکس  یزیهر چ  نمودِفرا  دهد. قرار می

ی بافتار  که دربارهاین  بدون  امر  نیا  ، یمهم زندگ   هایپرسش  ومسائل    تر بیش  یاما برا

چه   ،یچه کس  چیزی بدانیم کافی نیست ـ برای نمونه  که در آن گرفته شده تری  بزرگ

  تربیشها و بسیار  ی ایناند[؛ همهو غیره ]بسیار مهم  آن را گرفته  یچه هدف  یبرا  ، یزمان

 آن نهفته است. اتذها در از آن 

را متوجه، که  هویت و تفاوت مما  این واقعیت    ا ی)  ز«یهر دو »چکند که  یی 

به ذهن ما برخورد متفاوت(    ا ی)  کسانصورت یبه  ( کهچنینیاین  ی شدهتجریدروابط  

،  گری د زمانی در ای  گر،ید  امتداددر  ای  ددیزاویهاز  ای گر،ید بافتاریدر  توانندیم ،کند می

به    ینگاه   .شودیظاهر م  می کردیدر ذهن، برخالف آنچه ما تصور م  یگری با هدف د  ای

را  دیندازیب  تانبیاسکناس دالر در ج آورو کنیدپشت. آن  اسکناس دالر  ای.   ی همان 

ج از  که  خیر.  و    آری  همخب،    ؟بودید  درآورده  تانب ی است  متذکر  هم  )خوانندگان 

از    کارنیا  رایز  ـ کنند    درک اشتباه  داران ممکن است بههیخواهند شد که آنچه سرما 

طبقاتی نفع  لحاظ  اسبه  چمتفاوت  یبرا  یموجه  لیدل  ـ   تشان   هم که    یزیدانستن 

 ( .نیست ،بالعکس ا ی  است و هم متفاوت کسانی

می  تیفیک/تیکمّ  رییتغ چکند  تصدیق  هر  ا  یزیکه   خوشدست  لیقب  نیاز 

سرعت    یک  باباشد خواه    گریدنوعی یا انواع  از    ی است، خواه این تغییرِ کمّیکمّ  رییتغ

  رییتغ  کیبه    ]تغییر کمّی[  نی، امعین  ینقطه  کیدر  یا هر سرعت دیگری.    مشخص

 یکه برارا    متفاوتی  یهانام  .شودیم  لیتبد  آن  کارکرد  ا یو/  نمودفرا  یدر نحوه  یفیک

انسان به  ماشاره  استفاده  بگ  شودیها  نظر  »نوجوان«،  «،  نوزاد»  ـ  د یریدر  »کودک«، 

  مانیما در طول زندگ  یرا که همه  یاصل  یِفیک/یکمّ  راتییکه تغـ    رهیسال«، و غ »بزرگ

 . دهندینشان م  ایم، از سر گذرانده
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  های گردیسیرا نشان دهد که در آن د  یدارد تا روش  اندازی ژرفچشم  نفیِ نفی

 اشقبلما   یجامعه  یهایژگیو  نیزتریمتماکردن  رد  مشتمل برجامعه معموالً    یعمده

از جوامع  اامر در گذ  نی ا  که  رسدیبه نظر م  بوده است. از   سم،یبه فئودال  تربدویر  و 

احتماالً   زین  یدارهی که سرما  پیامد   نیاتفاق افتاده است، با ا  یدارهیبه سرما  سمیفئودال

 ی جامعه  «یِ»نف  دهد. یم  ،است  سمیمورد کمون  نیکه در ا   ،خود  ضدخود را به    یجا

از آن است  چنینهم  پیشین این  مسائلِکه بدترشدن    حاکی  را  بود که  آن   آن نظام 

جایگزین  ها را حل کند  آن   توانستیکه م  یگرید  نظام با  مستحق ساخت  در    ویژهبه

دچار    ی زمان به سرنوشت مشابه  گذر گسترده در    لی دالهمان  به    ،  و نظام دومی شود

  از مسائل  و مفصل  قیدق  لیتحلی  ت ارائه هرگز درخصوص ضرورکه مارکس  یدرحال  شد.

  ی الگو  کیاست که    نیا  یکیالکتیقانون د  نیا  ی، ارزش اصلتردید نداشت  یاهر جامعه

در  یواقع  یِخیتار چگونگیِ  کارساز  یچارچوب  و  ردیگیم  بر  را  درنظرگرفتن  برای   را 

برا  روش  ک یما و    یعمده در جامعه  وتحولرییتغ فراهم    به آن  نظرافکندن  یممکن 

 . کند می

  سازد آشکار میرا    کنش همبر  فرایند چند    ا یدو    ناسازگارِ  یوتوسعه بسط، که  تضادو  

 توان یکه م  شوندیم   یفیکبندی  تغییر و بازصورت   خوشدست  ن، یمع  ینقطهیک  که در  

تغ در  را  کرد.  شانکارکردی و    نمودی  راتییآن  م  مشاهده  »در  د یگویمارکس   :

« )مارکس  چنین هم هسترسد و در واقع  یبه نظر ممتضاد    زیهمه چ  یدارهیسرما

بر  ،امر  نیا  (.218[:  1963] همه  تیواقع  نیا  عالوه  است  معتقد  مارکس    نیا  یکه 

  کیاز حل    برآمده  یِفیک  رییکه تغ  کند یم  نیتضم  اندازدرون با هم مرتبط  که  تضادها 

  ـ بزرگ باشد    یکاف   یبه اندازهو اگر  ش  مجاور  یبر تضادهاکم تا حدودی  دستتضاد،  

گذاشت.    عنوان یک کلیّت تأثیر خواهدداری بهبر سرمایه  اند ـچنینها  آن  تربیشکه  

  ل ی( در تحلنگوییم »یگانه« نقش اصلی)اگر    ی اصل  ینقش  شهیتضادها هم  ب،یترتدین  ب

 کردند.  فایا اشی احرفه یدر طول زندگ یدارهی مارکس از تکامل سرما یکیالکتید

مهم  یکی انگیزه  ،یدارهیسرما  یتضادها  نیتراز  و   ی برا  دارانهی سرما  یرانه 

  شان است، اما به کارگران   دستمزد  نیترکماالمکان  تیحسود با پرداخت    سازیبیشینه 

چنان  هم  دهند،یم   لیکنندگان را تشکمصرف  تیبه کارگران که اکثرنیاز    زمان[ ]هم
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آن تا  است  کنند  موجود  یکاالها  یفزاینده  دائماًمقدار    هامطرح  خریداری  ،  را 

کارگرانکه  صورتی به پرداخت    اکثر  کاالها[  ]هزینهاستطاعت  ندارند.ی  مورد   را  در 

است مرتبط  ازدرون  تناقض   چنداز    ی کیتنها    جانیدر ا  نامبرده تضاد    ، یادوره  یهابحران 

  ت یمحتمل و در نها  ها[ بحرانـ سپس ]این    سازدیرا ممکن م   یی ها بحران   نیکه چن

ـ می  ریناپذاجتناب  دوره  طورهمان    شوند  وقوع  م   شانیاکه  تناقض  .  دهد ینشان  اما 

 باشد.  منطبقاهداف ما   با دی شده در باال بایاد

،  یکسانبه ،دوستان و دشمنان یهانوشته تربیشاست که  برانگیزسفأ ت ،سرانجام

  کردن لحاظ  اما بدون  . شودیم آغاز  اشیکیالکتید  نیمارکس، با قوان  کیالکتی د  یدرباره

  در  تعجیل،  اندارائه شده  انتزاع  فرایندو    یروابط درون  یتوسط فلسفهکه    تربزرگ  بافتار

موضوع   نیکه کل ا  را  زدگیوحشت از رمز و راز و    یا تنها هاله  یکل یالگوها  نیا  یمعرف

 افزاید. میکند، به آن میرا احاطه 

 گام چهارم: پژوهش )یا تحقیق( . 4

خود را انجام داد، به    قاتیآن تحق   چارچوب  که مارکس در اییذهنقابک  یا   ریمفِ

« نماگیری شده است  شک کن!  زی به همه چ»  اششعار مورد عالقهتوسط  وجه    نیبهتر

(Marx [1863], Reminiscences of Marx and Engels, n.d., 266) .

مسلماً  نوشت: »  هی سرماجلد اول  میِ  آلمانزبان    بهدوم    ویراست  گفتارپیمارکس در  

لحاظ فرم، باید از روش پژوهش متفاوت باشد. دومی باید مطالب و  روش بازنمایی به

به را  پژوهش  شکلموضوع  گیرد،  دربر  بسطتفصیل  متفاوت  تکامل  های  را  و  اش 

ها را ردیابی و پیدا کند. تنها پس از انجام این کار،  آنوتحلیل، و پیوند درونی  تجزیه 

 Marx [1873])«  ردک  فراخور تشریح و بازنماییتوان حرکت واقعی را به نحوی  می

  را تصدیق  هیسرمااول  جلد  ماز    یمنتقد روس  کی  فیتوص  عیناً مارکس.  (1958:19

آشکارسازی قوانین خاصی است  ه بود: »ارزشِ عملیِ چنین پژوهشی،  که گفت  ،کرده بود 

با   اجتماعی و جایگزینی آن  ارگانیسم معینِ  که خاستگاه، وجود، تکامل و مرگ یک 

کند که  کند.« مارکس در واکنش به آن اضافه میرا تعیین می  یباالتر  ارگانیسم دیگر و

 Marx)کشد، چه چیز دیگری، جز روش دیالکتیکی است؟«  »آنچه او به تصویر می

[1873] 1958: 17–20) 
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  ز یچ  که همه ییاما در جا  شود،ی« محدود م پژوهش»  ی»روش« معموالً به لحظه 

مرتبط با هم  م انداز درون   زین  کیالکتیکل د  یبررس  یبرا  دید زاویه ن  عنوابه  تواند ی، 

به سؤاالت   یعنوان پاسخبه  تربینانهباریک  صورتِما آن را به  جا،در این  استفاده شود.

 آن را جستجو کرد؟   کجا(  2)  بود؟  چه  در جستجوی( مارکس  1) :میریگیدر نظر م  ریز

توسط فرم و   شدهل یتحم  تیمحدود  نظر به  ؟به جستجوی آن پرداخت  چگونه(  3و )

ها  پاسخ  یهابخش  نیترمهم  در پی   صرفاً، ما  یابد نمود میمقاله که در آن    فضای محدود

 .بود میخواه

بود،    درجستجویمارکس    آنچهخصوص  در که  پیشآن  گفتیم  هدف  تر 

 ی حرکت جامعه  یبود که »قانون اقتصاد   ن یا  سرمایهمارکس از نوشتن    یشدهاعالم

کند«   آشکار  را  را  امریمدرن  آن  او  می  یدارهیسرما  کلیّتکه  هنوز کرد.  ادراک   اما 

  د یبا   چنینهماو    نی ، بنابراند شدیم  و آشکار   کشف  دی داشت که با  چیزهای زیادی وجود

خود از آن    شرحآنچه را که در  و شامل  گشت  یم  تیّکل  نیکارکرد ا  در »جستجوی«

 ی را بر نقش اجزا نظام   ککلیّت ینقش    یکس  گاهحال، هر نیا با . شوده بود نیز میافتی

که مارکس خودش ظاهراً از این موضوع این.  شودای مطرح میمسئلهدهد،    تیآن اولو

 کیعنوان  بهکامل    پیکر»گوید:  توان از اظهار وی دریافت کرد که مینرنجیده است، می

با توجه به   ـ«، که  پیکر مطالعه کردآن    یهاتر از سلول آسان   توانرا می  کیکل ارگان

در مورد بیش و پیش از هرچیز  ]این روش[  بنا بود    ـشود  یم  پدیداره در آن  ای کزمینه 

 . (Marx [1867] 1958: 8)اتخاذ شود  یدارهیسرما

  ی بدانند به چه نوع کل  کهنیباورند که قبل از ا  نی مردم احتماالً بر ا  اکثرحال،  نیباا

 داشته باشند.  یزی هر چ  یاز اجزا  یبرخ  کم درک نسبتاً باالیی ازدست  دی تعلق دارند، با

  ی هادر زمان  م ینامی« و »کل« ماجزاءکه آنچه ما »  گذاردیم  نیفرض را بر ا  امر  ن یاما ا

می  یمتفاوت عطف  .شوند پدیدار  به    با  این  مارکس،    درونیِروابط    یفلسفه توجه  در 

  ا ی) آن یکل و اجزا  کیعنوان به  یدارهیسرما نظام کنش میانتردیدی نیست که برهم

است که در    یکرد(، تعامل  تجریدآن    یعنوان اجزابه  یتوان در هر زمانیآنچه را که م

به  دهی  شکلو    دیدر کمک به تول  ایینقش اساس  کی هر    شان،در شروع مشترک   ،آن

  جایک  ]یعنی کل و اجزای آن[  ها آن  ی مارکس در مورد هر دو.  کندیم   فا یا  یگرید
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  ها که از آن بخش   یمتفاوت   دیدهایزاویه از    نده،یطور فزا، و، بهشانکنشبرهم  یواسطه به

 آموزد.ی، مخواهد دریابدکه او میاز کل  های بسیاریجنبهو از گیرد نشأت می

طور  به   یدارهی، پاسخ با سرماپردازدجستجو می به    کجامارکس    کهن یدر مورد ا

 دِ یتول  یوهی به ش  ارجحیّتکه    جاست ـ جاییآغازش این   صرفاً  اما  ـشود  یآغاز م   یکل

از   ، که  شودیمبادله و مصرف داده م   ع،یتوز  د،یتول  یوابستههمبه  یهافرایندمتشکل 

فرزند  و کار، همراه با    هیسرما  نیب  یرابطهگیرد.  در کانون توجه قرار می  تربیشتولید  

که    ی حرکت  ای فرد آن در سراسر اقتصاد )منحصربه  یسیو دگرد  ،، »ارزش«شانزی آمراز

  تیفیک اما ،یابداستحاله می رهیسود و غ  ه،یبه کاال، پول، سرما اشیکیزیدر آن شکل ف

  نیز موردکند(  یحفظ م  شدهگانهیب  کارِ   محصول ممکنِ  یگانهعنوان  خود را به  جوهری

می  قیدق  یبررس به    .گیردقرار  ارجاع  به ترعیوس  بافتاربا  حرکت،  قانون  که  عنوان ی 

 ، [see Marx [1897] 1958: 10] دهد ی مدرن«، نه »اقتصاد« پوشش می»جامعه

و دولت، طبقه، مذهب، فرهنگ و    دیتول  یوه یشکنش بین  برهم  یبرا  یاتیح  زِیچ  چیه

کل  رهیغ  است.نگرفته    ده یناد   یبه  باید    چنینهم  شده  داشته   ذهندر  امر مهمی که 

مارکس در    ییهافرایند روابط و    یکه همهاین است    میباش   یخود بررس  پژوهشکه 

بدان معناست    نیا  . کندمیها  که او از آنهایی است  از انتزاع  برآمده   ایتااندازهکند  یم

آن  م که  تا  یها  با  لحاظاز    حدیتوانند  و محتوا   وامتداد    مختلفِ  هایانتزاع  اندازه 

 د. نمتفاوت باش  ،کند یها استفاده مآن  یهکه مارکس در مطالع دیدزاویه

، ت دادارجحیّخود به آن    هایپژوهشکه مارکس در    یاصل  هایحوزه از    گرید  یکی

روش  هادهیا  یهمه درک    یتفکر  یهاو  که  نظامیاست  که    کارکرد  آن مردم  را  در 

م  اریبس  ها آن اکثر    یبرا  کنندیم   یزندگ مردم[  یاریبس  یبرا  .سازدیدشوار    ، ]از 

این    یقیناً   .مانده استپنهان    د یمعرض د  ازاست که    بغرنج قدر بزرگ و  آن   یدارهیسرما

نمی کمکی  مسئله  این  به  کل امر  که  »هیسرما  یِ آگاه  صنعتِ  کند  و  مزدوران داران 

از   یریجلوگ یبرا  یادی ز هایروش جاد یمارکس( در ا خود )اصطالح شان«خودفروخته 

شان  آنچه واقعاً در جامعه  ـ حتی گاهی برای جلوگیری از دیدن ـ  مردم  و فهم  درک

  ا یکاال )  وارگیبت  ها عبارتند ازصورت   نیا  نیاز جمله مؤثرتر.  اند گذرد موفق شدهیم

  دیتولرا  ها  است که آن  یافراد  نیب  یرابطهجای  به  زهایچ  نیب  یرابطه   تصوری وارونه از
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و »طبقه« اشاره   «ی دارهیبه »سرما  توانیمختلف که با آن م  یهاانفجار نام،  کنند( یم

)برا مفاه  یکرد  از  استفاده  از  و    دارد(،  هاآن  ی برا  یانتقاد  یسویهکه    یمیاجتناب 

  ستایا  ،ی جزئ  یهانییاز تب  ایپیکره ای )  بیرونیروابط   مسلط  یاز فلسفه   یعنوان بخشبه

  ن یدر تمام ا.  (اندو روابط قابل درک  هافرایندحسب    مسائل که فقط بر  یسویه کیو  

و    ینیع   یهافیتحر  یچتر برا   یعنوان نوع به   «یدئولوژیمفهوم »ا  مارکسبرای  موارد،  

 موجودند. یگریاز هر زمان د شیکه امروزه ب کند میعمل   یهدفمند

ا به  مارکس    میپردازیم  نیاکنون  م   چگونهکه  آنچه  می  افتهییبه  کرد.  نگاه 

هم برای  خود و   یبرا هم  ، اشپژوهش  کردنرؤیتقابل  یکه مارکس برای  گام  نیترمهم

ام که  کنند  دواریخوانندگانش  استفاده  آن  از  در    برنشاندنبرداشت،    ، بود    یگانهآن 

نه تنها    رایز  مناسب بود.ی حجیمی  پروژهچنین    یتر« بود که برابزرگ  ری»تصو  ینسخه 

  جا به تصویر کشیده شده است، که در این  م یکنیم   یکه اکنون در آن زندگ   یدارهیسرما

آن مورد توجه قرار   احتمالی  ی ندهیآدر    زیدر گذشته و نآن    یاصل  ی هاشرطشیکه پ 

  یتوان گذشتهی. اما چگونه مگیرددر بر می  ها را این  یهمه  ویتِ  قانون حرک  . ردیگیم

  نهفته است:  گام پنج    ن یدر ا  این پرسش  کرد؟ پاسخ   ل یرا تحل  احتمالی  یندهیو آ  یواقع

بپرس2)نشان سازید؛  دست را    یامروز  یدارهیسرما   یاصل  هایخصیصه (  1) »چه   دی( 

م  بایستی  یزیچ اتفاق  آن دارهی سرما  ی کنون  ینسخه تا    افتاد یدر گذشته  طور که ی، 

  د یرا بسط ده  یدارهی( سپس مفهوم سرما3) عمل کند؟«؛اکنون هست پدیدار شود و  

  یکه ط  دیکرد  یفرایندشروع به گنجاندن کل    که با آنْ  ، امری(دیکنبازتجرید  را    آن)

 ی دارهیسرما   تریطوالن  ینسخه  ن ی( ا4)؛  شد  بدل   اکنون هستبه آنچه    یدارهیآن سرما

  ، کندحمل میآن را  ی وزن تکامل واقع نْآ نوپدیدار های امکانآشکار و  یرا که تضادها

  گر یبار د  کی(  5)ریزی کنید؛ و سرانجام  دست طرح و دور  یان یم  ک،ینزد  ینده یآ  سویبه

  دی اکسب کرده  مانیرو  شِ یپ   یِ اصل  هایبدیلکه از    یو با درک بهتر  بنگرید به گذشته  

تشخیص نتایج  اغلب به    کرد، یرو  نیا  به  کسب رسیدگی عادالنه  یبرا  .دیبازگرد  اکنونبه  

نحوه آن تان  دن یرس  یو  نسخه به  از  توسط   ندهیآ  یِاخالقی  گرفتهالهام  یهاها  که 

   کند.یگذشته و حال ارائه شده است، کمک م ،گراآرمانمتفکران 
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  ]رهیافت[   نیکه ا   میاضافه کن  باید  ،یاحتمالهای  برداشت از سوء  پیشگیری  یبرا

ز  ندهیآ   «ینیبشی»پ   یبرا  روشیهرگز   م  گونههمان  راینبود،    های بدیل  م،ینیبیکه 

تضادها  ویرانگری در  سرما  یکه  ر  توانندیم  زین  اندنهفته   یدارهیمتعدد  آن أدر  ها  س 

  استمرار چنان پابرجاست و هم  تشریح کرده، مارکس که اییکل  حرکتاما  ظاهر شوند.

سرما  دنیشیاند گذشته   یبیترک  یمثابهبه   یدارهیبه  و    یواقع  اکنون  ،حقیقی  یاز 

است که به   «تربزرگ  ریتصو»از    یاچنان نسخه( هممحتمل  یحت  ا ی)  ممکن  یندهیآ

برا  نیبهتر با  آموختن  یوجه  دن  د یآنچه  مورد  بدان   ی ایدر  درع   میامروز  حال  نیو 

 است. مناسببهتر،  اریبس یزیآن با چ ینیگزیجا یبخش ما براالهام

 سازی. گام پنجم: خودروشن5

تنها   احتماالً  که    یبزرگ  اندیشمندمارکس  کتاب   کم دستاست    ی برا  قطور  دو 

که خود مارکس    تعبیری  ؛نوشته است  [یش خو]یا بازاندیشی فکریِ  «سازیخودروشن »

[ و فلسفی  ی ]اقتصادی هانوشته دستاولی  برد، نه برای انتشار.  میها به کار  آن   یبرا

مارکس  صفحه است. این کتاب زمانی به نگارش درآمد که    160که حدود    بود   1844

( بود که او در سال  هاشالوده ای ) سهیگروندر. دومی داشتسن وشش سال ستیتنها ب

تقریباً   که  ی تحریر درآوردبه رشته  ـ  هیسرمادرست قبل از شروع نوشتن    ـ  1858

از پنجاه سال پس از مرگ مارکس در    شیبار ب  نخستین   یها براآن صفحه دارد.    900

دوم بود که    یپس از جنگ جهان  یها، اما تنها در دههبه چاپ رسیدند  یاتحاد شورو

مورد  که هنوز    یزی حال، چنیباا  شناخته شدند.   و بهتر  تربیش  ی مخاطبان جهان  یبرا

 ست،یمارکسوران  دانشاکثر    انیدر م  ی، حتگیرداستقبال بایسته و شایسته قرار نمی

کل   یبراشان  ت یاهم  کنند، و به همراه آنْیم  فایدو کتاب ا  نیاست که ا  یاژهینقش و

 است. سمیمارکس

  مل أ ت  یها جاموضوعات در آن   بیندارند و ترت  اییواقع  انی پا  ایآغاز    دو کتابْ  نیا

چرا   خواند،میها را  بود که آن  ی که او تنها کس  ییجادارد. از آن  گری فراوانیو پرسش

انگلس که مارکس    یرسد که حتیبه نظر م  داشت؟  ازین  از این  تربیش  هایی زیبه چ

چ  باًیتقر م  زیهمه  در  او  با  به    انیرا  موفق  مارکس  مرگ  از  پس  تا  بود،  گذاشته 

 تمامِ   یجستجو  یبرا  یبدان معنا بود که مارکس زمان کاف  نیا  البته  نشد.شان  خواندن 
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خود انتخاب   یکه برا  یمیدر موضوع عظ  ی فرع  پیوندهایاز    یاریو بس یاصل  پیوندهای 

رکت کند و  دید و امتداد حزاویهمختلف  های  میان انتزاع داشت تا  در اختیار  کرده بود،  

نگران این   نبود  مجبورو مارکس  .  د یازمایرا ب  جینتا  بندیمتعدد برای صورت   هایروش

  ی حت  ا ی  کننده متقاعد  را  آن  ا ی، این آثار را بفهمندتوانند  یم   گرانیدموضوع باشد که آیا  

  د،ید  میکه خواهچنانو پیگیری آن باز دارد.    از مطالعهها را  آنتر بدانند که  اندیشناک

  ن،یبنابرا وسنگین شدند.با دقت ژرفی سبک هیسرمانگارش  هنگام   ییهادغدغه نیچن

« به آنچه که مارکس واقعاً  وتردیدبدون گمان»  ینگاه  میکه اگر بخواه  رسدیبه نظر م

  یهاخی)با توجه به تار ایشحرفهو چه در اواخر کار  لیچه در اوا ی،دارهیدر مورد سرما

  یزانیبا م  سهیدر مقا ـ    م یداشته باش  د، یشیاندیم  یدارهی( در مورد سرما نامبردهدو اثر  

  هیآثار اول  نیبه ا  دی با  ـبه خوانندگانش ارائه دهد    ]کارهایش را[  تا  گرفت  میکه او تصم

 .میبپرداز

و  استفاده  سهیگروندرو    1844  یهانوشته دست  ی ژگیو  نیبارزتر وزین  ی 

  در اثر در هر دو اثر است.  اش  و روش دیالکتیکی  مارکس  ی بیگانگیپرحجم از نظریه 

شده است  گانهیب  روابط کارِ  نیکه ا  میآموزیاست، م  یگانگیب  یدرباره  تربیشکه    اولی

مفروض  در سراسر اقتصاد    اش یسیکه »ارزش« در دگرد  ی متفاوت  های فرمکه به تمام  

ب  مصای  تربیشمسئول    میرمستق یطور غ به  کمدستشود و آن را  یم بدل  شود،  یم  گرفته

 دادن بهتیاولو  .میبریاز آن رنج م  یدارهیسرما  یکند که ما در جامعهیم  و مشکالتی

طور بود، درست همان  ضروری  پیوندها   نیا  یهمه  جادیا  یبرا  شده گانهی کار ب  دیدِ زاویه 

روش  ـ   کیالکتی که د تمام  در    ییهابه  و سومِ  گامکه  یکم، دوم  ارائه مقاله    نیاهای 

های  حرکت  بندیِبندی و بازچارچوبچارچوبدر    اساسیاندازه  همانبه  نقشِ اند ـ  شده

  کیالکتیو د   یگانگ ی که مارکس به ب  یتوجهمیزان  بدون    هانیاز ا  کدامچیهدرگیر داشت.  

ها  آن   پرداختن به  از  سرمایهکه در    امری  ،سهیگروندرو    1844  یهانوشتهدست در  

 . پذیر نبودامکان شد، امتناع

 



 مارکس   کیالکتیهشت گام در روش د 604 

 . گام ششم: بازنمایی6

با کار  چهارم  گام  مارکس    ی را  پژوهش که  انجام    تالش کرد در  آغاز    دهد خود 

  تفصیل دربر گیرد،مطالب و موضوع پژوهش را به»  کهاین  که عمدتاً عبارت بود از  م، یکرد

را تجزیه و تکامل  های متفاوت بسطشکل...   پیوندهای درونی آناش  را وتحلیل، و  ها 

»تنها    :که  دیافزایمارکس م   بازنمایی،   به سمت  حرکتسپس با  ردیابی و پیدا کند.«  

کند.    فراخور تشریح و بازنمایی توان حرکت واقعی را به نحوی  پس از انجام این کار، می

ها و شفاف  در ایده/ آلدهیطور اموضوع به  حیاتانجام شود، اگر    تیکار با موفق  نیاگر ا

رو  روبه  ینیشیپ   ایبا ساخته  یی به نظر رسد که گو  چنین  ممکن استگاه  آن،  بازتاب یابد

 .(Marx [1873] 1958: 19) «هستیم

طوری    گذارشدههم  هایاجزا و قطعه کرد که    ر یمعنا تفس  نیتوان به ایرا م  نیا

کل واحد در نظر    کی نوان  ع ها را بهتوان آنیم  یراحتکه بهشوند  وجور میجفتباهم  

 توان مرتبط را نمیهای ازدروناین بخشه  داللت بر این دارد ک  چنینهم. این مهم  گرفت

، و اگرچه دهد را نشان می  ایبلندمرتبهدرواقع استاندارد    نیاارزیابی کرد.  طور جداگانه  به

ش  متعدد  هایکوششباشد،  خود گرفته    یعنوان هدف اصلرا به   نیمارکس ممکن است ا

  د یجد  هایکدام از ویراست هرـ که    هیسرما  اول   جلدماز    یی هادر بخش  بازنگری  یراب

بازنگری  یاثر دارا  نیا این است که وی  بود  ها این  بیانگر  ـ  بهند  در  طور کامل  هرگز 

آن    شدننائل ُپل الفارگ،  به  نیافت.  تنها کستوفیق  و  مارکس   مسئولیت   که  یداماد 

که مارکس    اظهار کرد  زمینهدر این    ،سپردرا به او    ، هی سرماازجمله    ،شیاز کارها  یبرخ

از   بود    یی هایبندصورتهرگز  ارائه کرده  تغنبود و مدام آن  یراضکامالً  که  را   رییها 

مصداقی  را  نیمعموالً ا. (Lafarge [1890] Reminiscences, n.d., 78) دادیم

بودکمال  کی مارکس    کهدانند  می  نیابرای   نگران  یقیناًکه    ، گرا  اما  بود،    یدرست 

  ار یبس  مخاطبچهار  با  نحو    نیبه بهترتواند  میکه چگونه  اش بیانگر این نیز است  ندهیفزا

کارگران بودند، البته   ها ارتباط برقرار کند. گروهی از آن نوشت،  یم  شانیکه برا  یمتفاوت

از   یگریانواع د  ؛ سومیخودش  روانیپ   ؛ گروه دیگرتوانستند بخوانندیکه م  یکارگران

ام  بودیی  هاست یالیسوس را بهآن بود    دواریکه مارکس  تش جلب کند؛ و  نظرا سوی  ها 
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آزاداندچهارم،   عالقه  یشیاقتصاددانان  معلومات منکه  کسب  به  مورد   تربیش  د  در 

 . بوداصالت  بسیار شهره به پیشاپیش که  اند یکس

توسط    سرمایهاست که    مندعالقه  تربیشکه    کرد اظهار میاگرچه مارکس اغلب  

. به  بودگروه آخر    معطوف به   ترهرچه بیش  نوشتکه او    ی ، کتابخوانده شودکارگران  

م نگران  رسدینظر  ستوسط    کهاین  ازاش  یکه  شود  دانانیاسیاقتصاد  گرفته   ، جدی 

  ی جلوه دهد و حت  تیاهمخود کم  لیاز عناصر را در تحل  یمارکس را وادار کرد تا برخ

حذف    کردند،یرد مدرنگ  پنداشتند و بیمی  «یرعلمیها »غ از عناصر را که آن   یبرخ

البتهاقتصاددانان ارتدکس آن زمان    یبرا  یزیو چه چ  کرد. از    ـمثل االن    ـ و  کمتر 

طور پیوسته بخش بهاگرچه مارکس    د؟یرسیبه نظر م  یعلم  مارکسْ  یکیالکتیروش د

اجتناب کرد،    االمکانتیح  زین  کیالکتی استفاده از د، اما از  بستکار میزیادی از آن را به

دانان  یاسیکه از اقتصاد سیمانند زمان  ،پذیر نبودامکانکه    ی در مواقع  ی اوقات حت  ی و گاه

  دیتأک هیسرما «یِماد سرشتبر » هیسرما یِاجتماع  مناسبات  یکه به جا کند یانتقاد م

، از کیالکتیو نه فقدان د  دناندازیم  شان« یدارهیرا به گردن »روح سرماو آن  کنندیم

 .(Marx [1867] 1958:767) کرد کارگیری دیالکتیک خودداری میبه

کندنتوانست    نیا یاری  مارکس  برا  اهتمام  نیاول  تا  به  بخش   یمارکس  انتشار 

در نقد اقتصاد   سهمیآن را  بعداًآنچه او  ای شد،  بدل هیسرمااز آنچه به  یتوجهقابل

موضوع،  نیا  در باب  یطوالن  یاپس از حذف مقدمه  ی که حت ـ  د ی( نام1859)  یاسیس

کس    چ یه  باً یتقربدل شود.    ی تجار  به یک ناکامی   ـ   بود  کیالکتید  ی ادیمقدار ز  یحاو

ی آن[  ]درباره  یمهم  و بررسیِ  نقد   چ یاز انگلس، ه  یک نمونهاز    ر یآن را نخواند، و به غ 

، مارکس  مکرر انگلس و دوست خوبش دکتر کوگلمان  یسپس با اصرارها  نداشت. وجود  

را  شد  یم   ده ینام  هی سرماآنچه که اکنون    یافتهیبسط   ینسخهسرانجام متقاعد شد که  

نوشت:    1861به انگلس در دسامبر    یااو در نامهتا حد امکان ساده و بسیط حفظ کند.  

  روشو    رد،یگیبه خود م  تریپسندعمومی و عامه  ار یبس  صورت[  هیسرما ]  اثراین  »

اول  [  است  من  از  د ی]تاک بخش  با  مقایسه  است«  کمتر    اریبسدر   Marx)مشهود 

[1861] 1975: 333). 
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آن تشخ یم  یراحتبه  کهبا  موفق  صی توان  که  از    هیسرما  زیانگشگفت  تیداد 

دسترس  یالحظه  در  گرفت    عموم  که  زیادی  قرار  حدود  بود،    میتصم  نیا  ونیمدتا 

از   ین تصمیم[ی ]ادر نتیجه   و البته ما نیز، را که او،    یی زهایچ  یهمه  د ی ما نبا]منتها[  

ا  گونههمان  .میریبگ  دهیناد  م، یادست داده   کنند، مالحظه میمقاله    نیکه خوانندگان 

از   یبخش  شهیاست که هم  یکیالکتیروش دو بازسازی    یابیباز  یمن برا  یاصل  اهتمام

حت  یاندیشه بود،  تصم  یزمان   یمارکس  او  مهم  میکه  بخش  از  برا  یگرفت  آن    ی از 

کار    نیتواند ایکه مارکس میاما درحال  .بهره نگیرد  یفور  یِاس یبه اهداف س  یابیدست

ی که  انجام دهد، اکثر کسان  ی کیالکتید  اش در اندیشیدنییبر توانا  یرگذاریرا بدون تأث

بهره  ما    یدر مورد جامعه  دنیشیاند  ینحوه  یبرا  سان الگوییبه  ه یسرمااز    بنا دارند 

نیستند.   کاری  چنین  به  قادر  اندیشه  یپوشان همبگیرند،    قابلیت و    یکیالکتی دی  بین 

د از  نیستمسائل    یمطالعه  یبرا  کیالکتیاستفاده  به  اما    ،خاصْ حتمی و صددرصد 

که خود را   یاکثر کسان  انیو آنچه اکنون در مشدن به آن است.  میزان زیادی نزدیک 

در مورد   ژهیوبه  مسئله نیا ظاهراًو طور ناشایسته غایب است ـ به نامندیم ستیمارکس

از این  که    ایحوزه   است.  یکیالکتیتفکر د  یی و قابلیتتوانا  ـاقتصاددانان صادق است  

  ی کیالکتید  یرابطهـ  رابطه  به آن وارد شده است، سپهر    بیآس  ن یتربیشاحتماالً    مسئله

ن  مایکه موضوع بخش بعد  برنشاند، امری  عملو    هی نظرآن را بین    است که مارکس  ـ

 ست.ا

 . گام هفتم: پیوند میان نظریه و عمل7

تفکر   یاصل  یها از نشانه  ی ک ی  ستین  پذیرک یتفک  فیآنچه که بدون تحر  کیتفک

آن را   ینمونه   نیتراست که مخرب   عملو   نظریه  نی ب  تفکیکاست، و در    یکیالکتی دنا

 یطیدر مورد شرا  د یبا   امر  نی، ااز درون با هم مرتبط است  زیچ  اگر همه  رایز  .میابییم

سبت  نچگونه  و    فهمند،یم  طیشرا  نیآنچه در مورد ا  کنند،یم  یکه مردم در آن زندگ

امر    نیرسد ایکه به نظر نم  یی در جانیز اتخاذ شود.     دهند،واکنش نشان می  هابه آن 

وجود دارند که    یموارد  ط،یشرا  نیا  انی معناست که در م  نیصادق باشد، معموالً به ا

از انواع   های متقابلکنشحال، با گذشت زمان و  نیا   با؛  تداخل دارند  پیوندها  جادیدر ا

 به تغییر منجر شود. تواند یم ی مذکورمسئلهمختلف، 
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و عمل دارد    نظریه  نیب  یروابط درون  یبرقرار  یبرا  یگرید  روش  چنینهممارکس  

کنند، است.  در کارش ورود میکه    یی هاانسان  یبا همه  اشمواجهه   ینحوه  برآمده ازکه  

مدر   بر  پیشگفتارش  »ب  میآموزیم  ،ه یسرما  یکمجلد  آغاز  جایی  افراد  هکه  تا  تنها   ،

به  که  پرداخت  مقولهخواهیم  انسانیِ  تجسم  مناسبات عنوان  تجسم  اقتصادی،  های 

 کهنیا  یجابه.  (Marx [1867] 1958: 10)باشند«    طبقاتی و منافع خاص طبقاتی

انتزاع   یاها را به گونه، او آنکندتر از آنچه که هستند رفتار کم  یزیعنوان چبا مردم به

  اند،یضرور  ا کنیم ممکن یمیاز ما فکر    یاریاز آنچه که بس  تربیش  اریکه بس  کند یم

  ی هامقوله تجسم انسانیِ»سوی به مانخود و امتداد بسط نیدر ا  قاًیاما دقشمارد. برمی

که از آنچه را    تربیشها  است که ما انسان  «یطبقات  مناسبات و منافعتجسم    ،یاقتصاد

نظام سرما نابودد  نیزو    یدارهیدر کارکرد  با    .می ابییم   م،یکنیم  اش سهیمیینها  یر 

برا  ، معدودینسبتاً    هایاستثنا ما    یکه در جامعه  ی تر مهمکم  امور  یو سپس عمدتاً 

 کند. ی« م آشکار و رونمایی» هیسرماکه مارکس در  اندیروابط اصل نهایگذرد، ایم

جایگاه    مفرطتحت فشار    ، که کل طبقاتانجامد  می  یزیبه چ  عمل ،  سخن کوتاه

در شرف انجام    ای   دهند،یها انجام ممرتبط با آن  یو منافع طبقات  ،نظام در    و کارکردشان

را    منافعو    طیشرا  ن یاما ا  . برندیشدت رنج مانجام ندادن آن به  لیبه دل  ای آن هستند،  

از بازتاب    شود،[ اما ی ]یافت میدارهیسرما  یواقع   یای در دن  یقیناً   افت؟یتوان  یدر کجا م

در    ییجا  چیهشود.  ی نیز یافت میدارهیکارکرد سرما  یمارکس از چگونگ  لیآن در تحل

را با وجود   سمیو مارکس  یدارهیسرما  ، یعنی وجود ندارد که هر دومرتبط  نرونظام ازد

 و عمل ارائه   نظریه  نیب  یعموم  زیکه توسط تما  اییگسستگ  یتفاوت آشکار در نوع، برا

 شود، متحد کند. یم و نمایان

  بنیادین   ییعنوان جداکه مارکس آنچه را که اکثر مردم به  هست  یسوم  روشهنوز  

مکرر او از مفهوم   ی و آن استفاده  ، دهدپیوند میبه هم    کنند تلقی میو عمل    نظریه  نیب

 شود. خود کردن درک میبه معنای چیزی را ازآنِ معموالً  «تصاحب« است. »تصاحب»

امار از »  نیکس  تا تمامیِتعمیم میرا    «تصاحب استفاده  ما در    هایکنش  دهد 

به رشد و   باارزشیچیز که  امری، را در بر گیرد گانهحواس پنج های ی کنشجهان، حت

ا  لیدخ  یهاتیفیک  یتوسعه    حس  چنینهم  ب،ی ترتدین  بافزاید.  می  ها کنش  نی در 
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رساند.  میزمان،    گذردر    یدر نوع انسان را، حت  یذات  مهمِ   ظرفیت  کیبه    دنیبخشتحقق 

ا  اما در  و  جانیآنچه  توجه  ا  یژهیمورد  از    نیماست  استفاده  در  مارکس  که  است 

مجزا  یهادهیعنوان پدها( را به)کنش عمل( و هادهی)ا هینظر وه،یش نی« به اتصاحب»

   . کندینم  یو مستقل تلق

ظرفیت و گنجایش داشته ای که  و عمل به همان اندازه  نظریه  نیب  یدرون  یرابطه 

تیک توأم است، الکیکه با د  استتر«  بزرگ   ری»تصو  یهانسخه  نیاز پربارتر  یکی  ،باشد

وارد مدار    زیرا ن  یطبقات   یبلکه مبارزه  ، یطبقات   یو آگاه   ی تنها طبقات، منافع طبقاتنهو  

بر    شانرات یبا تأث  نبنابرای  ـ و  شانکنشبرهمدر    توانیها را م آن   یهمه  کند.یخود م

به آنچه    .افتی  کند،یو عمل فراهم م  نظریه  یِکیالکتیکه وحدت د  فضایی  در  ـ  گریکدی

فزا می  یاندهیطور  که  وضوح  است  این  جستجو  اشفشاریپابا  یابد   ر ی»تصو  یبر 

و  بزرگ که  نداروجود    زهایچبرخی  آن،    روی  کارکردن  یبرا  هایی روش  افتنیتر«  د 

کارگر خواهند    ]بعد از پایان تحصیل[  شانتربیشکه  ) جویان  با کارگران و دانش  میتوانیم

 مندتر باشد. ها ارزشآن  یبرا کیالکتی که از د م یبگذار انی شد( در م

ـ انگلس  از  مگر  نمایندگی  به  بود(  مارکس   وقتی  تازه درگذشته  و خودش   )که 

م بود،  ـکرد  یصحبت  نگفته  را  که    یوقت   این  کرد  که  ستیالیماتر  کیالکتی د»ادعا  ی 

و هم عمل را   نظریهکه هم  ما بوده است« سالح  برّاترینو ما کار   ابزار نیبهتر ها سال

 .(Engels [1886] 1941: 44) ؟]تأکیدات از من است[  دهدیم  وندیبه هم پ 

 . گام هشتم: بازگشت به گام اول و ازنو شروع کردن8

د  یواسطه بهگام  بهگام  یسفر  درخوانندگان    ساختنهمراه اگر     یکیالکتیروش 

به    یگام بعد  ،حفظ کنیمرا نسبتاً ساده    زیامکان را داد که همه چ  نیبه ما ا  ، مارکس

ازدرون با هم  ها  آن  یکه همهنظر به این  شود. یمربوط م  ها گام  نیاکنش  برهمی  نحوه

  یی ها کوشش  . بردسر میبه  ها گام ریبا ساکنش  در برهمابتدا    همان از  گام ، هر اندمرتبط

  چیصورت گرفت، اما عدالت کامل در مورد ه  هاکنشبرهم  نیاز ا  یبرخ  حیتوض  یبرا

به    شرح  نیا  انیکه هنوز در جر  یبه موارد  دید نسبتزاویه  رییها بدون تغاز آن  کی

نرسآن  به    بود.   نخواهد  اجراقابل  م،یبود  ده یها  توجه  ایبا  محدود  ما    ن فضای  مقاله، 

 .دیکن  آزمونآن را    دی و با  د یتوانیم  شما. اما  به انجام این کار برآییم  م یتوانینم  چنانهم
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های  گام،  دیدتانزوایه عنوان  و عمل، به  نظریه  نیب  ی، رابطهگام هفتمبا استفاده از  

  نیاز ا  ک یرا از هر  تان  اجمالیبررسی  خود    یتا به نوبه  دیکنبازبینی  را    یک تا شش

کار،  .سازید  یغن  هاگام همین  انجام  بهاز    با  ششم  خودزاویهعنوان  گام   ی برا  دید 

را  یدارهیاست که سرما ن یهدف ا . دیاستفاده کن رهی و غ  5تا   1های نظرافکندن به گام

  یکه تنها زمان روشن و تشریح کنیم    را  یتا روابط  ها نظاره کنیم سویه   نیا  یاز همه

قرار    یمختلف مورد بررسهای  زاویه  نیدرک کرد که از ا  و جامع  طور کاملتوان بهیم

   د.نریگ

از روش مارکس،  تر  و فهم ژرف  یابی به درکدستعالوه بر    و ممارست  نیتمر  نیا

  است که  ییجا  نی بخشد، و ا  ارتقا  زین  یکیالکتید  اندیشیدنِ  یشما را برا  یی توانا  د یبا

ـ آموزش آن    ،یزیهر چ  یکیالکتید  و بررسی  مطالعه  یها براتالش  نیترموفق  معموالً

 . شودیآغاز م ،دایآموخته  آن از آنچه به و عمل ـچرا که نه؟ 
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بالیبار و پی اتین  آلتوسر،  تا ماهیت    صدددر  1965یر ماشره در سال  لویی  بودند 

ای یا »تازگی انقالب نظری« او را بشناسند، در این حین چاره  1خاصِ اکتشاف مارکس 

مسیری که بسیار دور از ذهن    2که مسیر فلسفی متفاوتی را بپمایند، دیدند جز آننمی

بیهوده سر و کله زدن با متون   ها»پس از سال  طور که آلتوسر بعدها گفت:بود. همان

اجبار تصمیم گرفتیم این متون را کنار  ها ما بهبار راجع به آناسف  معماگونه و تفاسیر

(. آلتوسر، بالیبار  133،  1976بگذاریم و از طریق اسپینوزا تغییر مسیر دهیم« )آلتوسر  

ند که بدون او  توانستند دریابی اسپینوزا چیزهایی را در مارکس میواسطهو ماشره به

هایی که اصالً مطرح داد تا برای پرسشفهم نبود، در واقع اسپینوزا به آنها امکان میقابل

 های غایب کنند.   نشده بود پاسخ بیایند و همچنین شروع به طرح این پرسش

واضح است و منتقدان آنطور که باید و شاید متوجه ارجاع بازگشت به اسپینوزا پر

اند )هرچند که نهایتاً این ارجاعات  شده  (1970)قرائت سرمایه  کتاب    به او در سرتاسر

اند(. آلتوسر خودش صراحتاً اعالم کرد: »ما اسپینوزیست بودیم« را چندان بسط نداده

از چند جهت قابل    قرائت سرمایه(. اما باور به اثرگذاری اسپینوزا بر کتاب  132،  1976)

های  بار به او اشاره شده و فقط برخی از این قسمت   تر از دهتردید است: در این اثر کم

به اثر  این  از  بیرون  اگر  در ضمن  هستند.  اهمیت  واجد  نشانهکتاب  بر  دنبال  دال  ای 

ممکن شده است، از   قرائت سرمایهخوانش آثار اسپینوزا بگردیم که به یاری آن کتاب  

 قرائت سرمایه ز کتاب  شویم. چرا که نه تنها مؤلفان پیش اوجوی خود پشیمان میجست 

 
معرفت.  1 گسست  یک  که  دارد  باور  اولیه آلتوسر  آثار  او  است.  داده  رخ  مارکس  آثار  در  را شناختی  مارکس  ی 

ها و  گرایی قرار داده و در تمامی زمینهاومانیسم یا انسانداند زیرا نظریه تاریخ و سیاست را بر مبنای  ایدئولوژیک می 

ی تاریخ به پروبلماتیک ی شناخت و نظریهشناسی، نظریههای خود از جمله اقتصاد سیاسی، اخالق، زیبایی استدالل

رکس مارکس و پس از آن رخ داده است. ما  1845ای در آثار سال  شود. اما انقالب نظری تازه طبیعت بشر متوسل می

ی تاریخ و سیاست را با تکیه بر مفاهیم جدیدی مانند فرماسیون اجتماعی، نیروهای تولیدی، روابط تولید، نظریه

ی جدید است. آلتوسر این نظریه  ی نهایی توسط اقتصاد، و غیره بنیان گذاشته ها، تعین در وهله روساخت، ایدئولوژی 

 نامد.تاریخ و سیاست را اکتشاف علمی مارکس می 

2  .make a detour    به معنای تغییر مسیر دادن یا دور زدن است وdetour    ،به معنای تغییر مسیر، دور، پیچ

 detourبه تغییر مسیر دادن و    make a detourی انحرافی است. در این متن  انحراف یا مسیر انحرافی و جاده 

 به مسیر انحرافی ترجمه شده است.  
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که    3اعتنایی« اثری درباره اسپینوزا ننوشته بودند بلکه، جز در چند مورد استثنایی، »بی

شد همچنان پابرجا بود. از این رو، الجرم در دوران مارکس نسبت به اسپینوزا روا می 

از مارکس بر مبنای قرائت آثار اسپینوزا    ایگیریم که نه تنها دریافت فهم تازهنتیجه می

سابقه بود بلکه مهمتر از آن، آثار اسپینوزا هنوز به معنای واقعی کلمه مورد مطالعه بی

قرار نگرفته بودند. آلتوسر، بالیبار و ماشره هر سه مستقیما به او پرداختند اما نه در آن  

در باب اما غنی خود با عنوان ( در فصل مختصر 1976زمان بلکه بسیار بعدتر: آلتوسر )
کتاب    اسپینوزا انتقادیدر  خود  در  )جستارهایی  ماشره  کتاب  1979،  در  یا  (  هگل 
و شماری از جستارها من جمله   اسپینوزا و سیاست( در کتاب  1985و بالیبار )  اسپینوزا

اورول“ “اسپینوزای ضد  مهم  فهم    جستار  که  تصور  این  مجله(.  از  )در همین شماره 

ز خالل آرای اسپینوزا صرفا از آن جهت امکان داشت که وی سلف مارکس بود  مارکس ا

تر( را طرح کرده که بعدا مارکس آنها  هایی ابتدایی )و در نتیجه ساده و بنابراین مضمون 

تر یا حتی زیر و زبر کرده است، تصور درستی نیست. چنین  را در پروژه خود پیچیده

نیست بلکه حاکی از بازگشت به نقطه  مسیر انحرافی    گرای به هیچ وجه نمایانوارهطرح 

به مارکس منتهی   آغاز و  اسپینوزا  از  از سرگیری یک مسیر خطی است که  شروع و 

شود. اگر بتوان به یاری اسپینوزا، نه در مقام جد یا سلف مارکس، بلکه اسپینوزایی می

پاسخ آنها از  کرد کهای مطرح  شود پرسشهای تازهکه له یا علیه مارکس بکار گرفته می

انتهای کتاب   اندازه می  سرمایهابتدا تا  از »کالبدشناسی  پراکنده است، به همان  توان 

انسان به مثابه راهنمایی برای کالبدشناسی میمون استفاده کرد« یعنی اسپینوزا را در 

ی  ی تحقق بالقوگمنزلهپرتو مارکس فهمید. اما فهم اسپینوزا به میانجی آرای مارکس به

مثابه پاسخ  تواند بهاز پیش موجود نیست بلکه به این معناست که چیزی در اسپینوزا می

شود اما تنها پس از آنکه امکان طرح پرسش مربوط به آن میسر شود. کاشف به تلقی  

از مرگ اسپینوزا در هم  4آیی عمل آمد که امکان طرح این پرسش سیصد سال پس 

 
“ استفاده شده که به معنای “از رواج افتاده یا پیش پا افتاده است“، با dead dogدر متن انگلیسی اصطالح “.  3

 اعتنایی قرار گرفتن“ هم استفاده کرد.  توان “مورد غفلت واقع شده، یا مورد بیتوجه به محتوای متن می

4  .conjuncture  یکی از مفاهیم اساسی در دستگاه فلسفی آلتوسر و در سنت مارکسیستی است که خود  . این واژه

ترکیب در  واژه  این  است.  دقیق  بسط  و  شرح  مانند  نیازمند  مختلفی   ،historical conjunctureهای 
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واکنش متقابل مارکس و اسپینوزا به یکدیگر به سبب  نظری بسیار متفاوتی فراهم شد.  

 آورد.  وجود میشان کماکان اثرات مهمی بهمندی و نابرابری مواجهه تعارض

آلتوسر ) گمانبی به قول  را  اسپینوزا  آور عصرانش وحشت( »برای هم1976آنچه 

فلسفهمی ماتریالیسم  مهمساخت«  از  »یکی  که  بود  او  درسی  لحاظ ترین  به    ها 

نظر باشیم  گذاری بود که جهان تاکنون شاهد آن بوده است«. اما اگر با ماشره همبدعت

بلکه شیوه نیست،  دانش  نیست، مجموعه  نظریه  نیست،  »آموزه  ماتریالیسم  از که  ای 

ی فلسفه ی که ابژه"واقعیت"روی است، ماتریالیسم نه  ای از پیش مداخله است... شیوه

اش  فی است که در پیچیدگی انضمامی تعارضات درونینیست، بلکه خودِ میدان فلس

(، آنگاه مجبوریم تعارضات خاصی را که به مداخالت  137،  1983شود« )ماشره  فهم می

 بخشد توضیح دهیم. اسپینوزا خصلت ماتریالیستی می

نظام اینگونه  اسپینوزا  مانند  متفکری  نظری هیچ  آپاراتوس  برچیدن  به  اقدام  مند 

ب   5تعالی  ضدیت  اندیشهو  هیچ  البته  است.  نکرده  آن  تعالیا  نظام    6گرایی  یا  جامع 

که   نیست  کار  در  بلکه  تمامیبهمنسجمی  شود  سلسله طرد  با  ی آپاراتوسی 

ای که  شود زیرا مجموعه ای از مواضع معین داریم که دائما دچار تحول میپیوسته همبه

یابی ندارد. اسپینوزا با رد کلیت  است و امکان  این مواضع را دربرگرفته مشخصاً متعارض

استداللتک از تفکر تعالیتکِ  گرا شکل گرفته امکان پیدایش چیز  هایی که در دفاع 

قابل تصور بود. او برای منکوب  کند، چیزی که تا پیش از این غیرای را فراهم میتازه

از آن نشان دادن خطرات کارکرد   تر )و مهم  8و ایدئالیته  7کردن مفاهیم تعالی، معنویت

 
theoretical conjuncture، philosophical conjuncture  در است.  رفته  کار   conjunctureبه 

شوند که از دل برخورد تفاوت و نیروهای متناقض، متعارض و نابرابر مختلفی با یکدیگر مواجه میهای مزمانمندی 

 شود.  آنها با همدیگر روابط ضروری مشخصی حاصل می
5. transcendence 

6  .transcendental  باید توجه داشت که کانت بین دو واژه .transcendent    وtrancendental   تمایز قائل

می می استفاده  استعالیی  معنای  در  را  دومی  و  متعالی  معنای  در  را  اولی  متن شود.  این  کل  در  اما  کند. 

transcendental    یاtranscendentalism  بندد ندارد بلکه صرفا صفت ارجاعی به مفهومی که کانت بکار می

transcendence ارجاع دارد. گرا یا مبتنی بر تعالی است و به تفکر تعالی 
7. spirituality 

8.  ideality  .مقصود هر شکلی از تفکر است که در برابر جهان مادی، به جهان ایدئال، متعالی یا روحانی قائل است . 



 

 
 

 الله عرب   یوارن مونتاگ / ترجمه  615

ها مداخله کند و به همین دلیل  این مفاهیم( مجبور است همزمان در بسیاری از زمینه 

او خود بر این تعارضات  مجموعه آثار است که آثارش دچار ابهام و آشفتگی شده است. 

ی  ولیه دهد: سه اثر از آثار مهم او هیچ گاه کامل نشدند )دو اثر از دوران اگواهی می

(.  ی سیاسیرساله، و آخرین اثر او،  اصالح فاهمه  رساله درو    ی مختصرهرسالهفعالیت او:  

پیش از مرگ اسپینوزا کامل شده اما پس از مرگ او در    اخالق رسد کتاب  نظر میبه

ی  رسالهمنتشر شده است. تنها کتابی که در زمان حیات او انتشار یافت    1677سال  
های آن از جهات مشخصی رنگ و بوی  که زبان و ایده  [1]بود  (1670)سیاسی    –الهی  

العمل عنوان عکساسپینوزا را صرفاً به  مجموعه آثارتوان ناتمام بودن  مصالحه دارد. نمی

تر از آن ( بلکه مهم1952به تهدید خارجی به آزار و شکنجه در نظر گرفت )اشتراوس  

پروژه درونی  تناقضات  اوست،تأثیر  خود  فلسفی  و    ی  نکرد  برطرف  که  تناقضاتی 

  اخالق توانست برطرف کند. همین احتماالً یکی از دالیلی است که او اثر مهم خود  نمی

را با استفاده از روش هندسی تألیف کرد و بدین ترتیب همزمان خشونت ضروری متن 

 کرد.  را تأیید میرا نفی و با تالش ناموفق برای تقلیل این خشونت به نظم آن

ک است:   اخالق تاب  شروع  غریب  و  عجیب  بسیار  ماتریالیست  فیلسوف  یک    برای 

گوید. اما از قضا دقیقاً با صحبت از خداست  سخن می  De deoظاهراً اسپینوزا از خدا  

خداپرستی قائل شدن  9شرط ضروریشود.  که اولین تأثیر ماتریالیسم اسپینوزا محقق می

شود:  ی تمایز میان جوهرها درک میه منزلبه تمایز میان خالق و خلقت اوست که به

مادی و جهان مادی. این دو جوهر صرفاً متمایز نیستند بلکه یکی از آنها از خدای غیر

مراتبی  نظر منطقی و زمانی مقدم بر دیگری است. بنابراین نه تنها جهان به شکل سلسله 

افالطونی باشد    10مُثُلی واقعیت از سر منشاء )چه  نظم یافته است بلکه به نسبت فاصله

شود. طبیعت )با ساخت  ها( از ارزش آن کاسته می نزد نو افالطونی  خدایا    واحدچه  

مراتبی درونی خودش( نه تنها برای وجودش بلکه برای جوهر، معنا و حقیقتش سلسله 

متکی به چیزیست که بیرون از آن، فرا یا ورای آن قرار دارد. بنابراین ماده اصالً جوهری 

 
9. sine qua non 

10. eidos 
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بلک بیان نیست  بیشتری است. جهان    12یا تجلی   11ه صرفاً  چیزیست که واجد واقعیت 

شود.  گونه که هست یعنی صرفاً در وجه ایجابی موجودیتش شناخته نمی مادی همان

می منحل  را  جهان  مادیت  هرمنونیکی  عمل  یک  از  آغاز  با  شناخت  تا  برعکس  کند 

ا با  آپاراتوس نظری  این  آورد.  را فراچنگ  پنهان  پیوند میان مؤلفهحقیقتی  های  یجاد 

آنها متوجه تمایز میان جوهرها است، تمایزی که به ما امکان   اش و تعیین جایسازنده

واقعی آن  سطوح واقعی یا غیری  تر یا حتی دربارهتر یا بیشی واقعیت کمدهد دربارهمی

 صحبت کنیم. 

یت است که اسپینوزا زدایی« استراتژیک از واقعاین »واقعیت دقیقاً در مخالفت با

کند. اما الزم است از ابتدا خاطر نشان کنیم  دریافت خاص خود از خدا را وارد میدان می

سلسله  نظم  کردن  وارونه  از  اسپینوزا  میکه  امتناع  واقعیت  با  مراتبی  موافق  و  کند 

های مشخص ماتریالیستی نیست که حاضرند بگویند نظر به اینکه زمانی ماده به جریان

که چنین شد حال باید صرفاً فکر را به ماده تقلیل دهیم. چرایا فکر تقلیل داده میروح  

ایدئالیستی خود هموارهطرح  با همتای  اما  عقیده  ای اگر چه ادعای ماتریالیستی دارد 

واقعی واقعیت به خودی خود قابل شناخت نیست بلکه  است که قسمت پدیداری یا غیر

ک است  شناخت  قابل  زمانی  واقعیفقط  چیزی  در  و  بازبماند  داشتن  وجود  از  از  ه  تر 

خودش منحل شود )یا به آن »تقلیل« یابد(. خدای اسپینوزا یک ابزار مفهومی است که 

شکل از  سلسله مانع  نوع  هر  هستیگیری  چه مراتب  ایدئالیستی  چه  شناسانه، 

رده )و در حین  ای را که از سنت پل اقتباس کشود. اسپینوزا جمله »ماتریالیستی«، می

»“هر چیزی که هست در خدا  کند:کلی تغییر کرده( به ضد خودش تبدیل میاقتباس به

بخش اول،    اخالق هست، و بدون او ممکن نیست چیزی وجود یابد یا به تصور آید«. )

(. اگر هر چیزی که هست در خدا هست و بخشی از خداست، پس هر چیزی 15قضیه 

واقعیت دارد. چرا که قابل تصور نیست که خدا   اندازه  به یککه هست واقعیت دارد و  

هایی از او دارای واقعیت بیشتری از دیگر که بخشبتواند با خودش نابرابر باشد یا این

شود. ممکن نیست دو جوهر در جهان وجود داشته  غیرممکن می  13ها باشد. ثنویتبخش
 

11. expression 

12. emanation 

13. dualism 
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از دیگری با خدا داشته باشد.    تریتر یا بنیادیباشد که یکی از آن دو ارتباط مستقیم

به  نیست جوهری  »ممکن  زیرا  باشد  داشته  وجود  یک جوهر  از  بیش  نیست  ممکن 

(. برای حفظ این  6بخش اول، قضیه    اخالق ی جوهری دیگر پدید آمده باشد« )وسیله 

تصور که خدا علت جهان است باید این تصور را کنار بگذاریم که خدا اساساً از جهان  

کند.  ای است که خلق مییا روح و فکر نابی است که کامالً متمایز از مادهمتفاوت است  

صرفاً صفات    15و بُعد  14»فقط یک جوهر وجود دارد، مطلقاً نامتناهی«: خدا. بنابراین، فکر 

جوهری واحد هستند که جهان متقوم از آنهاست و هر دو به معنای دقیق کلمه به یک  

ه ممکن نیست بعد یا ماده به فکر تقلیل یابد فکر هم  اندازه واقعیت دارند. همانطور ک

یا   بازتاب  مثابه  به  فکر  آوردن  در  تصور  به  یابد.  تقلیل  ماده  یا  بعد  به  نیست  ممکن 

بازنمایی صرف ماده برابر است با سلب کردن فکر از مادیت آن و بدین ترتیب وارد کردن  

ینوزا فکر و بعد در »موازات« شکلی از غیرمادیت یا وجود ایدئال به جهان. به زعم اسپ

ناپذیری از واقعیت برخوردارند و قابل فهم هستند. به  هم هستند و هر دو به طور تقلیل

بخشی« به جهان زدند.  اش به او اتهام »مادیتزدهعصران وحشت همین دلیل بود که هم

 و حق با آنها بود.  

در صورت احتماالً نهایی تعالی  که  اما آیا خود مفهوم خدا دالّ بر تعالی نیست ولو این 

آیا ممکن نیست این جوهر واحد به مثابه ذات درونی    ماندگاری مطلق باشد؟یعنی درون

)به کمال  اصل  اوسیاییا  مثال،  همه  16طور  که  باشد  ساکن  جهان  در  ی ارسطویی( 

موجودات جهان در تالش برای تحقق آن باشد؟ در این صورت این ذات یا اصل کمال  

 پیش از تحقق خود در هیئت وجودی بالقوه وجود خواهد داشت )یا حتی به ضرورتاً

نامعقول انتظار  نحو  در  مدام  احتماالً  که  داشت(  خواهد  وجود  وجودش  از  پیش  تری 

تحقق یافتن است و چنین تصوری با مفهوم خدا مغایر است. »عدم توانایی برای وجود 

 17ی وجود داشتن به معنای قدرت« داشتن به معنای ضعف است و برعکس توانایی برا

 
14. thought 

15. extension 

16 ousia  یعنی ذاتessence 

 ی محسن جهانگیریجرح و تعدیل در ترجمه . 17
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، برهان سوم( بنابراین »خدا یا جوهر که متقوم از صفات 11  ی، قضیهاخالق )بخش اول  

نامتناهی است و هر یک از آنها مبین ذات نامتناهی و سرمدی است، بالضروره موجود 

که هنوز محقق نشده و    (. وجود بالقوه وجودیست11، قضیه  اخالق است« )بخش اول  

بنابراین با تصور قدرت و کمال خدا مغایر است. خدا فعلیت محض است، جوهریست 

 که ذاتش بالضروره محقق شده است.

اُس و اساس تصور خلقت وارهولی در این صورت برای طرح  ی علت و معلول که 

به لحاظ  کند مقدم نباشد )چه  اگر خدا بر چیزی که خلق می  آید؟است چه پیش می

تر خالق آن قلمداد  توان او را علت آن یا به عبارت دقیقمنطقی چه زمانی( چگونه می

ی  طرح این مسئله در نظام فکری اسپینوزا از آن جهت است که سخن گفتن درباره  کرد؟

از( وجود جهان بی خاطر معنا و نامعقول است. به وضعیتی مقدم بر )و بنابراین خارج 

یافتگی است.  فعلیتاحت خارجی ندارد: جوهر نامتناهی یا خدا خودکه خلقت هیچ سآن 

باشند اما این واژه را نباید در معنای    18خودتوانند علتبنابراین، خدا یا طبیعت فقط می

علتی نخستین نه پیدایش علت از وضعیت بیناپذیری فهمید وگرمنفی آن یعنی تعین

خود است. اقتضای ضرورت طبیعتش علتعلت نیست بلکه به  شود. خدا بیممکن می

جا که خدا یا جوهر نامتناهی و سرمدی، تحقق دائمی ذاتی است که وجودش  از آن 

 19ای آرخه مستلزم تحقق است )ذات همیشه پیشاپیش تحقق یافته است( هیچ مبداء یا  

نخستین، جهان را محکم و تثبیت کند: »خدا  برای چیزها وجود ندارد که مانند ذات

ی ، قضیهاخالق ی اشیا است، نه علت خارجی آنها« )بخش اول  همه   20ماندگار درونعلت  

استراتژی18 نام  باشد  مفهوم  یک  آنکه  از  بیش  اسپینوزا  خدای  از  (.  که  است  ای 

آوردن کند و در عوض به مفهوم درآمدن هر شکلی از تعالی در نظریه ممانعت میپدید

 که متناقض جلوه کند. سازد ولو اینجهان را ممکن می مادیت

می  این  از  فراتر  اسپینوزا  میاما  )رود.  هگل  مانند  ( جوهر 90-252،  1974توان 

  21واحدمثابه  ها در نظر گرفت، جوهر بهاسپینوزایی را صرفاً در حکم نفی تمام جزئیت 
 

18. self-caused 

19. arche 

20. immanent  .محسن جهانگیری به “علت داخلی“ ترجمه کرده است . 
21. One 
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ی نزد فالسفه 22وجودکه وحدت یکدست آن انتزاعی است و در نتیجه مانند  نامتعینی

عنوان توان وحدت جوهری را به طور میسازد. همینرا برمی  23الئایی، »نامتناهی کاذب« 

»بیانگر«  به  24وحدت  تصور که جهان جوهریست که  این  ی صفات  وسیله قرائت کرد. 

گویی شکل    ]نامتناهی مبیًن و مُظهر ذات جوهر استصفات  [شود«  نامتناهی »بیان می

ی خلقت همدست است که با ایده  شناسانه استمراتب هستیدیگری از بازتولید سلسله

ضرورتا مقدم بر بیان    ]جوهر [شود  (. به خاطر آنکه چیزی که بیان می1968)دلوز،  

و تنزل آن وابسته آن است. عالوه بر این، بیان هم به جوهر و هم به تقلیل    ]صفات[

تنها به  شود: هرگونه موجودی نه معنی و موهوم میاست. خود مفهوم موجود جزئی بی

همانی  جوهر بلکه به موجود جزئی دیگر قابل تقلیل خواهد بود و جزئیت موجود در این 

صرف امکان تقدم جوهر به صفاتش یا حتی خارج    شود. در واقع،مطلق جوهر حل می

زند، البته بدون دنگ و فنگ  گرا دامن میها به بازگشت تفکر تعالیبودن جوهر از آن 

 الهیاتی آن.  

»مسئله که  نیست  صفات«،شکی  پیچیده  25ی  از  یکی  ماشره،  تعبیر  و  به  ترین 

ست که انگار متن در  است: تنها در این مورد ا  اخالق ترین موضوعات کتاب  تعارضپر

می عمل  خودش  ضدّ  بر  خشونت  و  نهایت  تصاویر  از  آپاراتوسی  نتیجه  در  و  کند 

کند که خود ناتوان از برآورد معنای کامل آنهاست. با دنبال کردن  هایی تولید میاستعاره

( گوئرول  مارشال  مثل  )1968خوانندگانی  ماشره   ،)1979( نگری  آنتونیو  و   )1982  )

ای پی ببریم.  ی صفات با جوهر در کار اسپینوزا به موضوع کامالً تازهابطه توانیم از رمی

 رسد:  های اسپینوزا به نتایج زیر میماشره از استدالل

نمی دیگر  جوهر اوالً،  از  خارج  که صفات  یقین گفت  و  قطع  به  توان 

مثابه عناصر یا دقایق مقوّم جوهر در آن حضور دارند. فراتر صفات به  هستند:

 
22. Being (to on) 

23. bad infinity 

24. expressive 

 ای با همین نام دارد. ماشره مقاله. 25
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ای برقرار آن، اگر اصرار داریم که بین جوهر و صفات یک نظم سلسله  از

جوهر بر صفات قطعی نیست بلکه صفات باید مقدم بر    تقدم کنیم، دیگر  

ذات علّی  ی قوام جوهر هستند و کارکردی بهجوهر باشند چرا که آنها الزمه

 (. 114، 1979در فراشد قوام آن دارند )ماشره 

توان گفت جوهر یابد، لذا نمیکه مبین آن هستند وجود نمی  جوهر بدون صفاتی

تواند مقدم است، برعکس، تنها از رهگذر بیان است که جوهر می ]صفات[بر بیان خود 

ناپذیری واقعیت دارند  طرز تقلیلتنها صفات بهگیریم که نهرو نتیجه میاینوجود یابد. از

بهره هم  صفات  کثرت  اسبلکه  واقعیت  از  غیر  مند  بنابراین  و  )این  قابلت  تقلیل 

انتزاعی و نامتمایز بودن جوهر اسپینوزایی  گیری در نقض اتهام هگل است مبنی برنتیجه 

برمی را  کاذبی«  »نامتناهیت  علت  که  خدا  یا  جوهر  که  معناست  این  در  سازد(. 

زیرنهادیدرون آن  دیگر  جوهر  است؛  صفات   26ماندگار  از  کثرتی  زیر  در  که  نیست 

متناهی قرار بگیرد و آنها را وحدت ببخشد. بلکه جوهر همان کثرت نامتناهی است،  نا

انجامی.   نه  دارد و  آغازی  نه  فراشدی که  نامتناهی است،  با صفات  فراشد قوام جوهر 

نامتناهی )ماشره   اسپینوزا توجه خود را به جای مفهوم وساطت )مفهوم هگلی( به قوام

کند که به یاری آن تحقق وحدت در کثرت ی( وحدت معطوف م1982؛ نگری  1979

ی نفی جوهر در وحدت نیست بلکه خود مقوّم منزله تنها بهشود، کثرتی که نهممکن می

نتیجه -جوهر)شرط خود در  است.  توجه، ممکن  سازی جوهر(  تغییر در عطف  این  ی 

یک  ماندگار وساطت که در هیئت  ی تعالی درونواسطه نیست که تکثر وجود بالفعل به

 کند، رفع شود و وحدت یابد.  ی برتر عمل میوهله

ی چیزها هست و هر کدام از آنها طور مساوی در همهماندگار بهخدا یا علت درون

با آن دارد.    27ذاتی است که تماماً درون وجود بالفعل خداست و حدود و ثغور یکسانی 

ی کمال  قضاوت دربارههیچ هنجاری خارج از امر موجود در کار نیست تا معیاری برای 

 یا نقص، بسندگی یا نابسندگی چیزها فراهم کند: 

 
 نهاد است.  ایستا یا زیر در یونانی که به معنای زیر hypokeimenonیا  substratumمعادل . 26

27. coextensive 
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ها بر حسب عادت، از اشیای طبیعی هم، مانند اشیای مصنوعی  انسان

دارند و چنین  های آن اشیا منظور میسازند و آنها را نمونه تصوراتی کلی می

د( هم  کن انگارند که طبیعت )که از نظر آنها بدون غایت هیچ کاری نمیمی

عنوان نمونه در نظر دارد. بنابراین وقتی که در طبیعت در کار خود آنها را به

ء دارند کامالً سازگار  ای که از آن شیبینند که با آن تصور نمونه شیئی می

ء مذکور  کنند که طبیعت اشتباه کرده و راه خطا رفته و شینیست فکر می

 ، پیشگفتار(. اخالق را ناقص گذاشته است )بخش چهارم 

دانشی که بر تصورات کلی و هنجارهای متعالی بنا شده باشد اصالً دانش نیست 

بلکه طرد اخالقی چیز موجود به نفع الموجود است. در نظام فکری و فلسفی اسپینوزا 

بین کمال و چیزی که هست اختالفی نیست: »مقصود من از واقعیت و کمال یک چیز 

شود و جای  ای و هنجارها ناپدید می(. تصورات نمونه 6  ، تعریفاخالق است« )بخش دوم  

 دهند.  خود را به ایجابیت محض امر حاضر و بالفعل می

به همین منوال، برای عالم یا هر چیزی که در آن هست غایت یا علت غایی وجود  

ندارد که هم در حکم مبداء باشد و هم مقصد. بر اساس چنین تصوری در مقابل چیزی 

 دای از آن غایتی در کار است.  که هست و ج

دهد،  ما نشان دادیم که ... طبیعت هیچ فعلی را برای غایتی انجام نمی

خوانیم، با  زیرا موجود سرمدی و نامتناهی که ما آن را خدا یا طبیعت می

اول(...  16)قضیه    کندهمان ضرورتی که وجود دارد عمل هم می ، بخش 

لذا، دلیل یا علت فعل خدا یا طبیعت، با دلیل وجود او یکی است و همیشه  

یکسان است؛ پس همانطور که وجود او بدون غایت است، فعل او نیز بدون  

غایت است، نه وجودش را آغاز و انجامی است و نه فعلش را )بخش چهارم 

 . اخالق ، پیشگفتار(

شود. »وجود هایی موجب رد مفهوم حدوث هم میشناسیطرد کردن چنین غایت

آید و یا از علت فاعلی آن ... ممکن  میهر چیز بالضروره یا از ذات و تعریف آن چیز بر 
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علل  سلسله  از  زیرا   ... ما  علم  نقص  به  نسبت  مگر  نامیده شود  حادث  چیزی  نیست 

آن  صورتیوجودی  در  فقط  ما  نداریم«.  آگاهی  عل ها  با  چیزی  ما  که  خیالی  غایی  ت 

علت یا حدوث ابژه یا رخداد صحبت کنیم،  توانیم از وجود بیمطابقت نداشته باشد می

ابژه یا رخدادی که با علتی که به خیال ما مبداء و مقصد آن بوده مطابقت ندارد. از  

تفکر غایت اساس  بر  با غایت  آنجایی که  محور شرط فهم یک چیز مشخص مطابقت 

ناپذیری طارد وجود  دث« قابل شناخت نیستند. نزد اسپینوزا، تعینهای »حااست، ابژه

هر آنچه وجود دارد متعین است. با این حال، تنها پس از جداسازی مفاهیمی    است:

ی دانش و قرار دادن آنها در قلمرو خرافه است )یعنی  مانند علل غایی و متعالی از حوزه

های نامتناهی امر واقع و اشکال نامتناهی  وجایی که امکان فهم آنها وجود دارد( که قلمر

شود )عدم تناهی جوهر فقط با یک شکل از ضرورت  شان مستعد شناخت میضرورت 

 شود(.  حاصل نمی

سازند )مفاهیمی  باید توجه داشت که مجموعه مفاهیمی که مبنای خرافه را برمی

است( آن  مقابل  در  و  جهان  از  خارج  که  کمالی  متعالی،  امر  قبیل  وجه   از  هیچ  به 

علت یا مورد استثنایی  ضروری و بیای از مفاهیم موهوم و ناپایدار و در نتیجه غیرزنجیره 

نیستند که به از نسبت به جوهریت کل وجود )بعد و فکر(  سادگی به دست حقیقت 

میان برداشته شوند. چنین برداشتی با نظام فکری و فلسفی اسپینوزا سخت ناسازگار  

ی خدا نظم یافته است )استدالل ل غایی و به عالمی که مطابق با ارادهاست. باور به عل

اساسی که هم دال بر نقص خداست و هم نقص عالم(، طوری که گویی او مختار بی

مثابه صورتی از دانش در نظر گرفته  است عالم را به نحو متفاوتی سامان دهد وقتی به

این حال همین باور واجد یک وجود متعین    کند، اما با شود احتماالً نابسنده جلوه میمی

 (. 1984و ابژکتیو است )توزل 

ی ایدئولوژی )که خرافه ای از نظریه، خالصهاخالق اسپینوزا در ذیل بخش اول کتاب  

می  نامد(می دست  نهبه  که  کتاب  دهد  در  مارکس  شرح  بر  آلمانیتنها    ایدئولوژی 

می ایپیشدستی  مفهوم  از  ابعادی  در  بلکه  میکند  کندوکاو  آلتوسر  دئولوژی  که  کند 

آپاراتوس سال و  »ایدئولوژی  خود  مشهور  جستار  در  بعد  دولت« ها  ایدئولوژیک  های 

توزل  1971)آلتوسر   به44،  1984؛  می(  بدان  در تفصیل  اسپینوزا  که  میپردازد.  یابد 

دهد.  ی»همه مایلند این باور را بپذیرند« که خدا همه چیز را به سوی غایات خود سوق م
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ای برای یک غایت برتر  مثابه وسیلهکه همگان تمایل دارند جهان مادی را صرفاً بهاین

ها غافل از علت چیزها زاده ی انسان اوالً »همهشود :در نظر بگیرند از دو علت ناشی می

شوند« و در تالش برای کشف علت یک رخداد مشخص در جستجوی علتِ آن علت  می

دهند که هنگام مواجهه با این  پایان علل را آنقدر ادامه میی بیلسلهآیند و این سمیبر

ارادهصحنه راهی نمی ی خدا یعنی »پناهگاه  یابند مگر پناه گرفتن در باور به تناهی 

ی آزاد یا عمل »غایت محور« را از آن تر از آن، انسان ارادهجهل«. ثانیاً و حتی اساسی

ها  ی آزاد خودش باور دارد. انسان »از خواهشرادهدهد که به اجهت به خدا نسبت می

کند یا حتی به ذهنش هم  و امیال خود آگاه است اما به علل و موجبات آن فکر نمی

ها تعین بخشیده است.« مسئله فقط کند که علتی به آن امیال و خواهشخطور نمی 

د فردی  آزادی  یا  بشریت  جمعی  آزادی  از  است  بازتابی  خدا  که  نیست  شکل  این  ر 

هنگام مرگ خدا و هبوط انسان از بهشت به زمین حیات ای که به شده آن، آزادیبیگانه

از آن جهت نابسنده نیست که انسانتازه می انگارانه است بلکه یابد. این تصویر صرفاً 

نابسندگی آن در این است که خود این تصویر انسانی که به خدا اطالق شده )یا فرافکنی  

 ست.  شده( اشتباه ا

از محکم این یکی  انسان  آزادی  پیشرفت عقل و  برابر  ترین ودشوارترین موانع در 

ای از آزادی درون دریایی از  ، یا جزیره28تصور است که انسان »حکومتی در حکومت« 

 تعین است. بنابراین،  

اند از ی زندگی انسان نوشته ی عواطف و شیوهاغلب کسانی که درباره

اپدیده که  طبیعی  میهای  ناشی  طبیعت  عمومی  قوانین  بحثی ز  شوند، 

اند که در ماورای طبیعت قرار دارند.  هایی سخن گفته اند بلکه از پدیدهنکرده

 
28.  )imperium in imperio( در کل سنت لیبرالی از هابز تا کانت و پس از او، انسان را خارج و جدای از .

ت“ است و بر تمامی  پندارند که بر عالم طبیعی حاکم است گویی که او “حکومتی در حکومهایی میقوانین و نیرو

 The"اعمال خود قدرت مطلق دارد و به جز خودش هیچ نیروی دیگری او را متعین نکرده است. )برگرفته از مقاله  

Soul is the Prison of the Body": Althusser and Foucault, 1970-1975 )از وارن مونتاگ 
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را آشفته    ]انسان[...آنها معتقدند که   از نظام طبیعت آن  پیروی  به جای 

 دارد )بخش سوم اخالق، پیشگفتار(.   سازد و بر اعمال خود قدرت مطلقمی

این توهم که انسان مختار است تنها با تسلط بر بدن و انفعاالتش چیز متفاوتی از 

شود  شماری برای طرز رفتار و احساسات میخودش بسازد منجر به تدوین هنجارهای بی

ا در اختیار  اندازی رکه در واقع کامالً با انسان بیگانه است. همچنین این توهم دانش غلط

توان اختالف بین آنچه که انسان هست و آنچه که  گذارد که برحسب آن تنها میمی

ارزیابی کرد. بنابراین راه دستیابی به شناخت کافی در خصوص ذهن و   باید باشد را 

انسداد رسیده و اخالق  به  آنها  ایجابی  گرایی جایگزین دانش شده  انفعاالتش در وجه 

که  جای ایناند »بهی ذهن انسان نوشتهکارت، کسانی که دربارهاست. از افالطون تا د 

از آنها تنفر جویند و آنها را  عواطف و اعمال انسان را بشناسند، ترجیح می دهند که 

( کنند«  پیش  اخالق استهزا  سوم،  پیشینه بخش  هیچ  بدون  نظری، گفتار(.تقریباً  ی 

ی آنچه هست به نفع آنچه تخطئه  گرایی و هجویه، یا به عبارت دیگر، اسپینوزا اخالق 

نمی هرگز  یا  مینیست  مردود  را  باشد  آنتواند  زیرا  تفکر شمارد  از  دیگر  نیرنگی  را 

داند. بر اساس این  گرا یا تالشی در جهت انکار وجود ابژکتیو فکر و احساس میتعالی

بدون    تفکر حقیقت نه در چیزی که هست بلکه در چیزیست که باید به آن تقلیل یابد و 

آن واجد هیچ معنایی نیست. نزد اسپینوزا، احساسات و انفعاالت کامالً دارای واقعیت و  

ی علل  واسطههای خاصی هستند و بهتقلیل هستند؛ آنها واجد ویژگیقابل  در نتیجه غیر 

اند. این علل، چه آگاهانه شناخته شده باشند چه نباشند، همان  مشخصی تعین یافته

بخشند. در پاسخ  ه احساسات و قدرت ذهن در نسبت با آنها تعین میعللی هستند که ب

آن بود که اسپینوزا اظهار نیافتگی  به قابل شناخت نبودن معمای اختیار انسان در تعین

دهد که  طور مورد مطالعه قرار میداشت که او »اعمال و امیال انسان را دقیقاً همان

 ، پیشگفتار(.  ق اخالخطوط و سطوح و اجسام را« )بخش سوم 

کند، تسلط ذهن  دقیقاً به همان نحوی که اسپینوزا تسلط ذهن بر انفعاالت را رد می

(. فرض بر این است که هر  8-106،  1985کند )بالیبار  بر بدن را هم از اعتبار ساقط می

کس معلوم  که هیچدهد به تبعیت از فرامین ذهن است در حالیعملی که بدن انجام می

»بدن تنها به اقتضای قوانین طبیعت خودش از این حیث که صرفاً امری    نداشته است
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تواند انجام دهد« )بخش سوم  تواند انجام دهد و چه نمیجسمانی اعتبار شود، چه می

آور مراد  راستی حیرتی بهتوان از این جمله، تبصره( چه معنایی می2اخالق، قضیه  

طور مثال ساخت بنا  به منشاء میل برای بهانسان خودش را )ذهنش را( هم به مثا  کرد؟

فیزیکی که الزمه گیرد. چنین ی تحقق این میل است در نظر میو هم منشاء عمل 

 میل برای ساخت بنا علتی دارد و   ِشود که خودی این نکته میباوری مانع از مالحظه

پارهاین از امور مشخص نه توسط ذهن بلکه توسط سایر  که بدن در انجام  ها  بدنای 

ها(. در واقع، همان نیرویی که  شود )به تعبیر امروزی توسط نهادها و رویهمتعین می

هایت را به دعا  ورزی ذهن ما است، علت فعل بدن هم هست: »زانو بزن، لبعلت میل

 (.  186، 1971بگشا و آن گاه ایمان خواهی آورد« )آلتوسر 

ی شود و تصویر قرینه متعین میبنابراین، مفهوم علل غایی که توسط عاملیت خدا  

مثابه ارباب افکار و اعمال خود، ابزار مفهومی هستند که اساساً مانع  آن، یعنی انسان به

شود. معمایی که بدین طریق شکل گرفته مستلزم شناخت طبیعت و ذهن انسان می

انجام می به دست کسانی  عملی که  است،  تفسیری  »اجازه عمل  ی شناخت شود که 

شان  ی علل اعمال و امیالدر ضمن، توهم عاملیت انسانی مانع تحقیق درباره  دارند«.

است »برای  انتخاب کردهزند که انسان خود شود. توهم اراده به این تصور دامن میمی

الهی سیاسیرسالهجنگد« )اش میاش چنان بجنگد که گویی برای آزادی بندگی ،  ی 

ورزی شان را به عملورزی و بدنشان را به میلپیشگفتار( و بدین ترتیب عللی که ذهن

ی آزاد نمود  گیرد. جهلی که در باور به علل غایی و اراده متعین کرده است را نادیده می

عمل میمی اقتداری  از  حراست  راستای  در  )واژهیابد  مردم  رضایت  به  نه  که  ی  کند 

توانی آنها متکی است.  بر ندارد( بلکه به سکوت و نادیگر هیچ معنایی در  29»رضایت« 

داند علت فکر و عمل او چیست ضعیف که نمیی زمانیگاه به اندازهچرا که انسان هیچ

نیست، او به سبب نیروهایی که درون و بیرون از او قرار دارند مجبور به انجام اعمالی  

که باور دارد ارباب مطلق خویش است،  است که نسبت به آنها آگاهی کمی دارد در حالی

 
29.  consentشوند د، افراد آزادانه و با رضایت خودشان متعهد می. از نظر هابز و الک، که معاصران اسپینوزا بودن

کند و از نظر او رضایت افراد مشروعیتی برای اقتدار  که اقتدار حاکمان را بپذیرند. اسپینوزا کامالً این ایده را رد می 

 کند. حاکمان ایجاد نمی 
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ورزد.  کند و عمل میفکر می  30بطن هیچخدای کوچکی است که هر روز عمرش را در  

کم باشد،  داشته  آزادی  و  خودآیینی  احساس  بیشتر  فردی  چه  درک  هر  به  قادر  تر 

 که بر آن چیره شود.  اش خواهد بود چه رسد به آن بندگی

ی سیاسی اسپینوزا محال است: چرا لحظه به دست دادن طرحی از فلسفه  در این

نه طرحی  چنین  مهمکه  باید  مضمونترتنها  استداللین  یا  فلسفهها  سیاسی  های  ی 

های خاص آن هم  ها و تناقضاسپینوزا را مورد مطالعه قرار دهد بلکه باید به تعارض

هایی که سد راه آن شده را نشان بست ه و بنهایی که گشوداشاره کند، همچنین مسیر 

یا قمار نظری اسپینوزا، [توانیم بگوییم که فرضیات نظری اسپینوزا  دهد. با این حال می

شود  تماماً در سیاست او محقق می  ]چرا که ممکن است فرضیات نامعتبر از کار درآید

هیچ جای دیگری به    )با تمام تعارضات آن، زیرا تناقضات فعالیت فلسفی اسپینوزا در

قابل وضوح  یا  این  تعالی  به  توسل  بدون  اندیشیدن  برای  تالش  نیست(.  رؤیت 

غیر    31شناسی )چه در سطح کیهانی چه فردی(، اندیشیدن از رهگذر پروبلماتیکی غایت

مآبانه چه به شکلی دیگر(، چه  فردگرایی کالسیک )چه فردگرایی مالک  ]پروبلماتیک[از  

 اه دارد؟تبعات سیاسی به همر

وجود آورده  ها را بههایی مشخص و در نتیجه پروبلماتیکی که امکان طرح آنپرسش

تفکر سیاسی قرن هفدهم سیطره دارد: شهروند در قبال جمهور و حاکم آن چه  در 

تعهداتی دارد؟ متقابالً، شهروند و حاکم چه حقوقی مربوط به خود دارند؟ قراردادی که  

کند، چه ماهیتی  جمهور تحت اقتدار یک حاکم متحد میتکِ شهروندان را درون  تک

تواند قانوناً نقض شود؟ چه وضعیتی پیش از این  در چه شرایطی قرارداد مزبور می  دارد؟

 قرارداد وجود دارد و حقوق متناسب با این وضعیت کدامند؟

توان گفت آیا اسپینوزا در این پروبلماتیک شریک است یا نیست. به سختی میبه

کند که ک معنا )اما فقط به یک معنا(، او کوشش خود را در همان زمینی آغاز میی

 
30. ex nihilo 

31.  problematic پروبلماتیک جهان فرد.  یک  فکری  نیست، جوهر  نمی  بینی  نیست.  با یا یک عصر  تنها  توان 

ای از متون موجود در یک دوره تاریخی به پروبلماتیک آن دوران پی برد، بلکه پروبلماتیک همزمان  ی مجموعه مطالعه

کند، مفاهیم و مسائل دیگری را هم از نظر پنهان ای از امور و مفاهیم و مسائل را فراهم میکه امکان طرح مجموعه

 فته از »فهرست اصطالحات« کتاب »در دفاع از مارکس«(. کند )برگرمی
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پروبلماتیک مزبور حدود آن را مشخص کرده است. اما اسپینوزا در فراشد طرح و تالش  

پیشبرای حل دست که  مسائلی  از  برخی  دیگری کم  جای  از  سر  رفت،  آنها  ذکر  تر 

قلمرویی  میدر چشمناپذیر  بینیپیشآورد،  از  که  ناشناخته  و  و  مسائل  آن  انداز 

سابقحل راه معنای  از  متفاوت  کامالً  معنایی  پیشین  میهای  خود  به  اما  شان  گیرند. 

. بلکه،  32شود“وجه »رفع میهیچشود و نه بهمعنای پیشین نه در معنای جدید محو می

ناسازگاری از  با تشویش حاصل  معنا همراه  دارهر دو  دقیقاً  شان همزمان وجود  و  ند 

 [ 2]بودگی فلسفه سیاسی اسپینوزا است.ی خاصزیستی است که مشخصههمین هم

های منفرد  در خصوص حقوق و تعهدات سوژه  ی الهی سیاسی رساله اسپینوزا در  

  شوند ها به آن متعهد میکند که انسانصحبت می  33گوید. او حتی از قراردادسخن می

تا »در امنیت و به دور از ترس« زندگی کنند. چون »هر انسانی به موجب قوانین میل 

(، کارکرد حاکم  16، فصل  ی الهی سیاسیرسالهشود« )به جهتی متفاوت کشیده می

کم برخی از حقوق افراد به او  یابد، حاکمی که باید دستمثابه میانجی ضرورت میبه

ب چیزی  حاکم  این  شاید  شود.  نباشد  منتقل  دموکراتیک  دولت  خودِ  از  یش 

به)»طبیعی نقش دولت  اما  اسپینوزا(،  منظر  از  نوع دولت  ثابت  ترین«  میانجی  عنوان 

است. مشارکت در چنین دولتی وظایف )یعنی تعهدات( اخالقی و قانونی مشخصی را 

کند: او نباید هیچ اقدامی در جهت براندازی یا سرنگونی دولت و  بر افراد تحمیل می

ها اسپینوزا را خارج از سنت هایی از این دست انجام دهد. هیچ یک از این گزارهچیز 

را در برسیاسی تفاوتدارد قرار نمیای که هابز و الک  های خاصی  دهد هر چند که 

 کند.  های هابز و الک متمایز میهای اسپینوزا را از آموزه آموزه 

به چنین همهگزار  اما اسپینوزا به این سنت تعلق ندارد: ای  تباریهایی که ظاهراً 

ای قرار دارند که بداعتش حتی خود اسپینوزا  زنند تحت الشعاع آپاراتوس نظریدامن می

 
32.  superseded  (depassement, Aufhebung آفهبونگ یک مفهوم هگلی است. هگل باور داشت که در .)

شود. آلتوسر پیشرفت تاریخی، وضعیت تاریخی قبلی در وضعیت تاریخی جدید “نفی و حفظ“ یا “رفع“ می   فراشد

داند و در برابر آن از “گسست تاریخی“ در حوزه تاریخ و “گسست معرفتی“ در حوزه  این مفهوم را ایدئولوژیک می

 ر دفاع از مارکس“(. کند. )برگرفته از “فهرست اصطالحات“ کتاب “دپیشرفت علمی استفاده می
33. pactum 
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وجود گاهی از حقایقی که خود به از شود هراندازد و موجب میرا هم به »وحشت« می

توان دید که  ی میراحت تری عقب بنشیند. زیرا بهآورده روی تافته و به قلمرو نظری امن

مغایر    اخالق چگونه مفاهیمی مانند حق و تعهد با مواضع فلسفی مطرح شده در کتاب  

است. مگر حقوق چیزی غیر از هنجارِ )چه مصنوعی باشد چه طبیعی( مقدم بر عمل  

اصلی که بر اساس آن در مورد درستی یا نادرستی عملی داوری   ]چیزی غیر از[است، 

بایست انتخاب کند« یا »بهتر است است از عملی که فرد »میتعهد عبارت    شود؟می

که دیدیم   اما چنان  ندهد.  انجام  است که  »مختار«  اما  انجام دهد  که  انتخاب کند« 

ویژه  کند بهاند را رد میوجود آمدهاسپینوزا مفهوم هنجارهایی که در مقابل امر واقع به

هستند. بنابراین جای تعجب نیست اگر  ی آزاد افراد  از آن جهت که آنها مستلزم اراده

تعریف او از حق از همان ابتدا هر شکلی از تعالی را کنار بگذارد. در طبیعت »حق و 

عنوان بخشی از طبیعت )توجه داشته  قدرت حدود و ثغور یکسانی دارند« و هر چیزی به 

است!( باشید که اصل »خدا یا طبیعت« کماکان مبنای مداخله ماتریالیستی اسپینوزا  

عالی از  نشأت  »برخوردار  طبیعتش  از ضرورت  که  اموری  انجام  برای  است  ترین حق 

رفت طور که انتظارش می(. همان2، تبصره  37، بخش چهارم، قضیه  اخالق گیرند« )می

اسپینوزا قائل به بیرون بودن حق از عمل نیست: حق بیرون از فعلیت عمل هیچ معنا  

ماندگار عمل است. ممکن نیست حقْ علت روابط الً درون یا وجودی ندارد و بنابراین کام

مشخصی )از نیروها( باشد که به نحوی آنها را وضع یا ضمانت کند چرا که مقدم بر این  

تواند وجود داشته باشد. بلکه حق معلول آرایش نیروهاست و تماماً  روابط هیچ حقی نمی

ه حق حدود و ثغور یکسانی با قدرت  فرع بر و وابسته به آنها است. اما بیان این موضوع ک

کند« زیرا اسپینوزا میل ندارد  دارد به این معنا نیست که »زور/قدرت حق را تعریف می

ای برای حق فراهم کند )هر چقدر هم که مادی باشد اهمیتی ندارد(، یا اصل و  شالوده

آن اطاعت  مبنایی که امر درست را تضمین کند، امری که »باید« به عنوان یک تعهد از  

 (.  78-72، 1985کرد )بالیبار 

زعم اسپینوزا مفهوم قرارداد دالّ بر یک قرارداد اولیه نیست که آزادانه توسط اما به

آن   مفاد  به  وفاداری  به  »ملزم«  را  آنها  و  باشد  منعقد شده  روابط  افراد  قرارداد  کند. 

کند  وابط را ثبت میکند بلکه واقعیت از پیش موجود این رمربوطه را وضع یا حفظ نمی

زند  و فقط تا زمانی معتبر است که این روابط برقرار هستند. اسپینوزا فردی را مثال می
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کند که به محض آزاد شدن تمام ربایان دزدیده شده، او با آنها توافق میکه توسط آدم 

  که روابط نیروها(. همین16، فصل  سیاسی-ی الهیرسالهاش را به آنها ببخشد )دارایی

حق دارد که قرارداد را   تغییر کند، یعنی وقتی آن فرد دیگر در چنگ سارقان نباشد

(. او از این حق برخوردار است اما نه از  16، فصل  ی الهی سیاسیرسالهنادیده بگیرد )

این جهت که قرارداد تحت فشار منقعد شده بود و در نتیجه واجد اعتبار نیست بلکه از 

ای که قرارداد در ی نیروها است، رابطهد صرفاً حاصل از رابطه آن جهت که اعتبار قراردا

از آن جهت که درجه  به معنایی دیگر  بود )و  با آن »منعقد شده«  ی نخست مطابق 

میهمه منعقد  فشار  تحت  قراردادها  اسطورهی  که  واقعیتی  طبیعی شوند،  برابری  ی 

کند، قرارداد دیگر  تغییر می  را پنهان کرده است(. وقتی رابطهنیروها در وضع طبیعی آن

ی اسپینوزا از مفهوم  شود که استفادهبر اساس این استدالل مشخص می  [3]معتبر نیست.

قرارداد اجتماعی وجه اشتراک بسیار کمی با هابز، الک یا روسو دارد. بنا نیست وضع  

زا  اجتماعی یا جمهور که استوار بر یک قرارداد است وضع طبیعی را رفع کند. اسپینو

گوید  خواهد نسبتش را با هابز روشن کند، میای که از او میدر پاسخ به مخاطب نامه

حق طبیعی »تمام و کمال« در جامعه »به جا مانده است«؛ نه قابل رفع است و نه قابل  

ای  واگذاری چرا که »قدرت حاکمه در یک کشور به موجب حق طبیعی فقط تا اندازه

 (.  50ی ند، نسبت به او واجد حق است« )نامهککه بر سوژه اعمال قدرت می

ی نظری اسپینوزا سبب شد که او نتواند  هم موانع بیرونی و هم موانع درون حوزه 

ی دموکراتیک طور منجسمی شرح و بسط دهد. اسپینوزا از تجربه تبعات این مواضع را به

همکار او  ی برجسته آن، یان د ویت، دوست و  کرد و چهره جمهوری هلند حمایت می

طلب و وابسته به روحانیت کلیسا جمهوری را واژگون  که نیروهای سلطنتبود. هنگامی

به قتل رساندند   1672طلبها د ویت )و برادرش( را در سال ساختند و جماعت سلطنت 

نظریه نتایج  اثبات اسپینوزا مجبور شد  به  عمالً  او  تأسف  نهایت  در  بپذیرد که  را  اش 

معنی است چرا از حقوق قطع نظر از توازن قدرت مهمل و بی  رسیده بود. سخن گفتن

فعلیت می به  اساس قدرت  بر  از حقوق حاکمان و  که حق فقط  رسد. صحبت کردن 

قانونی آن اخالقی و  از تعهدات  یا  از سمت طرفین(  آنها  )یا نقض  ها دیگر  شهروندان 

زند که اگر  ن میمنطقی نیست. چنین صحبتی دوباره به تولید هنجارهایی متعالی دام
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تقبیح می نکند  عمل  آنها  با  نظریه انسان مطابق  نوشتن  به جای  نتیجه  در  و  ی  شود 

بند  ی سیاسیرسالهشود )سیاسی »هجویه«نویسی غالب می اول،  (. پرسش  1، فصل 

درست این است که: چگونه دولت نه در وجود نظم )طبیعی یا مصنوعی( بلکه با وجود 

آورد؟ آخرین اثر اسپینوزا، شماری حاصل شده، دوام میلل بیای که از ع وقفهآشوب بی

ی شود که صرفاً ناشی از رابطه، مکرراً شکنندگی دولت را یادآور میی سیاسی رساله 

مشخصی از نیروهای اجتماعی است. و از آنجایی که این نیروها همواره در میدان حرکت  

نشان دادن واکنش یا تطبیق با آنها    )یا ستیز( هستند، دولت یا حاکم باید پیوسته برای

ی مطلوب قدرت ازنو تعریف  منظور حفظ موازنه وارد عمل شود و مدام موضع خود را به

ستاید،  تنها یکی از پیشینیانش را می ی سیاسیرسالهو تنظیم کند. اسپینوزا در کتاب 

 ماکیاولی.    کسی که نام او باعث تعجب هیچ کس نیست:

کلی  آپاراتوس قرارداد، تعهد و حق )چه متعالی و چه قضایی( را بهدر نهایت اسپینوزا  

طور که ها همانبخشد و انسانکند زیرا این آپاراتوس به میدان سیاسی تفرد میرد می

توانند وارد روابط سیاسی ی ورود به بهشت دارند به همین صورت هم مییکی اجازهیکی

در   به چیزی که  میدان سیاسی  تقلیل  مؤلفه شوند.  به ظاهر  )افراد(  آن  بنیادین  های 

رفت در حکم انکار ایجابیت یا مادیت نیروهایی است که ستیز بین آنها معرًف  شمار می

کند  میدان سیاسی است. زیرا یقیناً کسی که با قدرت و لذا حقّ دولت یا حاکم مقابله می

تر )در  های بنیادیفهتقلیل به مؤلفرد یا حتی گروهی از افراد نیست چرا که آنها قابل

مقایسه با فرد( میدان سیاسی هستند: »حق دولت همان حق طبیعی است که حد و  

شود، انبوه خلقی که  مشخص می  34حدود آن نه با قدرت فرد بلکه با قدرت انبوه خلق

(. از نظر هابز، افراد  2، فصل سوم، بند  ی سیاسیرسالهبرش تنها یک ذهن است« )راه

هستند و توان هیچ شکلی از پیوند را ندارند؛    35ا یکدیگر در تعارضدر وضع طبیعی ب 

زعم اسپینوزا  اتحاد آنها فقط به میانجی حاکم در جمع مصنوعِ جمهور ممکن است. اما به

هیچ وضعیت نخستینی از فردیت ناب در کار نیست و در نتیجه نیازی به رفع تفاوت 

به  نیست  واسطهنخستین  وساطت  از  واجد  1982)نگری  ی هیچ شکلی  خلق  انبوه   .)

 
34. multitude 

35. antagonistic 
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تقلیل به هیچ چیزی مقدم بر خودش نیست. انبوه خلق »ذهنی از  واقعیت است و قابل

آنِ خودش« دارد نه به این معنی که سوژه یا عامل جمعی است بلکه به این معنی که  

  ها و انفعاالت فرد متفاوت است. ها و انفعاالتی مختص به خود دارد که با ویژگیویژگی

دهد تا سیاست  مثابه شکلی از موجودیت اجتماعی به ما امکان میشناسایی انبوه خلق به

به نه  ببینیم:  جدیدی  منظر  از  را  تاریخ  نظاممنزلهو  تاریخ  و  ی  حقوق  سیاسی،  های 

ای که این حقوق رعایت یا نقض شده یعنی  اند و حد و اندازهتعهداتی که وضع کرده

رابطه وتاریخ  افراد  بین  به  ی  بلکه  مبارزهدولت  تاریخ  وجه  مثابه  اگر  اما  جمعی.  ی 

ی این مبارزه تالش دولت و حاکم برای انطباق یا ضدیت، سازگاری یا مخالفت  مشخصه 

ی مجله  ها )که بالیبار از ما خواسته در این شمارهی انبوه خلق یا تودهوقفهبا جنبش بی

شی که مبتنی بر پویایی خاص خود است، ها ترجمه کنیم( باشد، جنبمالتیتود را به توده

انبوه خلق بر  رغم سلطنتدر شکل دموکراتیک دولت که علی اریستوکراسی  طلبی یا 

 اش بر ضد چه کسی است؟کند، مبارزهخودش حکمرانی می

را در   ی سیاسیرساله ی  نوشته ی بالیبار، آنچه که دستبنابر استدالل متقاعدکننده

کند، چیزی فراتر از مرگ اسپینوزا بود. علت این  مشخص دچار وقفه می  یاین نقطه

گیر اسپینوزا شده بلکه خود ما را هم تنها دامنبست نظری است که نه وقفه همان بن

تواند با استفاده  اند میچیزی که غالباً »بحران مارکسیسم« نامیدهدرگیر کرده است. آن

اگر   شود.  مطرح  مشابه  اصطالحاتی  وساطت،  از  بیان،  تعالی،  مقوالت  اسپینوزا  مانند 

)با وام گرفتن عبارتی    36مان«ی آزاد و انتخاب عقالنی را کنار بگذاریم، »عمل نظریاراده 

حل  شود؟ به آن راه پرجنجال و بسیار اسپینوزایی از آلتوسر( ما را به کجا رهنمون می

دستبینیپیش که  میناپذیری  غیکم  ورود  متوجه  اختیار  رمنتظرهتوانیم  باشیم.  اش 

های نادرستی است که فلسفه بسیار  تمام پاسخ ِکردن نظرگاه اسپینوزایی به معنای نفی

فراهم می امیدهای  مشتاقانه  بدون  بگیریم چگونه  یاد  که  است  این  معنای  به  و  کند 

 
36. theoretical practice گوید: جوهر متفکر و جوهر دارای  می 7. اسپینوزا در تبصره بخش دوم اخالق، قضیه

شود و گاهی تحت آن صفت. آلتوسر به تاسی از  بعد یک جوهر واحد است که گاهی تحت این صفت شناخته می

ها وجود مادی دارند و آگاهی چیزی غیر از عمل نیست. عبارت “عمل نظری“ هم اشاره گوید که ایده ا میاسپینوز

 به غیرقابل تفکیک بودن عمل و نظر یا فکر و بعد دارد. 
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که تاریخ  گرایانه منتظر بمانیم )از »نظرگاه ابدیت«( تا زمانیهای ارادهآخرالزمانی یا توهم

 وجود بیاورد.  مان را بهبسترفت از بنامکان یافتن راهی برای برون

 

 منبع:
Warren  Montag, "Spinoza: Politics in a World Without 

Transcendence," Rethinking Marxism, Vol. 2, No. 3 (1989), pp. 89-103 
 

 

 ها یادداشت

( از اسپینوزا شرح و بسطی از تفکر دکارتی بود و به معنای  1663)  دکارت   یاصول فلسفهکتاب  [  1]

به من تعلق    ها از اسپینوزاشود. تمامی ترجمهبه سایر مجموعه آثار او مرتبط نمی  دقیق کلمه مستقیماً

 ام.دارند و از این رو فقط مکان کلی هر بخش را مشخص کرده

های متعارض اثر اسپینوزا  کنند که او جنبه( وارد می1985؛  1983نگری ) این اتهام را به    معموالً[  2]

شوند بلکه یکی پس  کند طوری که انگار آنها با یکدیگر مواجهه نمیمطرح می  «مراتب زمانیسلسله»را با  

در    چیزی که حقیقتاً   آید. بالیبار )در همین شماره از مجله( نشان داده است که فهم آن از دیگری می

متناقضی حاصل شود که امر تازه را با پروبلماتیک پیشین    یتواند بدون آن رابطهاسپینوزا تازه است نمی

شود و تداوم آن  ا محو نمیسادگی از آثار اسپینوزوساطت هرگز به  یزند. برای مثال، مسئلهپیوند می

گاه حل نکرده است. با این حال، نگری با نشان  ای است از مشکالتی که آثار او خلق کرده اما هیچنشانه

هنجار( است، خدمت بزرگی کرده است. من  هطور رادیکالی در آثار اسپینوزا تازه )یا ناب هدادن چیزی که ب 

 دارم. مرو را به او وا بخش اعظمی از استدالل پیش

( که از بسیاری جهات نقش نیرو در تعیین حقوق و تعهدات را مورد توجه  198،  1968هابز )[  3]

گیرد که پول آزادسازی باید پرداخت  بندد اما در نهایت نتیجه میدهد، مثالی مشابه را به کار میقرار می

دستخوش تغییر شده باشد. از نظر  نیروها   ی که رابطهشود و باید به شرایط توافق احترام گذاشت ولو این

 قدرت فراتر برود. در جاهای مشخصی از هابز تعهد باید ضرورتاً 



 

 
 )نوشته احمد سیف(.   اقتصاد مایکل کالسکیی  به مقاله بنگرید  برای آشنایی با آرای کالسکی،  

 

 
  

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 

 [ 1] (1)های سیاسی اشتغال کامل جنبه 

 

 مایکل کالسکی 
 ی رسول قنبری ترجمه

 به

 استادم: احمد سیف    
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 ی مترجم اشاره

ی علم اقتصاد قرن بیستم، بزرگان زیادی را بر خود دید، اما اغراق نیست اگر  نه صح

ی جدال کینز و هایک  بگوییم بخش بزرگی از آرای جریان اصلی اقتصادی تحت سیطره

مهم از  بزرگی  بخش  میان،  این  در  گرفت.  قرار  فریدمن(  حدی  تا  بعدها  ترین  )و 

بردانظریه  اقتصادی قرن بیستم که  از کینز داشتند )مانند  گرایانهشتی چپپردازان  تر 

که  چنان  مینسکی(  هایمن  رابینسون،  جون  گالبرایت،  کِنث  جان  کالسکی،  مایکل 

 بایست موردتوجه قرار نگرفتند.می

که نقدی نافذ و رادیکال از اقتصاد بازار ارائه و تأکید کرد    نظر از کارل پوالنیصرف

کند،  گر اگر به حال خود رها شود طبیعت و انسان هر دو را ویران میکه بازار خودتنظیم

لحاظ سیاسی پایدار نیست؛ هایمن  کم بهمایکل کالسکی نشان داد اشتغال کامل دست

ن استدالل که هر آنچه در بازار قیمت  ی ارزش ذهنی با ایمینسکی نیز ثابت کرد نظریه

ساالر جایگزین  دارد، پس دارای »ارزش« نیز هست، منجر خواهد شد تا الگوی رشد مالی

تقاضای مزد تحریک  اقتصادی  -الگوی  نظام  فروپاشی  امر موجب  و همین  محور شود 

از این دست میخواهد شد. شاید اگر توجه بیشتری به آموزه شد وضعیت علم  هایی 

 صاد )و صد البته نظام جهانی اقتصاد( بسیار بهتر از آنچه بود که اکنون شاهدیم. اقت

که قریب به   ایدهد در زمانهرو برای ما مهم است که نشان میمقاله حاضر ازاین 

رفت از اتفاق سیاستمداران و اندیشمندان، الگوی اشتغال کامل کینز را راه پایانی برون

  و  ینزیک  یهااستیس  یاجرای  دانستند و به آیندهرکود و مبارزه با سوسیالیسم می

تر موفقیت گرایانههایی واقعخوشبین بودند، چگونه دیدگاه  یاجتماع   داریوفاق پا  جادیا

سرمایههادولت رادیکالی  اصالحاتی  گرو  در  را  کامل  اشتغال  استمرار  در  تر  داری 

دانستند. شاید حق با جون رابینسون باشد که گفته بود: کالسکی، پیامبری است که  می

 ( 1)ایم.اش گرفتهنادیده

(1) Robinson, J. (1976). Michal Kalecki: a neglected prophet. New York 

Review of Books, 23(3), 28-30.  
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1 
انه دارسرمایهکه حتی در یک نظام    باورنداکثریت مطلق اقتصاددانان اکنون بر این  .  1

، مشروط بر  کرداشتغال کامل را تضمین    ، دولت  مخارجی  ی برنامهواسطهتوان بهنیز می

و    ،باشد  تدوین شده تمام نیروی کار موجود    کارگیریبرای به  مناسبیی  این که برنامه

 دست آید. ی کافی مواد خام خارجی الزم در ازای صادرات بهنیز عرضه 

ها( را  گذاری عمومی )مثل ساختن مدارس، بیمارستان یا بزرگراهدولت سرمایه  اگر  

عهده گیرد به مصرف    ، بر  مالیات  هزینهی کمکواسطه)به  انبوهیا  ی خانواده، کاهش 

رمستقیم یا اختصاص یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کاالهای ضروری( یارانه غی

اگر  و عالوه  ،تخصیص دهد برایبراین  مالیات  پول الزم  با وضع  نه  با  که    این مخارج 

ت)که می  تأمین شوداستقراض   بر سرمایهأ تواند  عکس  و مصرف خصوصی ثیر  گذاری 

 ای برسد که در آن به نقطهالها و خدمات  برای کا  مؤثرتقاضای  ممکن است  بگذارد(،  

بدین طریق،  مخارج دولتی  کردن  . باید خاطرنشان کرد که صرف  دست آید بهاشتغال  

صورت غیرمستقیم نیز اشتغال را افزایش خواهد داد،  صورت مستقیم بلکه به تنها بهنه

االهای مصرفی  چرا که درآمد باالتر ناشی از آن منجر به افزایش ثانویه در تقاضا برای ک

 ای خواهد شد. و سرمایه

و مصرف خود را کاهش ندهند، از کجا   یگذارهیکه اگر مردم سرما دیبپرس  دی شا. 2

موضوع را   نیکه انی ا  یبرا  کنم یدست خواهند آورد تا به دولت وام دهند. فکر مپول به

خود را با   کنندگانتأمین پول    که دولتْ  دیتصور کنبهتر است    ،نماییددرک    یخوببه

اوراق را نگه نخواهند داشت،    ن یاعموماً    کنندگانتأمین.  کندیاوراق قرضه پرداخت م

که    یگردش خواهند انداخت، تا زمان کاالها و خدمات به  ریسا  د یها را هنگام خربلکه آن

سودآور نگه    یهاییعنوان داراها را بهکه آن  فتدیب  ییها دست افراد و شرکتبهاین اوراق  

( اشخاص  یینها  ای)موقت    رایدر اخت  ی کل اوراق دولت  شیافزا  ،ی زمان  یدارند. در هر دوره

آنچه که   نیخواهد بود. بنابرادولت  ها، برابر با کاالها و خدمات فروخته شده به  و شرکت

را اوراق   دشانیاست که پول تول  ی کاالها و خدمات  دهد، یبه دولت قرض م   ی نظام اقتصاد

 صورت دولت پول خدمات را نه با اوراق که به  ت،یکرده است«. در واقع  تأمین»  یدولت
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  ی نگیاقدام به انتشار اوراق قرضه و جذب نقد  حالنی اما در ع   کند،یپرداخت م  ینقد

 . کردم فیکه توصاست  یالیخ یندیفرا ارزهم نیو ا کند؛یم

تما  ن،یباوجودا مردم  اگر  قرضه   یل یچه خواهد شد  اوراق  تمام    ی دولت  یبه جذب 

  هابانکبه  آوردن پول )اسکناس یا اعتبار(  دستبرای بهنداشته باشند؟ دولت سرانجام  

نرخ بهره   رند،یرا بپذ  شنهادیپ   نیها ا. اگر بانکبخرندخواهد داد که اوراق را    شنهادیپ 

  ن یاوراق افت خواهد کرد و ا  متیق  رند، یرا نپذ   دشنهایها پ . اگر بانکماند ثابت خواهد  

ی اوراق قرضه  خواهد کرد   قیامر مردم را تشو  ن یو ا  افت،یخواهد    شینرخ بهره افزا  یعنی

گفت که نرخ   توانیم   رونی. ازاگذاری نمایندکه در بانک سپردهند تا ایننگهداری  شتریب

مرکز  استیه س یژوبه  ، یبانک   استیبه س  ،بهره م  وابسته  یبانک   استقراض   زانیاست. 

 ی باشد که نرخ بهره را در سطح مشخص نیبر ا استیدولت هر قدر هم که باشد، اگر س

است که در جنگ   ی تیهمان موقع  نیمحقق شود. ا  یراحت ثابت نگه دارد، ممکن است به

 ن یبه ا  1940از سال    ،ینجوم  یبودجه  یهای رغم کسروجود دارد. نرخ بهره به  یکنون

 است. افتهین شیاسو افز

مالی شود منجر به تورم خواهد   تأمین  استقراضمخارج دولتی که با    بگویید. شاید  3

توسط دولت همچون هر افزایش    ثر ایجادشدهؤشد. در پاسخ باید گفت که تقاضای م

کار، نیروی  اگر  کرد.  خواهد  عمل  دیگری  مواد    تجهیزات   تقاضای  خارجی   یاولیه و 

ی وسیعی داشته باشند، افزایش تقاضا به افزایش تولید منجر خواهد شد. اما اگر  عرضه 

ها  ثر همچنان باال رود، قیمتؤو تقاضای م  دست یابیم ی اشتغال کامل منابع  به نقطه

ز باال خواهند رفت تا عرضه و تقاضای کاالها و خدمات را به تعادل برسانند. )در حالت  نی

شاهدش هستیم، از افزایش   یحاضر در اقتصاد جنگاشتغال بیش از حد منابع که در حال

قیمت صرفاًتورمی  می  ها  جلوگیری  بدانجا  م تا  تقاضای  که  کاالهای  ؤشود  برای  ثر 

که    توان گفترو میازاینیابد.(  یات مستقیم کاهش مییا مال  بندیسهمیهبا    ،مصرفی

اگر مداخالت دولت در راستای دستیابی به اشتغال کامل باشد اما جلوی افزایش تقاضای 

 (2)مؤثر نسبت به اشتغال کامل را نگیرد، نیازی نیست از تورم بترسیم.
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2 

اشتغال کامل است.    یاقتصاد  یناپخته و ناقص از آموزه  ی ان ی. آنچه که ذکر شد، ب1

به    نی، و بنابراباشد  یآموزه کاف  این  یخواننده با جوهره  ییآشنا  یبرا  کنم یاما فکر م

به   یابیمربوط به دست یاسیسمشکالت  یدرباره ینیتا مباحث پس دهد یامکان م یو

 اشتغال کامل را دنبال کند. 

با مخارج    توانیاقتصاددانان توافق دارند که م  شتریاظهار کنم گرچه ب  دی ابتدا با  در

نبوده است.   نیچن  وجهچیهبه  ریاخ  یهااما در سال  افت،ی به اشتغال کامل دست    یدولت

ا  انیدر م به  ن یمخالفان  اقتصاد  اصطالحآموزه،  بودند )و    یابرجسته   «ی»کارشناسان 

  دهدینشان م  نی. ا اندپیوند داشتهو صنعت    یبا بانکدار  داًی هنوز هم هستند( که شد

 ی انهیزمشیباشند، پ   ی تماماً اقتصاد  کاملْ  اگر مباحث مطرح شده در مورد اشتغالِ  یحت

 ی که اشخاص  ستی ا نبدان معن  نیآن نهفته است. البته ا  یدر مخالفت با آموزه  یاسیس

  ات یباشد، به اقتصاد  فیضع  ستداللشاناند، هر چقدر هم که ابرده  شیمباحث را پ   نیکه ا

 آن است.  ریز  یاس یس یهازهیانگ یخود باور ندارند. اما جهل لجبازانه، معموالً تجل

  یکی  یدرجه   یاسیس  یوجود دارد که مسئله   یترمیمستق  یهانشانه  یحت  حال،نیباا

بزرگ   وکارهایکسب ، 1930 یرکود بزرگ دهه یط  [2]در معرض خطر است. نجایدر ا

اشتغال توسط مخارج    ش یافزا  تدابیرهمواره مخالف    ،یجز آلمان نازدر تمام کشورها، به

(،  New Deal  لیدوی)مخالفت با ن  کایآمر  یمتحده  االتیامر آشکارا در ا  نیبودند. ا  یدولت

نگرش   نیا  حیتوض  [3].شد یم  ده ید  تلریاز ه  ش ی(، و آلمان پ Blum  بلوم  شیفرانسه )آزما

ن کامالًستیآسان  تول  ی هیبد  .  که  نه  دیاست  باالتر،  اشتغال  بلکه  و  کارگران،  تنها 

نentrepreneurs)  انی کارفرما را  م  زی (  کارفرما  کند،یمنتفع  سود  که    ش یافزا  انیچرا 

چرا که    ازد، ییذکر شد، به سودها دست نم  ترشیاشتغال کامل که پ   است ی. و سابدییم

مال اند؛ چرا رکود، در حسرت رونق   ی در دوره  انی. کارفرماشودینم  یاضاف   ات یشامل 

مصنوع  م  یرونق  دولت  که  کند  تواندیرا  باز    ، ارائه  آغوش  همان    نیا  رند؟ یپذنمیبا 

 .میمقاله به آن بپرداز نیدر ا میخواهیاست که م  یپرسش دشوار و جذاب

)  لیدال  توانیم صنعت«  »رهبران  کامل  industrial leadersمخالفت  اشتغال  با   )

  های دخالتدست  ایناز    یزاری( ب1کرد: )  میحاصل از مخارج دولت را به سه دسته تقس
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( اشتغال؛  در مشکل  ب2دولت  دولت هدایت  از جهت    یزاری(    یگذارهی)سرما  یمخارج 

  ی ناش  یو اجتماع   یاسیس  راتییاز تغ  یزاری( ب3به مصرف(؛ )  ارانهیو پرداخت    یعموم

دولت را با   گسترش  استیسه اعتراض به س  نیاشتغال کامل. ما هر کدام از ا  حفظاز  

 کرد. میخواه یبررس اتیجزئ

(  captains of industry)صنعت«  فرماندهان» اکراهِ باید تکلیف خود را با  ابتدا. 2

های  اشتغال روشن کنیم. هر گونه گسترش فعالیت  رابطه باپذیرش مداخالت دولت در    از

شود، اما ایجاد اشتغال توسط  وکارها با بدگمانی نگریسته میی کسبدولت در زمینه

. سطح  کند طور ویژه تشدید میبه را  ته مخالفی خاصی دارد کهای دولتی جنبه هزینه

اصطالح وضعیت  تا حد زیادی به آنچه که به(  laissez-faire)  فرلسهنظام    دراشتغال  

گذاری خصوصی نیز  سرمایه  ،شد بستگی دارد. اگر اعتماد کاهش یابد اعتماد نامیده می

مستقیم    صورتبه  )هم منجر به افت تولید و اشتغال خواهد شد  امر  کاهش یافته و این  

ت طریق  از  هم  ثانویهأ و  سرمایه  یثیر  و  مصرف  بر  درآمد  به کاهش  امر  این  گذاری(. 

بایست از  دهد: میبر سیاست دولت می  زیادیداران امکان کنترل غیرمستقیم  سرمایه

چرا که منجر به بحران اقتصادی    ، اجتناب کرد  متزلزل سازد هر چه که وضعیت اعتماد را  

افزا  یاما وقت  خواهد شد.   ادی  شیها بردن   بیجبا دست به را  اشتغال    شیدولت ترفند 

 یکسر  د یبا   رو،نیخود را از دست خواهد داد. ازا  ییقدرتمند کارا  نترلابزار ک  نیگرفت، ا

دولت  یبرارا  الزم    یبودجه  مداخالت  تلق  ،یانجام    یاجتماع   کارکرد.  کرد   یخطرناک 

اsound financeسالم« )  یهی»مال  یآموزه   ت یاست که سطح اشتغال را به وضع  نی( 

 اعتماد وابسته سازد. 

از سرهبران کسببیزاری  .  3 بیشتر می  مخارج دولت  استیوکارها    شود کهوقتی 

پا  ییزهایچ   یگذارهیسرما  یعنی  دهند: قرار مینظر    مد  رود یها مآن  یرا که پول به 

 مصرف انبوه.  یبرا ارانهیو پرداخت  یعموم

ا  یدولت  یمداخله  یاقتصاد  اصول   د یبا  یعموم  یگذاره یاست که سرما  نیمستلزم 

  ها، مارستانی)مثل ب  یخصوص  یوکارهاکسب   زاتیباشد که با تجه  ییها محدود به حوزه 

بزرگراه نشود.  ها( مدارس،  رقابت  غ   وارد  سودآور  نیا  ریدر  است  ممکن   یصورت، 
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اثر منف  ابد،یکاهش    یخصوص  یگذارهیسرما اثر خصوصی،    یگذارهیکاهش سرما  یو 

سرما اشتغال    ی عموم  یگذارهیمثبت  بیبر  کندرا  ااثر  کامالً    ن ی.  مورد مفهوم    در 

( می(  businessmenکاسبکارها  دامنهکند صدق  اما  ا  یعموم  یگذارهیسرما  ی.   نیاز 

  ت یدر نها  است،یس  نیا  یاجرا  هنگام که دولت    رودیم  نیا  م یدست محدود است و ب

تا   شود  یافتنوسوسه  پی  جد  در    ساتیسأ ت  ا یونقل  حمل  ،یگذارهیسرما  دیسپهر 

 ( 3).سازدیرا مل یرساختیز

کسب  توانیم  نیبنابرا رهبران  که  داشت  متخصصانتظار  و  از    ش یب  ،ناوکار 

پرداخت    ،یعموم  یگذارهیسرما کمک  ارانهیطرفدار  )توسط  انبوه  مصرف   ینه یهزبه 

و ...( باشند؛ چرا که دولت    حتاجیما  متینگه داشتن ق  نییپا  یبرا  ارانهیخانوار، پرداخت  

پرداخت   نم  ارانهیبا  مصرف  فعال  تواندیبه  وارد  ( enterprise)  یداربنگاه  یهاتیخود 

به    ارانهی رداخت  پ با  متخصصان    نی. درواقع، استیگونه ن  ن یدر عمل ا  حال،نیشود. باا

انبوه از اصول   یکی  نجایا  چرا که  ند.امخالف  یعموم  یگذارهیاز سرما  ترشیب  ،مصرف 

که    کندیم  جابیا  یدارسرمایه  ی اخالق  یمهم در معرض خطر است. مبان   اریبس  یاخالق

ا  «؛یدست آوربه  نتیبا عرق جب  د ی»نانت را با ابزار خصوص  اناًیاح  کهنیمگر   ی مالک 

 . یباش

را در نظر   یاشتغال با مخارج دولت  جادیا  استیمخالفت با س  یاسیس  ل ی. ما دال4

فشار توده ممکن    ری ز  کهنیکما ا  ،شدغلبه می  یمخالفت  نیچن  بر  اگر  ی . اما حتمیاگرفته

شود    یو اجتماع  یاس یس  راتییموجب تغ  د توانیاشتغال کامل م  حفظشد،    نیاست چن

  میرژ  کیوکار فراهم سازد. درواقع، در  کسب   رانمخالفت رهب  یبرا  دیجد  یازهیانگ  و

کند.    فاینقش ا  یانضباط  یعنوان اقدامبه  تواندینم  «اخراج کردن»  ، یاشتغال کامل دائم

کارگران   یطبقات  یبه نفس و آگاه   یخواهد شد و اتکا  فیتضع  سیرئ  یاجتماع   گاه یجا

 ط یدر شرا  بهبودهاو    افتیخواهد    شیدستمزد افزا  یاعتصابات برا .  افتی خواهد    شیافزا

اشتغال کامل    میکه سود در رژاست  خواهد شد. درست    یاسیتنش س  جادیکار موجب ا

از    ی نرخ دستمزد ناش  ش یافزا  ی خواهد بود؛ و حت  فرلسهاز متوسط سود در نظام    شیب

  شود تا کاهش می  هامتیق  شیافزابه احتمال زیاد موجب    باالتر کارگران  ی زنقدرت چانه
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نتسود،   در  منافع    جهیو  بر  )رانتی  سرمایهتنها  اما  خواهد گذاشت  ر یتأث  (rentierیر   .

ب  «یاسیو »ثبات س  «یاوکار، »انضباط کارخانهرهبران کسب  از سود دوست   شتریرا 

ها ناسالم است نظر آن ماز    رپایکه اشتغال کامل د  دی گویم   شانیطبقات  یزهیدارند. غر

 است.  «ی»عاد یانه دارسرمایه نظام ریناپذییبخش جدا ،یکاریو ب

(3) 

کردن   برطرفآن بود،  ینمونه  هایناز نظامکه  سمیمهم فاش یاز کارکردها یکی. 1

 در مورد اشتغال کامل بود.  یدارسرمایهاشکاالت 

  یوکارهاکسب  میدولت در کنترل مستق  نیماش  کهنیا  لیدلبهستی  یدر نظام فاش

.  شودیبرطرف م  ،ی مخارج دولت  استیاز س  یزاریشکل ب  ن یا  ،است  مسیبزرگ و فاش

افسانه م  یهی»مال  یضرورت وجود  راهمانع  توانستیسالم« که  بر سر  برا  ی    یدولت 

  داندیکس نم چیه  ک،یاتنظام دموکر کی. در رودیم  نیجبران بحران اعتماد شود، از ب

 ندارد.  یی معنا یدولت بعد  ، یستیخواهد بود. در نظام فاش یچگونه دولت ی دولت بعد

باشد خواه مصرف، با تمرکز    ی عموم  یگذارهیسرما  ی خواه رو  ،یاز مخارج دولت  یزاریب

ها« و »ثبات  »نظم در کارخانه  ت، ی. در نهاشودیبرطرف م  حاتیمخارج دولت بر تسل

وضعموجود    «یاسیس نو  تیدر  »نظم  توسط  کامل،  سرکوب   ن«یاشتغال  از  که 

اجبار  یکارگر  یهاهیاتحاد کار  اردوگاه  م  یتا  بر  در  م  رد،یگیرا  فشار  شودیحفظ   .

 .شودیاشتغال کامل م  یفشار اقتصاد  نیگزیجا یاسیس

  ر یاست، تاث  یستیاشتغال کامل فاش  استیس  یشاکله  حات،یکه تسل   قتیحق  نی. ا2

از  چیزی جدای    اس،یمقکالن  حاتیدارد. تسل  استیس  ن یا  یاقتصاد  یژگ یبر و  یقیعم

امر باعث    نی. استیهدف فتح ن  هجنگ ب  یهانقشه   یهیمسلح و ته  یروهاین  یتوسعه 

مخارج   یهدف اصلشود  میامر منجر    نی. اشودیم  حاتیکشورها بر سر تسل  ریرقابت سا

تغییر    نوسازی تسلیحاتی  اثرگذاریحداکثر    تأمیناز اشتغال کامل به  تدریج  به  یدولت

بلکه  رود،یم  نیاز ب  یکاریتنها بنه  شود؛یم  (overfull)  «اشباعاشتغال »  جه،ی. درنتیابد 

  بایست می  و   دیآیم   دی پد  ی. تنگنا در هر سپهرشودیکار حاکم م  یروین  دیکمبود شد

نظام    ی هایژگ یاز و  یاریبس  ی نظام اقتصاد  ن یمقابله کرد. ا  ها آنها با  کنترل  جاد یبا ا
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.  شودیم  سهیمقا  سمیالیجهل، با سوس  یهم، نه از رو  یرا دارد، و گاه  شدهیزیربرنامه

در    دیتول  یپروازانه بلند خود هدف مشخص و    یبرا  یْنظام اقتصاد   کیهرگاه   حال، نیباا

که   شودیم  لیتبد  ف هد ینظام اقتصاد کیبه   یوقت  خاص مشخص کند، و  ی فضا کی

  دی پد  شکیب  یزیرنوع برنامه  نیاست، ااز آن  مورد خاص    کی  ی حاتیتسل  ینظام اقتصاد

که تحت اشتغال کامل    یبا نظام  سهیدر مقا  یحاتیلس ت  ینظام اقتصاد  کیخواهد آمد.  

 [ 4].کندرا محدود می مصرف ژهیطور وبه، است

  یاب ی نا  یحاتیتسل  یبه نظام اقتصاد  کند،یآغاز م   یکاریاز غلبه بر ب  یستیفاش  نظام

 . شودیبه جنگ ختم م ریو ناگز شود،یم  لیتبد

(4) 

در   یمخارج دولت  از طریقاشتغال کامل  ایجاد    استیمخالفت با س  یعمل  یجه ی. نت1

با   انهدارسرمایه  تیکدموکرانظام   بود؟  خواهد  کن  دیچه  تحل  میتالش  اساس  بر    لیتا 

که به    م ی. گفتمیپرسش پاسخ ده نی( ذکر شد، به ا2مخالفت که در بخش )   ن یا  لیدال

( مخالفت  1: )میصنعت را داشته باش  برانره  یانتظار مخالفت از سو  میتوانیم  لیسه دل

مخارج چه به سمت   کهنی( مخالفت با ا2بودجه؛ )  یکسر  یبا اصل مخارج دولت بر مبنا

را بر    یشوم مداخالت دولت  یهیصورت سا  نی، که در اد برو  یعموم  یهایگذارهیسرما

(  3به مصرف انبوه؛ )  ارانهیسمت پرداخت  و چه به  د،ی گشا یم یاقتصاد  دیجد  یسپهرها

اشتغال    حفظ با    ، بلکهمدتیو طوالن   قیعم  یاز رکودها  یریشگیپ با  مخالفت نه فقط  

 کامل. 

نوع    هربا    توانستندیوکار« مکه در آن »رهبران کسب   یامرحله  میبدان  دیاکنون با

گذشته است. سه عامل در   شیوبرکود مخالفت کنند، کم  فی تخف  یدولت برا  یمداخله

( گسترش  2)  ؛یجنگ کنون  یدوره  یکامل ط  اری( اشتغال بس1است: )  لیامر دخ  نیا

در    یهرگز«، تا حدود  گرید  یکاریشعار »ب  ون( اکن3اشتغال کامل؛ )   یاقتصاد  یآموزه 

 ی ه یانیموضع در ب  نیکرده است. ا  شهیها رتوده  یدر آگاه  قاًیعم  ،دو عامل  نیا  امدیپ 

ضرورت   گریحاال د  [5]»فرماندهان صنعت« و کارشناسانشان منعکس شده است.  ریاخ

اما    یکار  دی رکود با  یدوره»در    کهنیا هنوز   دعواکرد« مورد توافق واقع شده است؛ 
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جهت    ی عنیانجام شود )   د یبا  یرکود چه کار  یدر دوره  کهنیادامه دارد: نخست، بر سر ا

رکود صورت   یدر دوره  دی مداخله فقط با  کهنیباشد(، و دوم، بر سر ا  چهمداخالت دولت  

 (. یاشتغال کامل دائم نیشود، نه تضمرکود  فیموجب تخف  دیفقط با   یعنی)  ردیپذ

با رکود    نی ا  یدرباره  ی. در مباحثات کنون2 مقابله  بارها مفهوم  بارها و  مشکالت، 

با کاهش   تواندیامر م نی. اشودیمطرح م یخصوص یگذاره یسرما کیتحر یواسطه به

مال کاهش  بهره،  و    اتینرخ  درآمد،  سرما  میمستق  یارانهیپرداخت    ای بر   ی گذارهیبه 

وکارها  کسب   یبرا  د یبا  یطرح  نیچن  کهنی. ارد یانجام پذ  شکلآن    ای  نیبه ا  یخصوص

او   یواسطه که مداخله به   ماندیم  یایانجیندارد. کارفرما م  یتعجب  یجذاب باشد، جا

پذ به شرا  رفتهیانجام  اگر  برا  یاسیس  طیاست.  باشد،  نداشته   یگذاره یسرما  یاعتماد 

  یگذارهیبا« سرما  ی»باز  ریدرگ  مداخله، دولت را نهاین  . و  کندینم  افتیدر  یارشوه 

 به مصرف.  ارانهیپرداخت  یو نه »هدر دادن پول« برا کند ی( م ی)عموم

  یروش مناسب  ،یخصوص  یگذارهیسرما  کیمشاهده شود که تحر  دی شا  حال، نیباا

( نرخ بهره  1وجود دارد: )  نهیدو گز  نجا یگسترده نباشد. در ا  یکاریاز ب  یریشگیپ   یبرا

به  ای بر درآمد )و    اتیمال  ای و در دوره  یشدت در دورههر دو(  رونق    یرکود کاهش 

(  business cycle)   تجاری  یچرخه   یهم دامنه  و، هم دوره  صورت  نی. در اابدی  شیافزا

  زیرونق ن یدر دوره ی رکود، بلکه حت یاشتغال نه فقط در دوره و  افت،یکاهش خواهد 

خواهد بود،    ادیز  یکار یب  نیانگیم  ی عنیتا اشتغال کامل خواهد داشت؛    یادیز  یفاصله

بر درآمد    اتیمال  ا ی  ه( نرخ بهر2نباشد. )  رینوسان آن چندان چشمگ  یهر چند که دامنه

  نی. در اابد ی ن  شیرونق متعاقب رکود افزا  یدورهاما در    ابد،ی رکود کاهش    یدر دوره

در    ی: البته که کاهششودیمنجر م  ی دیخواهد بود اما به رکود جد  رپا ی، رونق دصورت

 یاکه عامل نوسانات چرخه   ییروهاین  موجب از بین رفتن  بر درآمد،  اتیمال  اینرخ بهره و  

کاهش نرخ   گریبار د  بعدی،  رکود  ی. در دورهشودنمیهستند    انهدارسرمایهنظام    کیدر  

نه چندان دور، نرخ   یاندهیدر آ  ن،یخواهد بود. بنابرا  یبر درآمد ضرور  اتیمال  ایبهره  

با   اتیشود و مال  یمنف  ستیبایبهره م به    یجا  د یبر درآمد  را    یدرآمد  یارانهیخود 

اگر بخواه با تحر  امل اشتغال ک   میبدهد.    ، میحفظ کن  یخصوص  یگذارهیسرما  کیرا 
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افتاد: نرخ بهره و مال  نیهم اتفاق خواهد  باالجبار مدام کاهش    اتی داستان  بر درآمد، 

 ( 4).ابندییم

  یگذارهیسرما  کیتحر  یلهیوسبه  یکاریدر مبارزه با ب  ن یادیضعف بن  نیبر ا  عالوه 

عمل   کی  ،یخصوص کارفرما   زین  ی مشکل  واکنش  دارد.  مذکور    ان یوجود  اقدامات  به 

شوند،    نیبدب  ندهیباشد، ممکن است نسبت به آ   دیشد  ینامشخص است. اگر روند نزول

  ن، یو بنابرا  یگذارهیسرما   یات بردرآمد بر روی مال  ا ی و ممکن است اثر کاهش نرخ بهره و  

 نداشته باشد.  یاصالً اثر  ا یباشد و   زیناچ  ای   یدی مدت مد  یو اشتغال، برا  دیبر سطح تول

تحر  ی کسان   ی . حت3 از  دفاع    یبرا  یخصوص  یگذارهیسرما  کیکه  رکود  با  مقابله 

  یگذارهیبا سرما  دی که با  کنند یم  ی نیبشیاما پ   کنند،ینم  هیهمواره به آن تک کنند، یم

کم  که رهبران صنعت و دست  رسدینظر مبه   نیحاضر چنهمراه باشد. درحال  یعموم

کاهش    یبرا  یعنوان ابزاربه را    یعموم  یگذارهیسرما  خواهندیمتخصصانشان ماز    یبرخ

.  رند یبپذ  راه چاره  نیعنوان آخربه،  شده است  ی مال  تأمین  استقراض  یواسطه رکود که به

به مصرف و    ارانهیاشتغال با پرداخت    جاد یهمچنان مخالف ا  رسدینظر مبه  حال،نیباا

 اند. اشتغال کامل حفظ

 ک ی دموکرات  یها نظام  یاقتصاد  یندهیآ  میاز رژ  یانشانه  تواندیامور م  تیوضع  نیا

که توسط   یعموم  یگذارهیبدون آن، سرما  ا ی  ها تودهباشد. در رکود، با فشار    یدارسرمایه

.  ردیپذ یانجام م  اسیمقکالن   یکاریاز ب  یریجلوگ  ی، براتشده اس  ی مال  تأمین  استقراض

  ی رونق بعد  یاشتغال در دوره  یمنظور حفظ سطح باالبه  شرو  نیاما اگر تالش شود تا ا

مخالفت شدبه با  احتماالً  رود،  مواجه خواهد شد. همانطور که    د یکار  رهبران صنعت 

. کارگران »از  ستی مورد پسند آنان ن  وجهچیهبه  داریگفته شد، اشتغال کامل پا   ترشیپ 

ها  به آن   یتوانند »درسینم  کهن یصنعت« از ا  فرماندهانکنترل خارج خواهد شد« و »

  ان یبه ز  ،بازگشت  ی در دوره هامتیق  ش یافزا  ن،یبراخواهند شد. عالوه  ی بدهند« عصبان

 . کندیدلزده از رونق« م ها را »کوچک و بزرگ است و آن انیجورانت 

ا  احتماالً م  ی اتحاد  ط،یشرا  نیدر  کسب  انیقدرتمند  و    یوکارهامنافع  بزرگ 

که    افتیاقتصاددان خواهند    کیاز    شیو احتماالً هم ب  شکل خواهد گرفت  انیجورانت 
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  ژه یوو به  روها،ین  نیاز همان زمان هم آشکارا ناسالم بود. فشار ا  یطیشرا  نیچن  دیبگو

به احتمال زدر وزارتخانه  رگذار یثأ ت  ی دهقاع  ک یمثابه  بزرگ، به  ی وکارهاکسب   اد یها، 

بودجه خواهند کرد.    یکاهش کسر  یشانهیکراست   استیدولت را وادار به بازگشت به س

  گاه یجا   گریمخارج دولت بار د  استیخواهد شد که در آن، س  یامر منجر به رکود  نیا

 . ابدیخود را باز

 ی هیتماماً بر پا   ( political business cycle)  تجاری  یاسیس  ی چرخه   یالگو  این

بس  ست؛ین  اتیحدس ا  1937-8  یهاسال  یط   یمشابه  اریاتفاق    یمتحده  االتیدر 

 ریکاهش چشمگ  ی جهی، درواقع نت1937دوم    یمه ی رخ داد. شکست رونق در ن  کایآمر

آمد، دولت    اق اتف  ن یدنبال اکه به  یدیدر رکود شد  گر،ید  یبودجه بود. از سو  یکسر

 بازگشت. (spending policy)  مخارج استیبه س درنگیب

 ی دار در سرمایه  ی بود کهگاهیجا آن    یمصنوع   یای اح  تجاری،  یاسیس  یچرخه   میرژ

رکود  اما کامل فقط در اوج رونق حاصل خواهد شد، . اشتغال  وجود داشت قرن نوزدهم

 [6]مدت خواهد بود.و کوتاه م ینسبتاً مال

(5) 

  ش یکه در بخش پ   یتجار  یاسیس  یچرخه   میاز رژ  دی با  شرویشخص پ   کی  ایآ.  1

  که نی( ا1با آن مخالف باشد: )  دی با  لیبه دو دل  کنمیباشد؟ فکر م  یضشد، را  فیتوص

 یگذارهیمداخالت دولت به سرما  کهنی( ا2)  کند؛ینم  نیاشتغال کامل را تضم  یداری پا

پرداخت    یعموم اکنون تودهردیپذیرا نم  مصرفبه    ارانهیگره خورده و  آنچه که  ها  . 

ن  خواهندیم رکود  ب  بلکه  ست،یکاهش  همچن  نیاز  است.  آن  کامل    د ینبا  نیبردن 

ناخواسته اعمال   یعموم  یهیکار، بر سرما  تأمین کامل از منابع، صرفاً جهت    یبرداربهره

که    ابدی  صیخصت  ی عموم  یگذارهیفقط تا آنجا به سرما  دی مخارج دولت با  یشود. برنامه

حفظ اشتغال کامل   یالزم برا یِ مخارج دولت ی . باقباشد یگذارهیسرما ن یابه  از یواقعاً ن

گ  ارانه یپرداخت    یبرا  ستیبا یم قرار  استفاده  مورد  مصرف  طر  ردیبه    ق ی )از 

  م، یرمستقیغ   یهااتیکاهش مال  ،یسالخوردگ  یخانوار، حقوق بازنشستگ  ینه یهزکمک

که    ندیگویدست مداخالت دولت م نیا  ن(. مخالفاوریکاالهای ضربه    ارانهیو پرداخت  

است   نیها نخواهد داشت. پاسخ اپول آن   ارائه در قبال  یبرا  یزی صورت دولت چ  نیدر ا
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  مگرها خواهد بود.  توده  یسطح زندگ  یباال  ی، استانداردهامخارج  نیا  سوی دیگرکه  

 ست؟ین نی ا یاقتصاد یهاتیهدف تمام فعال

م  در وضعیت  یدارسرمایه »  البته.  2 و    یاجتماع   ینهادها   ستیبایاشتغال کامل« 

کارگر باشد، توسعه دهد.    یقدرت طبقه  ش یافزا  یدهندهرا که نشان  جدیدی  یاسیس

اشتغال کامل وفق دهد،    یدارسرمایهاگر   با  را  اساس  ک یبتواند خود  در آن    یاصالح 

شود که باید ساقط  جی تبدیل میبه نظام از رده خارگنجانده شده است. اگر نه، خود  

 شود.

 ن یاز ا یدارسرمایه د یمنجر شود؟ شا  سمیدعوا بر سر اشتغال کامل به فاش د یاما شا 

لمان آدر    سمی. فاشرسدینظر مبه  دیبع  اریخود را با اشتغال کامل سازگار کند؟ بس  قیطر

اشتغال کامل خود    نیتضم  یواسطهفاحش ظهور کرد و به  یکاریب  ینهیزمشیپ   هیعل

کند. جنگ   نینتوانست چن  انهدارسرمایه  یدموکراس  که یالرا در قدرت نگه داشت؛ درح

  سم یاز بازگشت فاش  یریجلوگ  یبرا  یراه  همزمانهمه،    اشتغالِ  یبرا  یمترق  یروهاین

 است.

 های نویسنده یادداشت

 Marshallنجمن مارشال )ا در 1942است که در بهار  یا یمربوط به سخنران  باًیمقاله تقر نی( ا 1)

Societyارائه شد.  جی ( در کمبر 

با    یمل  یبده  تر،یفن  تی ماه  دارایاز مشکالت    گر ید  یکی(  2) اشتغال کامل  باشد  قرار  اگر  است. 

  یبهرهاگر    حال،نی. باا افتیخواهد    شی طور مداوم افزابه  یمل  یشود، بده   تأمیناز استقراض    یمخارج ناش

بود. پس از کسر    هدو اشتغال نخوا  دیبه اخالل تول  یازیشود، ن   تأمین  هی ساالنه بر سرما  اتیبا مال  یبده

کاهش و    داران هیسرما   یدرآمد برخ  افت،یینم  ش یافزا   یمل  یکه بده  ینسبت به زمان ،  هی بر سرما  ات یمال

ها هم  نخواهد کرد و مصرف کل آن یرییها تغاما درآمد کل آن افت، ی خواهد  شی افزا  گری د یدرآمد برخ

تغ د  یریچشمگ  رییاحتماالً  نخواهد  خود  عالوهدیبر  سرما   اتیمال  ن،یبرا .  انگ  یریثأت  ه یبر    ی زهیبر 

مبلغ به    چه پرداخت شود.    د یبا  یثابت نخواهد داشت، چرا که بر هر نوع ثروت  یهی در سرما  ی گذارهیسرما 

  ات ی، مالشود  یگذارهی سرما   در احداث کارخانه  ا یو    ،یاوراق دولتصورت  ، چه بهشود  ی دارپول نقد نگه

از    ی گذارهی و اگر سرما   نخواهد کرد.  ی رییتغ  ینسب تی مز  ن،ی پرداخت خواهد شد و بنابرا  یثابت  ی هیسرما 

  شی افزا  ی معنابر آن نخواهد داشت، چرا که به  یریآشکارا تأث  ه ی بر سرما  اتیشود، مال  تأمینوام    قیطر

  تأمین   هیساالنه بر سرما   اتی توسط مال  یبده  یاگر بهره  ن،ی . بنابراستین   گذارهی سرما  انیدر ثروت کارفرما 
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نخواهد داشت.   یریثأ ت دارانهی سرما   یگذارهی و نه بر سرما داران هی نه بر مصرف سرما  یبده  شی شود، افزا

 [«هیبر سرما اتیکاال، درآمد و مال یهینظربه »  دی ]بنگر
متفاوت    یبر اساس اصول  شدهیمل  ینظام صنعت  کیدر    یگذارهیاگر سرما   باید اضافه کنم  نجایدر ا (  3)

کند.    فا یا   ی نقش مهم  یکاریب   ی در حل مسئله  تواندیم  رد، یانجام پذ  ی خصوص  ی گذارهی از اصول سرما

  یگذارهیسرما   مداًع  دی با   ای قانع باشد،    یخصوص  یهانسبت به بنگاه  یکمتر  به نرخ بازده خالص  دیدولت با 

 کند که رکودها را کاهش دهد.  ی بندزمان  ینحوخود را به

، آمده  خواهد شدآکسفورد منتشر    یاقتصاد  ی هیموضوع در مقاله من که در نشر   ن یا   ق یاثبات دق(  4)

 [«؟یخصوص یگذار ه یسرما کیاشتغال کامل با تحربه »  دی ]بنگراست. 

 های ویراستاریادداشت

 :منتشر شد ری بار در منبع ز  نیاول[ 1]

Political Quarterly, 14/4, 1943, pp. 322-31 

منتشر شد و بعد در دو   Ekonomista, 5,1961, pp. 1072-6در  یلهستان  یشدهکوتاه ینسخه

 :دیبه چاپ رس  ی آثار کالسک جلد از مجموعه
Kalecki's essays: Szkice o funkcjonowaniu wspolczesnego kapitalizmu (On 

the Functioning of Contemporary Capitalism), Warsaw, PWN, 1962, pp. 11-19 
Z ostatniej fazy przemian kapitalizmu (The Last Phase in the 

Transformation of Capitalism), Warsaw, PWN, 1968, pp. 21-9. 

 شده چندین ترجمه دارد: ی کوتاهنسخه
Spanish ('Aspectos politicos del pleno empleo', Economia y 

Administration, 16 (University of Conception), 1970, pp. 57-61, and in M. 
Kalecki, Sobre el capitalismo contemporaneo, Barcelona, Editorial Critica, 
1979, pp. 25-34); Italian (in M. Kalecki, Sul capitalism contemporaneo, Rome, 
Editori Riuniti, 1975, pp. 35-42); Swedish (in Kalecki, Tillvâxt och Stagnation, 
pp. 45-51); German (in Kalecki, IVerkauswahl, pp. 182-90, and in Kalecki, 
Kriese und Prosperitat, pp. 235-41); and Portuguese (in M. Kalecki, 
Crescimento o ciclo das economias capitalistas, éd. J. Miglioli, Sâo Paulo, 
Editora Hucitec, 1977; 2nd edn., 1980). The same abbreviated version was 
published in English, in Kalecki, Selected Essays on the Dynamics of a 
Capitalist Economy, pp. 138-45 (for translations of this collection, see pp. 
436-7 above), and in Kalecki, The Last Phase in the Transformation of 
Capitalism, New York and London, Monthly Review Press, 1972, pp. 75-83. 

 بازنشر شد:  ریدر منبع ز  یسیانگل  یاصل ینسخه

E. K. Hunt and J. G. Schwartz (eds.), A Critique of Economic Theory, 

Harmondsworth, Penguin, 1972, pp. 420-30. 

نسخه  در در    1961در    یشده توسط کالسکانجام  ات یو حذف  شود،یم  اده یپ  یاصل  یکتاب حاضر، 

 .اخذ شد مقاله  نی بازنشر ا یناشر برا  ی. اجازهشوندیملحاظ  راستار یو ی هاادداشتی
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. با  ونددیآمار دانشگاه آکسفورد بپ  یسسهؤبه آکسفورد رفت تا به کارمندان م 1940در آغاز    یکالسک

آلمان    از   سمیفاش  برآمدن از    گوناگون پس   ر صُوَ  از اقتصاددانان که به   یسسه به تعدادؤ م  ن یشروع جنگ، ا 

ماندلبائوم(.   و ک.  ندل؛یشتا . ای. گلدمن؛ جیپناه داد )از جمله ف. بروشارت؛ ت. بالوق؛ جگریخته بودند،  

  است ی اشاره کرد. ر   کلسونی.ان. ن یو ج  ک ی. ان. وورسو ی. دیبه ج توانیم  زین  یسیاز جمله کارکنان انگل

سسه به  ؤم   ،بعد  چند سال    یبود. ط  یپروفسور آرتور ال. بوول  ، یسیآماردان انگل  کی   یسسه بر عهدهؤم

به مسائل    ی. کالسکافتی دست    ی به شهرت جهان   یسیانگل  یاقتصاد جنگ   یمطالعات خود درباره  لیدل

به   تول  بسیچمربوط  ن   دیعوامل  ق  ،یجنگ  یمال  تأمین  ،یجنگ  امور  یبرا  یانسان   یرویو  کنترل    متیو 

  عیسسه ارائه کرد(، توز ؤ مخارج مصرف در بولتن م  ی بندرهیج یبرا  ی بود که طرح  یکس ن یاول ی )کالسک

  ی و اشتغال کامل پس از بازساز  ، یمل  یبار بده  ،یطبقات اجتماع  ان یم  ی جنگ، و درآمد مل  تیمسئول

 به:  دی سسه بنگرؤم  یدر کارها یمشارکت کالسک یمشاهده یپرداخت. برا یپساجنگ

G. D. N. Worswick, 'Kalecki at Oxford, 1940^4', Oxford Bulletin of Economics 

and Statistics, 39/1, 1977: Special Issue: Michal Kalecki Memorial Lectures; see also 

Collected Works, vol. vi, and Studies in War Economics (prepared at the Oxford 

University Institute of Statistics), Oxford, Blackwell, 1947. 

.  کردیخود را ارائه م  یهاپژوهش  جی پرداخت که در آن گزارش نتا  سی در آکسفورد به تدر   یکالسک

  انگر ی به مجموعه آثار، جلد دوم( نما  د ی)بنگر اقتصاد    یهاییایپوباب  در    یمطالعات، کتاب  1943در  

درازمدت    ی بار عناصر توسعه  ن یاول  ی کتاب برا  ن یبود؛ ا   یو  یتجار   یچرخه  یهی بسط نظر  یگام بعد

 . گرفترا در بر می ی دارسرمایهاقتصاد 

  ،انهدار سرمایه  دیو بلندمدت در بازتول  یاچرخه  راتییجنگ و تغ  اتیاقتصاد  یدرباره  کالسکی  مطالعات

  ی هاچرخه  یهیدر نظر   شهیر  یاشتغال کامل و  یهی گذاشت. نظر  ریثأاشتغال کامل ت  یدرباره  شبر آثار

که به اشتغال   یمقاالت  در  یداشت؛ و ی درآمد مل یکنندهنییعوامل تع یدرباره شی هادهیو ا  ی و یتجار

  یکنندهنییتع یاشتغال کامل و عوامل نهاد استیس تریعمل ی هاجنبه  یکامل اختصاص داشت بر برخ

علل مخالفت    ی عالوه بر بررسکامل،    اشتغال   یربارهد  یداشت. مقاالت و  دیآن تاک  ی هاتی دامنه و محدود

  ی درباره  یو  یهادهیا  (، خود به آن نپرداخته بود  نیشیکه در مطالعات پ  یپرسش)  با اشتغال کامل  یاسیس

(، ساختار  6مجموعه آثار، جلد    )ر.ک  یمل  ی(، بار آن بر بده324-5بر درآمد )همان،    اتیو مال  هیسرما 

گذار و پس از آن« در مجموعه آثار،    یدوره  یط  ای تان یکل و مخارج دولت )ر.ک به »اشتغال در بر   ی تقاضا

  ی)ر.ک به مطالعات  ساالرانه هیدرازمدت سارما   یاقتصاد  ی درازمدت در رابطه با توسعه  یکاری(، و ب 6جلد  

 جمع کرد.  گر یاقتصاد، مجموعه آثار، جلد دوم( را در کنار همد  ی هاییا یپو باب در 

کوتاه در    ی. پس از توقفدادآمار استعفا    یسسهؤ از شغل خود در م  1944در اواخر سال    یکالسک

)ن.ک به    یاقتصاد یها و کنترل ی بندرهیج  یدولت فرانسه درباره ی برا  ییها نامهس و نوشتن تفاهمی پار

خدمت دفتر    هب  1946عازم مونترال شد. در آنجا تا دسامبر    1945تم(، در مارس  مجموعه آثار، جلد هف

و حفظ    ی پساجنگ  یعمدتاً بر مشکالت بازساز   کار   ی المللنیدر دفتر ب   ی کار درآمد. مطالعات و  ی المللنیب 
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در مورد    یو سخنران   نار یسم  ن یتورم متمرکز شده بود )در آن دوره، او چند   یبررس  زیاشتغال کامل و ن 

  یتاوا برگزار کرده بود(. وهاروارد و اُ  ا، یکلمب  کاگو، یش  ی هامختلف اشتغال کامل، در دانشگاه  یهاجنبه

  ی نهرخایدر دب   یگروه اقتصاد  ری عنوان مدکار و شروع کار در سازمان ملل به  ی المللنیپس از ترک دفتر ب 

  دی در سازمان ملل بنگر  ی کالسک  یاطالع از کارها  ی برا.  ، به مطالعات خود ادامه داد1954سازمان ملل تا  

 به: 

S. Dell, 'Kalecki at the United Nations, 1946-54', Oxford Bulletin of Economics 

and Statistics, 39/1, 1977, and Collected Works, vol. vii. 
  ادداشت ی  1943دسامبر    20  خیدر تار   نزیاشتغال کامل«، ک  یاسیس  یهاپس از انتشار »جنبه  یمدت

 موجود است(: یکالسک هایدداشتمیان یادر  یاصل  ی فرستاد )نسخه یکالسک یرا برا ر یز

  ی و عالقه  یبا همدل  ی سیاسیفصلنامهاشتغال کامل را در    ی اسیس  یهادر مورد جنبهرا  شما    یمقاله

عامل    کی ممکن بود به عنوان    نوشتم،ی. اگر خودم آن را مقیخوب و دق   اریبس  یافراوان خواندم. مقاله

[  اخوانا)؟( ن   کندیکه ]مخالفت م  یمیسالم قد   یهی)؟( دستخط ناخوانا[ مال  یخوردگ]قلم-مهم    رگذاریتأث

 .به آن بیفزایم واژه ناخواناست[ ن ی]... )؟( آخر  ادیز  ی و کسر یدر برابر هرگونه مخارج دولت

  تواندیامر م  ن ی ا  لی . دلختینگیبرن   ی چندان   ی ها عالقهمدت  ی برا  د یتمج  ن یرغم ا به  ، یکالسک  یمقاله

پس    ی جنگ باشد، و مشکل حفظ اشتغال کامل در دوره  یدوره  یاشتغال در تمام کشورها ط  ینرخ باال

  ز یپس از جنگ ن   قرا به خود جلب نکرد؛ و رون  ی( توجه چندان 1943از جنگ و پس از آن، در آن زمان )

   نگذاشته بود. یباق یو  ی نانهیبدب  ینیب شیپ ی برا  یادیز  یفضا

  ی با مداخله  داران هی در مورد مخالفت سرما   جی ، اس. اس. الکساندر به همان نتا 1948در    ن،یباوجودا 

 به   د ی. بنگر دیبودجه، و حفظ اشتغال کامل رس یکسر  ،یخصوص ی وکارهادولت در قلمرو کسب

S. S. Alexander, 'Opposition to Deficit Spending for the Prevention of 

Unemployment', in Income, Employment and Public Policy: Essays in Honour 

ofAlvin H. Hansen, New York, Norton, 1948; sec also Feiwell, The Intellectual Life 

ofMichal Kalecki, pp. 221-6 

م  کی اندو  ستوفریکر   جنز رخدادها  کندیخاطرنشان  تا  کرد  تالش  آکرمن  جان  و    ی اسیس  یکه 

  ی او را همراه با کالسک  توان یم  ن یبه هم ربط دهد، و بنابرا   1390  یدهه  ل یرا در اوا  ی تجار  یهاچرخه

ص.    ؛ و رکود بزرگ  شی دانست. )راگنار فر  یتجار  یاسیس  یچرخه  پردازانهینظر   ریمحصول اخ  شگامانیپ

297). 

کالسک  ستیب  بعد،  مقدمه  ی سال  درباره  یدر  معاصر    ی دارسرمایهعملکرد    ی نحوه  ی مقاالت خود 

(Szkice o funkcjonowaniu . . . , pp. 7-8ا )ی هادر »جنبه  اشینیب شیپاراگراف را در مورد پ  ن ی  

 اشتغال کامل« نوشت: یاسیس

که بوده باشند؛ البته    کنمیمن در آن زمان درست بودند؟ فکر م  یهاییگو شیپ  ایآ»

خود، پس  یدر مقالهمن . قیدق اتیلزوماً با جزئ  نه یخی تار یهاینیب شیپ بیشتر  همچون

بررس سرما   یهاخاستگاه  ی از  عل  یهاهیمخالفت    ی تجار  ی چرخه  کی تحر  ه یبزرگ 
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  ابند، ییکاهش م   ینوعبه  نده یآ  یهاکردم که بحران  ینیب شیمخارج دولت، پ  ی واسطهبه

نم ا   ینیب شیپ  ن یکرد. همچن  ی ریشان جلوگکامالً از وقوع  توانیاما  دست    ن یکردم که 

  ی اسیس  یخواهد شد که نامش را »چرخه  یدی جد  یدهیمنجر به ظهور پد   یمداخالت دولت

به  «یتجار مگذاشتم.  کنون   رسدینظر  روند  کماب   یکه  پ  شیرخدادها  آن    ها ی نیبشیبا 

  ی ها نهیهز   یواسطهاشتغال کامل به  نیمن تضم  یدر مقاله  گر،ید  یدارند. از سو  یهمخوان 

  ی به کودتا  ی ازیمشخص شد که الزاماً ن   حال، نی بود. باا  وند یکامل در پ  سمیبا فاش  ی نظام

تسل  ستین   یستیفاش مهم  حاتیتا  ب   ینقش  با  مقابله  باز  ی کاریدر  کنند.   یگسترده 

ا  د یبا   حالنیباا  ب   االت ی توجه داشت که در  بر  غلبه  روند    ی ها نهیبا هز   ی کاریمتحده که 

 «گشته است. دار ی پد سمیفاش ی هانشانه یبوده است، در واقع برخ  دی شد ار یبس  ینظام

  « یتجار  یاسیس  ی»چرخه  یدهی ا  ان یم  یبه رابطه  1964بود که در سال    ی کس  نیاول  نسون یون راب جُ

 به: د یکرد. بنگر  دیپس از جنگ تاک ی دارسرمایه ی فهم توسعه  یبرا
'Kalecki and Keynes', and also 'The Second Crisis of Economic Theory', in her 

Collected Economic Papers, vol. iv, Oxford, Black well, 1973 
  ی دهه  ی هاانهیاز م  ی اشتغال کامل« کالسک  ی اسیس  ی ها»جنبه  ی اقبال گسترده به مقاله  حال، نیباا 

رکود بلندمدت در    یو در دوره  1971-3در    ی کالسک  یدنبال بازنشر مقالهبهامر    ن یآغاز شد. ا   1970

نا  یو اجتماع  یاسیس  یهاو تنش  یدارسرمایه  یشرفتهیپ  یاز اقتصادها  یاریبس   ی از »چرخه  یشکه 

.  ی . دویو دبل  ،ی. کروتیج  ،یدر آن زمان توسط آر. باد  یکالسک  یشهیبود رخ داد. اند   «یاسیس  یتجار

 به:   دی بنگر  افت،ینوردهاوس مورد بحث قرار گرفت و بسط  
'Class Conflict and Macropolicy: The Political Business Cycle', Review of Radical 

Political Economy, 7/1, 1974 and 'Class Conflict, Keynesian Policies and the 

Business Cycle', Monthly Review, 24, 1974 

'The Political Business Cycle', Review of Economic Studies, 42, 1975 

 اختصاص داده است: شهیاند  نی را به ا  یکالسک یخود درباره ی نگارفصل از تک کی  ولی . آر. فایج

The Intellectual Life of Michal Kalecki, ch. 9 

 : دتریجد   یامطالعه و

A. Henley, 'Political Aspects of Full Employment: A Reassessment of Kalecki', 

Political Quarterly, 59/4, 1988. 

اکتبر    22واشنگتن پست،    یدر سرمقاله  یاسیس  ی تجار  یچرخه  یهایژگیاز و  ی برخ  کهنیجالب ا 

  1976سوم    یماههدر سه  کاید آمراقتصا  یتوسعه  یدوم« که درباره  ی، با نام »اقتصاد در دنده1976

 آورده شده است: کند،یبحث م

اخ  جمهور سیرئ » فورد  وسوسه  رایجرالد  برابر  برا  یسنت  ی در    ک ی تحر  یچهارساله 

و    کسونین  جمهورسیرئ   شیخاطر روز انتخابات مقاومت کرده است. چهار سال پاقتصاد به
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پر و داغ  هایی  سوپاپبه    ، به دست آورند  توانستندیرا که م  ییها همکارانش تمام سوپاپ

که موج    ستین   یها را بستند. شکآن سوپاپ  مالفاصله پس از انتخابات تمابکردند و    لیتبد

بودند، اما در مشکالت    میسه  کسون یدر انتخاب مجدد جناب ن   ی انتخابات-شایمحرکات پ

ن   یاقتصاد بود. کار او،  منحصربه  کامالً   فوردنقش داشتند. عملکرد جناب    زیمتعاقب  فرد 

 « بود.  یانتخابات  تتبلغا یدورهاقتصاد در  کی کارانه از تحرو محافظه بانهینج یامتناع

اشتغال کامل    استیدر مورد س  نزیو ک  یکالسک  یکردهایاز رو   یمختصر  یسهیمقا   نسون یجون راب 

 ت: ارائه کرده اس گونه ، اینریرا در منبع ز 
'Michal Kalecki: A Neglected Prophet', New York Review of Books, 4 Mar. 1976 

باور داشته باشد.   خ ی تار  ریمس  بر  ها دهی ا یرگذاریتأث  دوست داشت که به قدرت   نزیک»

گاه م  ی او  وقت  داشتیاظهار  س  یکه  اقتصاد  است یاصول  امور  شود،  درک   یاشتغال 

رفت    شیپ  سعادتمند  یاندهیآ  ینیب شیتا پ  یخواهد شد، و حت  تی هدا  یصورت عقالن به

 کنند.  یزندگ  یهاکه در آن، نوادگان ما بتوانند خود را کامالً وقف هنرها و ظرافت

که در    ی ابرجسته  ی در مقاله  ی بود. و  ترنانهیب واقع  نده ینسبت به آ   ی کالسک  دگاهید

نمود که    ینیب شیاشتغال کامل« منتشر کرد، پ  ی اسیس  یهادر مورد »جنبه  1943سال  

( را کنترل ommercial trade cycle)  یتجار  یبازرگان   یچگونه چرخه  ابندی ها دردولت  یوقت

 یقینسبتاً دق  ینیب شیپ  نی... امینیبب  یتجار  یاسیس  ی چرخه  کی   ر خود را د  د یکنند، ما با 

متحده و چه در انگلستان، از حرکت   االت ی سال گذشته، چه در ا ی از آنچه است که در س

   .میاو توقف تجربه کرده

بر  ،یکالسک  صیتشخ را که در  ن   ای تان یآنچه  م  زیو  در    انیتعامل  و سرد  جنگ گرم 

ناممتحده    االتیا پرداخت  با  تراز  می  ها اثر  و، دستشدشناخته    ن یهمچن  ی کم گرفت. 

خود را بر نقش مخارج    ی اصل  دیکم گرفت و تأکو نرخ ارز را دست  یمال  است ی س  تیاهم

 « است.  نزیک  یهایپردازالیاز خ  ترقیدقاو    لیدولت گذاشت. اما مسلماً معلوم شد که تحل

محبوب    یدرس  یها از کتاب  یبود که وارد برخ  نی ا  یکالسک  یشهیاند  تیمحبوب   ی هااز نشانه  یکی

دهم و پس از آن(. درواقع، در    یهاشی رایمثال، کتاب علم اقتصاد پل ساموئلسون، و  یدر اقتصاد شد )برا

آغاز کرد که منشأ آن اغلب    یکالکس  اتی نظر  ری از سا  یاجداگانه  یمفهوم زندگ  نی، ا 1970  یاواخر دهه

نوردهاوس نسبت داده م   ی و نقد چند مدل از چرخه  یبندطبقه  ،یبررس  یبرا  ؛یتا به کالسک  شدیبه 

 به: د یبنگر  ی اسیس  یتجار

B. S. Frey, 'Politico- Economic Models and Cycles', Journal of Public Economics, 

9, 1978; 

J. E. Alt  & K. A. Chrystal, Political Economics, Berkeley, Calif., Univ. of 

California Press, 1983, ch. 5. 
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 به   دی موضوع، بنگر یکتابشناس ی و برا یستیالیمورد ورود مفهوم به اقتصاد سوس در

D. M. Nuti, 'Political and Economic Fluctuations in the Socialist System', EU I 

Working Papers, 156, 1985. 

تجرب  ی برا  زین   یادی ز  یهاتالش پذ   یآزمودن  و  رفتهیمفهوم صورت  به  نسخه  ژه یاست،  که    ی ادر 

فرض به  و  داده  شرح  براشودیم  «مربوطیتجار  یانتخابات  ی»چرخه  یهینورهاوس  شواهد  کل  در    ی . 

 به:   دی مثال بنگر ی اند. براظاهر شده جهینتیب  ا ی  یگ، منفربز   ایکوچک    یکشورها

 F. Breuss, The Political Business Cycle: An Extension of Nordhaus's Model', 

Empirica, 2, 1980, 
G. Obermann, 'Zur Wahlorientierung in der Wirt-schaftspolitik', Arheitshefte 

Wirtschaftsuniversitât Wien, 18,1979 

 ؛ ندا دهرد کر ییکوچک اروپا  یکشورها یو برخ ش یاتر  یرا برا ه یفرض که

W. F. Shughart II and R. D. Tollison, 'Legislation and Political Business Cycles', 

Kyklos, 38, 1985,  
J. Sachs and A. Alesina, 'Political Parties and the Business Cycle in the United 

States, 1948-1984', NBER Working Paper, No. 1940, Washington, DC, NBER, 1986 

 .کنندیمتحده را انکار م االتی ارتباط آن با ا که

 صادق است:   ز یبزرگ ن   یامر در مورد کشورها نیهم
B. H. Soh, 'Political Business Cycles in Industrialized Democratic Countries', 

Kyklos, 39, 1986 
E. Novotny, 'Politische Aspekte der Vollbeschaftigung—heute', in Fink et al. 

(eds.), Economic Theory, Political Power, and Social Justice. 
مفهوم چرخه  یکالسک اقتصاد   یاسیس  ی تجار  ی در  منافع  به  را  توجهش  و    داران هی سرما  یخود، 

انتقال    یسازوکار واقع  یو  حال،نیاشتغال کامل متمرکز کرد. باا   یو حفظ دائم  یاب یدست  دگاهیها از د توده

را   ی ان پارلم  ی دموکراس یو نهاد ی اسیسو و نظام س  ک یمد نظر خود از   ی دو طبقه یمنافع اقتصاد انیم

  ی با چرخه است یس ین یگزی و جا ی شکاف با اشاره به روند انتخابات ن یشرح نداد. پر کردن ا  گر ید  یاز سو

  کننده یداشت( چندان راض  ش یبه آن گرا   اشهینظر   یاصل  ی در نسخه  ی)که خود کالسک  یتجار  یانتخابات

و منافع مرتبط با آن، با    یطبقات اجتماع  ان یم  زی تما  ،یتجار  ی انتخابات  ی در مفهوم چرخه  رایز   ست،ین 

گذشته،    نی از ا  .شودیکنار گذاشته م  ریفراگ  تی از انتخابات با هدف کسب محبوب   شیپ  یهایدستکار

اشتغال کامل   یرگذاریتأث  یبرا یانتخابات، زمان کاف  ن یب   ی ساله  5-4در فواصل    یتجار  یچرخه انتخابات

بازخوردها ممکن است    نی . اگذاردینم  یباق  دارهیسرما   یقدرت رؤسا  ا ی  «یابر »انضباط کارخانه  یدائم

 داشته باشند. ازین  یشتریبه زمان ب 

به  «یاسیمفهوم »روند س  ،«یاسیس  ی تجار  یبلندمدت »چرخه  ی امدهایشناخت پ وجود آورد. را 

  ک یرا در متن    یدائم  با اشتغال کامل  دارانهیمخالفت سرما   لی در مورد دال   یکالسک  حاتی امر، توض  ن یا

را در    شورها ک  ر یمتحده و سا   االت یا   یاقتصاد  ی هااستیس  رییتغ  کوشد یو م  دهد یقرار م یطوالن   یدوره

پ  مثابه به  1970  یدهه  لیاوا از  اقتصاد  ی شدهنییتعشی کاهش  ب   یرشد  به  انتقال  بلندمدت    یکاریو 
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داده شده    حیاصطالحات توض  ن یبا ا   ز یفر ن لسه  ی هاآموزه  یو تولد دوباره  ییگرا دهد؛ ظهور پول  حیتوض

 بنگرید به:   است.
J. Steindl, 'Stagnation Theory and Stagnation Policy', Cambridge Journal of 

Economics, 3,1979; A. Bhaduri and J. Steindl, 4A Rise of Monetarism as a Social 

Doctrine', Thames Papers in Political Economy, autumn 1983 
طبقات مختلف    ی اسیو س  ی با مشکل سازوکار انتقال منافع اقتصاد  یاسیمفهوم روند س  حال،نیباا 

در مورد نقش دولت را که    یستیمارکس  یسنت دگاهی د  یروبرو است. کالسک  زین   یپارلمان   یتحت دموکراس

به کار گرفت. کالسک  دارانهیمنفعل در دست سرما   یابزار  یاز نظر و   اد ی ز  اریسب   شیرغم افزا به  یبود، 

فکر    ،یو توسعه اقتصاد  ی سازمان همکار  یکل و اشتغال در تمام کشورها  دی در تول  یسهم بخش دولت

و    فر لسه  شات یگرا   ان یآشفته م  ی از تعامل تا حدود  یادولت صرفاً »شاخه  ی اقتصاد  ی کرد که مداخله

 چهارم(.  جلد در مجموعه آثار،   ،یمختلف اجتماع یهارشد در نظام اتینظرکنش دولت« است )  

کالسک  ی اریبس  که یدرحال مداخلهموافق  ی با  ابزار  و  دامنه  که  -counter)  ی اضدچرخه  یاند 

cyclical  )متقابل منافع متضاد    ریو کامالً سازگار، بلکه تأث  شدهیزیر اقدامات برنامه  یجهیدولت، نه نت

اجتماع مختلف  آموزه  یطبقات  سآن  یاسیس  یهاو  اما  است،  ب   یاضدچرخه  استیها  از    ی خشصرفاً 

کاهش سهم مخارج دولت    یها برااز تالش  یاریبس  یناکام  ن،ی برا دولت است. عالوه  یمشارکت اقتصاد

از    یاریخود ندارد، بس  یهانهیهز  یسازنهیدر به  یمطلق  ییگواه آن است که دولت توانا  ،یدر درآمد مل

به صراحت آن را منافع    توانیمهستند که ن   یمنافع  یندهیبرخوردار هستند و نما   ییها از استقالل باالآن

بنابرا   دارانهیسرما   ای ها  توده بر ا   ن یدانست.  برا  ن یفرض  ارج دولت، که  مخ   راتییتغ  حی توض  یاست که 

  ی دهه  لیاز اوا  انهدارسرمایه  دیبحران و مراحل بهبود در بازتول  یکنندهنییتع  یاز عوامل اصل  یکیاحتماالً  

.  میداشته باش  از یها ن از مخارج دولت و ساختار آن  یتردهیچیپ  ی گوبه بعد بود، ممکن است به ال  1970

 :به  دی بنگر
J. Osiatynski, 'Kalecki's Theory of Economic Dynamics after Thirty Years', 

Oeconomica Polona, 1, 1986 
 تمام بخش مقدمه کرده است: نی گزیرا جا ری مقاله، متن ز ن ی ا ی شدهکوتاه یدر نسخه ی [ کالسک2]

  قی که از طر  یمخارج دولت  قیدر مورد حفظ اشتغال کامل از طر  یادی مباحثات ز  ریاخ  یهاسال  یط»

باا   شود یم  تأمینوام   است.  شده  جنبه  ن یا   حال،نیمطرح  بر  متمرکز    یاقتصاد  یهامباحثات  مشکل 

اقتصاد    ک ی فرض که دولت اشتغال کامل را در    ن یتوجه کنند. ا   یاسیس  ات ی به واقع  که نیاند، بدون ا شده

رابطه،    نیاست. در ا   زیآمکار را انجام دهد، مغالطه  نی حفظ خواهد کرد، اگر بداند که چگونه ا  انهدارسرمایه

برخوردار    یاالعادهفوق  تیاز اهم  یمخارج دولت  یواسطهبزرگ از حفظ اشتغال کامل به  یهاترس شرکت

 «است.

 جمله حذف شده است. ن یشده، ا کوتاه ی[ در نسخه3]

 است:  نیپاراگراف چن ن یشده، ا کوتاه ی[ در نسخه4]
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  یژگیبر و  قیعم  یریثأاست، ت  یستیاشتغال کامل فاش  استیس  یشالوده  حات،یکه تسل  قتیحق  نیا»

جنگ فاتحانه   ی نقشه برا  یهی مسلح و ته ی روهایاز گسترش ن  اس یمقکالن حاتیآن دارد. تسل یاقتصاد

  شودیامر موجب م  نی . ا ردیگیدر بر م  زیرا ن   گرا ید   یکشورها  یرقابت   حاتیامر تسل  نی است. ا  ری ناپذییجدا 

.  ابدی   رییمجدد تغ  حات یحداکثر اثر تسل  ن یسمت تضماز اشتغال کامل به  جی تدرمخارج به  ی لصکه هدف ا

  توانست یبا آنچه که تحت اشتغال کامل م  سه یامر، منجر به کاهش مصرف در مقا  ن یاز ا   ی کمبود منابع ناش

 «.گرددیباشد، م

 حذف شده است.   نیشیپ یجمله و جمله ن یشده، ا کوتاه ی[ در نسخه5]

  ن ی(، ا جی )انتشارات دانشگاه کمبر   1971  یسیانگل  ی موجود در ترجمه  یشدهکوتاه  ی [ در نسخه6]

ت در  که  چرا  اشتباه،  به  )احتماالً  است  شده  نسخهپاراگراف حذف    یمقاله  گری د  یشدهکوتاه  یهامام 

این پاراگراف را حذف کرده است.  تمام  ی بعد  یهادر نسخه یکالسک  ن،ی براموجود است(. عالوه یکالسک

 : نیز در مورد این حذف چنین گفته است نسونیب جون را

به  ن یا دردناک    ادآوری ها  آن  رسد؛ ینظر مبه  نانهیب خوش  یزیانگطرز رقتمتن، امروز 

  ن یاند. امروز خواندن آخربه کامل بوده  ک یاشتغال نزد   ی سالهیآنچه که سعادت مختلط س

مقاله توسعهتلخ  یحت  یکالسک  یپاراگراف  نگرش  یتر است... شکست در  و    ی هانهادها 

به    یاب یدست  جهتکارگر    یطبقه  یبرا  یراه  ،یرشد مل   داومت  شیضمن حفظ کماب   نی نو

حفظ    یمردم برا   یدستمزد نگذاشته است. تقال  یسنت  ی زن چانه  قی اوضاع بهتر جز از طر

رکود    ی کرده است، علت اصل  ت یسرا   یکه اکنون به هر گروه اجتماع  شان، یسهم درآمد

تهد  یتورم که  برا  دیی است  دوره  انی پا  یاست  به  )ما  لاشتغا  یدادن  باال.  رشد    کل یو 

 ( 30قرار گرفت؛ ص  یمهریکه مورد ب  یامبری: پیکالسک

 منبع:
https://delong.typepad.com/kalecki43.pdf 

https://delong.typepad.com/kalecki43.pdf
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 پیشگفتار   –  1

نابودی   ناپذیر آن را اجتناب»دیالکتیک در ادراک مثبت آنچه هست، همزمان نفی و 

ای را در حال حرکت و در  دهد؛ چراکه هر صورتبندی تاریخا تکامل یافتهتشخیص می

برد؛ چراکه تحت تأثیر رو، به ساحت گذرای آن پی مینگرد، و ازاینوضعیتی سیال می

 هیچ چیز نیست و ذاتاً نقاد و انقالبی است.«

 (1:103) کاپیتالمارکس، 

و  خیزش  سالجنبشها  اجتماعی  علیهای  ایران،  در  اخیر  گستردگی،  های  رغم 

هایی )آبان، خوزستان، اصفهان، که چنین خیزش اند. اینمنقطع، منفصل و پراکنده بوده

باختگان و غیره(  و نیز اعتصابات متعدد کارگری و اعتراضات معلمان، بازنشستگان، مال

هم پیوسته و پایدار تبدیل گردند،  چگونه و در چه زمانی به یک جنبش سراسری به

پیش قابل  بیهنوز  نیست.  شیوهبینی  این  گمان  با  حاکم  نظام  برخورد  قهرآمیز  ی 

 ها، سهمی اساسی در فرونشاندن آنها برعهده داشته است.خیزش 

این به نیست:  تردیدی  چیز  یک  در  خیزش هرحال،  این  علت که  اعتراضات  و  ها 

و   سازمان  هیچ  به  را  خود  ماحصل  وجودی  بلکه  نیستند،  مدیون  خاصی  حزب 

ها  خودکنشگری و خودسازماندهی خویش هستند. هیچ کس منکر نیست که این خیزش

همچنین  سطح،  در  گسترش  اما  دارند.  تداوم  و  پیوستگی  همگرایی،  به  مبرم  نیازی 

به درست  است.  تعمیق  ساحتنیازمند  سرشت  و  ژرفا  ادراک  متنوع  خاطر  های 

انقالبی هستیم.  -ت که ما در عین حال نیازمند نگرشی دیالکتیکیهای کنونی اسجنبش

نظریهوظیفه  چنین  مجموعهی  تلفیق  و  ترکیب  حرکتای،  یک  ی  در  اعتراضی  های 

 جامعیت انضمامی است.  

از این   به استقالل هر یک  چنین دیدگاهی استقرایی نیست، بلکه درحین اذعان 

آنجنبش خاص  وجوه  درون  از  را  جامعیت  میها،  استخراج  این ها  از  هریک  کند. 

ها اجزایی از یک کلیت هستند، و هر جزئی، به خودی خود یک کلیت است چرا جنبش

که در درونش تعینات گوناگون و متضادی وجود دارد. بنابراین، وجه عام نه به معنی  

نفی وجه خاص است و نه به معنی پذیرش سکون و انجماد آن، بلکه همچنین قایل به  

 نکشافی و بارور شدن وجه خاص و گذارش به امری جامع است. خودا
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ی ادراک، هیچ چیز نیست مگر روش دیالکتیکی که جامعیت را نه در  این شیوه

برداری از آنچه بیند. پردهجا و اکنون، بلکه در درون وجه خاص مستتر میفراسوی این 

ای های لحظهجا فراروی از محدودیتتلویحی است و وضوح بخشیدن به آن، و از آن 

بنابراین، به جای فروکاستن وجه عام به جمع  کند.  آن، خاص و عام را جذب یکدیگر می

ی معین زمانی، همگرایی  ها و مخرج مشترک و کف مطالبات در یک وهلهجبری کمیت 

 کند.  عنوان ماحصل فرآیند خودتکاملی اجزای یک کلیت تفهیم میرا به 

ها ارتباطی  توانند با این جنبشی مفاهیم دیالکتیک، ذاتاً انقالبی هستند و میکلیه

عنوان نمونه، مقوالتی چون: استقالل و ارتباط متقابل،  تنگاتنگ و بنیادین برقرار کنند؛ به

کران، فرانمود و ذات، شکل و محتوا، تکثر و تراکم، فرد و  خاص و عام، کرانمند و بی

 ها. تشابه و تمایز و نظیر آنجمع، جزء و کل، ضرورت و آزادی، 

بررسی مفهوم دیالکتیک، و نیز کاربرد  جستار کنونی گامی هرچند کوچک به سوی  

 یابی آنهاست.های متعدد اجتماعی و کمک به قوامآن برای شناخت جنبش 

 درنگی در مفهوم دیالکتیک نزد هگل  –  2

 »دیالکتیک هگلی منبع کل دیالکتیک است.« 

 کاپیتال مارکس، 

ها  ریداوی اول ضروری است پیشی دیالکتیک، در درجه ی ورود به حوزهدر آستانه 

ها فروکاستن مفهوم  ترین بدفهمیهای عامیانه را کنار بگذاریم. یکی از رایجو کژفهمی

ای دیالکتیک فرآیندی نیست که هر ابژه یا گزارهی »تضاد« است.  دیالکتیک به مقوله 

واسطه معرفی شده است تجزیه و ترکیب کند تا نهایتاً  را که به حسّیات یا آگاهی بی

ی کند، چنین روشی وجه مشخصه طور که هگل بیان میاج کند. هماننافی آن را استخر

کنند.  »شکاکیون« است که ضدّ هر مفهومی را تصریح کرده و تضاد درونی آن را برمال می

اما دیالکتیک به مفهوم اخص کلمه، صرفاً منفی نیست بلکه »از درون منفی، محتوای 

 (31، بند فلسفه حقنشاند.« )مثبت و نتیجه را برمی

رکن اساسی در ادراک دیالکتیکی این است که »دیالکتیک، ابداع فلسفه نیست«  

در   چیزهاست. هگل  معنی طبیعت و سرشت خودِ  به  بلکه در خصلت حقیقی خود، 
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کند که: »شناخت و فهم دیالکتیک  عنوان می  منطق کوچکاز    81ی اول بند  افزوده

د داشته باشد، هرجا هستی باشد، و هرجا  حائز واالترین اهمیت است. هرجا حرکتی وجو

به نتیجه رسیده باشد، آن جا، دیالکتیک مشغول کار است.« در جهان بالفعل کنشی 

از سویه( دیالکتیک را نمی116)ص   ی آن تفهیم کرد.  شناسانهی شناخت توان صرفاً 

درادامهازاین  هگل  میرو  بند  همان  تشخیص ی  که  کنیم  تصور  نباید  »ما   افزاید: 

تر آن است که بگوییم دیالکتیک  موجودیت دیالکتیک در انحصار فیلسوف است. صحیح

تجسم می قانونی  بهبه  و  تمام درجات شعور  که در  تجربه محسوس  بخشد  طور کلی 

ای از دیالکتیک دانست.« )ص توان وهلهکند را میاست. هر چیزی که ما را احاطه می

118) 

شود، قابلیت تغییر و گذرا بودن همه چیز است. آنچه از چنین مفهومی استخراج می

ی کرانمند، هرچند ثابت  نفسه هیچ چیز ثابت و غایی نیست. تمام چیزها در جهان فی

می دگرگون  تغییرپذیرند،  شوند،  انگاشته  مطمئن  استحاله  و  خود  ضد  به  یا  شوند؛ 

کند.  محدود نمی  رسند. اما کرانمند را صرفاً یک عامل خارجییابند و یا به کمال میمی

درون کرانمند  آن در طبیعت خود  از  فراروی  فرآیند  و هم  است.  هم محدودیت  مان 

جان  همچنین  که مایهدیالکتیک  موضوع  این  »شناخت  است.  راستین  دانش  کل  ی 

یعنی نافی    – فاهمه دچار تضاد    مثابهاندیشه، بنا به سرشت خود دیالکتیکی است، و به

 (  15، ص 11های اصلی منطق است.« )بند موزهشود، یکی از آمی -خویش 

بنابراین، دیالکتیک هم بر خودِ هستی و هم بر هستی اندیشه ناظر است. اما عینیت  

اندیشه بدان معناست که نسبت به چیزها عاملی خارجی نیست، بلکه در »ذات واقعیِ  

ندیشه، درست  برد. عینیت ای افراد به سر نمیخود چیزها« نهفته است و فقط در مخیله

ورزی آزاد و عینی نبود، چرا که به ابژه برخالف متافیزیک کهن است که یک »اندیشه 

طور خودانگیخته از درون خود متعین کند.« )افزوده  داد تا خصایص خود را بهاجازه نمی

( رسالت اندیشه، پی بردن به حقیقت است. سرشت ظاهری و باطنی  51، ص  31بند  

 آید.  هان عینی، در خود همان است که به اندیشه درمیها، و نیز کل جابژه

»کار فلسفه صرفاً به آگاهی درآوردن واضح همان چیزی است که جهان در تمام 

ازاین  است.  داشته  باور  اندیشه  با  ارتباط  در  وضع  اعصار  را  جدیدی  چیز  فلسفه  رو، 

بیعی بشریت خوانایی  کند؛ و مباحث کنونی ما را به نتایجی رسانده است که با باور طنمی
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هاست.  ( اندیشیدن، همانا وضوح بخشیدن به حقیقت ابژه 35، ص  22دارند.« )افزوده بند  

نامد؛  این کنش فلسفی، مفهومی است که هگل آن را عمل وساطت یا میانجیگری می

دارد.  وساطتی که به همراه تحقق »هدف«، نهایتاً خود این واسطه را نیز از میان برمی

زدودن بیگانگیِ جهانی عینی است که دربرابر ما ایستاده است، و به عبارتی    »هدف دانش 

یافتن خود در درون آن است؛ یعنی بازیابی جهان عینی در مفهوم، در ژرفای درونی  

 (261، ص 195خودمان.« )افزوده بند 

 وحدت، وحدت، وحدت  –  3

انضمامی وجه  بودنِ  پس    »انضمامی  چندگانه،  تعینات  از  ترکیبی  که  است  این  برای 

 وحدت عناصری متفاوت است.« 

 گروندریسهمارکس، 

به معموالً  وحدت  اوالً  چپ،  مرسوم  سیاسی  ادبیات  تشکیالتی  در  وحدت  عنوان 

های انقالب نیست. شود که لزوماً مترادف با وحدت سوژههای مختلف مطرح میگرایش

به وحدت  عمده  درثانی،  چنین   مثابهبهطور  در  است.  معین  امر  یک  »علیه«  وحدت 

ی  ی آن، بلکه یک برنامهدهندههایی، اصل حاکم، نه اصول نظری اجزای تشکیل اتحاد

عنوان  های دخیل در وحدت است. بهحداقلی و حاصل جمع یا مخرج مشترک نظرگاه

، ائتالفی همگانی  ایران تلویحاً شکل گرفت 57ی پیروزی انقالب نمونه، آنچه در آستانه 

اش امپریالیسم آمریکا بود. برای برخی،  اما رسمیت نایافته برضد دیکتاتوری شاه و حامی

ضدیت با شاه و امپریالیسم معادل درخواستی حداکثری بود و برای برخی دیگر یک  

 ی حداقلی. اما آنچه به واقع تحقق یافت، کف مطالبات بود.  مطالبه

های ناتمام و سقط شده، گرچه نافی اصل  نیز سایر انقالبی انقالب ایران، و  تجربه 

به اما  نیستند،  وحدت  دادهعام  نشان  از  وضوح  پرهیز  و  استقالل،  حفظ  عدم  که  اند 

، عمال به معنی غرق شدن  بخش پس از سرنگونیاندازی رهاییچشم پرداخته کردن  

انقالب از درون  -ای و هموار کردن زمینه برای استیالی یک ضددر شور و هیجان وهله

ی کامالً  روی به سوی یک جامعههای ناقص، به جای پیشفرآیند انقالبی است. انقالب

ی انقالب ناکام  رغم تجربه رانند. متأسفانه علیها به عقب مینوین، کل جامعه را سال
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شکل57 شاهد  بازهم  کنونی  اوضاع  در  عام  ،  وجه  یک  استبداد   – گیری  برکناری 

ه با  جامعهایدئولوژیک  یک  برقراری  سکوالردف  محوری به   –ی  درخواستی  عنوان 

به  نیست که چنین درخواستی  بههستیم. شکی  و  اما چنین مطالبه جا  است،  ای حق 

 کند. بار دیگر رهایی جامعه را معلق نگاه داشته و به یک زمان نامعلوم موکول مییک

سازمان   آن  یا  این  استقالل  حفظ  به  صرفاً  است  اساسی  محدود  آنچه  سیاسی 

هایی است که  سازی سوژه سرنوشت-ی نخست معطوف به خودشود، بلکه در درجهنمی

ی واقعی  آگاهی آنها در فرآیند خودکنشگری، در تداوم خود، زمینه-استقالل و رشد خود

ای است که  کند. دقیقاً برای شناخت چنین زمینه یک وجه عام انضمامی را ایجاد می

آموزد،  ترین چیزی که دیالکتیک به ما میآید. ابتداییما می  دیالکتیک هگلی به کمک

ی وحدت است. »زمینه، وحدت تشابه و تمایز است؛ تأمل در  مفهوم بستر، مبنا یا زمینه 

سان  خودی که به همان اندازه، تأمل در دیگری است، و بالعکس. ذاتی که مشخصا به 

 (  175، ص 121یک کل بنا شده باشد.« )بند 

های اجتماعی، قایل شدن به استقالل وجه خاص ترجمان چنین مفهومی در جنبش

رو، هگل در  و درعین حال درک ارتباط متقابل آن وجوه خاص با یکدیگر است. ازاین

گوییم زمینه، وحدت تشابه و تمایز  کند که: »وقتی میی این بند استدالل میافزوده

همچون یک همانندی انتزاعی ادراک نکنیم...  است، باید مراقب باشیم که این وحدت را  

نظر از یک وحدت، همچنین بیانگر  توان گفت زمینه، صرففهمی، میبرای پرهیز از کج

)همان است.«  تمایز  و  تشابه  بین  دیدهتفاوت  به  »فلسفه جا(  هگل،  یا  ی  تشابه«  ی 

 همانندی انتزاعی، اصل محوری »منطق صوری« است. 

شویم  ض حذف تضاد و تنش، با تعارض جدیدی روبرو میعوبا چنین برداشتی، به

ای،  که منشاء خودشناسی هر سوژهکه نیازمند مرتفع شدن است. به عبارت دیگر، با این

تفکیک خود با غیرِ خود است، سوژه در درون خود نیز سوای یگانگی، دارای تمایز و  

دن تعارض است  تعارض است. حضور چنین تعارض و فرآیند نفی درونی و برطرف کر

کند. اجازه دهید این  که باعث تحرکت شده و موجبات خودانکشافی سوژه را فراهم می

بی ببریم.  کار  به  اجتماعی  با یک جنبش معین  ارتباط  در  را  و  مفهوم  تبعیض  گمان 

ی سیاسی، اجتماعی و نیز خانوادگی، جنبش  محرومیت حقوقی و حقیقی چه در عرصه

با  ستقل برخوردار میرهایی زنان را از سرشتی م اما تأیید و تأکید بر استقالل،  کند. 
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ی شروع کامالً ضروری است، به خودی خود ماهیت رهایی را تعریف  که یک نقطهاین

 کند. نمی

ی تمایزات درونی است، یعنی  جنبش رهایی زنان نیز با وجود یگانگی، دربردارنده

به است.  متنوع  تعینات  از  نمونه، جنترکیبی  و  عنوان  برای گسترش  زنان  رهایی  بش 

ترین بخش  تواند نسبت به واقعیت وجودی محروماش نمیجا خودانکشافیتعمیق و از آن

زنان کارگر و تهی و درخواست جنبش،  آنها، بیدست  این  های معین  به  باشد.  تفاوت 

  های قومی زنان بلوچ یا کرد را نیز افزود. موضوع این نیست که توان تبعیضمسأله، می

جنبش رهایی زن را در طبقه یا در قومیت حل کنیم. مسأله این است که جنبش زنان  

برای رسیدن به رهایی کامل، در حین حفظ استقالل، نیازمند خودفهمی موجودیت 

ی  یک »کلیت انضمامی« است. پی بردن به ترکیب عناصر چندگانه  مثابهبالفعل خود به

 خودبنیاد را هموار خواهد کرد. همانطور که  اش، راه رسیدن به یک وحدت جدیدِدرونی

ی عزیمت که کل انضمامی است، تازه »آغاز  کند، نقطهتشریح می  علم منطقهگل در  

است. این پیشروی توسط تعینات ساده و تعینات دیگری که از پی    پیشروی و تکوین 

 ( 540گردد.« )ص تر میتر و انضمامیمرور غنیشود و بهآیند مشخص میآنها می

 کل چیست؟ جزء چیست؟   –  4

بایستی توسط تعینات  بود که میکردیم، کلیتی آشفته می»چنانچه با جمعیت شروع می

تر حرکت کنیم، از انضمامی  ای تحلیلی به سوی مفاهیمی هرچه سادهبعدی به شیوه

ظریف هرچه  تجریداتی  سوی  به  اینخیالی  تا  سادهتر،  به  درنهایت  تعیناتکه    ترین 

تا به یک کلیت غنی رسید که   نو دنبال کرد  از  از آنجا باید مسیر حرکت را  برسیم. 

 ی تعینات و روابطی چندگانه است.«دربردانده

 101، ص گروندریسهمارکس، 

آید، روش دیالکتیکی شناخت یک جنبش اجتماعی،  همانطور که از نکات باال برمی

دربردارنده تعهم  ابتدا  که  است  تحلیلی  روشی  تجزیه ی  را  آن  درونی  گوناگون  ینات 

کند و هم شامل روشی ترکیبی است که آن تعینات را در وحدتی نوبنیاد ترکیب  می

ی عزیمت جدید »در یابی به کلیت انضمامی، نه فرجام بلکه یک نقطهکند. دستمی
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علم  هگل نیز در  جا(  واقعیت و لذا همچنین در مشاهده و ادراک است.« )مارکس، همان
( امر واقع  apprehensionکند که: »ادراک تحلیلی معرف تشخیص )عنوان می  منطق

( امر واقع است؛ یعنی درک  comprehensionاست. هدف روش ترکیبی درک کامل )

 (794ها.« )ص تنوع تعینات در اتحاد آن

بنابراین نزد مارکس و هگل، روش دیالکتیکی هم تحلیلی و هم ترکیبی است ولی  

 نه آن!نه این است و 

( خارجی  برداشت  بین  شد.  vorstellungباید  قایل  تمایز  دیالکتیکی  ادراک  و   )

ابژه )منعکس کردن  نمایندگی کردن  ذهن،  ابژه( آنrepresentationها در  با  های  ها، 

مشخص ارتباطی بیرونی دارد. روش تحلیلی با وساطت خود، از طریق تشریح، از اجزا و 

سازای م عناصرِ  رونمایی  نقطه یکلیت  درست  ترکیبی،  روش  اما  مقابل روش کند.  ی 

ابژه228، بند  منطقتحلیلی است. ) از  اندام  های ترکیب( یعنی با شروع  شده در یک 

کند تا نهایتاً به فرد یا »سلول« )کاال(،  تر حرکت میارگانیک، به سوی مفاهیم مشخص

 ی عزیمت جدید، دست یابد.  عنوان یک نقطه به

تف این حرکت،  ابژهدر  با  ارتباط خارجی  رفع  با  آنکر  به درون  کرده،  ها،  نفوذ  ها 

آن متقابل و ضرورت وجودی  و  ارتباط  دریافته  را  بازتولید آنها  تفکر  را در درون  ها 

ی مارکس، »اگر چنین کاری با موفقیت انجام یابد، اگر اکنون هستی  . به گفتهکند می

 aریخته )نماید که با ساختمانی پیشمیگاه چنین  ها منتقل گردد، آنموضوع به ایده

priori( ».مواجه هستیم )چنین فرآیندی 231، بند  منطق( نزد هگل )1:152،  کاپیتال ،)

رسد و سپس با نفی آن،  فرض انتزاعی نخستین، به »ساختمان« کلیت میبا نفی پیش

 گردد. به ضرورت »بازنمایی« نائل می

اندیشه جنبشبنابراین،  تنوع  وجودی  واقعیت  دیالکتیکی،  را  ی  اجتماعی  های 

گرداند.  ها پی برده و به خود آنها بازمیتشخیص داده، به عناصر جامع و قوانین حرکت آن

بازگشایی   را  آنها  خود  در  وجودِ  دیالکتیکی،  مقوالت  کردن  وارد  با  حال  درعین  ولی 

کند اما از سوی دیگر، تکامل آزادی  را ترکیب می  سو مضامین آنهاکند. پس از یکمی

یافته  را که توسط منطقِ خودِ جنبش کند. این هردو  ها وارد میاست به آنها تعین 

رابطه  بتوان  شاید  یکدیگرند.  ملزوم  و  الزم  تمایز،  حفظ  با  آنسویه،  در  ی  را  ها 

و »واسطهواسطه »بی این گی«  از  بگی« خالصه کرد.  دیالکتیک  با رو،  و  یقین حسی  ا 
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بی رابطه شهود  گرفته،  فاصله  دادهواسطه  با  »منفی«  و ای  ساخته  برقرار  اولیه  های 

 شود. گر میمیانجی

های اجتماعی تعمیم دهیم، درمی یابیم  ی جنبشچنانچه این مفاهیم را به مجموعه

د  تواند نافی اجزای سازای خوکه یک کلیت است، نمیکه یک انقالب اجتماعی با این

خودی  کند، اجزای یک کلیت، هرکدام یک کلیت و بهطور که هگل تأکید میباشد. همان

اند. در دیالکتیک »هریک از این اجزاء یک خصوصیت معین یا ی کاملخود یک دایره 

هایی را که  ای ازآنجا که یک کلیت است، محدودیتشود. هر دایرهیک واسطه یافت می

کند...کلیت ایده از تر راه باز میای گستردهو به دایرهگسلد بر آن تحمیل شده است می

آنها، عضو ضروری یک نظام از  است؛ هریک  عوامل مشخص تشکیل شده  این  مندی 

 (20، ص 15سازماندهی هستند.« )بند 

در آن زمان بخش اعظمی از کلی مفقود بود. به  57چنین بینشی در فرآیند انقالب  

ای نوین برای تداوم و تعمیق انقالب، که با جنبش  جای تشخیص وهلهنیروهای چپ به

نشینی دعوت کردند،  مارس آغاز گردید، آنان را در عمل به خانه  8ی زنان در  گسترده

گفته  به  که  با  چرا  دیگر  بار  نیز  امروز  کرد.  »جزء«  قربانی  را  »کل«  نباید  آنها،  ی 

ی غنی و انضمامی  هایی روبرو هستیم که زیر نام »چپ«، به جای درک محتوا گرایش

سالجنبش اجتماعی  اخیر،های  یک   های  به  آنها  مفهوم  فروکاستن  درصدد  کماکان 

ی سنت و تجدد و یا جدال سکوالریسم با مذهب، هستند.  کلیت انتزاعی، همچون ستیزه

های  ی تاریخی روشنگری این است که تشخیص دهد در درون حرکتوظیفهبرعکس،  

ستتر، وجود دارد. تفهیم و تبیین این خرد سیال، گام  اجتماعی خِردی جمعی، هرچند م

های  فرضشناسی و خودشناسی است. در آن صورت با رهایی از پیشنخستین معرفت 

اجازه میمنجمدشده و خودانگیخته  دهیم که حرکتی ذهنی،  آزادانه  اجتماعی  های 

  .حقیقت خود را آشکار کنند

به جنبشبنابراین،  کردن  مصلوب  که  جای  کرد  تأکید  باید  کنونی،  نوپای  های 

زیر کشیدن قدرت سیاسی وقت خالصه  ماحصل یک تحول عمیق اجتماعی صرفاً در به

هایی  شود. توانمندی یک جنبش نه در قدرت انهدام که در خودسازی و بلوغ سوژهنمی

شکوفا کرده، قدرت و معنا سازی  است که در مسیر حرکت استعدادهای نهان خود را  
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بهمی خود  را  خود  سرنوشت  تا  برای  کنند  است.  انضمامی  حقیقت،  بگیرند.  دست 

های مشخص آن، و به تمامیت  دریافتش باید به محتوای خود جنبش، به درخواست 

 اجزا و عناصر سازایش رجوع کرد.  

انضمامی و گوناگون منتزع نشویم و   از مضامین  بار دیگر،  پس ضروری است که 

، به »عمومیتی« انتزاعی نرسیم که راه خود را از خاص به عام باز نکرده  57مانند انقالب  

اجتماعی   پرداخته کردن مفهوم وجه عام در جنبش  اصلی، همانا  اتفاقاً معضل  باشد. 

جا  را تجربه کرده و تسلط یک »وجه عام« انتزاعی و از آن  57است. نسلی که انقالب  

تواند  ودانکشافی انقالب را با پوست و گوشت خود لمس کرده است، میمهار اهداف و خ

ی تاریخی مهمی برای نسل کنونی باشد. نسلی که چوب یک اصل عام مجرد شده  آینه 

 را خورده است نباید از حفظ و یادآوری کردنش غفلت کند!  

یم.  بنابراین برای حسن اختتام، بار دیگر نیازمند بازگشت به دیالکتیک هگل هست

کند که:  ابراز میمنطق کوچک    135هگل در مورد ارتباط متقابل کل و جزء، در بند  

است؛ محتوا، کل است که شامل مغایر    اجزاء و   کلی  واسطه، همان رابطهی بی»رابطه 

خود، یعنی اجزاء )شکل( است. اجزاء از یکدیگر متفاوت هستند و وجودی مستقل دارند.  

آنها هنگامی به تا  اجزاء شناخته میعنوان  اما  یا  باشند؛ و  با یکدیگر مرتبط  شوند که 

به معنی نقض و نقد    'اجماع'جایی که در مجموع یک کلیت را تشکیل دهند. اما این  

 ( 191جزء است.« )ص 

ی متقابل با یکدیگر است که موضوعیت  مقصود هگل این است که اجزاء در رابطه 

با غیر است.« )همانجا(  پیدا می ارتباط  کنند. »ارتباط متقابل، وحدت خودارتباطی و 

ی بازتابی یا شهودی واسطگی کل و جزء، مفهمومی است که مختص فاهمهبنابراین، بی

ی ارگانیک را  وارهتری وجود دارد که یک اندام که بین آنها روابط عمیق است، درحالی

 سازند. تجزیه و تفکیک و منفرد کردن آن اجزاء، به معنی حذف کلیت است. می

 مفهوم ارتباط متقابل   –  5

  )به این توجه شود! جنبش اختیاری )مستقل(، خودجوش و   'جنبی- خود'جنبش و  »

به   'انگیزه'، 'هاجنبی-ی خودهاصل کلی'، 'حرکت و سرزندگی'، 'تغییر'(، ذاتاً ضروری

کرد که این  چه کسی باور می  –  'هستی راکد'ی مقابل  نقطه  –  'کنش'و    'حرکت'
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و مهمل؟(  باشد؛ هسته  'هگلیانیسم'ی  هسته  )دشوار  غامض  و  انتزاعی  ی هگلیانیسم 

 باشد؟؟« 

 (38:141، )مجموعه آثار ، دفترهای فلسفیلنین

ی بیرونی  ک کلیت با یکدیگر صرفاً یک رابطه ی اجزاء یآیا رابطهپرسش این است:  

شود؟ برای بازگشایی این  است؟ اگر چنین نیست، چه چیزی باعث پیوند درونی آنها می

موضوع، ضروری است بار دیگر به منطق هگل رجوع کنیم. حرکت دیالکتیک در منطق  

می پایان  به  هستی  با  و  شده  شروع  هستی  شدهاز  بارور  هستی  یک  با  اما  و    رسد، 

دربردارندهکمال که  مجموعهیافته  غنای  در  ی  است.  هستی  جهان  متقابل  روابط  ی 

ی یافتهی نخستین و هستی وساطتواسطهی بین این دو هستی، یعنی هستی بیفاصله

می پرماجرایی  سفرهای  وارد  دیالکتیک  معرف  نهایی،  خود  کلیت  در  که  شود 

موجودیتی که در منطق با   –است  شناسی وجود اجتماعی  شناسی و نیز شناختهستی

اندیشهمیانجی همانگری  اما  است  یافته  تجریدی  تجسمی  ناب،  تاکنون  ی  که  طور 

کرده برخوردار  مشاهده  اجتماعی  بالفعل  شرایط  با  تطبیق  و  بازآفرینی  قابلیت  از  ایم، 

 است.

ی نخستین است  واسطهی عزیمت منطق را که هستی انتزاعی و بیچنانچه نقطه 

گی، مسیری همه جا به هستی »سوژه« ترجمه کنیم، فرآیند تکوین و قوام گرفتن سوژه 

کند،  طور که هگل بیان میپر حادثه و مملو از تضاد را در پیش خواهد داشت. همان

ی منطق است. در عین حال،  ترین مقوله ریدیترین و تجپا افتادهواسطه، پیشهستی بی

گمان ضروری است فراتر از هستی محض برویم شود که بیهگل از همان ابتدا یادآور می

عنوان چیزی جداگانه که گویا بیرون از هستی و در  اما »صحبت از محتوای آگاهی ما به

 (  126، ص 86ی بند جوار آن است، نامعقول است.« )افزوده

هستیِ نیز ابداً ثابت و نهایی نیست بلکه شامل دیالکتیک شده،   مثابهبه ولی هستی

واسطگی و به خودی خود  شود.« خود آن ضد نیز چنانچه در بی»به ضد خود تبدیل می

دو  رو، حقیقت هستی و نیستی، وحدت آندرنظر گرفته شود، »نیستی« است. »ازاین 

( فرآیند شدن، ماحصل جدال  87ص    ، 88است.« )بند    شدن است؛ و این وحدت، همانا  
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دیده به  است.  نیستی  و  هستی  هستی،  درونی  شدنِ  فرآیند  یعنی  شدن،  هگل،  ی 

اندیشه  »نخستین  راهگشای  که  است  دیالکتیک  انضمامی  تعینی  «  یافتههستی 

»همانمی اما  می گردد،  اسپینوزا  که  )بند  طور  است.«  نفی  تعینی،  هر  مبنای  گوید، 

یافتگی منفک و مجزا نگاه داشته شود، ، چنانچه هستی از تعین ( بنابراین135،ص  91

 تهی است. سان یک »هستیِ در خود« باشد، صرفاً یک انتزاع میانیعنی به

اش در یگانگی به سر  یافتگیچه اینجا و اکنون متعین است، و درتعینهستی، آن

ک »محدودیت«  برد، و آشکارا همچون نفی برقرار شده است، در عین حال شامل یمی

از بیرون بر آن تحمیل نشده و   است؛ محدودیتی که معرف کرانمندی آن است ولی 

کرانگی آن نیز ناشی از تنشی درونی است که منشاء  روی به بیفرآروی از آن، و پیش

کران یا امر جامع، به معنی انهدام کرانمند خودجنبی، و کنش خودجوش است. اما بی

آمد دیالکتیک دگرشدگی آن است. »چنانچه نتج شده و پینیست چراکه از وجه خاص م

کران، خود را از  تصور شود که با گام نهادن به بیرون و فراسوی کرانمند و به سوی بی

ی یک واسطه ایم، در حقیقت این چیزی نیست مگر رهایی بهامر کرانمند رها ساخته 

اری نیست. آنچه فلسفه بدان جهانی، کتهی و آن گریز... فلسفه را با چنین مصالح میان

پردازد، همواره چیزی انضمامی است که به معنای عالی کلمه در زمان حال حضور می

 (138، ص 94ی بند دارد.« )افزوده

توان کرانمند ناپذیر برقرار نیست، یعنی نمیکران، تعارضی انعطافبین کرانمند و بی

مثابه نافی  کران بهینده( تصور کرد. بیجهانی )آکران را آنجهانی )اکنون( و بیرا این

کند. بنابراین، گذارِ کرانمند  کرانمند، در عین حال آن را حفظ کرده و جذب خود می

کران، در واقع به معنی به یگانگی رسیدن با خود و بازیافتن خویش  به دگرِ خود، به بی

ای ون به »هستیاست. در فرآیند دیالکتیکی، آنچه ابتدا یک هستیِ در خود بود، اکن 

برای خود« انکشاف یافته است. چنانچه فرآیند منطقی خودانکشافی هستی را به هستی  

توانیم برای پرسش آغازین  بخش ترجمه کنیم، میسوژه یا هستی یک جنبش رهایی

پیوندی   اجزاء یک کلیت  بین  آنچه  ارایه کنیم:  مقدماتی  پاسخی  مقاله  از  این بخش 

یافتگی هریک از آن وجوه خاص به جامعیتی است که از کمالکند،  نهادینه برقرار می

 دیالکتیک درونی خودِ آن اجزاء منتج شده باشد. 
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 سیلوژیسم: فرد، خاص و عام   –  6

می هگل  که  منطقی  »هنگامی  مقوالت  درون  در  را  انسان  هدفمند  فعالیت  کوشد 

سان( نقش یک  که سوژه )اناست، و این  'سیلوژیسم'گوید این فعالیت  بگنجاند، و می

کند... این از محتوایی بسیار عمیق و  را ایفا می  'سیلوژیسم'منطقی    'شکل'در    'عضو'

 ماتریالیستی ناب برخوردار است.« 

 (38:190مجموعه آثار)دفترهای فلسفی،  لنین، 

از »آموزه به »آموزه گذار  از   یی هستی«  با گذار  ذات« در منطق هگل، مترادف 

ای  ی ارتباط و ارتباط متقابل است. هیچ پدیدهاستقاللِ یک هستیِ در خود به مرحله 

انزوا زیست نمی به معنی ورود به عرصه-کند. نفیِ خود در  ای نوین و  زیستی منفرد، 

است.  ی اجتماع و هستی اجتماعی  ی »ذات«، عرصه ادراک هستی راستین است. عرصه 

با خود است  هستی  –»ذات   راه منفیت خود، میانجی خود  از  تا جایی که    –ای که 

رابطهرابطه  است،  دگر  با  )بند  ای  است.«  خود  با  ص  112ای  همانا  162،  ذات   )

یافتگی توسط یک دگر است. در بیان مرسوم نیز ذات به معنی یک مجموعه یا  واسطه 

درباره »کسانی  است.  ذاتمجتمع  میان انمندکرهای  ی  به  صحبت  انسان  چون  ی 

ایم.  ی ذات نشانگر آن است که به فراسوی کرانمند گام برداشتهآورند. اما نفس واژهمی

 ( 163، ص 112ی بند  رو، کاربرد کرانمند در مورد انسان نادقیق است.« )افزودهازاین 

درعین حال، ذات به تضادهایی که در درون هستی حضوری مستتر داشت، وضوح 

ی هستی با مقوالتی چون کمیت، کیفیت و مقیاس روبرو بودیم،  بخشد. اگر در عرصهیم

تری چون همانندی و تکثر، ذات و فرانمود، شکل  ی ذات با مقوالت عالیاکنون در عرصه 

روبرو می متقابل  و کنش  و معلول  علت  یکایک مقوالت و محتوا،  به  پرداختن  شویم. 

ی مدنی، در  ان آنها در روابط اجتماعی در جامعهی ذات« و ترجمدیالکتیکی »آموزه

طور گذرا به برخی  ی کنونی نیست. با این حال ضروری است هرچند بهگنجایش مقاله

 از آنها اشاره کنیم.  

عرصه که در  با ذاتهنگامی  اجتماعی  مواجه میی  شویم، گرایش  هایی گوناگون 

ف با  که  روشی  است؛  مقایسه  به  توسل  اندیشه،  به کمیتبالفصل  آنها  هایی  روکاستن 
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کند. اما منطق دیالکتیکی، با آشکار کردن معین، بین آنها همانندی یا تشابه برقرار می

دهد که »نباید به تنوع محض قناعت کنیم، بلکه  اعتباری همانندی محض، نشان میبی

( »هدف  171، ص  118ی بند  باید وحدت درونی کل هستی را معین کنیم.« )افزوده

هاست. به باور هگل، »زمینه« یا  تفاوتی و تثبیت ضرورت وجودی آن ه« رفع بیفلسف

تبدیل   آن  به  تمایز  و  تشابه  است؛ حقیقتی که  تمایز  و  تشابه  مبنا، درحکم »وحدت 

همانا    –تأمل در خودی که به همان میزان، تأمل در دگر و بالعکس است    – اند  شده

 (175، ص  121قرار یافته است.« )بند  وضوح همچون یک تمامیت استذاتی است که به

این خاستگاه نوین، یا این مبنای مشترک، به معنی حذف تضاد نیست بلکه »یک  

ی اجتماعی، با برطرف کردن خود نشاند و از روابط میانجی شدهتعارض جدید« را برمی

بدین    یک »وجود انضمامی«.  مثابهبار بهرسد، اما اینآن میانجی، بار دیگر به هستی می

آیند که »جهانِ وابستگی متقابل و پیوندهای درونی  های نامتعینی پدید میسان، کثرت

کران  ( نزد هگل، »حقیقت همواره بی179، ص  123بخشند.« )بند  کران را شکل میبی

ای است که در تماس و تصادم با دگر خود، مشروط  است.« در بیان متعارف، کرانمند ابژه

رسد. اما گام نهادن به بیرون و فراسوی کرانمند، با  د خود میو محدود شده، به سرح

کرانگی، همان نفی در نفی است؛  انهدام آن مترادف نیست. کامالً برعکس، خاستگاه بی

یعنی نفی کرانمندی، درحکم حفظ و جذب آن است، درغیر این صورت، به مفهومی 

 شود.  جهانی تبدیل میانتزاعی و آن

بی از  که  رسیدهواسطگحال  ذات  و  انضمامی  وجود  به  هستی،  هگل  ی  آنچه  ایم، 

نامد، تلفیق و پیوند وجود انضمامی و ذاتی است که پدیدار شده و وابسته »فعلیت« می

به فعل یا کنش است. امر بالفعل تا پیش از ظهور در بطن فعل و انفعاالتی که در سطح  

چه نچه نامشهود بود، آنجاری است همچون امر ممکن یا »پتانسیل«، مستتر است. آ

آمد، ناگهان در فوران  در یک وضعیت مشروط در حال »شدن« بود ولی به چشم نمی

پیش اجتماعیِ  زیر سلطهیک جنبش  از  »پدیدار« شده،  نشده،  علیت محض  بینی  ی 

خارج شده، شرایطی را که به خودی خود منفعل است دگرگون کرده، عینیت و فعلیت  

بیان بهتر، جنبشی است که امر واقع را از درون شرایطی بیرون  آفریند. »به  جدیدی می

تر در آن حضوری بالقوه داشت، و با الغای شرایط موجود، به امر واقع  کشد که پیشمی

 (  212، ص 148بخشد.« )بند یک وجود انضمامی می
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( و  226، ص  162نامد« )بند  هگل چنین جنبشی را »روح حیاتی جهان بالفعل می

تکوی قوامسیر  و  مین  وابسته  »سوبژکتیویته«  به  را  آن  »سوبژکتیویته یابی  ای  کند. 

گسلد و توسط سیلوژیسم، راه خود را به ابژکتیویته دیالکتیکی که بندهای خود را می

( هر حرکتی، چه در هستی و چه در اندیشه،  256، ص  192ی بند  گشاید.« )افزودهمی

ی ذاتی تمام چیزهای  »سیلوژیسم زمینه   صرفاً ازطریق سیلوژیسم قابل شناخت است.

( وجود انضمامی همه چیز سیلوژیسمی است که  244، ص  181حقیقی است.« )بند  

ی امر خاص  اجزاء و اعضای آن را تفکیک کرده و جایگاه بیرونی امر جامع را به واسطه 

کند و برعکس: فرد خودبنیاد را توسط وجه خاص به امر  مرتفع کرده به فرد متصل می

بلعد.  زند. در این »سیلوژیسم عقالنی«، امر عام، امر خاص و فرد را نمیعام پیوند می

کامالً برعکس. در اینجا »سوژه توسط عمل وساطت، به خود واصل شده است. در چنین 

شود؛ و یا در سوژه است که نخستین وجهی است که برای نخستین بار یک سوژه پیدا می

 ( 245، ص 182شود.« )بند ت میی سیلوژیسم عقالنی یافنطفه 

کشد.  دقیقاً با چنین روشی است که هگل مفهوم کلیت در نزد افالطون را به نقد می

ی  کند، که جامعه، تأکید میی حقعناصر فلسفهی مدنی در  هگل در واکاوی جامعه

ی نزاعی همگانی است که در آن نفع عام همانا  ی تمایز و تکثر است؛ عرصه مدنی عرصه

اند و حامل انبوهی  طور مفرط منقسمیافتگی نفع خاص است. عام و خاص بهمیتعمو

ی انفصال به سر برده، و وابسته به ضرورت های متضاد است. جامعه در مرحلهاز ویژگی

ی مدنی، غایت خویش است. در این اجتماع اتمی، هر  کور است. هر عضوی از جامعه

ای بیرونی و ی بین افراد، رابطه ر است. رابطه ی رسیدن به اهداف فردی دیگفرد، وسیله

 صرف مادی است.  

طور متقابل دیگری  اند، اما هریک بهی مدنی، عام و خاص ازهم گسیخته »در جامعه

ی هگل،  ( به دیده267، ص  117ی بند  را مشروط کرده، وابسته به یکدیگرند.« )افزوده

تحقق پیدا کنند. »همچنین به نظر    تواننداهداف خاص نیز بدون تأسی به امر عام، نمی

ای تر قابل حصول هستند. این شیوه های عام با جذب امور خاص، سریعرسد که غایتمی

افالطون توصیف شده است. اما این نیز توهمی بیش نیست، چرا  جمهوریاست که در 

.« گری یکدیگر موجودیت دارندکه عام و خاص به یکدیگر تبدیل شده و صرفاً با میانجی
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بی)همان »حق  است،  خاص  وجه  نافی  که  افالطونی،  جمهوری  آزادی جا(  و  کران« 

 کند.  های خاص جامعه را انکار میعرصه 

که بسیار فرهیخته بودند، انسان را در جامعیت حقیقی ها با اینبه باور هگل، یونانی

نمی مطلق وجود دخود  »بربرها«، شکافی  و  آنها  بین  آنها،  نظر  به  و  شناختند.  اشت، 

ارزش و مشروعیت بی به معنای اخص کلمه، در  انسان  کران خود به رسمیت  »هنوز 

( بنابراین، هنگامی که صحبت  227، ص  163ی بند  ، افزودهمنطقشد.« )شناخته نمی

گشت.  از مفهوم در میان بود، معموالً صرفاً یک کلیت انتزاعی به ذهنیت آنها متبادر می

هایی که آنها را از از رنگ، گیاه یا حیوان، با حذف ویژگی  عنوان نمونه، هنگام سخنبه

شد. »در حقیقت امر عام این  کند، به وجوه »مشترک« آنها تکیه مییکدیگر متمایز می

ذات وجود دارد. برعکس، امر  بهنیست که در مقابل امر خاص، یک چیز مشترکِ قائم

در دگرِ خود در شفافیتی   عام همان فرآیند ویژگی بخشیدن به خود است که با خود

ماند. هم برای شناخت و هم برای رفتار عملی، بسیار مهم است روشن، یگانه باقی می

 جا( که ما امر مشترک را با جامعیت واقعی مغشوش نکنیم.« )همان

به وهله  مثابهمفهوم  شامل  »یکم:  مفهوم  است.  زیر  برابری  جامعیتهای  یعنی   ،

ای که در آن امر  ، یعنی خصلت ویژهخاصاش؛ دوم: امر  آزادانه با خود در خصلت ویژه

پیدا می تداوم  با خویشتن  یگانگی  در  بازتابفردیتکند: سوم:  عام  یعنی  خودِ  -در-، 

یافتگی کامل  های معین عام و خاص؛ یعنی وحدتِ منفی با خودی که یک تعینویژگی

(  226، ص  163که هویتِ خود یا جامعیت را گم کند.« )بند  نو اصیل است بدون آ

اند ولی فردیتی که با خود در ارتباطی منفی است.  بنابراین، فردیت و امر بالفعل، همسان

 )ها( است.  چنین ارتباطی است که در منشاء خودانکشافی و تکوین سوژه

ی نبردی با طبقه  دهند که درگیرجا یک طبقه را تشکیل می افراد جداگانه تا آن

ی خود در برابر افراد، از موجودیتی مستقل متخاصم باشند. از سوی دیگر، »طبقه به نوبه

یابند،  شده میطوری که افراد شرایط زندگی خود را ازپیش تعیین گردد بهبرخوردار می

یابند،  ی استقرار یافته میو جایگاه خود در زندگی و از آنجا رشد شخصی خود را طبقه 

)آثار،  ی آن قرار میتحت سلطه  انقیاد فردی زیر سلطه (5:77گیرند.«  ی طبقات اما 

علیه یک طبقهکه »طبقهشدنی نیست مگر آنرفع ی ای شکل گرفته باشد که دیگر 
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های  اجتماعی، توانمندی جا( تقسیم کارحاکم مدعی هیچ نفع خاصی نباشد.« )همان

هایی که از کنترل آن افراد است؛ قدرت  هایی مادی تبدیل کردهشخصی را به قدرت

توان کند. اما بدون مشارکت، بدون تعاون آزادانه، نمیخارج شده و خود آنها را کنترل می

پرورش  فرد مصالح  است که هر  با چنین مشارکتی  »تنها  مرتفع کرد.  را  کار  تقسیم 

میجانبه همه پیدا  را  خود  استعدادهای  آی  که  است  تعاون  در  لذا  فردی  کند.  زادی 

 ( 78شود.« )همانجا، ص پذیر میامکان

از جایگاه شخصی خود وارد عمل شده روابط  افراد همواره  اما تحت شرایط و  اند 

اجتماعی، آن شرایط  ی تقسیم کارواسطه معین تاریخی. اما در فرآیند تاریخ، و دقیقاً به

بدین سان »در زندگی    اند.ناگزیر از حیاتی مستقل برخوردار شدهو روابط اجتماعی به

ای از کار و  شود؛ شکافی بین فرد و تعین او توسط شاخههر فرد یک شکاف ایجاد می

شرایطی که به آن وابسته است.« اما این شکاف بین شخص خصوصی و فردیت طبقاتی  

گردد که خود محصول چنین روابطی است. بین فردیت ای پدیدار میفقط با ظهور طبقه 

 و کار، و شرایطی که بر او تحمیل شده است، یک تضاد وجود دارد.  هر پرولتر واحد 

»چنانچه پرولترها بخواهند موجودیت فردی خود را تثبیت کنند، باید شرایط هستی 

ها با شکلی که افراد تاکنون به  را الغا کنند. سپس درخواهند یافت که آن  – کار    –خود  

داده مشترک  تجسمی  دولت    – اند  خود  تعارضطبه  –یعنی  در  مستقیم  پس  ور  اند. 

اند.« )ایدئولوژی آلمانی،  عنوان افراد، مجبور به سرنگونی دولتخاطر تثبیت خود بهبه

ی فرد در  ( آنچه تاکنون در جوامع طبقاتی برقرار بوده است نه مشارکت آزادانه 80ص  

به  بلکه  »اما کمونته یک کمونته  است.  بوده  از یک طبقه  پرولتارعنوان عضوی  یای  ی 

 جا(کنند.« )همانعنوان افراد شرکت میانقالبی، کامالً برعکس است. آنها در آن به 
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بی یگانگی  که  کاملی  عام  زندهواسطه وحدت  بدان  ی  معنوی  جوهر  و  فردی  ی 

بیبازمی اجتماع  آنها،    روحگردد، یک  و  نیست،  افراد  ناخودآگاه  است که دیگر جوهر 

عنوان خودها و جوهرهایی که  هستی افرادی مجزا، در درون آن بهمثابههریک از آنها به

شمول که بدین سان با  شوند. هستی جهانموجودیتی برای خویش دارند شمرده می

و نابسامان، اصل  جان  واحدهای اتمی تکثر صرف افراد تفکیک شده است، این روح بی

آیند؛ یعنی از موقعیت  ی یک نفر به حساب میبرابری است که در آن همگان به اندازه

ی زندگی معنوی قانون پنهان الهی نام  اند. آنچه در عرصهبرخوردار شده  شخصیتیک  

ی پیشین، فرد  زند. در عرصه داشت، درواقع از درون پرده به روشنایی فعلیت برون می

عنوان کسی که صرفاً  آمد اما صرفاً در روابط خونی، بهو بالفعل به حساب میبالفعل بود  

ای فاقد فردیت  سهمی در زندگی عام خانواده داشت. همچون فردی مشخص، روح مرده

ازآن  بیرون جسته است.  ناواقعیتی  از چنان  اکنون  اما  جا که جوهر معنوی صرفاً  بود. 

ی فردیت خودش واسطه بهاس به یقینی  روحی عینی و »حقیقی« است، فرد برآن اس

کند. او جوهری است با وساطت یک جامعیت مثبت اما فعلیت او درآن است  رجوع می 

 که یک خودِ جامعِ منفی است.

های جهان معنوی به ضرورت بندیها و صورت تر مالحظه کردیم که تواناییما پیش

عنوی جوهری است که خود را عریان تقدیر فروکاسته شده بودند. این توانایی جهان م

ساده و  غایی  طبیعت  بازمیبه  خویش  خود  ی  به  که  مطلقی  وجود  آن  اما  گرداند. 

 آگاهی. -گردد، آن ضرورت تامّ خصلت تقدیر، هیچ چیز نیست بجز منیت خودبازمی

غایت واقعیتی  مثابهعنوان واقعیتی مطلق، بهرو چنین منیتی از حاال به بعد بهازاین 

شمر میدرخود،  است،  ده  انعطاف  غیرقابل  خودی  آن  محتوای  که  آنجا  از  اما  شود. 

 جامعیتی انتزاعی است و نه خودی که در جوهر تحلیل رفته باشد. 

بنابراین، در اینجا شخصیت از درون زندگی معنوی و فعالیت جوهر معنوی برخاسته 

برخوردار    فعلاعتبار انضمامی بالاست. این وضعیتی است که در آن استقالل آگاهی از  

یابد،  ی چنین استقاللی که با طرد فعلیت ظهور مینایافته ی انتزاعیِ واقعیتاست.اندیشه 

ی پیشین که مالحظه کردیم، در شکل »آگاهی رواقی« بود. همانطور که آن در مرحله 

شیوه بود،  بندگی«  و  »سروری  ماحصل  خودآگاهی  که  بی-ای  زیست آگاهی  واسطه 
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سان یک جامعیت،  ی روحی است که بهواسطهی زندگی بیزاییدهکند، شخصیت نیز  می

کند. آنچه شده را کنترل میی همگان، و نیز اطاعت مکلف شده و خدمتی مطیعاراده 

انضمامی آشکار  در رواقی اکنون یک جهان  بود،  انتزاعی مستتر  گری صرفاً به وجهی 

ی تبت قانونی، اصل عرصهای که اصل مراست. رواقیت هیچ چیز نیست مگر طبع آگاهی

های روح است. استقاللی که فاقد کیفیت  –دهد  حقوق، را به شکل انتزاعی آن تنزل می

ی استقالل رسید که مطلقاً سوبژکتیو است، صرفاً  رواقیت با گریز از فعلیت، صرفاً به ایده

م  نظر کند و مفهوکند، ولی آماده است از هرنوع موجودیتی صرفبرای خود زیست می

بنیادینش را در یگانگی صرف اندیشیدن بنا نهد. به همان وجه، »شخص« و »حق« نیز  

یا توانمندتر فرد بهنه با هستی غنی با یک روح  تر  عنوان فرد مرتبط شده است و نه 

ی جامع، بلکه برعکس، به یک واحد صرف در واقعیتی انتزاعی متصل است، و یا به  زنده

 گاهی عام. آ-یک خودمثابه آن واحد به

بخشی به خود را به پیش  ی فعلیتطور که استقالل انتزاعی رواقیت، مرحله همان

کند.  آورد، اکنون این آخرین شکل استقالل اراده نیز فرآیند ساحت پیشین را تکرار می

ی  بریدهکند، به یک پرگویی بریدهگشتگی شکاکیت گذار میی گمآن قبلی به مرحله

شکل پایدار از یک ساحت مشروط وجود و تفکر به ساحتی    نفی که بدون پذیرش یک

کند، اما به همان  دیگر رانده شده، و در حقیقت آنها را در استقاللی مطلق پراکنده می

ای است  کند. درواقع این صرفاً تعارض آگاهیبار دیگر از نوتولید میفوریت آنها را یک

ای که ه همان سان، استقالل شخصی که ادعای استقالل دارد اما فاقد استقالل است. ب

مشخصه  عرصه وجه  گمی  همان  درواقع  نیز  است  حق  اضمحالل ی  و  جامع  گشتگی 

شود،  گر میاساس مطلق واقعیت جلوه مثابه  ای است. چراکه آنچه به متقابل چنان عرصه 

میان-خود واحد  یک شخص  صرف  توخالی،  آگاهی  جامعیت  این  برابر  در  است.  تهی 

طور کامل  کند؛ و این محتوا اکنون به ر از شکلی است که محتوا را پر میجوهر برخوردا 

منفصل و بدون ارتباط رها شده است؛ چون آن روحی که آن را در انقیاد داشت و آن  

اش حفظ کرده بود، دیگر حضوری ندارد. بنابراین، واقعیت آن واحد توخالی  را در یگانگی

بنیاد مشروط، و فعالیتی که به یک  ند بیشخص، یک موجودیت تصادفی است، یک فرآی

رو، درست مثل شکاکیت، فرمالیسم »حق« نیز بنابه یابد. ازاینهستی پایدار دست نمی
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مفهوم خود، فاقد یک محتوای مشخص است؛ آنچه کسب کرده است، واقعیت »تصرف«  

د؛  کناست؛ امری که در تکثر موجودیت دارد، و جامعیت انتزاعی را در آن مستقر می 

که همسان همان انتزاعی است که شکاکیت از آن   – آنچه »مالکیت« نام گرفته است  

گونه به تعین رسیده بود یک  برخوردار بود. اما درحالی که در شکاکیت واقعیتی که این

نمود صرف، یک »نمایش صرف«، نامیده شده و ارزشی صرفاً منفی دارد، در مورد حق،  

می پیدا  مثبت  درماهمیتی  خود  کند.  یک  معنی  به  واقعیت  منفی،  ارزش  قبلی،  ورد 

ی یک جامعیت ذاتی. اما در مورد کنونی، اهمیت مثبت  تفکری است، خودی به واسطه 

عنوان چیزی که صحت آن پذیرفته  یک مقوله است؛ به  مثابهدر مال من بودن آن به

به انتزاشده،  جامعیت  یک  حکم  در  هردو  است.  بالفعل  و  شده  شناخته  عی  رسمیت 

آنچه »مال من« است   ارزش مناسب  چه تصرفی خارجی   –هستند. محتوای واقعی، 

در شکل توخالی یافت نشده   –باشد و چه از نو یک غنای درونی یا فقر ذهن و خصلت 

اش نیست. بنابراین، محتوا به یک قدرت عجیب و غریب خاص تعلق دارد  و مورد توجه 

و پندارگونه است. بنابراین، آگاهی نسبت که با جامعیت صوری متفاوت بوده، تصادفی  

به حق، درست در همان فرآیندی که مدعی صحت است، ازدست دادن واقعیت خود را  

می را کشف  خود  ذاتی  کامل جوهریت  فقدان  کرده،  فرد  تجربه  یک  توصیف  و  کند؛ 

 شود. عنوان یک »شخص«، استفاده از یک بیان تحقیرآمیز میبه

کند. بنا به سرشت ی محتوا شکلی معین پیدا میهارناشدهبدین سان، قدرت آزاد و م

طور همزمان در یک  های اتمی پراکنده بهی معین، تکثر مطلق شخصیت این خصیصه 

ها بیگانه بوده و به همان اندازه فاقد روحی  شود که نسبت به آنکانون واحد جمع می

ناپذیر آنها،  ی انعطافی مرکزی، همانند شخصیت اتمزنده است. به یک معنا، آن نقطه

اهمیت کل   واجد  آنها،  توخالی  وحدانیت  برخالف  اما  است؛  تکین  واقعیت  یک  صرفاً 

شود. درعین حال، برخالف  عنوان عنصری بنیادین دریافت میرو بهمحتواست، و ازاین

شمول و فعلیتی مطلق است.  واقعیت ظاهراً مطلق ولی ذاتاً فاقد جوهر آنها، قدرتی جهان

انگارد که  صدر و سرور جهان« از این طریق خود را همچون شخصی مطلق میاین »م

او   ندارد.  موجودیت  واالتری  روح  هیچ  نزدش  در  و  داشته  خود  درون  در  کل هستی 

شخصی واحد است. اما یک شخص واحد تکین جایگاه او تقابل با همگان است. کل این  

کند؛ در حقیقت یک بیت می ی یک فرد را مستقر و تثوضعیت، جامعیت پیروزمندانه
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به  پیدا میواسطه چنین موجود واحدی  کند.  ی تکثر جامع خودهای واحد موجودیت 

درواقع چنانچه از این تکثر بریده شود، آن خود واحد و منفرد، خودی ناتوان و غیرواقعی  

ناپذیری معارض آن است. در عین حال، او آگاهی از محتوایی است که به وجهی آشتی

جانشمول است. اما این محتوا چنانچه از شکل قدرت منفی خود آزاد شود،  شخصیت  

های روحانی است که وقتی افسارشان رها شود به نهادهای  ومرج قدرتبه معنی هرج

هایی حریصانه منجر بندوباری و زیاده رویشوند که به بیبنیادین مستقلی تبدیل می

دیوانه انهدامی  در  میشده،  هم  جان  به  خودا وار  محوطه-فتند.  آنها  ناتوان  ای آگاهی 

ومرج است. اما آن مصدر و سرور جهان،  ی نزاعی پر هرجناکارآمد و بدون قدرت، و عرصه

آگاهی  -های بالفعل است، خودی قدرتکه وجودش مجمع و جوهر کلیهبا وقوف از آن 

دی صرفاً  پندارد. اما ازآنجا که خوآسایی است که خود را همچون خدای زنده میغول

نمی و  دارد،  موجودیت  قدرتصوری  آن  شیوهتواند  کند،  مطیع  و  رام  را  و  ها  کار  ی 

 اش به همان اندازه افراطی غول آساست. سرخوشی

به  جهان  میواسطهسرور  اعمال  بندگانش  علیه  که  تخریبی  قدرت  واقعاً  ی  کند، 

شمول فعلیت. یعنی نسبت به قدرت جهان – کند نسبت به آنچه هست آگاهی پیدا می

های متنوع به چرا که قدرت او وحدت روحانی و وفاقی نیست که توسط آن شخصیت

خودآگاهی  -خود شخصیت   خویشتن  همچون  آنها  بلکه  کنند.  پیدا  های  وقوف 

ها از طبیعت دقیقا اتمی مطلق آنها  ای برای خود هستند که جمیع همبستگی جداگانه

ای که هم معرف یک ارتباط منفی هستند؛ رابطهزدوده شده است. بنابراین، آنها صرفاً  

به معنی حذف یکدیگر و هم خود آن ]سرور جهان[ است، کسی که در حکم اصل  

آن همبستگی  و  واسطهپیوستگی  به  و  هاست.  بنیادین  هستی  او  همبستگی،  این  ی 

آنهاست   صوری  ماهیت  و    –محتوی  است،  بیگانه  آنها  به  نسبت  که  محتوایی  ولی 

انگارند  که خصلتی متخاصم دارد و دقیقا آنچه آنها همچون ذات خود میموجودی است  

زیستی محض بدون محتوا؛ هستی جداگانه و برای خودی  -کند؛ یعنی یک خودرا الغا می

های  ی پیوستگی شخصیت عنوان واسطه تهی است. و بازهم بهکه صرفاً استقاللی میان

رو، شخصیت حقوقی خود را ازاین  کند. آنها، درست خود همین شخصیت را منهدم می

یابد، چراکه محتوایی بیگانه بر او فاقد هرگونه جوهری که به او تعلق داشته باشد درمی
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چرا که چنین محتوایی، درحکم    –کند  تحمیل شده است که در درون او خود را ابقا می

انهدام  ی غیرواقعی، میل به  واقعیت آن نوع شخصیت است. از سوی دیگر، در این عرصه

برای خودآگاهی سلطه زیروروکردن همه چیز،  را کسب میو  این  ی کاملش  اما  کند. 

رو صرفاً بیرون از خود است، و در واقع درست به  خود، یک انهدام محض است، و ازاین

 آگاهی خودش است.-معنی ترک و طرد خود

از خود وجود مطلق    یواسطه آگاهی که به-پس چنین است ساختمان آن جنبه 

یابد. اما آگاهی از درون این فعلیت خروج کرده، به خود واصل شده، به این  می فعلیت

ابژه اندیشدفقدان جوهریت خود می تر  کند. ما پیشتبدیل می  تفکری  ، و آن را به 

کند و معضل  مالحظه کردیم که استقالل رواقی یک تفکر ناب به شکاکیت گذار می

را در »آگاهی  یعنی در حقیقتی که سرشت ذاتی و    – یابد  اندوهبار« می  اصلی خود 

یک نگرش  مثابهی این دانش صرفاً بهسازد. اگر در مرحلهآشکار، و معنای نهایی آن را می

جا، حقیقت بالفعل  تک ساحتی نسبت به آگاهی با وساطت آگاهی پدیدار گشت، در این

ت که در واقع این عینیت عام  کند. حقیقت حاکی از آن اسچنان نگرشی ظهور پیدا می

از اوست. این عینیت، جامعیت  آگاهی، عینیتی بیگانه-پذیرفته شده توسط خود شده 

هست   نیز  خود  باژگونی  معنی  به  مستقیماً  فعلیت  این  ولی  است،  خود    – بالفعل 

گمگشتگی وجود ذاتی اوست. واقعیت خودی که در جهان معنوی مشهود نبود، توسط 

گمان آنچه در مورد قبلی سراسر هماهنگی  ، پیدا شده است. بیبازگشت به »شخصیت«

 2آید. و اتحاد بود، اکنون در شکلی پیشرفته ولی ازخودبیگانه به روی صحنه می

 منبع:
George Hegel: The Phenomenology of Mind, Harper Torchbooks, NY. 

1967 
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گام هرکه   ها نخستین  را  فناورانه«  »جبرگرایی  به  مارکسیسم  کردن  وارونه  در 

روسیه در  دیدگاهی  چنین  چیرگی  باشد،  نیست.  برداشته  انکارپذیر  پساانقالبی  ی 

توسط استالین به جوخه  اثر نیکوالی بوخارین، که خود مآالً  ی اعدام سپرده شد، در 

مند  ، چنان نظرگاهی را نظامشناسینظام جامعه  :ماتریالیسم تاریخیعامیانه و معروفش،  

ساخت. شاید اگر به خاطر وساطت نقد جورج لوکاچ و سپس آنتونیو گرامشی از بوخارین 

مثابه تجسم مادی  ی ماشین، »بهآسانی بدیل متفاوت و مستقلی در برابر سلطهنبود، به

 1گرفت. هستی سرمایه«، شکل نمی

لوکاچ، دیوید  ، یعنی درست هم1925در سال   نقد  و  اثر بوخارین  انتشار  با  زمان 

مارکس انستیتوی  مؤسس  مارکس  -ریازانوف،  یادداشت  دفترهای  وجود  از  انگلس، 

پردهدرباره فناوری  تاریخ  ارایه ی  از  پس  او  کرد.  نمایهبرداری  از  ی  کاملی  نسبتاً  ی 

کند که این دفترها  کرده بود، سپس ادعا میبرداری  آثارنویسندگانی که مارکس گزیده

( جایگاهی ندارند. البته، دفترهای  1ی آثار مارکس و انگلس )مگای  در طرح مجموعه

سال   تا  مارکس  رونوشت   1982یادداشت  سال  این  در  ندیدند.  خود  به  انتشار  روی 

اکنون در  کل این دفترها    2هایی از آنها در دو اثر متفاوت در آلمان منتشر شدند. بخش

 »انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی« قابل دسترسی هستند. 

شوند. ابتدا، سال  ی مختلف تقسیم میدفترهای تاریخ فناوری مارکس به چند دوره

ها شامل  . برخی از مضامین این یادداشت1860ی  و اوایل دهه  1851، و سپس  1845

 آثار نویسندگان زیر است:
 

او اصرار دارد    'کند.هر سیستم معین تکنیک اجتماعی، روابط کاری انسان را نیز تعیین می':  گویدبوخارین می » 1

 'در تحلیل نهایی'کند که  او تصریح می  'کند.چنانچه تکنیک تغییر کند، تقسیم کار در جامعه نیز تغییر می'که:  

شود. بدیهی  انگاشته می  'نیروهای مولدی اساسی  کننده تعیین'عنوان  ی تکنیک وابسته است، که بهجامعه به توسعه

دارای   است که این شناسایی نهایی تکنیک با نیروهای تولیدی نه معتبر است و نه مارکسیستی. تکنیک طبیعتاً 

سادگی با آنها یکسان است و  اهمیت بسیار است اما یک بخش، یک لحظه، از نیروهای مولد اجتماعی است، اما نه به

 لق تغییرات در این نیروهاست.« نگاه کنید به: ی غایی یا مطنه لحظه
https://newleftreview.org/issues/i39/articles/georg-lukacs-technology-and-social-

relations 
2 Karl Marx, Die technologisch-historischen Exzerpte (ed. Hans-Peter Müller), 

Ullstein Verlag, Frankfurt am Main 1981 [1851 notebooks]; Exzerpte über 

Arbeitsteilung, Maschinerie und Industrie (ed. Rainer Winkelmann), Ullstein Verlag, 

Frankfurt am Main 1982 [1845 notebooks]  

https://newleftreview.org/issues/i39/articles/georg-lukacs-technology-and-social-relations
https://newleftreview.org/issues/i39/articles/georg-lukacs-technology-and-social-relations
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 حیوانییوستوس الیبگ: شیمی  •

 آالتچارلز بابج: درباب اقتصاد ماشین •

 18الی ویتنی، م. پوپ: تاریخ فناوری در قرن  •

 آندرو اور: فرهنگ لغات فناوری •

 ی انسان و رشد قوایش آدولف کتلت: جستاری در باره •

 آالتنایت: تاریخ ماشین •

جان های اتوپیایی کارخانه( و  های دیگری از رابرت اوون )طرح ی یادداشتعالوهبه

آهن در آلمان و  ی راههایی دربارههای کارگران(، و نیز گزیدهها و درمانعدالتیبری )بی

3هندوستان. 
و آندره اور    Babbageویژه به چارلز بابج از بین این نویسندگان، مارکس به 

Ure  ( و نیز  1847)فقر فلسفه  توان در  دهد. ردپای بابج را میتوجه خاصی نشان می

( را که بالفاصله به  1835وضوح مشاهده کرد. مارکس در پاریس اثر بابج )بهکاپیتال  

بار دیگر نیز کند. یکهای مختلف اروپایی ترجمه شده بود، به فرانسوی مطالعه میزبان

ی ساده  کند. بابج معتقد بود که بین یک وسیلهبرداری میدر لندن از کتاب بابج گزیده

 ندارد.  و یک ماشین تفاوتی ماهوی وجود 

آید، مارکس در این نامه بدون نام بردن از بابج، این  ی زیر برمیطور که از نامهآن 

ای پیچیده ارزیابی  برداشت خام که ابزار کار را یک ماشین ساده، و ماشین را صرفاً وسیله

همین   فقر فلسفهشود. او در  کند، به نقد کشیده و بین آنها تفاوتی کیفی قایل میمی

نیز تعمیم مینقد را ب پرودون  ی کار و  ی ساده( که بین یک وسیله186دهد )ص  ه 

نمی تشخیص  ماهوی  تفاوتی  در  ماشین  مارکس  نقد   کاپیتالداد.  به  را  پرودون  نیز 

 
المللی تاریخ های »انستیتوی بینبه لینک 1851و نیز  1845برای آگاهی از مضمون کامل دفترهای مارکس در . 3

 اجتماعی« مراجعه کنید: 
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/106

nifest22/ARCH00860.B_33?locatt=view:ma 
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/106

t=view:manifest22/ARCH00860.B_51?locat 
 

 

https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_33?locatt=view:manifest
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_33?locatt=view:manifest
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_51?locatt=view:manifest
https://access.iisg.amsterdam/universalviewer/#?manifest=https://hdl.handle.net/10622/ARCH00860.B_51?locatt=view:manifest
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کشد چرا که در نزد او ماشین »همنهادی از وسایل پراکنده و مجزا به سود کارگر می

 (  1:548 کاپیتالاست.« )

آالت و ویژه در فصل »تقسیم کار و مانوفاکتور« و نیز »ماشینمارکس، به  کاپیتال

تر کند و او را »در ریاضیات و مکانیک« برجسته صنعت بزرگ«، بارها به بابج اشاره می

می ارزیابی  اور  آندرو  آناز  تا  می کند.  مربوط  اور  به  که  اور،  جا  اثر  او  ی فلسفه شود، 
کالسیک    مانوفاکتور »بیان  میرا  کارخانه«  )همانجا، ص  روح  دیده564نامد.  به  ی  ( 

ریسی بود. اما  گر ماشین نخای، و ستایشمارکس آندرو اور مداح نظام خودکار کارخانه

تر از انقراض کند، »تاریخ جهانی هیچ نمایشی مخوف طور که مارکس تشریح میهمان

ها از گرسنگی  ری از آن( بسیا557ریسی انگلیس سراغ ندارد.« )ص  تدریجی کارگران نخ

ریسی به هندوستان، آنچه در انگلستان مرگی تدریجی  تلف شدند. با ورود ماشین نخ

سازد. برای ی هولناکی تبدیل گشت که »نسل بشری را منهدم میبود، به چنان واقعه

های  توان یافت. استخوان ی مشابهی در تاریخ بشری نمیفالکت کارگران هندی نمونه

 (580های هندوستان شده است.« )ص سنگفرش فالتریسندگان، 

دیده »پرومتهبه  یا  آهنی«  »آدم  که  خودکار  ماشین  اور،  است،  ی  مدرن«  ی 

ی نظام صنعتی و بهترین وسیله برای شکست اعتصابات کارگری است. اما  کنندهتنظیم

ی کند: »به خاطر مجهز کردن سرمایه علیه قیام طبقهطور که مارکس تصریح میهمان

به بعد را نگاشت. فراتر از هرچیز باید    1830توان کل تاریخ اختراعات از سال  کارگر، می

از ماشین خودکار ریسندگی یاد کرد که عصر جدیدی را در نظام اتوماتیک باز کرد«.  

ماشین(  563ص  ) نظام  بدان ارتقای  اور  دکتر  نزد  »دکترین«  یک  به  خودکار  های 

گیرد، به کارگرانِ سرکش همواره  را به خدمت خود می  معناست که »وقتی سرمایه علم

 ( 564دهد«. )ص آموزش فرمانبرداری می

  150بالغ بر    - آالت و صنعت بزرگ«  »ماشین  - جلد یکم    کاپیتال فصل پانزدهم  

تواند یک کتاب کامل باشد.  ترین فصل کتاب است که به خودی خود میصفحه، طوالنی
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مقایسهمطالعه و  دقیق  بی  آن  قطعهی  کوتاه  ا  بسیار  ماشین دربارهگروندریسه  ی   4ی 

نشانگر راهی طوالنی است که مارکس درفاصله نگارش آن دو اثر پیموده است. مسأله 

بر سر کمیت مبحث مطروحه نیست بلکه بر سر خودانکشافی مارکس، تکامل و تدقیق  

کرد که این می خودِ مارکس تأکید .ویژه تأثیرش بر نیروی کار استمفهوم ماشین و به 

فهمی هستند که باید در جلسات  ی کار«، مباحث مهم و قابلفصل و نیز فصل »روزانه

 5کارگری مورد توجه خاص قرار گیرند. 

آید، مارکس پس  مارکس به انگلس بر می  1863ژانویه    26ی  طور که از نامههمان

سال دربارهاز  پژوهش  ماشینها  فصل  نگارش  حین  در  فناوری،  با  آالی  کماکان  ت، 

ی قسمتی از کتاب  نویسد: »دربارههایی روبرو بود که نیازمند پاسخ بودند. او میپرسش

ماشین به  میکه  این  آالت  فهم  به  قادر  تاکنون  من  دارم.  بسیاری  تردیدهای  پردازد 

کار چگونه ریسندگی را تغییر داد، یا به عبارت دیگر،  - ام که ماشین خودموضوع نشده

رغم نیروی  به  –شد، چگونه ریسنده  از نیروی بخار پیش از آن استفاده می  جا کهاز آن 

( دو روز بعد  41:446ی خودش دخالت کند.« )آثار  بایست با نیروی محرکهمی  –بخار  

ی کامل آن به پیوست متن کنونی  نویسد که ترجمه باره میی مفصل دیگری در ایننامه

دهد.  است. مارکس هیچ گاه فناوری را »در خود« و »برای خود« مورد سنجش قرار نمی

یت است ارتباط و تأثیر ماشین و فناوری بر  ی نخست حائز اهمنزد او آنچه در درجه

  .انسان است

های گوناگون اقتصادی را از یکدیگر تفکیک بندیی مارکس »آنچه صورت به دیده

شیوهمی اخذ  کند،  بالفصل  تولیدکنندگان  از  را  اضافی  کار  مورد  هر  در  که  است  ای 

روابط سرمایه325کند.« )ص  می در  نیست که(  تولیدکننده  به    دارانه،  را  تولید  ابزار 

گیرد. به  گیرد. کامالً برعکس، »ابزار تولید است که کارگر را به خدمت میخدمت می

ی مایهمثابه خمیر عنوان عناصر مادی فعالیت بارآور او مصرف شوند، او را بهکه بهجای آن 

 
، از زمان انتشار موضوع بحث و مجادالتی بوده است که تا همین امروز کماکان گروندریسهی ماشین« در »قطعه. 4

، آن  گروندریسه:  1850ی  ، »دههفلسفه و انقالبهای معتبر، نگاه کنید به کتاب  ادامه دارد. برای یکی از برداشت

 1383ی حسن مرتضوی و فریدا آفاری، انتشارات خجسته، ، اثر رایا دونایفسکایا، ترجمه118زمان و اکنون«، ص 

 42:489، مجموعه آثار، 1867نوامبر  30برای نمونه نگاه کنید به نامه مارکس به کوگلمان، . 5
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ی  ی کاربست ماشین در جامعه( »بنابراین، شیوه425رسانند.« )ص  خود به مصرف می

 (515ی بورژوایی متفاوت خواهد بود.« )ص مونیستی کامالً با جامعهک

ویات   را    1735در سال    Wyattهنگامی که جان  ریسندگی خود  اختراع ماشین 

ی هجدهم را آغاز کرد، در هیچ جا بیان نکرد  گونه انقالب صنعتی سدهاعالم کرد و بدین

اما این دقیقاً همان چیزی   ی ماشین است، که به جای انسان، یک االغ نیروی محرکه

ی او ماشین ریسندگی، ماشینی است بدون استفاده از است که اتفاق افتاد. در برنامه

( مارکس سپس در زیرنویس همین صفحه به پرسشی که در  493انگشتان دست. )ص  

های ریسندگی، گرچه دهد. ماشیننامه به انگلس مطرح کرده بود، پاسخ مناسبی می

از اختراع جان ویات به کار گرفته شده بودند، و  ایی پستههمچون ماشین  تر، پیش 

 احتماالً در کشور ایتالیا بود که برای بار نخست ظاهر شدند.  

ی هجدهم  یک از اختراعات سده»تاریخ انتقادی فناوری نشان خواهد داد که هیچ

تاریخ طبیعی  کار یک فرد واحد نبوده است. اما چنین کتابی هنوز موجود نیست. داروین  

های گیاهان و حیوانات که  گیری اندامفناوری را مورد توجه قرار داده است، یعنی شکل

ابزارهای تولید برای حفظ هستی آن اندامها خدمت میهمچون  آیا تاریخ  های  کنند. 

شایسته جامعه  در  انسان  )همانمولد  نیست؟«  مشابهی  توجه  سپس  ی  مارکس  جا( 

ی فعال انسان با طبیعت است، یعنی فرایند  ری نشانگر رابطه گیرد که »فناونتیجه می

زندگی اجتماعی  مناسبات  تولید  فرایند  راه،  این  از  و  او،  تولید هستی  و  مستقیم  اش 

 کند.« مفاهیم ذهنیِ برآمده از چنین مناسباتی را آشکار می

معنا که   بدان  است،  دیالکتیکی«  »واژگونگی  ماشینیسم معرف یک  »پارادوکس« 

شود که کل زمان  ای تبدیل میترین وسیله برای کوتاه کردن زمان کار به وسیلهتوان »پر

می کاری  زمان  را  کارگر  عرصهزندگی  بررسی  با  مارکس  تولید،  کند.«  مختلف  های 

آالت کاهش رنج انسان نیست. کامالً برعکس، تولید  سازد که هدف ماشینمستدل می

ی کشی انسان و طوالنی کردن روزانه دید بهرهی تشترین وسیله رحمانهماشینی به بی

او تبدیل میکار به ورای محدوده شود. تولید بزرگ ماشینی در  ی طبیعی توانمندی 

سازمان مشارکتی  کارخانه  برنامهدرون  و  بهیافته  تولیدی  ابزار  بین  شده  وجود ریزی 

»سازوارهمی ) آورد؛  کاملی«  تولیدی  کنترل  (  1:449کاپیتال،  ی  از  درایت  که  و 

این شکل معین، »برنامه نام  استبدادی« سرمایه است. تولیدکننده خارج است.  ریزی 
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کند مورد پرسش نیست. مسأله  ریزی میکه سرمایه آگاهانه برنامهپس این(  450ص  )

سویه است ـ روندی واحد به قیمت ازبین رفتن رشد این است که مسیر این حرکت تک 

تولید کنندهچندجانبه انباشت«، تولید به: »انباشت، بهی خودِ  خاطر تولید! این  خاطر 

کران فرجام است که تولید، هم ابتدا و هم انتهای آن است؛ حرکت مطلق و بیروندی بی

 6( 253افزایی است؛ یعنی حرکتی که غایت آن در درون خودش است. )ص ارزش 

ترل بلکه دگرگونی  کننده است، از سویی نه فقط کنآنچه نهایتاً برای مارکس تعیین

روی پا ایستاندن ارتباط با ماشین است،  ی کار و بهسرشت خودِ فرآیند تولیدی و شیوه

و از سوی دیگر تسلط و کنترل زمانی که خارج از فرایند بالفصل تولید مادی به انسان  

تواند از پیش دقایقی را که از آگاهی میرو کارگر »با داشتن این پیشتعلق دارد. ازاین

( پس نباید تعجب کرد که  416آن خود اوست برای اهداف خودش تنظیم کند.« )ص  

را پیدا کنیم، آنجا که مارکس در برابر »پارادوکس«   گروندریسهنیز ردّپای    کاپیتالدر  

آالت و صنعت بزرگ«، بار دیگر  ی کار مرده و کار زنده، در همان فصل »ماشینرابطه 

 کند:  گردد و »رؤیای ارسطو« را بازگو میترین اندیشمند جهان باستان باز میبه برجسته 

ابزاری می یا حتی با »اگر هر  بینی هوشمندانه یک پیش  توانست فراخوانده شود، 

است  می آن  مناسب  که  دهد  انجام  را  کاری  آفریده  –توانست  دادالوس همانند  های 

Daedalus  های هفستوس کردند، و یا همچون سه پایهطور خودکار حرکت میکه به

Hephaestus  اگر دوک    –رفتند  اش میدلخواه خود به دنبال انجام کارهای مقدسبه

بافت، آن گاه دیگر نه استاد صنعتگر نیازی به شاگرد داشت  خود میبافندگان خود به  

 7( 532و نه ارباب به برده.« )ص 

 
، لطفاً نگاه  کاپیتالکار و کار بیگانه در    ی ماشینیسم، تقسیمی متن کنونی درباره برای آشنایی با نظر نویسنده .  6

 ی زیر: کنید به مقاله

https://pecritique.com/2018/12/30%مبانی-جامعه /E2%80%8C -ی

 داری-در-س/ E2%80%8Cپساسرمایه%

 کند:مارکس در پانویس همان صفحه شعر زیر را از یک شاعر یونانی بازگو می. 7 

 کند رها کنید، و آسوده بخوابید! »ای دختران آسیاگر، دستانی را که ذرت آرد می 

 بگذار بانگ خروس سحر را بیهوده بشارت دهد!

 ایزد فرمان داده است که کار دختران را فرشتگان انجام دهند،  

https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8Cی-پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-س/
https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8Cی-پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-س/
https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8Cی-پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-س/
https://pecritique.com/2018/12/30/مبانی-جامعه%E2%80%8Cی-پساسرمایه%E2%80%8Cداری-در-س/
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 18638ژانویه    28ی مارکس به انگلس؛  نامه

 فریدریش عزیز،  

از تو درباره... در آخرین نامه که   طورریسندگی پرسیدم. همان  خودکاری ماشین  ام 

است:   زیر  قرار  به  پرسش  دید،  ازخواهی  ریسندگی،    پیش  خودکار  ماشین  اختراع 

 خودکار ریسندگی توانم ماشین  کرد؟ میی کذایی به چه طریقی دخالت میریسنده

 توانم. را توضیح دهم، اما اوضاع و احوال پیش از آن را نمی

هستم. مسائل عجیب و غریبی وجود    آالتدرحال افزودن مطالبی به بخش ماشین

دفترهایم   تمام  موارد،  این  شدن  روشن  برای  نپرداختم.  آنها  به  ابتدا  در  که  دارند 

ی عملی )صرفاً  ی فناوری بازخوانی کرده و همچنین در یک دورهها( را درباره)گزیده

 یتجربی( برای کارگران حضور دارم که پروفسور ویلیس )در خیابان جرمین، موسسه 

داد( برگزار کرده. علم مکانیک برای هاکسلی هم درس می  جا کهشناسی، همانزمین

ایجاد می را  زبان  همان معضالت  تقریباً  را درک میمن  ریاضی  قوانین  اما  کند.  کنم، 

ها برایم  ترین ترکیبترین واقعیت فنی که نیازمند دانش بصری است، از پیچیدهساده

 دشوارتر است.

موضو این  بیشاید  کامالً  خود  خودی  به  که  را  که  ع  بدانی  است  اهمیت 

 ابزاررا از    ماشیننظرهای چشمگیری در این خصوص وجود دارد که چه چیزی  اختالف

ابزار را ماشین ی زمخت خود،  کند. علم مکانیک انگلیسی )ریاضی(، به شیوهمتمایز می

انگلیمیماشین را ابزار پیچیده    وساده   اما فناوران  سی که توجه بیشتری به  نامد. 

طور بسیاری از اقتصاددانان انگلیسی، حاال نه اکثرشان( این دو را  اقتصاد دارند )و همین

 
 پرند، ها میبال از روی چرخبک و اینک آنان س

 چرخند، گاه محورهای لرزان به گرد خویش نمیآن 

 کشند.های متحرک را به دور خویش میو بار سنگ

 بگذارید همانند پدران خود زندگی کنیم، 

 ی الهی لذت ببریم.«و از کار دست بکشیم و از هدیه

های یونانی« در سال ی »گزیده وسط اشتولبرگ در مجموعهشعری از آنتی پاتر، شاعر یونانی در زمان سیسرو، که ت

 ، با اندکی تغییر.  424، ص 1 کاپیتال منتشر شده است. برگردان به فارسی توسط حسن مرتضوی در 1872

 41:448مجموعه آثار به انگلیسی، . 8
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از انسان سرچشمه   نیروی محرکجا که در یک مورد  کنند، تا آناز هم تفکیک می

از  می دیگر  مورد  در  احمقنیرویی طبیعیگیرد،  مسائل  .  چنین  در  که  آلمانی  های 

سرآ گرفته کوچکی  نتیجه  این  از  هستند،  مثالً  مد  که  و    گاوآهن اند  است  ماشین 

ریسی[ و غیره، چون با دست به حرکت ]ماشینی با چند دوک نخجنی  ترین  پیچیده

با این حال، اگر به ماشین در شکل  در می اش نگاه کنیم،  ابتداییآید، چنین نیست. 

آالت لکه از آن بخش از ماشین، بنیروی محرکتردیدی نیست که انقالب صنعتی، نه از  

نامند، یعنی نه مثالً از استفاده می ماشینِ کارها آن را گیرد که انگلیسیسرچشمه می

جای پا برای به حرکت درآوردن چرخ ریسندگی، بلکه از دگرگونی خود از آب یا بخار به

ود )مانند  نب اعمال نیرو فرایند بالفعل ریسیدن، و حذف بخشی از کار انسانی که صرفاً 

کردن مستقیم روی موادی که باید  زدن یک چرخ(، یعنی به فرایند پردازش، کارپدال

که توجه خود را پرداخته شوند معطوف بود. از سوی دیگر تردیدی نیست که هنگامی

ی تولید کنونی معطوف  آالت بر اساس شیوه آالت به ماشینماشینتاریخی  از پیشرفت  

کار است )برای نمونه، مورد چرخ خیاطی(.    ماشینِکننده  ینکنیم، یگانه عامل تعیمی

شود، یک  دانند، هنگامی که این فرآیند مکانیزه میطور که امروزه همه میزیرا، همان

 اش، ممکن است با دست، آب یا موتور بخار به حرکت درآید.شیء بر اساس اندازه

ریاضیاین پرسش برای کسانی که صرفاً  اهمها  وقتی  دان هستند  اما  ندارند،  یتی 

توسعه و  انسانی  اجتماعی  مناسبات  بین  ارتباط  برقراری  به  شیوهموضوع  این  های  ی 

 کنند. رسد، اهمیت زیادی پیدا میتولید مادی می

نظر از ام مرا به این نتیجه رساند که صرفهای فناورانه و تاریخیبازخوانی گزیده

های ضروری پیشرفت بورژوایی ــ بین رط شنما و چاپ ــ آن پیشاختراع باروت، قطب

ای که طی آن تولید از صنایع  ی هجدهم، یعنی دورهی شانزدهم و اواسط سدهسده

ای که بر اساس آنها کار مقدماتی  دستی به صنعت بزرگ تبدیل شد، دو مبنای مادی

بتدا بودند )در ا  آسیابو    ساعتبرای صنعت مکانیزه در سپهر مانوفاکتور انجام پذیرفت،  

اند.  طور مشخص آسیاب آبی( که هر دو از دوران باستان به ارث رسیدهآسیاب آرد و به

)آسیاب آبی در زمان ژولیوس سزار از آسیای صغیر به روم آورده شد.( ساعت اولین  

های عملی مورد استفاده قرار گرفت و از آن کل  ی خودکاری بود که برای هدفوسیله 
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انکشاف یافت. ]ساعت[ بنا به سرشت خود، به ترکیبی از    تولید حرکت منظمی  نظریه 

ی  عنوان نمونه، کاردن دربارهی مستقیم مبتنی است. بهکار هنرمند ـ صنعتگر و نظریه

دستورالعملساعت )و  نوشت  آلمانی سدهسازی  نویسندگان  کرد(.  ارائه  عملی  ی  های 

کنند،  « توصیف میدستی علمی )غیر صنفی( سازی را همچون »صنعت شانزدهم، ساعت

ای مبتنی توان نشان داد که بین یادگیری کتابی و عمل در رابطهو از تکامل ساعت می

عنوان نمونه چقدر با همین رابطه در صنعت بزرگ متفاوت است.  بر صنایع دستی، به

نمی سدههمچنین  در  که  بود  ساعت  این  که  داشت  تردیدی  برای  توان  هجدهم  ی 

انداخته شده با فنرها( را در  های خودکار )در واقع راهز دستگاهنخستین بار استفاده ا

قابل تاریخی  نظر  از  کرد.  مطرح  آزمایشتولید  که  است  وُکانسون اثبات  های 

(Vaucansonدر این حوزه تخیلِ مخترعان انگلیسی را به ).9نحو چشمگیری برانگیخت 

ی یک ، از همان ابتدا تمایزاتی اساسی در سازوارهآسیاباز سوی دیگر، در مورد  

که آسیاب آبی ظاهر شد: قدرت حرکت مکانیکی.  ماشین مشهود بود، یعنی به محض این

، موتوری که منتظرش بود. مکانیسم انتقال. سرانجام، ماشینِ کار که مصالح را،  نخست

ای آسیاب بود و از بر مبن  اصطکاکی  برد. نظریههر یک مستقل از دیگری، به کار می

ها و غیره؛ به همین  ها، دندانهدندههای ریاضی چرخی شکل جاست منشاء مطالعهاین

نظریه  نخستین  اندازهترتیب،  درجه ی  برای  گیری  روش  بهترین  محرک،  قدرت  ی 

ی هفدهم، تا  دانان برجسته از اواسط سدهی ریاضیکارگیری آن و غیره. تقریباً همه به

اند، آسیاب آرد ساده را که با آب  ریه و عمل علم مکانیک توجه داشتهجایی که به نظ

بود که واژهی عزیمت خود قرار دادهگردد نقطهمی به همین دلیل  های  اند. در واقع، 

Muhle    وMillدوره در  که  همه،  برای  گرفتند،  قرار  استفاده  مورد  مانوفاکتور  ی ی 

 کار برده شدند. ق یافته بودند بههای محرک که با اهداف عملی انطبا مکانیسم

واقعی   کار  غیره،  و  گاوآهن  کوره،  چاپ،  ماشین  همانند  آسیاب،  مورد  در  اما 

انسان یا    نیروی محرککه  زنی و غیره، با اینکاری، کوبیدن، آسیاب کردن، بیلچکش

 
، از جمله مرغابی خودکار، فلوت زن و دایره زنگی  1739در فرانسه در سال    اشاره به اختراعات ژاک وُکانسون.  9
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ابتدا   از همان  ازاینکار انسانی انجام میبدون  حیوان بود،  آالتی  ماشینرو چنین  شد. 

کم در منشأ خود بسیار قدیمی است و در این مورد، محرک مکانیکی به معنای  دست

رو، این عمالً تنها نوع ماشین است که شد. ازایناخص کلمه، از دیرباز به کار برده می

به محض به کارگیری ابزارهای   انقالب صنعتیی مانوفاکتور نیز وجود دارد.  در طول دوره 

ی نهایی به کار انسانی  های بسیار دورْ نتیجههایی آغاز شد که از زمانعرصهمکانیکی در  

ای که نیازمند پردازش بودند ــ  هایی که مواد واقعینیازمند بود و بنابراین نه در عرصه

مستقیماً با دست انسان مرتبط  ی زنده،  هرگز، درون حافظههمانند ابزارهای یادشده ــ  

صرف   نیرویعنوان  ه انسان بنا به ماهیت امر و از همان ابتدا بههایی کاند؛ عرصه نبوده

 نیرویهای آلمانی اصرار داشته باشیم که استفاده از  عمل نکرده است. اگر مانند احمق 

اندازه به همان  )که  انسانیْ  یحیوانی  ارادی  نیروی  را تشکیل   حرکتی  است( ماشین 

ترین ابزارهای دستی  ی محرک از سادهدهد، پس به هر حال کاربرد این شکل از قوهمی

 تر است.  بسیار قدیمی

 

 به سالمتی،  
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دان و پس از مصرف آنها را به زباله  بلعممیها را  »من مانند ماشینی هستم که کتاب

 (1868آوریل  11افکنم.« )نامه به الفارگ،  تاریخ می

مارکس کتاببی اما  تردید،  بود.  افکنده  دور  به  از »مصرف«  را پس  بسیاری  های 

شماری که در دفترهای یادداشت و  برداری و نقد نویسندگان بیگزیده  ،نویسیحاشیه 

مارکس بجا مانده، گواه آن است که تاریخ مصرف بسیاری از آنها به    هایدست نویس

گردد و بارها  های مختلف بازمیسر نیامده بود. مارکس به برخی از نویسندگان در دوره

 کند. دفاتر خود را بازخوانی می

های تجملی  روشنفکران نبود که کتاب جمع کند و قفسه   گونهاما مارکس از آن  

ها تبعید )از کلن به پاریس، به بروکسل به  یش دهد. وانگهی، سالهایش را نماکتاب

کم تا سال  های فقیرنشین )دستهایی محقر در محله پاریس و به لندن(، اقامت در خانه

باقی  1864 نگارش  و  پژوهش  برای  مستقل  دفتری  ایجاد  برای  آرامی  محل   ،)

کارنمی در حین  که  است  دانسته  خانه  گذاشت.  بچهدر  از،  باال    ها  مارکس  سروکول 

برهم و تا سقف  وی مارکس، اتاق کار او درهمرفتند. به روایت بازدیدکنندگان از خانهمی

از کتاب، مجله، روزنامه و گزارش  اما خود  مملو  بود. نظم خاصی نداشت  های رسمی 

بود. تعجببیمارکس به خو باخبر  نگهداری هر چیزی  رغم  آور است که علیاز محل 

 کرد. های خود پاسداری مینوشته مارکس با چه وسواسی از دستدری، هدرب

ی مارکس که یک هزار جلد کتاب نویسد: »کتابخانهپل الفارگ در خاطرات خود می

آوری کرده بود، برای نیازهای او کافی  داشت و او طی یک عمر پژوهش آنها را جمع

شد و  ی بریتانیا میی موزه نههای مدید هر روز پیاده روابنابراین، مارکس سال  1نبود.«

شد.  ها مشغول نگارش میکرد و شببرداری میهای مختلف گزیدهتمام روز از کتاب

جا مانده که وضعیت اسفناک مارکس را توصیف ای به انگلس بهدهندهی بسیار تکاننامه

ای گردد را گرو گذاشتم تا برکند: »من دیروز کتی که قدمت آن به لیورپول بر میمی

( بخرم.«  کاغذ  آثار بس1852اکتبر    28نگارش  بسا  در موزهی( چه  بریتانیا  اری که  ی 

 ها باقی مانده باشد. که اثری از آنپژوهیده بود، بدون آن

 
1. Karl Marx: His Life and Work, International Publishers, NY, 1943. P.13 
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بودند و قرض کردن آنها ضروری بود. گاهی دوستان    قیمتها گران بسیاری از کتاب

های مورد نیاز  کتاب  ،ویژه انگلس مارکس در اقصی نقاط جهان، از روسیه تا آمریکا، به

کننده  ها برای مارکس بسیار ناراحتکردند. از دست دادن برخی از کتاباو را تهیه می

ی من را  افتخار ترتیب کتابخانه  نویسد: »دوستان کلن با ای به انگلس میبود. او در نامه

  ر تطور گوته، هردر، ولتر و وحشتناکاند. تمامی آثار فوریه سرقت شده است، همینداده

فرانک ارزش داشت( و تعداد زیادی از    500)نو،    'اقتصاددانان قرن هیجدهم'از همه  

هگل.    طقمنو    پدیدارشناسیها و نیز آثاری از جمله  نویسندگان کالسیک یونان، رسیتال

  27گذارم.« )پاسخ نمیاگر من گذارم به کلن بیافتد، آن برگرهای انجمن ملی را بی

 (1861فوریه 

م مارکس  دائرؤدفترهای  دانشی  او  که  ادعاست  این  او هید  خود  داشت.  المعارفی 

کنم.  گفت وقتی که خیلی خسته هستم، برای استراحت ذهنم ریاضیات عالی حل میمی

دانست.  ی مارکس ریاضی نمیاندازههب  فیلسوفی    پس از هگل، هیچ  انگلس مدعی بود که 

طور که از همان  2اند.های بسیاری ترجمه و منتشر شده»دفترهای ریاضی« او به زبان

کرد  آید: »در هر حوزه ای که مارکس کاوش میسخنرانی انگلس در مزار مارکس بر می

در تمام آنها، حتی در ریاضیات، به    -  طور عمیق کاویدهای بسیاری را بهو او عرصه  -

 ( 24:468کشفیات مستقلی دست یافت.« )آثار 

نمی این حال،  پژوهشبا  مارکس در حوزهتوان کتمان کرد که  مختلف های  های 

های  به خاطر »استراحت ذهن« نبود. در عین حال، این ادعا که پژوهش  علمی صرفاً

اساس است. انگلس در پیشگفتار چاپ آلمانی مجلد  بی  مارکس هدفمند نبودند نیز کامالً

ی دیگری ]در کار  وقفه  1870نوشته بود که : »به سبب بیماری، پس از    کاپیتالدوم  

بود. طبق معمول، مارک به وجود آمده  به کار  مارکس[  پژوهش  برای  را  این زمان  س 

به و  آمریکا،  روستایی در  روابط  و  گرفت: کشاورزی،  بانکداری  پول،  بازار  روسیه،  ویژه 

 
ی ی متن حاضر در مقالهریاضی« مارکس، نگاه کنید به دیدگاه نویسنده   ی »دفترهای برای بررسی اجمالی درباره .  2

 زیر:

https://pecritique.com/2020/07/17/گشت%E2%80%8C وگذاری- در-حاشیه%E2%80%8C -ی

 /ه E2%80%8C%نوشتهE2%80%8C%دست

https://pecritique.com/2020/07/17/گشت%E2%80%8Cوگذاری-در-حاشیه%E2%80%8Cی-دست%E2%80%8Cنوشته%E2%80%8Cه/
https://pecritique.com/2020/07/17/گشت%E2%80%8Cوگذاری-در-حاشیه%E2%80%8Cی-دست%E2%80%8Cنوشته%E2%80%8Cه/
https://pecritique.com/2020/07/17/گشت%E2%80%8Cوگذاری-در-حاشیه%E2%80%8Cی-دست%E2%80%8Cنوشته%E2%80%8Cه/
https://pecritique.com/2020/07/17/گشت%E2%80%8Cوگذاری-در-حاشیه%E2%80%8Cی-دست%E2%80%8Cنوشته%E2%80%8Cه/
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همه، کارهای مستقل    تر ازشناسی، و فیزیولوژی، و مهمباالخره علوم طبیعی مانند زمین

. او در آغاز  دهندبرداری این دوره را تشکیل میریاضی، مضمون دفترهای متعدد گزیده

 ی کافی بهبود یافته بود تا بتواند کار اصلی خود را از سر بگیرد.« اندازهبه 1877سال 

به سبب بیماری کار روی مجلد دوم    1877تا    1870این نظر انگلس که مارکس از  

کاپیتال را تعطیل کرده بود، با شواهد موجود خوانایی ندارد. آری این واقعیتی است که  

ی های بدون وقفهنظر از فعالیتبرد. اما صرفن دهه از بیماری رنج میمارکس طی ای

گیر بود،  اندازه وقتالملل کارگری«، که به قول خودش بیبین  انجمنعملی در »-نظری

( تغییرات بسیاری  1872یکم: مارکس حین کار برای ویراست دوم آلمانی جلد اول )

فرا ویراست  دوم،  بود؛  کرده  وارد  آن  به  )مهمی  کاپیتال  کاری  1873-1875نسوی   )

فرسا بود چرا که مارکس نه فقط تغییراتی اساسی در متن ایجاد کرد بلکه  بسیار طاقت

های  ی نارسا را از ابتدا تا انتها اصالح کند؛ سوم، همانطور که از نامهمجبور بود آن ترجمه 

ز در آمریکا،  ی زمین و مالکیت ارضی در روسیه و نیآید، موضوع اجارهمارکس برمی

  3های جدیدی برای او ایجاد کرده بودند که به پژوهش بیشتر نیاز داشتند.پرسش

ی آثار مارکس و انگلس« )مگای  ویژه با انتشار »مجموعه ی گذشته، بهدهه  سهطی  

، ارتباطی  کاپیتالپژوهان بسیاری، بین دفترهای مارکس و نگارش مجلد دوم  (، مارکس2

ی مارکس و  طور که از مکاتبات گسترده در عین حال، همان  4اند. مستقیم برقرار کرده 

 
ی مارکس به کوگلمان که با یادگیری زبان روسی و تحقیق درباره   1870ژوئن    27ی  برای نمونه نگاه کنید به نامه.  3

 1879آوریل  10ی بسیار مهمی به تاریخ (، و نیز به نامه43:527کند )آثار، ی ارضی برای جلد دوم شاره میمسأله

ی روسیه و  ی پژوهش درباره یلسون که تکمیل کردن جلد دوم را به بحران اقتصاد جهانی و نیز ادامهبه نیکوالی دان

 ( 45:353دهد. )آثار، آمریکا نسبت می

 های زیر: برای نمونه نگاه کنید به مقاله. 4
Kohei Saito: “Emergence of Marx’s Critique of Modern Agriculture”, 
https://monthlyreview.org/2014/10/01/the-emergence-of-marxs-critique-of-modern-

agriculture/ 
 م شناسی مارکسیستی«:ی »دفترهای مارکس و منشاء زیست بوهمچنین نگاه کنید به مقاله

https://climateandcapitalism.com/2019/08/18/marxs-notebooks / 

 طور مستقیم با نقد اقتصاد سیاسی مرتبط های مارکس در علوم طبیعی را به ی متفاوت که پژوهش برای یک نظریه 

 داند، نگاه کنید به:نمی
Pradip Baksi, “Karl Marx’s Study of Science and Technology”, 

https://monthlyreview.org/2014/10/01/the-emergence-of-marxs-critique-of-modern-agriculture/
https://monthlyreview.org/2014/10/01/the-emergence-of-marxs-critique-of-modern-agriculture/
https://climateandcapitalism.com/2019/08/18/marxs-notebooks/
https://climateandcapitalism.com/2019/08/18/marxs-notebooks/
https://climateandcapitalism.com/2019/08/18/marxs-notebooks/
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منابع فهرست  نیز  و  عرصه برمی  کاپیتال  انگلس،  از  بسیاری  نوین  آید،  علمی  های 

  کاپیتال ی نوزدهم ظهور یافته بودند، به نوعی در خود متن  اندیشمندانی که در سدهو

ی کنونی واکاوی مضامین  اند. اما موضوع نوشتهاثر گنجانده شدههای آن  یا زیرنویس

ی نخست معرفی و آشنایی  دفترهای مارکس نیست. موضوع اصلی این نوشته، در درجه

بندی  ی چکیده ای از موضوعات و در حد امکان دورهبا خود این دفترها و سپس ارایه 

 کردن آنها است.  

هایش برای حفظ  رغم کوششه انگلس علیکید است کأپیش از هر چیز الزم به ت

آلمان سپرد. اما این وارثان ناخلف از    تسوسیال دموکراحزب  اسناد مارکس، آنها را به  

خونوشته دست به  مارکس  دفترهای  و  صفحات بیها  از  بسیاری  نکردند.  مراقبت 

پارهیادداشت شده،  پوسیده  مارکس  دیوید    پاره های  نیستند.  خوانش  قابل  و  گشته 

نخستین کسی بود که کوششی    انگلس،   – سس انستیتوی مارکس  ؤریازانوف به عنوان م

آنها   گردآوری  در  ناتمام  ولی  دادو بسیار  عمده  انجام  بخش  ریازانوف  خود  از  اما  ای 

س  ی زندگی مارکدانست. هم او بود که واپسین دههدفترهای مارکس را قابل انتشار نمی

او در سخنرانی معروف خود در    5را به تبعیت از فرانس مهرینگ »یک مرگ آرام« نامید. 

برداری از حجم عظیم مدارک مارکس، و با اذعان  ( با پرده1923آکادمی سوسیالیستی )

هنوز توانایی کار پژوهشی را از دست نداده    1881-1882های  که مارکس در سالبه این

که مارکس »توان تولید آثار مستقل تعقلی را از دست داده    کندبود، ناگهان ادعا می

مارکس، و  شناسی  دفاتر قومانگیزتر این نظر کوته فکرانه است که  بود.« از همه شگفت 

ت  صی زمین شناسی و غیره، »در شها دربارهبرداری نیز صرف آن همه انرژی برای گزیده

   6ناموجه است«! بینی اش، یک خردهو سومین سال زندگی

 
https://www.academia.edu/2955157/A_Review_of_a_Book_on_Marxs_Study_of_P

hilosophy_and_the_Natural_Sciences 
5. Karl Marx: the Story of His Life, Franz Mehring (1918), Routledge, London and 

New York, 2003 

6. “New data about the literary legacy of Marx and Engels” Bulletin of Socialist 

Academy, David Ryazanov, Moscow Publishing House, 1923. 

https://www.academia.edu/2955157/A_Review_of_a_Book_on_Marxs_Study_of_Philosophy_and_the_Natural_Sciences
https://www.academia.edu/2955157/A_Review_of_a_Book_on_Marxs_Study_of_Philosophy_and_the_Natural_Sciences
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به هرحال این واقعیتی تاریخی است که هر نسلی بسته به نیازهای شرایط عینی  

کند. خود مارکس به نوعی  ی مارکس را کشف میاندیشه زمان خود، ابعاد نوینی از سپهر 

نامه  در  را  اینچنین موضوعی  به طنز  انگلس  به  بیان میای  انسان گونه  »تاریخ  کند: 

از نابینایی در قضاوت، اصوالًشنهمانند دیرین حتی    اسی است. به دلیل نوع ویژه ای 

توانند ببینند. بعدها، هنگامی که  بهترین مغزها آنچه در برابر بینی آنها قرار دارد را نمی

فرا شگفت  زمانش  میرسید،  را زده  بود  مشهود  جا  همه  در  آثارش  آنچه  که  شویم 

اینکه آنچه جدید است، یک چیز قدیمی است.« کنیم از  نتوانستیم ببینیم... و تعجب می

 (42:557، مجموعه آثار 1868مارس  25)

خوردند، با برآمد  ها خاک میهای غبارآلود بایگانی سالی آثاری که در قفسهکلیه

فلسفی  - های اقتصادینوشتهدستی تاریخ ظهور یافتند.  های جهانی، در صحنهرخداد
ی مارکس، هرکدام به ترتیب در یک وهله  شناسینیز دفاتر قومو    گروندریسه  ،1844

ی نظام توتالیتری اروپای شرقی علیه سلطه  یهاانقالب  –معین تاریخی منتشر شدند  

های کشورهای پیرامونی های ضد استعماری چین و هند، سپس انقالبروسیه، انقالب 

از این قاعده مستثنی نیست.    بومی زمان حاضر نیزعلیه امپریالیسم جهانی. بحران زیست

های حیوانی و گیاهی، آلودگی  رو، با مواجهه با فجایع تخریب طبیعت، انقراض گونهازاین 

ی محیط زیست، گرمایش زمین و بحران آب و خشکسالی، پژوهندگان بسیاری فزاینده

بارهنوشتهبه دفترها و دست شناسی و غیره  ی فناوری، شیمی، زمینهای مارکس در 

ای، ابعاد تازه  پژوهان پیگیر و فرهیخته ی اخیر، مارکسدهه  سه ظرف    7اند. وع کردهرج

   8اند.های مارکس را کشف و برجسته کردهی ایدهای از بدنه

 
 ی متن کنونی: ی زیر از نویسنده برای یک بررسی اجمالی از »دفترهای فناورانه«ی مارکس، نگاه کنید به مقاله. 7

https://pecritique.com/2022/01/16/ درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8C -های

 /یE2%80%8C%فناورانه

 های زیر:. برای نمونه نگاه کنید به پژوهش8
John Bellamy foster, Marx’s Ecology: Materialism and Nature, Monthly Review 

Press, NY. 2000 

Kohei Saito, Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the unfinished Critique 

of Political Economy, Monthly Review Press, NY. 2017 
 ، نگاه کنید به لینک زیر:برای نقد خاستگاه نظری سایتو

https://pecritique.com/2018/08/15/رد-عنصر-فلسفی-مارکس-در-اکوسوسیالیسم-رو/ 

https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8Cهای-فناورانه%E2%80%8Cی/
https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8Cهای-فناورانه%E2%80%8Cی/
https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8Cهای-فناورانه%E2%80%8Cی/
https://pecritique.com/2022/01/16/درباره%E2%80%8Cی-یادداشت%E2%80%8Cهای-فناورانه%E2%80%8Cی/
https://pecritique.com/2018/08/15/رد-عنصر-فلسفی-مارکس-در-اکوسوسیالیسم-رو/
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زمین و  شیمیایی  کشاورزی  به  مارکس  سال  رویکرد جدی  به  باز    1851شناسی 

اما   9شود. های جدیدی میو تا پایان عمر ادامه و گسترش یافته و شامل حوزه گردد می

گون زیر است:  اهای گونشناسی و شیمی، شامل عرصهدفترهای مارکس عالوه بر زمین

شناسی،  ی علم، آسیبشناسی، فیزیولوژی، مکانیک، تاریخ علم و فناوری، فلسفهزیست 

در بخش چهار    2رژی، و غیره. ویراستاران مگای  وهوا شناسی، برق و انشناسی، آبمعدن

نسبتا32ًمجلد   فهرست  ترتیب   ،  به  است  مارکس مطالعه کرده  که  منابعی  از  کاملی 

کرده منتشر  الفبا  حدود  حروف  که  است.  600اند  محاسبه  10صفحه  مبنای  ی بر 

بالغ بر  ، کلیه 2ویراستاران مگای   صفحه است که    هزار38ی اسناد و مدارک مارکس 

نشده منتشر  و  شناسایی  آنها  از  نیمی  منابع  هنوز  فهرست  دیگری،  نویسندگان  اند. 

کنید،  مالحظه می  ادامهآنچه در    11اند. بندی کردهمارکس را برمبنای موضوعات دسته 

ی کوتاهی است های مارکس به انگلس، و سپس کتابنامهاز نامه یفهرست بسیار کوتاه

 ها را تنظیم کرده است.زمان آنی متن حاضر به ترتیب که نویسنده

 )در مجموعه آثار به انگلیسی( هانامه

 38:472  ،به انگلس  1851اکتبر  13

مرتباً که همچنان  کتابخانه،  از  اخیرم  بازدید  در  تصادف،  آن  »برحسب  سر به  جا 

بهمی زمینه زنم،  تاریخچهطور عمده مشغول کاوش در  فناوری،  و کشاورزی  ی  آن  ی 

 
ی رویکرد او به  آخر زندگی مارکس ادامه  هایکنند که دفترهای علمی سالگونه استدالل میبرخی حتی این.  9

 ی دکترایش است.ی علم« در دوران دانشجویی و پایان نامه»فلسفه
10 .MEGA 2, IV/32 

اندکی جستجوست. برای سهولت،    ی پی دی اف این مجلد در مگای دیجیتال قابل دسترسی است اما نیازمندنسخه

 به مگای دیجیتال، لطفا نگاه کنید به لینک بعدی.از آن مجلد لینک زیر را تهیه کردم. برای رجوع 

https://docs.google.com/document/d/1nfZ-rcYCw-

JgJGc2qcKtrbZyQju1XaF_UE_AiI3mm9Y/edit 
https://megadigital.bbaw.de 

 برای نمونه نگاه کنید به لینک ناکامل ولی بسیار مفید زیر:. 11
https://drive.google.com/file/d/1zhZaiW5qjq0eeUwdVjgkAShFBHMbp9Sg/view?u

sp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1nfZ-rcYCw-JgJGc2qcKtrbZyQju1XaF_UE_AiI3mm9Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1nfZ-rcYCw-JgJGc2qcKtrbZyQju1XaF_UE_AiI3mm9Y/edit
https://megadigital.bbaw.de/
https://drive.google.com/file/d/1zhZaiW5qjq0eeUwdVjgkAShFBHMbp9Sg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhZaiW5qjq0eeUwdVjgkAShFBHMbp9Sg/view?usp=sharing
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بلکه به نوعی از آنها سر در بیاورم. اگر به کتاب زیر برخورد کردی )جانستون، ام،  بوده

(، در آن اطالعات بسیار متنوعی  1851جلد،    2، در  ی آمریکای شمالیها دربارهیادداشت

ی  ، نویسنده'جانستون'خواهی یافت. این جانستون، معادل انگلیسی لیبیگ است. او را با  

فیزیکی جغرافیای  نباطلس  کتابخانه،  از  یکی  از  بتوان  شاید  گرفت.  اشتباه  های  اید 

های جاری و نیز پیشین در این  ی پژوهشای از کلیهمنچستر آن را قرض کرد. مجموعه

 « زمینه است.

 39:382به آدولف کالوس،    1853اکتبر   5

است. تغییرات در حاصلخیزی خاک و  بی  نس  »حاصلخیزی خاک... یک امر کامالً

ی حاصلخیزی است که به آن توجه و این تنها جنبه   –رتباط با جامعه  میزان آن در ا

 به تغییرات در علم شیمی و کاربرد آن در کشاورزی بستگی دارد.« –داریم 

 41:446  ،به انگلس  1863ژانویه    26

کتاب  »درباره از  قسمتی  ماشین[  کاپیتال] ی  به  میکه  تردیدهای  آالت  پردازد 

کار چگونه -ام که ماشین خودبسیاری دارم. من تاکنون قادر به فهم این موضوع نشده

جا که از نیروی بخار پیش از آن استفاده ریسندگی را تغییر داد، یا به عبارت دیگر، از آن 

 خودش  یمحرکه   نیروی  با   بایستمی  –  بخار  نیروی  رغم به  –شد، چگونه ریسنده  می

 « .کند دخالت

 41:448 ، به انگلس  1863ژانویه    28

وجود    بیآالت هستم. مسائل عجیب و غریبه بخش ماشین  بیدرحال افزودن مطال»

دفترهایم   تمام  موارد،  این  شدن  روشن  برای  نپرداختم.  آنها  به  ابتدا  در  که  دارند 

  ی عملی )صرفاً ی فناوری بازخوانی کرده و همچنین در یک دورهها( را درباره)گزیده

ی سسه ؤتجربی( برای کارگران حضور دارم که پروفسور ویلیس )در خیابان جرمین، م

داد( برگزار کرده. علم مکانیک برای اکسلی هم درس میه  جا کهشناسی، همانزمین

ایجاد می را  زبان  همان معضالت  تقریباً  را درک میمن  ریاضی  قوانین  اما  کند.  کنم، 
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ها برایم  ترین ترکیبترین واقعیت فنی که نیازمند دانش بصری است، از پیچیدهساده

 ..«دشوارتر است.

 41:545 ، به انگلس  1864ژوئیه   4

های زیر را »در طول این مدت ]بیماری[ از آنجا که توان کارکردن نداشتم، کتاب

[ کارپنتر  فیزیولوژی  همین1839خواندم:   ،][ لرد  میکروسکوپی  1855طور  تشریح   ،]

[ و شوان و شلیدان 1826[، آناتومی مغز و سلسله اعصاب اسپوزهایم ]1863کولیکر ]

اینکه فردی مذهوژی عامیانه[. در فیزیول1850،  1847سلول ]  یدرباره   بیی لرد، با 

هگل    پدیدارشناسیاز فرنولوژی وجود دارد. یکی از صفحات آن یادآور  بی  است، نقد خو

ی اصلی تجزیه کنند. به کوشند ذهن را به چندین فاکولته است. نوشته است: آنها می

متافیزیسینی در وهلهشیوه  نمیای که هیچ  اذعان  آن  به  به   کند؛ی کنونی  را  مغز  و 

ارگان میتعدادی  تقسیم  برابر  آناتومیستهای  که  میکنند،  بیهوده  نشان  ها  پرسند: 

ی عمل به ی قبلی را به عنوان شیوه های ثابت نشدهدهید. آنگاه در ادامه یکی از فرضیه

از موجودیت پیوند مییکی  ناپیدای بعدی  من    -  1دانی،  طور که میزنند. همانهای 

کنم. بنابراین  همواره به دنبال تو حرکت می  –  2جنبم، و  ی موارد دیر میلیه همواره در ک

در    احتماالً نیز  و  داد،  خواهم  اختصاص  فیزیولوژی  و  آناتومی  به  را  فراغتم  زمان 

 های عملی و تشریح وجود دارد( شرکت خواهم کرد.«هایی )که در آن آزمایشسخنرانی 

 42:227 ، به انگلس   1866وریه ف  13

نویسم. من باید شیمی کشاورزی ها میروم و شب»من روزها به موزه ]بریتانیا[ می

ی زمین[ از آنچه مجموعه   یی اجارهکردم که برای ]نظریه میلیبیگ و شونبین را تمام  

تولید کرده و همیناند مهماقتصاددانان  است،  فرانسوی تر  آثار متعددی که  از  ها  طور 

 « اند.تولید کرده

 42:231  ،به انگلس  1866فوریه    20

»واقعیتی که لیبیگ نقد کرده بود، و تحقیقات شونبین را موجب شد، این است:  

تر، دارای آمونیاک  های عمیقهای باالیی خاک همواره به خاطر زراعت نسبت به الیهالیه
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ها تشخیص داده شده  دان ی شیمیبیشتری هستند نه کمتر. این واقعیت توسط همه 

ست. فقط علت آن ناشناخته بود. پیش از این استهالک ]خاک[ را یگانه منبع آمونیاک  ا

انکار میازها ) دان ی شیمیدانستند. همهمی ود ج کردند که نیتروژن موجمله لیبیگ( 

 ی مغذی برای گیاهان عمل کند. تواند همچون یک مادهدر هوا می

سوزد، مقدار  ای که در هوا می)از طریق آزمایش( ثابت کرد که هر شعله  شونبین

 ی که همهکند، و اینمعینی از نیتروژن موجود در هوا را به نیترات آمونیوم تبدیل می

که صرف تبخیر شود، و اینهای تجزیه باعث تولید اسید نیتریک و آمونیاک میفرآیند

گیا غذایی  عناصر  گرفتن  باعث شکل  نهایت،  ه میآب  در  برای   'شادی'شود.  لیبیگ 

غال سنگ یا چوب، نه تنها عناصر مورد نیاز برای زاحتراق یک پوند  'چنین کشفی:  

گرداند، بلکه  غال سنگ را به هوا بازمیزبازتولید این پوند چوب، یا در شرایط خاصی،  

ژن موجود در  ی هگلی توجه کن( مقدار معینی از نیتروفرآیند احتراق درخود )به مقوله

 «'کند.ی مغذی ضروری برای تولید نان و گوشت تبدیل میهوا را به ماده

 42:383 ، به انگلس   1867ژوئن    22

درباره می  ی»آنچه  اتفاقاً هافمن  است.  درست  نتیجه  گویی  سوم  در  فصل  گیری 

ارباب تجارت به سرمایه1  کاپیتال] به واسطه [، جایی که دگرگونی  تغییرات    یدار را 

آورم، یعنی  قول میبینی که از کشف هگل نقلام، در خود متن میی نشان دادهکمّ  صرفاً

گویم، تاریخ و علوم طبیعی  ی صرف به تغییرات کیفی، و میقانون دگرگونی تغییرات کمّ

ت را  قانون  زمان در سخنرانییید کردهأ آن  آن  )من  به متن  یادداشتی  در  هافمن    اند. 

ی جز ارایه هافمن، که به  کنم، اما نه بهی مولکول اشاره می( به نظریهکردمشرکت می

مسیر کلی، هیچ چیز در این مورد کشف نکرده است. در عوض از لورن، گرهارت و ورتز 

نامهنام می است.  اصلی  نفر  آخری  این  کرد.  برم، که  زنده  خاطرم  را در  تو چیزی  ی 

 «هایم رجوع کردم.نوشته رو به دستازاین 

 43:162به انگلس،    1868نوامبر   18

های  [ به خاطر این برای من جالب است که پژوهش1868ی بوخنر ]»اثر ناشیانه

درباره را  متعددی  نقلآلمانی  داروینیسم  میی  )وین(    – کند  قول  جاگر  پروفسور 
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[1864[ هیکل  پروفسور  و  گفته1868،  1866[،  به  به [.  سلول  آنها،  شکل   عنوانی 

  ی شروعنقطهی متراکم آلبومین به عنوان  نخستین، طرد شده است. در عوض، یک ذره

ها در باواریا و مناطق  شود. این فرضیه بعدها با اکتشافاتی در کانادا )بعددر نظر گرفته می

ت  بتواند    یید شد. طبعاًأ دیگر(  تا جایی دنبال کرد که در آن وهله  باید  را  اولیه  شکل 

ای کشف شده رسد راه رسیدن به چنین نقطه ایی تولید شود. و به نظر میطور شیمیبه

 است.« 

 12: کتابنامه
 شناسی: زمین 

 

1851:  

Liebig, Justus Von. 1842. Die organische Chemie in ihere Anwendung auf 

Agrikultur und Physiologie. 4th ed. Braunschweig: F. Vieweg. 

 . ، ویرایش چهارم، شیمی آلی در کاربردش در کشاورزی و فیزیولوژیجاستوس لیبیگ

 

J.F.W. Johnston, Lectures on agricultural chemistry and 

geology, 1847 
 1847ی شیمی کشاورزی«، ج. اف. دبلیو. جانتسون، »سخنرانی درباره

J.F.W. Johnston, Cathechism of agricultural chemistry and 

geology, 1849 
 1849سی، تعالیم شیمی کشاورزی و زمین شناج. اف. دبلیو. جانتسون، 

1869-1870:  
J. Beete Jukes, The Student's Manual of Geology, 1862 

 1862شناسی برای دانشجویان،  ، خودآموز زمین بیت جوکس   ج. 

1876-1878: Tabelle geologischer Perioden 
 های زمین شناسی جدول دوران

 
12. 

https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH00860/ArchiveContentList#D_2863-

2885 

https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH00860/ArchiveContentList#D_2863-2885
https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH00860/ArchiveContentList#D_2863-2885
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1878: J.F.W. Johnston, Elements of Agricultural Chemistry 

and Geology, 1856 
 1856سی، عناصرکشاورزی شیمیایی و زمین شناج. اف. دبلیو. جانتسون، 

1878: J.B. Jukes, Student's Manuel of Geology, 1872 
 1872خودآموز زمین شناسی برای دانشجویان، ،  ج.بیت جوکس 

1878: Aufzeichn. über geologische Gruppenlehre, aus: Fr. 

Schödler, Das Buch der Natur..., Braunschweig 1852 
 1852های زمین شناسی، : ثبت نظریه کتاب طبیعتف. شولدر،  

H.E. Roscoe, C. Schorlemmer, Ausführliches Lehrbuch der 

Chemie, Bd. I, 1877. 
 1877، جلد نخست، کتاب جامع درسی شیمی اچ. ای. روسکو،

G.W. Leibniz, Hypothesis physica nova, 1671 
   1861  فیزیک نوین،   ی فرضیه   س، ت ج. دبلیو. الیبنی 

G.W. Leibniz, Opera Philosophica, ed. Erdmann, Tl. I, 1840 
 1840،  اپرای فلسفی س،  ت ج. دبلیو. الیبنی 

O. Caspari, Leibniz' Philosophie, 1870; 
 1870س،  ت ی الیبنی ، فلسفه او. کاسپاری 

ed.  ,Opera Philosophica ders., Briefwechsel mit Clarke, in

Erdmann, Tl. I, 1840. 
 1840الیبنیس،  اپرای فلسفیمکاتبه با کالرک در کتاب 

1880 – 1881: G. Allen, Geology and History, 1880 
 1880شناسی و تاریخ،  ، زمین جی. آلن 

1880-1881 

E. Hospitalier, Les Principales Applications de l`Electricité. 

 . ، اصول کاربرد الکتریسیتههاسپیتالیرای.

 

 کشاورزی:
 

1858-1862: Samuel Turner, Considerations upon the 

Agriculture..., 1822 
 1822ی کشاورزی، مالحظاتی دربارهسامول تایلر، 
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1858-1862: J. Anderson, Essays relating to Agriculture..., 

1777-1796 
 1777- 17796زی،  ی کشاور جستارهایی درباره اندرسون،  ج. 

1859-1860: J. von Liebig, Über Theorie und Praxis in der 

Landwirtschaft, Braunschweig  
1856 

 1856،  ی نظر و کنش در کشاورزی درباره ج. لیبیگ،  

1863-1870: Benjamin Bell, Essays on agriculture..., 1802; 
 1802ی کشاورزی،  ، جستارهایی درباره بنجامین بل 

1863-1870: Hugh Smith, Free Farming to meet Free Trade, 

1850; 
 1850زراعت آزاد با تجارت آزاد،  ی  هیو اسمیت،مواجهه 

1863-1870: Charles Neale, Two lectures on the Hist. and 

Cond. of Landed Property, 1860 
 1860ی تاریخ و وضعیت مالکیت ارضی،  سخنرانی در باره   2چارلز نیل،  

 

1865-1866:  
Herr Dr. E. Wolff... und die Agricultur Chemie, 1855 

 1855،  ی شیمی کشاورزی درباره جناب دکتر ای. وولف،  

J. von Liebig, Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaus, 

1862 
 1862ای بر قوانین طبیعی کشاورزی،  مقدمه ج. لیبیگ،  

Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und 

Physiologie, 1862 
 1862کاربرد شیمی در کشاورزی و فیزیولوژی، 

L. Mounier, De l'Agriculture en France..., 1846 
 1846کشاورزی در فرانسه،  ل. مونیه،  

L. de Lavergne, The rural economy of England..., 1855 
 1855اقتصاد روستایی انگلستان، ل. الورنیه، 

L. de Lavergne, L'Agriculture et la Population..., 1857 
 1857کشاورزی و جمعیت،  ل. الورنیه،  
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J. Evelyn, A Philosophical Discourse of Earth..., 1676 
 1676،  ی زمین گفتاری فلسفی درباره   ج. اولین، 

W. Hamm, Die landwirtschaftlichen Geräte... Englands, 

1856 
   1856ها،  هام، ادوات کشاورزی... انگلیس دبلیو. 

ders., Rich Farming and Cooperation..., 1851 
 )همان نویسنده(   1851زراعت غنی و همکاری،  

H. Smith, Free Farming to meet Free Trade, 1850 

 1850زراعت آزاد با تجارت آزاد،  ی  هیو اسمیت،مواجهه 

 

1867-1868 

J.L. Morton, Cyclopaedia of Agriculture, Vol. II, 1865 

[Artikel: “Valuation”, “Landlord” u. “Lease”]; 
،  'گذاری ارزش  'های  )مقاله 1865،  2جلد  ی کشاورزی،  دانشنامه ج. ال. مورتون،  

 ( 'رهن '، و  'زمیندار '

C. Fraas, Geschichte der Landwirtschaft, 1852 
 1852ی کشاورزی، تاریخچه]کارل[ سی. فراس، 

C. Fraas, Die Natur der Landwirtschaft…, 1857 
 1857، طبیعت کشاورزی،  ]کارل[ سی. فراس

Remarks on Certain Modern Theories resp. Rent and Prices, 

1827; 
،  ها ی اجاره و قیمت های خاصی در باره ی نظریه تی درباره نکا   ، ]کارل[ سی. فراس

1827 

F.X. von Hlubeck, Die Landwirtschaftslehre, 1851-1853 
 1851-1853کارآموز کشاورزی، اف. اکس. هلوبک، 

G.L. von Maurer, Einleitung zur Geschichte…, 1854 
 1854مقدمه ای بر تاریخ،  جرج. ل. مارر،  

Bibliographie über Landwirtschaft 

 ی کشاورزیکتابنامه

1868-1878 

G.L. von Maurer, Einleitung zur Geschichte…, 1854 
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 1854مقدمه ای بر تاریخ،  جرج. ل. مارر،  

C. Fraas, Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, 1847 
 1847آب وهوا و گیاهان در طول زمان،  ،]کارل[ سی. فراس

1875 

A. Engelgardt, Voprosy russkogo sel’skogo chozjajsta, 

in: Otečestvennye Zapiski, 1872, Nr. 2-3; 
 3تا  2های ، شماره1872، ی کشاورزی در روسیههایی در بارهپرسش آ. انگلگارت،

Chimiceskie osnovy zemledelja, ebenda, 1872, Nr. 2 u. 4.  
 ( مأخذ)همان  4و   2های ، شماره1872مبانی شیمی کشاورزی، 

Trudy kommissii…, tom XXII, čast’ III: Statističeskie 

svedenija… otdel 1: Svedenija o… nrjamych sborach, S-

Peterb. 1873; 
 1873ی آمار، سن پترزبورگ، ، گزارش اداره3ی ، پاره22جریان کمیسیون... جلد 

1875-1876 

A. Fick, Die Naturkräfte in ihrer Wechselbeziehung, 

Würzburg 1869 
 1869، ارتباط مقابل نیروهای طبیعی آ. فیک،

Trudy komm., tom XXII, čast’ I: Razbory soobraženij…, S-

Peterb. 1872 
 1872، سن پترزبورگ، 1ی ، پاره22گزارش جریان کمیسیون... جلد 

 
Materialy. Pripoloženie k state o zemskich smetach… , S-

Peterb. 1870; u.: O smetach i raskladkach Gubernsk. I 

česdn. Zemsk učreždenija, S-Peterb. 1870; 
 1870ی وضعیت آلودگی زمین، و فضوالت، سن پترزبورگ،  مواد. ضمیمه 

Trudy komm. Etc., tom XXII, Prilozenie otzyvy 

postupivsie…, S-Peterb. 1873 
جلد   کمیسیون...  جریان  بررسی22گزارش  پیوست  پترزبورگ، ،  سن  موجود...،  های 

1873 
 

1876 
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M.J. Schleiden, Die Physiologie der Pflanzen und der Tiere, 

1850 
   1850های تی یر،  فیزیولوژی گیاهان و حیوان م. ج. شلیدان،  

J. Ranke, Grundzüge der Physiologie des Menschen, 1875 
 1875مبانی فیزیولوژی انسانی، ج. رانکه، 

L. Hermann, Grundriss der Physiologie des Menschen, 1874 
 1874مبانی فیزیولوژی انسانی، ل. هرمان،  

G.L. von Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof, 

Dorf- und Stadtverfassung…, 1854 
 1854مقدمه ای بر تاریخ مارک، سازمان شهر و روستا، جرج. ل. مارر،  

G.L. von Maurer, Geschichte der Fronhöfe…, 1862 
 1862)زمین و تشکل دیوانی(،  تاریخ فرانهوف  جرج. ل. مارر،  

ders., Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland, 1863-

1866 
 1863- 1866تاریخ قوانین روستایی در آلمان،  جرج. ل. مارر،  

G. Hanssen, Die Gehöftschaften… im 

Regierungsbezirk Trier, 1863 
 1863ی تریر،  مزارع در ناحیه هانسن،  جی. 

F. de Cardenas, Ensayo sobre la Historia de la 

Propriedad…, 1873/75. 
 1873\1875ی تاریخ مالکیت.  هایی در باره مقاله ف. کاردناس،  

J. von Kirchbach, Handbuch der Landwirthe, 1873 
 1873،  ی تاریخ کشاورزی کتابجه ج. کرشباخ،  

1876-1878 

Haxthausen, Die ländliche Verfassung Russlands, 1866 
 1866قوانین روستایی روسیه،  هکسدازن،  

H. Cabot Lodge, The Anglo-Saxon Landlaw, 1876 
 1876قوانین زمین آنگلوساکسون،  ه. کابوت الج،  

Die russische Bauernkommune, Nacalo, nr. 3 v. 25.IV.1877 
 1877ی سرآغاز[ ناکالو، کمون دهقانی روسیه، ]نشریه
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B. Cicerin, V. Gerve, Russkij 707ilettantism i obscinnoe 

zemlevladenie [Kritik an Vassilcikov ], 1878; 
 1878ب. سیسرا، و. گروه، ناکارآمدی روسی و زمینداری کریه، 

Aufzeichn. Über Mineralogie, aus: Fr. Schödler, Das Buch 

der Natur, die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, 

Mineralogie…, vermutl. 6.  
های فیزیک، ستاره شناسی، شیمی، معدن  ، شامل نظریهکتاب طبیعت  فردریش شولدر، 

  [1852]  حیوان شناسی.شناسی، زمین شناسی، فیزیولوژی، گیاه شناسی و 

J.F.W. Johnston, Elements of Agricultural Chemistry and 

Geology, 1856 
 1856عناصر شیمی کشاورزی و زمین شناسی، ج. اف. دبلیو. جانسون، 

J. Schleiden, Die Physiologie der Pflanzen und Thiere..., 

1850, u. J.G. Koppe, Unterricht im Ackerbau und in der 

Viehzucht, 1872 
 1850فیزیولوژی گیاهان و حیوانات، ج. شلیدن،  

 1872های کشاورزی و دامپروری، آموزهج. جی. کوپ، 

 

1878-1881 

US-Government, Land Office Report, 1871; 
 1871گزارش اداره زمین دولت ایاالت متحده،  

Leibeigenschaft in... Die Aufhebung der  ,G. Hanssen

1861 ,Schleswig und Holstein 
 1861هولستین،  - های[ سلزویک در... ]ایالت   الغای سرواژ هانسن،  ج. 

M. Kovalevskij, Obščinoe zemlevladjenie, 1879 
   1879،  مالکیت اشتراکی زمین   ماکسیم کوالفسکی، 

A. Loria, La Rendita fondaria, 1880 
 1880،  ی زمین اجاره ،  آ. اوریا 

Aufzeichn. über Agrikultur in Frankreich 
 مدارک کشاورزی در فرانسه 

M.O'Brien, Irish Rents, Improvements and Landlords, 

in: Fortnightly Review v. 1.X.1880 
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 مدخل  -  1

دار. این هر دو در شرایط  گاه کارگر تولید کرده است و نه سرمایه»طبیعت« نه هیچ

. »کارگر«، یک موجود تاریخی است. ازلی نیست،  کنندو روابط معینی مفهوم پیدا می

کارگر، احیای انسانیت اوست. کار و سرمایه، کارگر    مثابهبلکه گذراست. نفی هستی او به

دار را حذف و کارگر را حفظ کرد. فرآروی  توان سرمایهدار، وحدت اضدادند. نمیو سرمایه

رگر و سرشت کنونی کار است و یا  داری، یا به معنی الغای کااز روابط اجتماعی سرمایه

واقع موجود دیروز  معنی است؛ یعنی بعضاً همان است که در »سوسیالیسم« بهاساساً بی

به  »اجتماع«  الغای  سرمایه  – دار کل  یک سرمایه  مثابهتجربه شد:  آیا  »اشتراکی«.  ی 

دازی انآلیستی »مارکس جوان« است؟ آیا چنین چشم »کار« صرفاً مخلوق تخیالت ایده

گویی به  سره فاقد مبنایی مادی است؟ جستار کنونی تالشی مقدماتی برای پاسخیک

 ها است.این پرسش

 گری چیست؟کار چیست؟ کنش  -   2

ریسمان »برده با  مزدگیر  کارگر  بود؛  شده  کشیده  بند  به  زنجیر  با  رومی  هایی  ی 

 نامرئی به مالک خود بسته شده است.«

 719، ص 1کاپیتال مارکس، 

واژهدر   دو  از  »کار«  برای  باستان  استفاده یونان  مختلف  مفهوم  دو  با  متفاوت  ی 

واژهمی یکی  »پونوس«شد.  »آشولیا«  به  ponos  ی  دیگری  و  مشقت،  و  رنج  معنی 

a’scholia  ی  که مترادف است با اشتغال، حرفه یا مشغول بودن که مأخوذ از واژه 

schole     به معنی فراغت است. افزودن پیشوندa    بهscholia    حامل یک بار منفی

عدم معنی  به  به  – فراغت  است،  ارسطو  آزاد.  زمان  نفی  معنی  به  سرآمد  کار  عنوان 

ی یک ری بود، کارکردن را شایسته دای یونان باستان، که مبتنی بر نظام بردهاندیشه

ها بود و بس. قطعاً دیدگاه ارسطو در عصر کنونی  ی بردهدانست. کار، وظیفهشهروند نمی

عنوان »فراغت« در شأن  چه ارسطو بهتوجیه نیست. در عین حال، آنوجه قابلهیچبه

»کار« و   گری و تأملی منفعالنه نبود. ارسطو بینپنداشت صرفاً نظارهیک شهروند می
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او این کنش آزاد، اندیشه نزد  ورزی و هنری است که بنا به »کنش« تمایز قایل بود. 

 سرشت خود، بیرون از قلمرو ضرورت است. 

که مارکس در این مورد خاص، در تفکیک کار و کنش آزاد، تا چه حد از ارسطو این

از یافتن ردپای ارسطو با این حال نباید  تأثیر پذیرفته بود، موضوع مبحثی جداگانه است.  

آن  کاپیتال در   کرد،  »ماشینتعجب  فصل  در  که  »رؤیای  جا  بزرگ«،  صنعت  و  آالت 

 کند:  ارسطو« را بازگو می

ابزاری می یا حتی با یک پیش»اگر هر  بینی هوشمندانه توانست فراخوانده شود، 

دهد  می انجام  را  است  آن  مناسب  که  کاری  آفریده  –توانست  دادالوس همانند  های 

Daedalus  به یا همچون سهطور خودکار حرکت میکه  و  های هفستوس پایهکردند، 

Hephaestus  اگر دوک    –رفتند  دلخواه خود به دنبال انجام کارهای مقدس خود میبه

گاه دیگر نه استاد صنعتگر نیازی به شاگرد داشت و بافت، آنخود میبافندگان خودبه

تردید، نزد مارکس، ضرورت و آزادی، اضدادی مطلق  بی 1( 532باب به برده.« )ص نه ار

 ی مارکس بیشتر به هگل نزدیک است تا به ارسطو. نیستند. در این مورد، اندیشه

گوید،  در نقد فیلسوفان متافیزیک کهن می  منطق صغیر  35ی بند  هگل در افزوده

پنداشتند که گویا »اعمال طبیعت نه میگوآنها در بررسی تفاوت آزادی و ضرورت این 

طور انتزاعی معارض  تابع ضرورت است و روح آزاد است... اما چنانچه آزادی و ضرورت به 

ای که در درونش هیچ  گاه صرفاً به امر کرانمند تعلق دارند. آزادی یکدیگر قرار گیرند، آن

 
 کند:مارکس در پانویس همان صفحه شعر زیر را از یک شاعر یونانی بازگو می . 1

 کند رها کنید، و آسوده بخوابید! ان آسیاگر، دستانی که ذرت را آرد می»ای دختر 

 هوده بشارت دهد!بگذار بانگ خروس سحر را بی

 ایزد فرمان داده است که کار دختران را فرشتگان انجام دهند، 

 پرند،ها میبال از روی چرخو اینک آنان سبک 

 چرخند،محورهای لرزان به گرد خویش نمی گاه آن 

 کشند.های متحرک را به دور خویش میو بار سنگ

 بگذارید همانند پدران خود زندگی کنیم،

 ی الهی لذت ببریم.«و از کار دست بکشیم و از هدیه

انی« در سال های یونی »گزیده شعری از آنتی پاتر، شاعر یونانی در زمان سیسرو، که توسط اشتولبرگ در مجموعه

 ، با اندکی تغییر.  424، ص 1 کاپیتال منتشر شده است. برگردان به فارسی توسط حسن مرتضوی در 1872
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رو انتزاعی و ازاین  هاییضرورتی وجود نداشته باشد و ضرورت صرف بدون آزادی، تعین

آزادی یک امر نامتعین ناب نیست، بلکه ذاتاً انضمامی   2( 55غیر حقیقی هستند.« )ص 

ی هگل، ضرورت در برداشت  کننده، و در همان حال ضروری، است. به دیدهو خودتعیین 

 عامیانه به معنی تعینی بیرونی است و نه ضرورتی درونی که مترادف با آزادی است.

ی مارکس در  نشدهی بسیار مشهور ولی ادراکن مفهوم هگلی را با قطعهچنانچه ای

مقایسه کنیم، شاید بتوانیم تشابه دیدگاه هگل و مارکس را تشخیص دهیم.  3 کاپیتال

شود که  دهد که »قلمرو آزادی واقعاً هنگامی آغاز میجا ابتدا توضیح میمارکس در آن

کند  رونی پایان یافته باشد.« سپس تصریح مییافته توسط ضرورت و اقتضای بیکار تعین

تر تولید اجتماعی، برای بازتولید هستی و برآورده کردن  که انسان حتی در شکل عالی

ی خود، نیازمند تنش و تعامل با طبیعت است. در این عرصه، یعنی در  نیازهای فزاینده

انسان  عرصه  مادی، »آزادی صرفاً بدان معناست که  تولید بالفصل  اجتماعی شده،  ی 

در   و  انرژی  حداقل  صرف  با  را  طبیعت  و  انسان  متابولیسم  همبسته،  تولیدکنندگان 

شرایطی که مناسب و همساز با سرشت انسانی آنها باشد به روشی عقالنی تنظیم کنند.«  

ولی این عرصه همواره در قلمرو ضرورت باقی خواهد ماند. اما »قلمرو حقیقی آزادی، 

شود، اما تنها  غایتی در خود، در فراسوی آن آغاز می مثابهنسانی بههای ارشد توانمندی 

ای بنیادین  نهادهتواند شکوفا شود. کاهش کار روزانه، پیشبر بنیاد این قلمرو ضرورت می

 ( 959است.« )ص 

: تمایز و تشابه دیالکتیکی ضرورت و آزادی. ی کافی گویاستزبان مارکس به اندازه

جاست که مارکس مفهوم کار همبسته، اشتراکی، عقالنی و آزادانه را یکم  نکته در این

ی کار،  دارانه برد، و دوم همان کار را نیز با نفی روش سرمایهدر قلمرو ضرورت به کار می

ناسب با سرشت انسانی  ای که متبا به حداقل رساندن کار ضروری و همچنین با شیوه 

جا، یعنی نه در فراسوی ضرورت، بلکه در خود فرآیند تولید کند. در اینباشد تفهیم می

مادی نیز، در مفهوم کار تحولی بنیادین صورت پذیرفته است. بنابراین، پرسیدنی است  

 
که خود را در  ی معاصر به جای آن به باور هگل، در یونان فلسفه به کناری ایستاده و در خود تنیده بود. اما فلسفه.  2

نامحدود جهان پدیداری معطوف های خود  اش محبوس کند، »انرژیجهان خود ساخته  را به سوی مصالح ظاهراً 

 (  10، ص 7کند.« )بند می
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ی ضرورت تام و کار اشتراکی، آنچه او »روح جامع که نزد مارکس، در فراسوی عرصه 

توان نامد، چه مفهومی دارد؟ آیا چنین فعالیتی را می( می199نسانی« )همانجا، ص  کار ا

به بیان متعارف همچنان »کار« نامید؟ آیا این مفهوم تداوم چیزی است که »مارکس  

 ؟  گری خوانده بودکنش-جوان« خود

 مفهوم »کار« نزد »مارکس جوان«    -  3

کند،  ای انحصاری فعالیت نمیوزهکس در حی کمونیستی، جایی که هیچ»در جامعه

خواهد آزموده شود، جامعه تولید عمومی را تنظیم  ای که میتواند در هر رشتهولی می

دهد که امروز یک کار و فردا کار دیگری انجام دهم؛  رو به من امکان میکند و ازاینمی

دارای ذهنیت  گیری، و عصر دامداری کنم، و از آنجا که  صبح شکار کنم، بعدازظهر ماهی

گاه شکارچی، ماهیگیر، چوپان یا منقد  که هیچهستم، بعد از شام نقادی کنم، بدون آن

 شوم.« 

 5:47، آثار ایدئولوژی آلمانی

ای سال از نگارش آن، کماکان مسأله  175ی جنجالی باال با گذشت بیش از  قطعه

تفکیک کمناقشه عمومی موضوع  بستر  از  را  است. چنانچه متن  برحسب برانگیز  نیم، 

های فرعی  شهری نیست. یکی از عنوان های آرمانشباهت به آرای سوسیالیستظاهر بی

ی آثار حذف شده است »سوسیالیسم آلمانی بر طبق  که از مجموعه  ایدئولوژی آلمانی

آن«  گوناگون  دارد.    3پیامبران  دومنام  مجلد  عنوان  به  بخش  این  موجود،  متون   در 
آلمانی سن  منتشر  ایدئولوژی  نقد  شامل  که  است  آرای شده  نیز  و  سیمونیسم 

آید که در اجتماع آینده،  ی باال چنین برمیهای حقیقی« است. از قطعه»سوسیالیست 

در نقد مفهوم آدام   گروندریسه  مارکس درکنشگری در حکم نوعی تفرج است.  -خود

خواهد شد.  ی متن حاضر بررسی گردد که در ادامهاسمیت از کار به این مبحث باز می

شهری از جمله توماس مور، ویلیام  مارکس در این زمان با آثار اکثر نویسندگان آرمان
 

 

نامد.  ی کل اثر می کند و آن بخش را ضمیمهنگاه کنید به »بیانیه علیه کارل گرون« که از این عنوان فرعی یاد می .  3

 (6:73)آثار 
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موریس، آتینه کابه، سن سیمون، ویلهلم ویتلینگ، شارل فوریه و رابرت اوون آشنا بود.  

در  علی تخیلی  نقد سوسیالیسمِ  کمونیسترغم  آرای مانیفست  عمر  آخر  تا  مارکس   ،

به آنها  از  آثارشان، اصیل و معتبر برخی  نگارش  را در زمان معین  اوون  فوریه و  ویژه 

  4دانست. می

ایدئولوژی  ی اصلی بحث در  پس ضروری است با طرح این نکات مقدماتی، به زمینه
کار  بازگردیم. رکن اصلی بحث مارکس، تقسیم کار اجتماعی بین کار جسمی و  آلمانی

فکری است که منجر به مثله شدن افراد شده، آنها را به »افرادی انتزاعی« یا »افراد  

را طبقاتی می فردیت  و  تبدیل کرده  به -کند. »خودمتوسط«  جای تجسم  کنشگری« 

شود که »اکنون زندگی مادی  بالفعل هستی، به حدی از تولید زندگی مادی تفکیک می

شکل    مثابهآفریند )که اکنون صرفاً بهتی مادی را میبه عنوان غایت، و کاری که این هس

خود امکان-منفی  میکنشگری  پدیدار  وسیله  همچون  است(  )صپذیر  (  87شوند.« 

سان قدرتی مافوق و بیرون از او ظاهر شده و  چه خود کارگر آفریده است به رو، آنازاین 

 کشد.  او را به انقیاد می

ی یک  واسطه اند« و بهدی که آزادانه متحد شدهی عمومی افرااما برمبنای »برنامه

هایی را که از کنترل آنها خارج  »انقالب جامع«، و نیز »برطرف کردن کار«، افراد قدرت

های خود افراد« منجر ی ظرفیتآورند که به »رشد کلیهشده است به تصرف خود درمی

)همانمی خودگردد.  که  است  مرحله  این  در  »تنها  ب-جا(  مادی  کنشگری  زندگی  ا 

افرادی کامل، و طرد محدودیتمترادف می به  افراد  با تکامل  های طبیعی و  شود که 

 (  88گردد.« )ص کنشگری، متناسب می-دگرگونی کار به خود

جای غایتی در خود  ی بنیادین مارکس که کنش یا کار انسانی بهی این نظریهریشه 

ی مارکس،  به زادگاه سپهر اندیشه  ی صرف برای زیستن تبدیل شده است،به یک وسیله

 
که مخالف ساختمان کردن  کند. او با اینمی های حقیقی«، از کابه و فوریه دفاع  مارکس در مقابل »سوسیالیست.  4

اذعان می سیستم است،  فکری  این »سیستمهای  که  نخستین جنبش کمونیستی کند  دوران  در  های کمونیستی 

ی  نایافته پسند، ارزش تبلیغاتی داشتند که دقیقاً با آگاهی تکامل های عامهرمان  مثابهظاهرشدند و در زمان خود به

ها  ی سیستمهای حقیقی آلمان به خیال خود »با یک ضربه، همه( اما سوسالیست461اشتند.« )ص  پرولتاریا تناسب د

از ارسطو گرفته تا هگل.«    –های فلسفی  اند، نه فقط ]سفر[ به ایکاریای ]کابه[ بلکه تمام سیستمرا سرنگون کرده 

  (462که در آن ظهور یافتند.« )ص  ساز، نیازهای زمانی استهای دوران جا( »محتوای واقعی تمام سیستم)همان 
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 5یابد. گردد و در سراسر آثار او تداوم می، بازمی1844فلسفی  -های اقتصادی نوشته دست

جاست که مارکس اعالم  ها کاشته شده است. در آننوشتهی همه چیز در آن دست نطفه 

اقتصاد سیاسی نه با یک موجود انسانی، بلکه صرفاً با یک کارگر سروکار دارد و  کندمی

ی انسانی به کاری انتزاعی نزول پیدا کرده است« که »بخش اعظمی از جامعهبه این

)آثار   ندارد  است.  3:241کاری  هیچ  کارگر  و  چیز  همه  محصول  اقتصاددانان،  نزد   .)

چ زمینی بدون ارباب نیست«، شعار »پول هیچ  عوض این شعار قرون وسطایی که »هیبه

ی مرده بر انسان است.« ی کامل مادهاربابی ندارد« را برنشانده است »که بیانگر سلطه

در جهان اشیا    رشد ارزشجهان انسانی با    بی ارزش شدنجا، »( در این267)ص  

ود و  ش( بنابراین، خود کارگر به یک شیئ تبدیل می272نسبتی مستقیم دارد.« )ص

می بیرونی  شیئی  جهان  بر  درونیهرچه  جهان  تهیافزاید،  میاش  اقتصاد  تر  گردد. 

می پنهان  را  کار  سرشت  در  موجود  ذاتی  بیگانگی  رابطه سیاسی  به  که  چرا  ی کند، 

 پردازد. پس معنای این بیگانگی کارگر چیست؟مستقیم بین کارگر )کار( و تولید نمی

ی بیگانگی در فرآیند کار است. یعنی کار نسبت  یجهاوالً بیگانگی از محصول کار، نت

های  اش تعلق ندارد. او در خالل کار ظرفیتبه کارگر بیرونی است و به طبیعت ذاتی

دهد. »بنابراین کار او داوطلبانه نیست بلکه  فکری و جسمانی خود را آزادانه رشد نمی

برای ارضای نیازهایی  ای  وسیلهاست. پس نه ارضای یک نیاز، بلکه صرفاً    کاری اجباری 

پرسد »مگر هستی به جز جاست که مارکس می( در این274بیرون از آن است.« )ص

است،   عذاب شده  به  تبدیل  فعالیت  این  برای کارگر  اما  است؟«  فعالیت چیز دیگری 

فعالیتی که از او بیگانه شده است، و همچون نیرویی مستقل علیه خود او ایستاده است.  

 
داری را به تصویر سرمایه-ی گوتا«، هنگامی که مارکس ارکان اجتماع پسابرای نمونه نگاه کنید به »نقد برنامه.  5

وار فرد به تقسیم کار و از آنجا همچنین تعارض که انقیاد برده ی کمونیستی، پس از آنکشد: »در فاز باالیی جامعهمی

ی زیستن بلکه به نیاز بنیادین هستی  که کار نه صرفاً یک وسیلهکری و جسمی ناپدید گردید، پس از آنبین کار ف

فقط در چنین هنگامی است که افق تنگ   –های ثروت اشتراکی وفور بیشتری یافت  تبدیل گشت، و تمامی چشمه 

اش و به  نویسد: از هر کس در حد تواناییحق در تمامیت آن برطرف شده و جامعه برروی پرچم خود می  بورژوایی

 ( 24:87ی نیازش.« )آثار، هر کس به اندازه 
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(  276گردد« )صپدیدار می  ی زندگییک وسیله  مثابهخود زندگی صرفاً به»بنابراین،  

 (280گردد. )صکه »غایتی در خود باشد«، خادم دستمزد میجای آنو کار به

مارکس به همراه نقد »کار ازخودبیگانه« یا کار »منفی«، در عین حال یک مفهوم 

هایی  کند. بنابراین ما را با پرسشبدیع از »کار آزاد انسانی« یا کار »مثبت« پرداخته می 

می روبرو  ایدهاساسی  مارکس  آیا  تاریخیِ  سازد:  کنش  درون  از  صرفاً  را  آزاد  کار  ی 

می-»عملی استخراج  کارگران  متقابل،  انتقادی«  ارتباط  به  اذعان  حین  در  آیا  کند؟ 

اندیشه می اندیشه،  خود  برای  این  توان  شد؟  قایل  مستقل  اصالتی  مارکس،  ی 

ی گفتمان کنونی است اما پاسخ به آنها برای هایی است که خارج از محدودهپرسش

با    ایدئولوژی آلمانیامروز ضرورتی مبرم دارد. اما ناگفته نباید گذاشت که مارکس در  

ای است که »از درون آن آگاهی ضرورت یک  کند که پرولتاریا طبقهصراحت بیان می

زند، که البته ممکن است در طبقات دیگر  می  انقالب بنیادین، آگاهی کمونیستی، برون

 (52ی تعمق در وضعیت این طبقه ظهور پیدا کند.« )ص هم به واسطه

 کار منفی، کار مثبت   –  4

برجسته  نتیجه  پدیدارشناسیی  »دستاورد  و  نهاییهگل  نفی  ی  دیالکتیک  اش، 

اصلی متحرک و زاینده، این است که ابتدا هگل خودآفرینی انسان را همچون   مثابهبه

سان بیگانگی و فرآروی از این  از دست دادن ابژه، به  مثابهیابی را بهیک فرآیند، عینیت

می سرشت  بیگانگی  خاطر  بدین  و  درمی  کارفهمد،  عینی  را  انسان  و  انسان    –یابد 

 کند.«انسان ادراک می کارِ خودماحصل  مثابهبه را – حقیقی، چرا که انسانی واقعی 

 3:332»نقد دیالکتیک هگل«، آثار 

در   اقتصادینوشته دستمارکس  سرشت   1844فلسفی  -های  »منفی«،  کار  هم 

ی تجریدیِ »عام« و کامالً نوین کند و هم یک نظریهکنونی کار، را به دقت تشریح می

ی معاصر را که به سطح  هم سرشت تمدن جامعهدهد. او  ی کار »مثبت« ارایه میدر باره

کند و هم دیدگاهی بسیار بدیع از  »بربریت خام احتیاج« سقوط کرده است آشکار می

دهد. توصیف »مارکس جوان« از نزول سرشت نیاز و ثروت حقیقتاً انسانی به دست می

ل فعالیت  ی صرف تولید، به یک »فعله« و تبدیجایگاه انسانی کارگر به سطح یک وسیله 
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ای او که »با دهنده است: مسکن اجارهاو به »انتزاعی ترین حرکت مکانیکی« واقعاً تکان

آلوده آزاد، زندگی در  سموم  نور و فضای  از  ی نفس تمدن« آغشته است، محرومیت 

های تمدن در آن جاری است. این طبیعت متعفن »حیوان را انسان، مناطقی که فاضالب

را حیوان« می  انسان  نمیو  بیگانگی  احساس  غارنشین در مسکن خود  اما  کند!  کند، 

ی امن خود به شمار بیاورد؟ کجاست آن مسکن کارگر کدامین مسکن را به عنوان خانه

 ی آیسخلوس )آشیل( آن را به تصویر کشید؟ای که پرومتهنورانی

ی اما مارکس معتقد است که انسان، برخالف حیوان، »حتی هنگامی که از نیاز جسم

کند که از چنین نیازی کند، و فقط هنگامی حقیقتاً تولید میآزاد است نیز تولید می

کل آنچه تاریخ کند که »برای انسان سوسیالیست ( او تأکید می276آزاد باشد.« )ص

شده نامیده  انسان.« جهانی  کار  طریق  از  انسان  آفرینش  مگر  نیست  چیز  هیچ   ،

موجود اقتصاد سیاسی، یک    فقرو    ثروتجای  شود که به  گاه معلوم می( »آن305)ص

در آنِ واحد    غنییابد. یک موجود انسانی  ظهور می  انسانی با نیاز غنی    انسانی غنی 

انسانی است که در او متحقق   –انسانی است که نیازمند کلیت ابرازهای زندگی است  

یک   درونی،  ضرورت  یک  همچون  خودش  مینیازکردن  زیست  مبنای  ،  بر  کند. 

نه فقط  سوسیا اهمیتی    فقربلکه    ثروتلیسم،  نسبت  به همان  نیز  و    انسانیانسان 

میایناز  دریافت  اجتماعی  میرو  باعث  که  است  منفعلی  پیوند  فقر  موجود کند.  شود 

 (  304باشد را تجربه کند.« )ص دیگرترین ثروت که یک انسان انسانی نیاز به برجسته 

کند  م مثبت کنش انسانی توصیف میعنوان مفهوچه مارکس بهپس بدیهی است آن

ی او »بازگشت انسان هرگز در تاریخ از موجودیتی واقعی برخوردار نبوده است. به دیده

عنوان ی کل بشریت، بهبیگانگی، »با وساطت کنش همبسته-به خود« از راه رفع ازخود

از جامعه333پذیر است؛« )صی تاریخی، امکانیک نتیجه  ی ( یعنی فقط با فرآروی 

پرسید: مارکس چگونه به این   معاصر و »برمبنای سوسیالیسم.« در این صورت، باید 

خاستگاه نظری مثبت نسبت به سرشت تجریدی کارِ عام رسیده است؟ پس چرا بعد از  

ی »دیالکتیک نفی« و خودآفرینی انسان توسط کار، بالفاصله  تصدیق نظر هگل درباره
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ی منفی بیند و نه جنبه ی مثبت کار را می نبه گیرد که: »او فقط جبه هگل خرده می

 یافت؟    گروندریسهها را در  توان پاسخ به برخی از این پرسش( آیا می333)ص  6آن را«؟

ی کار »منفی« بحث جامعی  در نقد آرای آدام اسمیت در باره  گروندریسهمارکس در  

آن به شرح زیر است. اسمیت، کار را به عنوان »ایثار«، و    یدهد که خالصهارایه می

ادراک می آزادی، آسایش و خرسندی«  اسمیت  »قربانی کردن  نظر مارکس،  به  کند. 

گوید چرا که او صرفاً کار برده، سرف و دستمزدی را مورد نظر دارد که از درست می

البته کار برای رسیدن   شود.بیرون به کارگر تحمیل شده است و قطعاً باعث انزجار می

کند که دقیقاً همین به اهداف خود موانعی خارجی بر سر راه دارد. اما اسمیت درک نمی 

آزادی  موانع،  ساختن  برطرف  خارجی  کنش  اهداف  از  که  هنگامی  است.  بخش 

نشاند،  های طبیعی زدوده شود و به اهدافی تبدیل گردد که فرد برای خود بر میضرورت 

رو آزادی واقعی یابی سوژه و ازاینبخشی به خود، به عینیتر به »فعلیتدر آن صورت، کا

 ( 611شود که کنش آن دقیقاً همان کار است.« )ص تبدیل می

چه ی آزادی و خشنودی است. آن اما نزد اسمیت، »ناکاری« )کارنکردن( به منزله

ی هیچ  رینندهچه صرفاً منفی باشد، آفاسمیت در نظر دارد، »کار منفی« است. اما »آن

اش بخشیتحقق-( اما هنگامی که فرد شرایط عینی و ذهنی خود612چیز نیست.« )ص  

شود. البته این بدان معنا نیست که را ایجاد کند، کنش او به کاری جذاب تبدیل می

شود. کار واقعاً  مانند فوریه تصور کنیم که کار صرفاً تبدیل به »سرگرمی و تفرج« می

جا(  ختن موسیقی، دقیقاً به جدیت و تالش بسیار نیازمند است.« )همانآزاد، »مانند سا

به کار صرفاً  چنانچه  منفی دست  پس  تعین  یک  به  فقط  شود،  ادراک  »ایثار«  عنوان 

هنگام به معنی قربانی کردن تنبلی، عدم  تواند همایم. »قربانی کردن آسایش مییافته

وضعیت یک  نفیِ  یعنی  باشد؛  ناخرسندی  و  کار  613منفی.« )ص    آزادی  برعکس،   )

 (  614)ص  7است.« کنشی مثبت و خالق»

 
 ی مفهوم کار، ازجمله کار منفی نزد هگل ن.ک.: برای نظر این نویسنده در باره . 6

https://pecritique.com/2021/05/03 /هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رها / 

تنبل بودن«، نوشته.  7 با »حق  دیالکتیکی به شرایط کنونی کار و  مقایسه کنید  ی پل الفارگ، که واکنشی غیر 

 اخالقیات کار است.
http://www.slp.org/pdf/others/lazy_pl.pdf 

https://pecritique.com/2021/05/03/هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رها/
https://pecritique.com/2021/05/03/هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رها/
http://www.slp.org/pdf/others/lazy_pl.pdf
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جا است که کار ضروری برای ارضای نیازهای مطلق، همواره زمانی آزاد نکته در این

های مختلف تاریخی متفاوت است. در اجتماع  را باقی گذاشته است که میزان آن در دوره

های  هر فرد زمان مازادی برای فعالیت  داری، »سرانجام تولید مادی برایسرمایه-پسا

(  612ی رازآمیزی وجود ندارد.« )ص  گذارد. در این مورد، دیگر هیچ نکتهدیگر باقی می

این با  به دیدهاما  مارکس، »اصل سرمایهکه  زاید کردن تخصص  ی  پیشرفته دقیقاً  ی 

(  587صی طبیعی است« )ویژه، کار جسمانی و منتقل کردن مهارت به نیروهای مرده

جا که »وقت آزاد، زمانی برای رشد آزاد است«، سرمایه زمان آزادی که کارگر  و از آن

 ( 634کند. )صآفریند را غصب میبرای جامعه می

دست آن  میچه  دستگیرمان  باال  نکات  از  بهکم  مارکس  که  است  این  طور شود 

کند که وجه  می  کند. از سویی ابراززمان دو هدف مرتبط ولی متباین را دنبال میهم

با  عام توسط ذهن استقرار می اما نه یک تجرید تصنعی. ولی  یابد؛ یک تجرید است، 

( بنابراین تشریح  88ی واقعی تولید را شناخت.« )صتوان هیچ مرحلهتأسی به آن »نمی

گوید  ی عزیمت نقد اقتصاد سیاسی است. اما از سوی دیگر میسرشت کنونی کار نقطه

قاع »به  یک  عامدهعنوان  کلی،  غنیی  درون  از  تجریدات  ممکن  ترین  انکشافات  ترین 

چه شناخت مفهوم کلی کار را میسر ساخته ( به عبارت دیگر، آن104خیزند.« )ص  برمی

پرده دقیقاً  جامعهاست،  سرشت  از  پیشرفتهبرداری  مناسبات  در  است.  معاصر  ی ی 

از مقوله سرمایه و خالص در  نی کار، »کار فیداری است که تجرید  فسه«، کار ساده، 

حقیقت می به  و  105پیوندد. )ص  عمل  تخصصی  کار  برخالف  که  است  کاری  این   )

بیحرفه  مطلقاً  کار  مشخص  ویژگی  به  نسبت  »کلیهای،  که  کاری  است.  ی  تفاوت 

های هنری آن زدوده شده است«، کاری که هرچه بیشتر کنشی صرفاً انتزاعی  شاخص

 (  297، یک کنش مادی ناب.« )ص صوریرو »کاری صرفاً شود. ازاینو مکانیکی می

ی  ی مقابل نکات باال، به این جمالت مارکس دقت کنید: مادهعنوان نقطهحال به

دهنده و هدفمند کار است. در مقایسه شکل، صرفاً مصالح کنش شکلی بیخام، ماده

ست، هم خودش  دهنده ابا کنشگری کار، سرمایه محتوایی منفعل است. کاری که شکل

رساند؛  تفاوت است به مصرف میای را که نسبت به شکل بیرسد و هم ابژهبه مصرف می

کند.  آید، مادیت پیدا میدر این فرآیند، »خودِ کار از شکل کنش به شکل یک ابژه درمی
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کند.«  دهد و از کنش به هستی تغییر میبا تغییردادن ابژه، شکل خود را نیز تغییر می

دوامی و  بخش است. به معنی گذرا بودن چیزها، بیی شکل»کار آتش زنده( 300)ص 

( »کار زنده، در فرآیند تولید مواد و  361یابی آنها توسط کار زنده است.« )ص  شکل

پیکره به  را  ازابزار کار  تبدیل کرده و  را زنده میاینی روح خود  کند.« )ص  رو مرده 

364  ) 

ا قرار داده نه ایجاد تعادل بلکه تداخل و تصادم  چه مارکس در برابر دیدگان مآن 

برند. به  سر میناپذیر بهزیستی آشتیی متضاد است که در یک همدیالکتیکی دو مقوله

طور ناب از  عنوان سوبژکتیویته، بهی بورژوایی کارگر بهکه »در جامعهبیان دیگر، با این

ی کل جهان  ن حال خمیرمایه(، در عی496جایگاهی فاقد عینیت برخوردار است« )ص  

به »کار  است:  ارزشمادی  هستیِ  عدم  یافتهعنوان  عینیت  که  هستی  هایی  اند، 

ارزش نیافتهعینیت آن  )ص  ی  است.«  سرمایه297ها  بالفعل  جهان  چنین  (  با  داری 

اضداد است.« )ص   امکان مرتفع شدن آن  آنها »بالقوه،  تعارضاتی روبروست که رشد 

گیرد که: »دست یافتن به این شناخت که محصول کس نتیجه می( بنابراین، مار401

یابی او نامعقول بوده و به  متعلق به اوست، و این قضاوت که جدایی از شرایط واقعیت

آگاهی عظیمی است که خود محصول شیوه  او تحمیل شده است،  بر  تولیدی زور  ی 

کند که آگاهی  م میمتکی بر سرمایه است، و به همان اندازه ناقوس مرگ آن را اعال

. با این آگاهی نسبت به خود تواند در مالکیت غیر باشدکه نمیاینبرده نسبت به  

شود و قابلیت تداوم  داری صرفاً تصنعی و گیاهی میعنوان یک شخص، موجودیت بردهبه

 ( 463دهد.« )ص به عنوان مبنای تولید را از دست می

 زمان کار و زمان آزاد   –  5

گاه دیگر معیار ثروت مطلقاً  های یکایک افراد است. آن، رشد توانمندی»ثروت واقعی

 نه زمان کار بلکه زمان آزاد خواهد بود.«

 708، ص گروندریسه

آالت و صنعت بزرگ« ، در مقایسه با »ماشینگروندریسهآالت« در  ی ماشین»قطعه

دشواری اصلی   است، مبحثی بسیار کوتاه و فشرده است.  کاپیتالترین فصل  که گسترده
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هایی هستند در  نظر از فشردگی اساساً به این خاطر است که آنها یادداشتمتن صرف

به که  مارکس  فکری  نشدهآزمایشگاه  نگاشته  انتشار  از منظور  گذار  نقاط  بنابراین  اند. 

روشنی داری بهسرمایه-ی بورژوایی به اجتماع پسای کارگر با ماشین در جامعهرابطه 

تفک و  نشدهتشریح  درباره  8اند. یک  کنونی  جنجالی  مباحث  به  »قطعهورود  ی  ی 

ی حاضر نیست. با وجود این، برای رفع هرگونه تردیدی  آالت« در گنجایش نوشته ماشین

دیده به  که  کرد  تأکید  مصرانه  ابتدا  از  سرمایهباید  تولید  در  مارکس،  داری  ی 

کند که از یک وحشی بیشتر کار ماشین کارگر را مجبور می  ترین پیشرفته»

،  709« )صکرد.ترین ابزار کار میترین و بدویکند، یا بیشتر از زمانی که با ساده

 ها از مارکس( تأکید

کند، یکی از قوانین سرمایه، تولید کار اضافی یا  گونه که مارکس تشریح میهمان

کند.  جریان انداختن کار ضروری، کار مازاد ایجاد می  مازاد است. اما سرمایه صرفاً با به

زمان به سوی تولید جمعیت کارگری و جمعیت مازاد  طور همبنابراین، گرایش سرمایه به

است. این تعارضی درونی است که به قول مارکس »به سوی زاید ساختن )نسبی( کار  

(  399یت سوق دهد.« )صنهاانسان گرایش دارد تا قادر شود کار انسانی را به سوی بی

یعنی هم کار ضروری را معوق کند و هم کار اضافی ایجاد کند. تولید کار مازاد، یا کار  

مناسبات سرمایه نا در دسترس، در  زمان  برای بخش -داری، خالق  )کارنکردن(  کاری 

گاه  معینی از جامعه است. اما زمانی که این سرشت متضاد پشت سر گذاشته شود، آن 

ضروری   اندازهکار  فرد  اجتماعی  نیازهای  اساس  میبر  در  گیری  اضافی  زمان  و  شود 

 
آوردهای  (، مارکس دست 1867)کاپیتال    ( تا انتشار ویراست نخست1857-58)  گروندریسهی نگارش  در فاصله.  8

که به تأسیس »انجمن    1860ی  های دهه الطم با ت  1850ی نسبتاً آرام  کند. صرف نظر از تفاوت دهه نوینی کسب می

کند و حتی در  های عمیقی میآالت پژوهش ی فناوری و ماشینالمللی کارگری« منجر گشت، مارکس در عرصهبین

گوید (. مارکس می41:448به انگلس، آثار،    1863ژانویه    28ی  کند. )نامههایی عملی در این زمینه شرکت میکالس

(  695آالت نیست.« )ص  ی سرمایه، »محل ورود به جزییات رشد ماشین تر یادداشت پنجم درباره جا«، یعنی دف»این

طور گذرا به آن اشاره ، صرفاً بهکاپیتال ( آشنایی دارد ولی بر خالف704ی کارگران علیه ماشین« )ص او با »مبارزه 

 رکس، ن.ک.: ی »دفترهای فناوری« مای متن کنونی در باره کند. برای نظر نویسنده می

https://pecritique.com/2022/01/16 /%دربارهE2%80%8Cیادداشت%-یE2%80%8Cهای -

 ی/ E2%80%8Cناورانه%ف
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، خود ثروت  ی ارزشسنجه  مثابهزمان کار بهدسترس همگان قرار خواهد گرفت. »

بر مبنای تعارض و در درون تعارض با زمان نشاند؛ زمان مازاد  را برمبنای فقر برمی

عنوان زمان کاری، و  یک فرد به  ؛ یا برنشاندن تمام زمانکار اضافی موجودیت دارد

 (708رو فروکاستن او به یک کارگر که جذب کار شده است.« )صازاین 

ی تقسیم کار اجتماعی  رشد فناوری و علم دقیقاً برمبنای تولید کار مازاد و به واسطه

کند  جان را وادار میآالت، آن اجزای بیحصول است. اما »علم که با ساختن ماشینقابل

نمیتا همچ زیست  کارگر  آگاهی  در  کنند،  عمل  آگاهانه  اتوماتون  یک  بلکه  ون  کند، 

کند.« )ص  سان قدرت ماشین، و از طریق ماشین بر او عمل میقدرتی بیگانه، به  مثابهبه

تر کارگر با مهارت و فعالیت  ( این ماشین دیگر همسان آن ابزاری نیست که پیش693

، بلکه با جذب قوانین مکانیک، کارگر را به یک کردخویش میانجی خود و مواد خام می

کند. بدین سان، کل مهارت و دانش انباشته شده،  فعالیت تجریدی محض محدود می

شود.  نیروهای مولد عام ذهن اجتماع، که خود محصولی تاریخی است، جذب سرمایه می

ماشین پد»در  کارگر  به  نسبت  بیرونی  امری  و  بیگانه  یک  همچون  دانش  یدار  آالت، 

)ص  می که  695شود.«  تولیدی  فرآیند  در  شیمیایی  و  مکانیکی  قوانین  کاربرد  با   )

 (704شود.« )صاند، »کل علم به خدمت سرمایه گماشته میمستقیما از علم ناشی شده

تواند  عنوان دشواری متن در تفکیک حال و آینده یاد شد، میآنچه در ابتدا از آن به

ی مارکس را با دقت  . بنابراین باید مسیر حرکت اندیشهجا باعث سردرگمی شوددر این

گوید با رشد صنعت بزرگ اتکای تولید به کمیت  دنبال کرد. هنگامی که مارکس می

شود که در خالل  تر شده و هر چه بیشتر به نیروهای عامالنی وابسته میزمان کار کم

داری مناسبات سرمایه  اند، چنین شرایطی را به دگرگونیزمان کاری به جریان افتاده

کند؛ هنگامی که دزدی کار بیگانه که مبنای کنونی ثروت است، برطرف  مشروط می

مارکس تصریح می باشد.  عینیتکند که »مبادلهشده  کار  با  زنده  کار  یعنی  ی  یافته، 

ی رابطهبرنهادن کار اجتماعی در شکل تضاد سرمایه و کار دستمزدی، انکشاف نهایی  

مثابه  شرط آن حجم زمان کار مستقیم بهی ارزش است. پیشبرپایه  و تولید  ارزشی

 (  704یابد.« )صی تولید ثروت است و به همین وجه نیز ادامه میکنندهعامل تعیین
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  – دو بعد رشد فردیت اجتماعی    –برای سرمایه، نیروهای مولد و روابط اجتماعی  

بر یک مبنای محدود. با دگرگونی   صرفاً در حکم ابزار تولیدند؛ ابزاری صرف برای تولید

شود که به همراه »رشد  این مبنای محدود، مبنای کامالً جدید و عظیمی بنا نهاده می

رو، »با  کند. ازاینعنوان معیار سنجش حذف میها«، زمان کار مستقیم را به آزاد فردیت 

لمی و  کاهش کار ضروری جامعه به حداقل، زمانی که آزاد شده است با رشد هنری، ع 

خواهد گشت.« )ص متناسب  افراد  به706غیره  آزاد شده،  زمان  این  بر  نوبه(  خود  ی 

ترین نیروی مولده است اثر گذاشته و »تعارض انتزاعی«  قدرت تولیدی کار که عظیم

 کند. بین زمان کار مستقیم و زمان آزاد را الغا می

جامعه نفی  مبا  خود  تولیدی،  فرآیند  نهایی  هدف  بورژوایی،  در  ی  انسانی  وجود 

آن رابطه  هر  بود.  خواهد  جامعه  با  وهلهاش  صرفاً  دارد،  ثابت  شکلی  وهلهچه  ای ای، 

ای از آن  یابنده، در حرکت اجتماع خواهد بود. حتی فرایند مستقیم تولید نیز، وهلهزوال 

ی یابی تولید، افرادی در رابطهی شرایط تولیدی و روند عینیتخواهد بود. تنها سوژه

قابل با یکدیگر خواهند بود؛ حرکتی که طی آن افراد اجتماعی، به همراه بازآفرینی  مت

»زمان آزاد که هم زمان فراغت  گاه  اند. آنثروت، در واقع در حال بازتولید خویش  جهان

فعالیت به  پرداختن  زمان  هم  دارندهو  طبیعتاً  است،  عالیه  سوژههای  به  را  آن  ی ی 

کند.«  ی جامعه زیست میشدهه در مغزش دانش انباشتهمتفاوتی تبدیل کرده است ک

 (  712)ص 
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آلبانی را ارتش آزادیبخش 1944نوامبر    29در   ، آخرین نیروهای نازی در قلمرو 

و   دادند  خوجه شکست  انور  کمونیست  حزب  رهبری  به  کشور  ملی  نخستین  آلبانی 

ای از خارج اشغالگران فاشیست را شکست داد. در ماه  اروپایی شد که بدون کمک عمده

، یوگسالوی دومین کشور شد. هر دو دولت تعهد خود را به سوسیالیسم به  1945مه  

رسید در  هم نزدیک شدند که به نظر میسبک شوروی اعالم کردند و این دو چنان به

آست  1948سال   بهانهدر  یوگسالوی  حال  این  با  هستند.  ادغام  غیرمنتظره ی  ای طور 

ی  هم زد و در نتیجه آلبانی که وفادار به استالین بود همهاش را با اتحاد شوروی بهرابطه 

های یونان در  اش قطع کرد. یک سال بعد، در جنوب کمونیست روابط خود را با همسایه

مایت بریتانیا شکست خوردند و در آن  طلب تحت حجنگ داخلی از نیروهای سلطنت 

 ی دشمنان افتاد. سوی دریای آدریاتیک، ایتالیا به ناتو پیوست. آلبانی در محاصره

از نظر بین آلبانی که خود را  المللی منزوی  در آن زمان این یوگسالوی بود و نه 

حال  گراترین کشورهای جهان تبدیل شد، و در عین  دید. اما اولی به یکی از برونمی

های شرق و غرب ایجاد کرد. در  هایی با اردوگاهکه رهبر جنبش غیرمتعهدها شد ائتالف

از اتحاد    1960کم متحدان خود را از دست داد و در سال  مقابل، آلبانی انور خوجه کم

ی جهانِ اسماً کمونیستی  از چین جدا شد. در حالی که بقیه  1970ی  شوروی و در دهه

ی خود باز شد، آلبانی خود را آخرین پرچمدار واقعی سوسیالیسم  به روی رقبای بورژوای

نه که  کرد،  امپریالیست معرفی  توسط  رویزیونیست تنها  توسط  بلکه  غربی،  های  های 

 ی لنین و استالین را رها کرده بودند، محاصره شده است.شرقی که بزدالنه پروژه

در آلبانی متولد شد،    1979ی اینها این است که وقتی لی ایپی در سال  معنی همه

ها، این کشور به لحاظ  آلبانی یک کشور کمونیستی معمولی نبود. براساس اغلب گزارش 

نظیر بود. در حالی که کارگران و روشنفکران یوگسالوی در حال سفر  فقدان آزادی بی

های ارزان، بنزین های اروپای مرکزی از اتومبیلتوده  به سراسر جهان بودند، در حالی که

های آب گرم سواحل کرواسی های روستایی و چشمه ارزان، و تعطیالت فراوان در خانه

بردند، و در حالی که حتی جوانان ناسازگار بلوک شوروی از موسیقی راک که لذت می

می بود  شده  تحریم  انزوایرسماً  معنای  ببرند.  لذت  حبس    توانستند  آلبانی  سیاسی 

ها را از اجتماعی در داخل کشور بود. دولت هر چه در توان داشت انجام داد تا آلبانیایی

بازدید از دنیای خارج و آشنایی با آن یا خرید کاالهای عجیب و غریب تولید شده در  



 

 
 

 برگ نیف  میجو گر 727

های  ادامه داشت، زمانی که کمونیست   1990این وضع حداقل تا دسامبر    –آن بازدارد  

نیایی ثابت کردند که آن قدر هم با زمان خود ناهمخوان نیستند و در کنار گذاشتن  آلبا

ای خود پیروی کردند، و بر ضرورت تازه کشف  انحصار خود بر قدرت از همتایان منطقه 

سازی برای خودشان اذعان ی اصالحات رادیکال بازار، و چشیدن فواید خصوصیشده

 کردند. 

های بین کشورهای تحت رهبری ایی که به تفاوتهبرای آن معدود ضد کمونیست 

شاهد  کمونیست  همچون  که  بود  آلبانی  استثنایی  موقعیت  دقیقاً  داشتند،  توجه  ها 

آلبانی گواه  ملموس شکست عمومی سوسیالیسم عمل می ناب  کرد، گویی کمونیسم 

شالوده که  است  زشت  تالشحقیقتی  تمامی  خوشی  اشتراک های  به  برای  ظاهر 

م چپ گذاشتن  اکثر  برای  حال،  عین  در  بود.  استثمار  تخفیف  و  جهان،  الکیت  های 

بخش نسبت به آینده همواره  ی آلبانی نسبت به هر نگرش رهاییماندهی عقبگذشته

رسد. حتی برای کسانی که مایل به شناخت عناصر مثبت در تاریخ  ربط به نظر میبی

اروپای شرقی هستند، به ن تراژیک  آلبانی ارزش چندانی ظر میکمونیستی غالباً  رسد 

 برای یادآوری ندارد. 

ایپی در خاطرات خود به نام »آزاد« که اخیراً منتشر شده، خاطرانی را طرح  لی 

آن می بر  است  گواه  بهترین  که  ژرفکند  نگاه  با  سرکوب بینانهکه  ترین  کنندهتر حتی 

شود.  تر میبخشتر و الهامدهکننتر، و نیز دیوانهتر و جالبهای تاریخی نیز پیچیدهدوره

ها واقعی بود، اما مردمی هم که در آن زندگی  سرکوب در آلبانی تحت رهبری کمونیست 

با آن مبارزه کردند و حتی در محدوده پیدا کردند،  کردند،  از آزادی  ی آن احساسی 

ان  دهد که مشتاقانه رویدادهای جهواقعی بودند. ایپی افرادی رسماً منزوی را نشان می

می دنبال  یوگسالوی  تلویزیون  و  ایتالیا  رادیوی  در  الهامرا  آنها  برای  که  بخش کنند، 

شود. او همان قدر که همبستگی دشوار مردمی را به ما  ای میتأمالت سیاسی پردامنه

رغم  و علی  –دهد که از آزادی مصرف یا انتخاباتی چندانی برخوردار نبودند  نشان می

هایی برای همکاری  توانستند راه -از آزادی و افتادن به زندان خطر دایمی سوءاستفاده 

بهبود زندگیبا یکدیگر به با وضعیت منظور  را  این  او صریحاً  )اگرچه  پیدا کنند.  شان 

مقایسه نمیاروپای مرکزی تحت رهبری کمونیست  این دوره  اما میها در  توان  کند، 
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تفاوتی ناشی از مصرف تکیه  ر بیمشاهده کرد که در آن جوامع وقتی حکومت بیشتر ب

 تری برجای مانده است.( کند تا تشویق به کار جمعی، چقدر همبستگی کممی

گونه با  دهد که چهدر مورد آنچه پس از کمونیسم آلبانیایی رخ داد، ایپی نشان می

بوی سوسیالیسم می هر چیزی که  زمانی که  پارلمانی،  بهشروع دموکراسی  طور داد، 

واقع محدود  ی تخیل سیاسی روزمره بهگفتمان رسمی بیرون رانده شد، دامنهخالصه از  

انگیز و هم  کشد، هم هیجانهای نوظهور را به تصویر میای از آزادی شد. او مجموعه

غیرمنطقی، که با اشکال جدیدی از سلطه همراه بود. اگر اروپای شرقی پساکمونیستی  

بازار تحمیل(  )بخوانید:  آزادسازی  گوشهبرای  هر  در  صلیبی ها  جنگ  از  جهان،  ی 

کردند، این  ی آلبانی توجه میگرایان فقط به تجربهگرفت، اگر چپنولیبرالی الهام می

ها ارائه هایی درخشان علیه آن جنگ صلیبی را به چپتوانست استداللتجربه نیز می

 دهد. 

ی دانشگاهی  رفهایپی توجه کرد چراکه این تجربه آن را زندگی کرد. با این حال، ح

پرداز عنوان یک نظریهی موضوعات دیگر کرد. او بهخود را بیشتر صرف نوشتن درباره

های انتزاعی تفکر  ی اقتصاد لندن حضور دارد، در حوزهسیاسی، که اکنون در مدرسه

ی این  کند. اما زمانی که تصمیم گرفت کتابی دربارهکار می  –عمدتاً غربی    –اروپایی  

نویسد،  گفتار کتابش میطور که او در پیآلبانی بنویسد، اتفاقی رخ داد. همان  ها درایده

های لیبرالی های آزادی در سنت ی همپوشانی ایده»قرار بود کتابی فلسفی درباره  آزاد

ها به مردم تبدیل شدند«.  و سوسیالیستی باشد. اما وقتی شروع به نوشتن کردم... ایده

ها را از دست  یپی با معطوف کردن توجهش به مردم، ایدهمرهون همین توجه است که ا

خود    - شود، در موردِ دختری  دهد. نتیجه خاطراتی است که مانند رمان خوانده مینمی

ایپی  جوان  با دنیای فکری که در اطرافش می  - ترِ  چرخد و در خانواده، دوستان،  که 

ها  آید. ایدهیابد کنار میصدا می  گاهبهساالران و کارشناسان گاهمعلمان و همچنین دیوان 

از دست میتر میزمانی جالب را  تحلیلی خود  استحکام  و    –دهند  شوند که خلوص 

شوند، بلکه به قول  های عقالنی با یکدیگر مواجه میتنها به عنوان استداللزمانی که نه

 جنگند«.ورزند و با یکدیگر میایپی »به همدیگر عشق می

مارکسیسم با  میلن-ما  آشنا  ایپی  کالس  آموزگاران  مطمئن  با  ینیسم  که  شویم 

ی  های جوانی را که به اندازههایی مانند برابری، همبستگی و تعیین سرنوشت ذهنایده
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شایسته میکافی  قرار  تأثیر  تحت  هستند،  چیزهایی  چنین  به  باور  با  ی  ما  دهند. 

ی زمانی علیه تربیت طبقه شویم، که  ی مادربزرگ ایپی روبرو میخواهی محتاطانهترقی

گرایی را  باالی خود شورش کرد اما در نظم پس از جنگ که فقط یک شکل از چپ

شویم که عاشق  پذیرفت، جایی پیدا نکرد. ما با رادیکالیسم شورشی پدرش آشنا میمی

اتفاق افتاده ناامید  ، اما از انقالباندهایی است که هنوز رخ ندادهانقالب هایی که قبالً 

شویم که  است. ما با لیبرالیسم بازاری به نحو فزاینده پرهیاهوی مادرش روبرو میشده  

ها در ایتالیا  دود تا جایی که به تمیزکردن توالت می  1990با روح تاریخ پس از سال  

تخصصمی با  ما  مصلحترسد.  خوش جویانه گرایی  کارشناس  هلندی  ی  روی 

کند و  به این محله نقل مکان می  90ی  دههشویم که در اوایل  سازی آشنا میخصوصی 

هایی به همان  های ارتدکس قبل از خود در مقوله لنینیست-جهان را مانند مارکسیست

 بیند. ناپذیر میاندازه انعطاف

کنند،  یافتگی فکری را ترسیم میهایی است که بلوغهای رمانهمچنین از گونه   آزاد

که  از این  –رسد  چپ پساکمونیست به بلوغ می  گونه یک روشنفکرداستانی از این که چه

گوید به آزادی بازار عشق بورزد،  رغم اینکه جامعه به او )مانند بسیاری دیگر( میعلی

باشد. این روایتی قانعگونه او جرأت میچه  کننده است، تا حدی به این  کند ناراضی 

پایانی آن بهدلیل که نقطه ایپی د هیچی  از وجه روشن نیست. نسل  اروپای شرقی،  ر 

اخیراً گفت که اگر فقط چند سال    ایمصاحبهشده است. ایپی در  برخی جهات، نسل گم

شد.  راستی میاحتماالً دست  -شدیدی از رژیم داشت    ای که تنفربه اندازه  - تر بود  بزرگ

شد، شاید  ی کمی از گذشته وارد دوران جدید میتر بود، با خاطرهاگر چند سال جوان

تری به به مبارزه با ارواح دشمن سقوط کرده داشت، اما بیشتر مستعد پذیرش  تعهد کم

 پساکمونیسم به عنوان وضع طبیعی امور بود.  

خود را کمونیستی یازده ساله با ایمان راسخ   1990روز در دسامبر    در عوض، او یک

را در آغوش میداند که مجسمه می استالین  بیند معترضانی که  گیرد، و وقتی میی 

تر به دست  خواستار چیزهایی مانند »آزادی« و »دموکراسی« بودند که به تصور او پیش

گریزد. زمانی که به سنِ شورش یزده مکنند، وحشتآمده است سر مجسمه را قطع می

ی  رسد، نظام جدید کامالً سر جایش است و پژواک مطالبات معترضان به همان اندازهمی

https://podcasts.apple.com/us/podcast/coming-of-age-at-the-end-of-history-w-lea-ypi/id1370561641?i=1000543932888
https://podcasts.apple.com/us/podcast/coming-of-age-at-the-end-of-history-w-lea-ypi/id1370561641?i=1000543932888
https://podcasts.apple.com/us/podcast/coming-of-age-at-the-end-of-history-w-lea-ypi/id1370561641?i=1000543932888
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آلبانیاییحساب  بانکی دوسوم  فریب خوردههای  در شرکتهایی که  تا  های هرمی  اند 

  رسد. او بیش از حد جوان است که نظم جدید راگذاری کنند، تهی به نظر میسرمایه

از آنِ خودش بداند، اما پیرتر از آنی که نظم قدیمی را متعلق به دنیای دیگری بداند.  

تر  دردناک  1990ی  اش گرفت و دههتر از آن بود که بتوان نادیدهواقعی  1980ی  دهه

 از آن بود که پذیرفته شود. 

به قول ایپی »انقالب مردم    1990تر شد که انقالب  این کار با این واقعیت سخت

تنها علیه افرادی که به آنها ظلم کرده بودند،  پیمایی معترضان نهعلیه مفاهیم« بود. راه

ی خود  شدههای ویران هایی بود که پوشش ظلم آنها شده بود. آنها زندگیبلکه علیه ایده

بیش ایدهرا  دلیل  به  میتر  »کمونیسم«  و  »سوسیالیسم«  بههای  تا  دلیل  دیدند 

فردشان. و زمانی که اعتراض به ثمر نشست، تاریخ  ی منحصربهسازماندهی خاص جامعه

های  ها و سدهطور عام به پایان خود رسیده بود و نبردهای بزرگ فکری را که در دههبه

 پیش گرفتارش بودیم، به پایان رساند. 

نویسد: »جغد مینروا بال گشوده و طبق معمول انگار ما را فراموش کرده ایپی می

کرد، دوران گذرا را با خرد خود  گونه که هگل تصور میکه آنجای این  بود.« جغد به

رسید که به کلی  کنم، به نظر میروشن سازد، نه تنها از آلبانی دور شد، بلکه اضافه می

اطمینان    –ی زمین گریخته است. آنچه از دانش مطلق باقی مانده تخصص بود  از صحنه 

اری« در همه جا اعمال خواهد شد، در حالی  وچرا به این که »اصالحات ساختبی چون 

های مربوط به تغییر جهان به هر طریق دیگر، طرد شدند. گذار به دموکراسی که ایده

ایده ایده در میان سایر  یا رد کرد، بتوان در  بازار آزاد یک  نبود که بتوان پذیرفت  ها 

تر ش کامل، سریعوبی موردش بحث یا از آن دفاع کرد. واقعیتِ محض بود، که باید کم

با حداکثر سرعت ممکن، تحقق یابد: »سیاستی باقی نمانده،  یا آهسته تر، اما ترجیحاً 

 مشی بود.« بلکه فقط خط

شرقی   اروپای  از  بار  نخستین  سال    -وقتی  در  کردم،    -  2000اسلواکی  بازدید 

تلقین و شوم، چنانکردم که دارم وارد قلمرو جنون جمعی میاحساس می   که عمالً 

ی  کرده، کلمههای مستدل شده بود. در محافل تحصیلافسون و نکوهش جایگزین بحث

»سوسیالیسم« کافی بود تا هر پیشنهادی را رد کند، هر بینشی را درهم بکوبد. برای 

برنده شدن در هر بحثی کلمات »اروپا«، »غرب« و »اصالحات« کافی بود. و »گذار«،  



 

 
 

 برگ نیف  میجو گر 731

داد،  های شخصی و راهبری عمومی را شکل میشوچرایی که تمام تالواقعیت بی چون

به نظر نمی  از تخیل چند متخصص  ببینم که  برای من چیزی بیش  نتوانستم  رسید. 

سازی،  خصوصی  -های »گذار« که قرار بود همه چیز را توجیه کند  گونه سیاستچه 

دستهاخراج  زیرساختهای  تخریب  برنامهجمعی،  قطع  و  در ها  درست  اجتماعی  های 

 تر کند.  های رفاه و دموکراسی نزدیککسی را به آرمان   -انی که بیشتر به آن نیاز بود  زم

کنم که یک خارجی که حدود  آن جنون جمعی خیلی غیرعادی نبود. گمان می

های پیچیده و توهمات  وارد آلبانی شده باشد، به همان اندازه از عقالنیت  1955سال  

بهبی که  جلوپایه  رسمی  مبهوت میگر میهعنوان حقیقت  و  مات  دیوانگی  شد،  ماند. 

ی همیشه برای شخص دیگر دیوانگی است، و تشخیص آن به کسی نیاز دارد که به اندازه

دست تا  باشد  بیگانه  اندازهکافی  تا  باشد.  کم  ساکن  عقالنیت  بدیل  نظام  یک  در  ای 

ی هر  ارائه  با  -گونه است که ایپی روزهای مرگ یک جنون و تولد جنون دیگر را  این

از منظر عقالنیت کشد. خلوص مؤمنان واقعی در  به تصویر می  -های متضاد  سیستم 

می شکل  مخالفان  رمزآمیز  نقد  راهبردبرابر  عملگیرد،  برابر  گرایانههای  در  بقا  ی 

ای  کنند برای لحظه گاه که مردم جرأت میگیرد، آنهای نومیدکننده شکل میطغیان

های  رسد که نظامتوانست متفاوت باشد. گاهی به نظر میمی  تصور کنند که همه چیز

شوند. کمونیسم آلبانیایی برای هر یک از مشکالتش پاسخی دارد، تا  خودکفا پیروز می

استداللاین تمام  ناگهان  میکه  بین  از  آنهایش  بهرود.  درمانی  شوک  عنوان گاه 

زیرا آن چیزی که شوک درمانی   - شود ی بعدی پدیدار میعیار از دورهای تماماستعاره

رسد در چشم ناظری است که ممکن است از خیابان وارد شود، اما آیا درمان  به نظر می

 یک دانشمند دیوانه برای جنون، درمانی به همان دیوانگی بیماری است؟

های  جایی که ضرورت مفروض »گذار« پساکمونیستی هنوز هم امروز سیاستاز آن 

سازی ادعای آن نسبت به تر کردن روایت آن و نسبی کند، پیچیدهیبسیاری را توجیه م

ی آن، ارزش صریحی دارد. اما  شدهگرفته یا فراموشهای نادیدهحقیقت با گفتن رنج

عنوان کاریکاتور های امروزی مدام بهبازگشت به دوران حاکمیت کمونیستی که راست

راموش کنند، چه ارزشی دارد؟ ایپی دهند فها ترجیح میکنند و چپاز آن استفاده می

ایندر پی انکار  به خاطر  را  غربی  آلبانی دههگفتار کتاب خود، دوستان    1980ی  که 
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تواند بر اعتقادات آنها تأثیری داشته باشد،  ارتباطی با سوسیالیسم واقعی داشته و می

کن است کند. اما از بین تمام سؤاالت مطرح شده در کتاب او، این یکی ممسرزنش می

ای  های پیچیدهرسد حساسیت او به انگیزهترین پاسخ را داشته باشد. به نظر میوضوحکم

جا جای خود را به محکومیت آشکار چپ  های متناقض است، در اینکه زیربنای ایده

می شرقی  سوسیالیسم  میراث  گرفتن  نادیده  دلیل  به  بهغربی  که  من  شخصه دهد. 

ام، هیچ تمایلی ندارم که به سیستم غربی بزرگ شده  گرای متعارفعنوان یک چپ به

 ای که ایپی در آن زاده شد، عنوان »سوسیالیسم« بدهیم. ظالمانه

که نظامی  ای برای عدم تعامل با گذشته باشد. ولو آن تواند بهانهبا این حال، این نمی

تی بود. که آن را به وجود آورده، سوسیالیس  جنبشیکه برقرار شد سوسیالیستی نبود،  

های سوسیالیستی اعتقاد داشتند، کسانی  شود که واقعاً به آرماناین شامل افرادی می

های مشخصی  کردند، و تصمیمها را در این یا آن دستگاه فکری ادغام میکه این آرمان

می آنها  تحقق  چگونگی  مورد  چهدر  میگرفتند.  این گونه  بر  اصرار  برای  که  توانیم 

یسم واقعی نبود، مفاهیم درستی پیدا کنیم، در حالی که تشخیص استالینیسم سوسیال

دهند که میراث آن ها بخش مهمی از جنبش را تشکیل میدهیم که استالینیست می

می آیا  داریم؟  دوش  بر  امروز  تناقضرا  در  کنکاش  با  تراژدیتوانیم  امیدها،  و  ها،  ها 

 مقتضیات جنون گذشته به سوی چیز جدیدی پیشروی کنیم؟ 

می نظر  میبه  پیشنهاد  ایپی  دربارهرسد  نوشتن  در  وی  روش  که  ایدهکند  ها  ی 

تواند راهی به پیش ارائه دهد. کمونیسم  شود میکه توسط افراد واقعی زندگی میچنان 

به با مردم  رفتار میآلبانیایی  انتزاعات  اجازه عنوان  ایپی  مادربزرگ  و  بزرگ  پدر  کرد. 

ز سوسیالیسم تالش کنند. آنها به سبب جایگاه انتزاعی  نداشتند در جهت برداشت خود ا

ی ، رد تقریباً همه1990گاه، پس از سال  زاده محکوم شدند. آن-عنوان بورژواخود به 

های بزرگ، آنها را در واقعیتی گم کرد که اجازه نداشتند آن را به پرسش کشند یا  ایده

توانیم  بدون مردم شدند. آیا میهای  از آن بحث کنند. مردم بدون ایده جایگزین ایده

 ها را کنار یکدیگر قرار دهیم؟ بار دیگر آن
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