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 ی پژوهش بسیاردامنه تر است.بحث حاضر بخشی از یک پژوهش گسترده

کنم رئوس کلی را مطرح کنم. گسترده بود و در فرصت محدود کنونی سعی می

انقالبی در  1357گویی به آن هستم این است که در سال پرسشی که درصدد پاسخ

که دیدیم و که مطرح شده، چنانهای اصلی آن چنانایران رخ داد که یکی از هدف

ند، بحث عدالت اجتماعی بود. اما ها خواندند و شنیدترکه جوانشاهد بودیم و چنان

تنها گام مؤثری درجهت عدالت امروز پس از گذشت حدود چهار دهه از انقالب، نه

طور مشخص وضعیت توزیع درآمد به سطوح نابرابر بلکه به ،اجتماعی برداشته نشده

 0.4ای افزایش پیدا کرده است ـ ضریب جینی حدود کنندهبسیار خطرناک و نگران

تر هم انداز آن وخیمهای گذشته در همین حد ثابت مانده و چشماً در سالکه تقریب

 است ـ نشان داده که اساساً انقالب در تحقق این هدف نتوانسته موفق شود.

ی شدهتحقق این هدف اعالمکنم توضیح بدهم چه عواملی باعث عدمتالش می

رابری درآمدی را ابتدا . عوامل مؤثر بر این ناباست بوده 57های مردمی سال جنبش

کنم و در ادامه در سطوح مرتبط با در سطوح نهادها و ساختارها بررسی می

ها و کل مجموعه راهکارهایی که مدیران اجرایی و قضایی و قانونی ها، برنامهسیاست

 اند.ی گذشته دنبال کردهدر سه دهه

ه در اقتصاد ی کلیدی ککنم. نکتهبحث را از نهادها و ساختارها شروع می

ی بحرانی ابتدای ی آن در همان دههسیاسی جمهوری اسالمی وجود داشته و نطفه

امروز ادامه پیدا کرده، تحکیم یافته به های بعد و تا انقالب بسته شده و آثارش تا دهه

گیری یک نظام دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران تر و قدرتمندتر شده، شکلو موثق

و « یک بام و دو هوا»یاسی ایران اساساً مبتنی بر سیاست بوده است. اقتصاد س

یک و شهروند معیارهای دوگانه است. آن تفکر ایدئولوژیک که اعتقاد به شهروند درجه

ی اقتصادی شد دارد، وقتی وارد عرصه« غیرخودی»و « خودی»دو و اعتقاد به درجه

ین میدان معیارهای دوگانه ای برای بازیگران اقتصادی فراهم کرد که در امیدان بازی
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های نخست انقالب بر های سالحاکم بود. به این ترتیب که افرادی که بعد از بحران

وفاداری به نظام جدید عمدتاً در نهادهای  مبنای مجموعه عواملی مثل رانتِ

های مدیریتی ها را در اختیار داشتند به سمتپساانقالبی که حجم عظیمی از ثروت

یاری از قوانین و مقررات جاری حاکم بر فعالیت اقتصادی سایر بازیگران رسیدند از بس

ی نهادی اعم از بازیگر خصوصی یا بازیگر دولتی معاف شدند. بنابراین با یک پدیده

بخش جدید روبرو شدیم که نه تابع مقررات دولتی بود و نه تابع مقررات انتظام

نظارت خیلی محدود مدون و قابلخصوصی و حدود اختیارات بسیار وسیع و وظایف 

داشت. مجموعه بنیادهایی که بعد از انقالب شکل گرفت و مجموعه نهادهای قدرتمند 

شان بودیم و به خصوص در یک ی اخیر شاهد فعالیتاقتصادی که در چهار دهه

ای بر اقتصاد سیاسی ایران حاکم ی اخیر بسیار قدرتمندتر شدند فضای دوگانهدهه

 کردند.

ی بزرگ نوان مثال، بنیاد مستضعفان امروز یک کانگلومریا، یک مجموعهعبه

های بسیار متعددی دارد. هلدینگ های متعدد هلدینگای است که در حوزهچندرشته

. …تخصصی، مخابرات، مسائل مالی، عمران و شهرسازی و کشاورزی، هلدینگ مادر

 ثروتمندترین از یکی که مشاهدی را رضوی قدس آستان مثل مقدس اماکن و هاآستان

های بسیار متعددی دارد، در شود و هلدینگوب میمحس جهانی سطح در بنیادها

 یعرصه در. …های داروسازی، مالی، کشاورزی، ساختمان، قند، خودروسازی وزمینه

 یکمیته. است برخوردار شدهثبت شرکت 812 از پاسداران سپاه نظامی، نهادهای

.. است. . و معدنی صنایع دامپروری، کشاورزی، بازرگانی، هایهلدینگ دارای امداد

  کند، فعالیت صرافی انجامبنگاه اقتصادی دارد، بانکداری می 250بنیاد شهید 

 سودآور هایفعالیت از ایمجموعه یعنی … و دهدمی انجام را کارگزاری انواع دهد،می

 دارند، شانفعالیت قِبَل از النیک سود هااین و شودمی انجام نهادها این در اقتصادی
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ها حاکم است های آنتری بر فعالیتهای بسیار کمها و نظارتودیتمحد کهآن ویژهبه

 شود.و این سود گاه در محاسبات رسمی اقتصاد ملی در نظر گرفته نمی

در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید  1394قانونی در سال 

های کلی اصالح مواد یکم، ششم و هفتم قانون اجرای سیاستقانون »عنوان تحت

ی ی نهادهایی از این دست موظف به ارائهبر اساس این قانون کلیه«. 44اجرای اصل 

های مالی خود در سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. اما تقریباً از صورت

جز معدودی ند، بهواحد اقتصادی که مشمول این قانون هست 19000بیش از 

جا حتی پرداخت مالیات های مالی خود را ارائه نکردند. بحث اینشمار، صورتانگشت

رسانی است. برای همین ما از این جا صرفًا اطالعدهی نیست، مسأله در اینیا پاسخ

رود اما شان به کار میبرای «خصولتی»ه این روزها بیشتر عنوان مجموعه نهادها ک

گونه وییم فرادولتی، چرا که قدرت و اختیاراتی فراتر از دولت دارند، هیچبهتر است بگ

آمدهایی بر تصویری نداریم که چه حجمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و چه پی

که از بسیاری قوانین مادر و وضعیت توزیع درآمد خواهند گذاشت. با توجه به این

 قالب در شانانحصاریشبه وضعیت به توجه با و هستند مستثنا …قوانین مالیاتی و 

های انتقالی در گذاریتوانند سود واقعی خود را از طریق قیمتکه می« کانگرومریا»

شود ـ ی دولت میمعامالت درونی پنهان کنند، بدین ترتیب آن چیزی که عاید خزانه

ای بهبود ههای رفاهی و هزینهبا فرض بر این که بخشی از منابع دولتی صرف هزینه

ها شود. بنابراین فعالیت این فرادولتیتر میمراتب کمشود ـ بهتوزیع درآمد می

زاست. از طرف دیگر خود این نهادها با توجه به ست که در توزیع درآمد اختاللعاملی

توانند دنبال کنند به شکل دیگری پروری میی حامیهایی که در عرصهسیاست

 درآمد اثر بگذارند. توانند در وضعیت توزیعمی

این انتظام آنارشیک، این سیاست یک بام و دو هوا، این به هم ریختن قواعد 

های کلیدی است که بازی در اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقالب، یکی از نکته
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 کاهش شدت به را …های بازتوزیع درآمدی و اثرگذاری هر سیاستی از جمله سیاست

 .دهدمی

بعدی که به وضعیت بسیار نابسامان توزیع درآمد در ایران ی ساختاری مسأله

ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شاهد هایی است که در عرصهمنجر شده بحران

به بعد تشدید شد.  1368آغاز شد و از سال  1350ی ایم که در حقیقت از دههبوده

ران برشمردم، اقتصاد رغم عواملی که در مورد قواعد بازی نامتعارف در اقتصاد ایبه

ایران از این منظر که مناسبت دستمزدی را در بازارهای کار گسترش پیدا داده و یک 

دار شکل گرفته و نظام مبتنی بر انباشت سرمایه حاکم بر آن است، ی سرمایهطبقه

های پیماییشود. اما دورهای خاص محسوب میدارانه با ویژگییک اقتصاد سرمایه

های حادی پدید آورده و هایی دارد که بحرانه در اقتصاد ایران ویژگیانباشت سرمای

 های طبقاتی و درآمدی افزوده است.هایی دارد که دایمًا بر نابرابریویژگی

های انباشت سرمایه در اقتصاد ایران مشاهده ای که در دورپیماییاولین نکته

ی مالی و حرکت از سرمایه ها رای آغاز دروپیماییکنیم این است که اگر نقطهمی

ثقل اقتصاد ایران در ی تجاری بدانیم نقطهی کاالیی و سرمایهی پایان را سرمایهنقطه

ثقل اقتصاد در های مولد متمرکز شده است. وقتی نقطهاین دو حوزه به زیان بخش

ساختن ی مولد تضعیف شود در اقتصاد مشغول این دو حوزه متمرکز بشود و حوزه

اقتصاد مبتنی بر حباب »شود به هستیم. یعنی اقتصاد تبدیل می سودسود از 

های های گوناگون با ایجاد حبابخواهد به روش، اقتصادی که دایم می«قیمت

قیمتی، سودهایی ولو کاذب، برای فعاالن اقتصادی کسب کند. ما این اقتصاد حباب 

عنوان مثال، اهد بودیم. بههای بعد از انقالب بدون استثنا شقیمتی را در تمامی سال

های ها و رکود اقتصادی شدیدی که در سالی تحریمهای اخیر بعد از دورهدر ماه

.. .ای در حوزه اجرایی و اخیر دچارش شده بودیم، ببینید که چه فعالیت گسترده

که موجی از جمله برای این صورت گرفت برای ایجاد حباب قیمتی در ارز و سکه، از
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گذران ما و ها ایجاد کنند. یعنی مسؤوالن و سیاستالی در این حوزهسوداگری م

ای برخورد نفعان افزایش قیمت ارز، با ارز به گونهبسیاری از فعاالن بازار ارز و ذی

فروشی باشد و با یک ی شاخص قیمت خردهکنند که گویی ارز باید مانند آینهمی

ملی در برابر سایر ارزها  درصد افزایش شاخص قیمت یک درصد هم ارزش پول

ست از عرضه و تقاضای واقعی برای آن و که بهای ارز تابعیکاهش پیدا کند. در حالی

چنان افزایش های اخیر آندر یک اقتصاد گرفتار رکود میزان تقاضای واقعی در ماه

نیافته که شاهد این افزایش بهای ارز و طال باشیم. بنابراین اقتصادی شکل گرفته با 

های دایمی ثقل بخش مالی و تجاری، اقتصادی که حیاتش مبتنی بر ایجاد حبابقطهن

های های مالی و سرمایهقیمتی و اقتصادی است مبتنی بر فرادست بودن سرمایه

 سوداگر.

های انباشت سرمایه داشته این بوده که در جریان ویژگی دیگری که دورپیمایی

ای که از نیروی کار و از طبیعت انجام شده با محدود برداریآن، نوع استثمار و بهره

برداری غیرمنطقی و غیرعقالنی و مفرط از منابع طبیعی، ساختن دستمزدها و با بهره

ی بازتولید نیروی کار و مسایل در عرصه ی طبیعت،های حادی در عرصهبحران

عنوان مثال، های طبقاتی افزوده است. بهمعیشتی ایجاد کرده که باز هم بر نابرابری

ی حداقل دستمزد اعالمی و خط فقر اعالمی را مقایسه کنید به ابعاد اگر فاصله

ایین برید. در ادامه، وقتی که دستمزدهای واقعی پانگیز این موضوع پی میشگفت

شده در اقتصاد با مشکل و بحران ناشی از باشد همان تولیدات و واردات و خدمات ارائه

شود، یعنی به اصطالح با بحران فروش نرفتن کاالها و خدمات تولید شده مواجه می

شوید. بحران تحقق ارزش دقیقاً در انجماد دستمزدها در سه تحققِ ارزش مواجه می

عواملی که برشمردم در پیوند منطقی با یکدیگر این ی گذشته ریشه دارد و دهه

 بحران را ایجاد کردند.
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شویم. به این در ادامه ما با بحران بازتولید گسترده در اقتصاد ایران مواجه می

انتظام نهادی که شکل که آن انتظام آنارشیکی که در ابتدا توضیح دادم یعنی آن عدم

شود ی مالی، باعث میها و چیرگی سرمایهحراندر اقتصاد وجود دارد، به همراه این ب

شده از مدار اقتصاد ایران خارج و وارد مدارهای اقتصاد که بخش بزرگی از ارزش خلق

شود. حاصل این امر از یک طرف این است که اگر فرض هم بکنیم قرار جهانی می

یران رخ دهد در اقتصاد ا« فروبارشی»های نولیبرالی در درازمدت بوده بر مبنای وعده

شود به مدارهای تا این انجماد دستمزدها را جبران کند، این فروبارش منتقل می

به مدد سلب مالکیت اهمیت « تصاحب»اقتصاد جهانی. از سوی دیگر، در این حالت 

های جدید چه حتی برای عدم گذاریکند، چه برای سرمایهتری پیدا میهر چه بیش

گذاری هم انجام گیرد، اما حتی سرمایهرت میگذاری. یعنی تصاحب صوسرمایه

شود به مدارهای شود یا عینًا منتقل میچه تصاحب شده مصرف میشود و آننمی

نشان اقتصاد اقتصاد جهانی. این تصاحب به مدد سلب مالکیت هم یک ویژگی سرشت

اصطالح ی گذشته بوده که از بهی چهار دههسیاسی جمهوری اسالمی در همه

های متعدد در ی اول انقالب شروع شد و در سیاستهای گسترده در دهههمصادر

 دیده بعد هایدهه در …های زمین شهری، و های پولی، مالی، بانکی، سیاستعرصه

 .شودمی

ایم. دو حاصل این تگناها شده مواجهی ساختاری با تنگناهای گفتهدر حوزه

های متعدد نظام انباشت سرمایه در یعنی انتظام آنارشیک نظام نهادی ما و بحران

ایران، دو ویژگی جدید ایجاد کرده: تورم ساختاری در اقتصاد و فساد ساختاری در 

که در یکی از رقمی بود و اینکه تورم در سال گذشته استثنائاً یکاقتصاد. این

رقمی بوده، نه ناشی از درایت ی شصت، در اوج جنگ هم تورم یکهای دههسال

مداران ما بلکه ناشی از این بود که رکود چنان عمق و تقاضا چنان انقباضی سیاست

توانست افزایش پیدا کند. سال گذشته هم با توجه به پیدا کرده بود که تورم نمی
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انتخابات در پیش، دولت تمایل نداشت بهای بسیاری از خدمات خود را افزایش دهد. 

سرعت برگشتیم به مدار تورم داد، دوباره بهطور که آخرین آمار تورم نشان االن، همان

 کند.رقمی و این روند متأسفانه استمرار پیدا میدو

از طرف دیگر فساد ساختاری داریم. وقتی که در زمینِ بازی قواعد بازی 

« رانت بوروکراتیک»و « رانت وفاداری»یکسانی وجود نداشته باشد و بر مبنای 

جا دآوری به دست بیاورند، نوع فسادی که در اینی سوالعادههای فوقای فرصتعده

ی گذشته به شکل ر دههشود فساد ساختاری است که در تمامی چهاایجاد می

آسایی آور و غولماً به ابعاد آن افزوده شده و االن به چنان ابعاد حیرتئفزاینده دا

اد رو هستیم و در فسرسیده که همه متحیر هستند. با یک فساد سیستمی روبه

 اند.ی اجزای سیستم حضور در فساد و مشارکت در فساد را پذیرفتهسیستمی همه

رسیم. اگر فرض کنیم ها میسیاست ها وبعد از سطح ساختارها به سطح برنامه

ی ی توسعههای جنگ و بحران پساانقالبی بوده، از اولین برنامهی اول سالدهه

ی اصلی شم که اخیراً تصویب شده، هستهی شتا برنامه 1368اقتصادی ایران در سال 

ها یک دستورکار نولیبرالی بوده: تقویت انباشت سرمایه و تحریک ی برنامههمه

هایی به منظور سودآورترکردن هر چه انباشت سرمایه با استفاده از مجموعه سیاست

 گذران ماسازی، حذف مقرراتی که به اعتقاد سیاستها، خصوصیگذریتر سرمایهبیش

های قانونی برای وکار را نامساعد کرده، حذف بسیاری از پوششفضای کسب

تر شدن طبیعت و تر نیروی کار، کاالییتر شدن هر چه بیششدگان، کاالییاستخدام

 …هایی که در این چارچوب به کار برده شده و مجموعه سیاست

شده، یا  سازی به شکل واگذاری به یک بنگاه فرادولتی انجامکه خصوصیاین

 کرده، واگذار …واحدی را به سازمان تأمین اجتماعی و « ردّ دیون»که دولت برای این

 مورد شده سلب هاواگذاری این جریان در عمومی حقوق که را این و قضیه نفس

دهد و ماهیتاً سلب حقوق عمومی اتفاق افتاده است. مجموعه ردید قرار نمیت
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ی ایجاد شده همه در این راستاست. برای مثال، تا ی مالیاتهایی که در زمینهسیاست

درصد حاکم بود. از این  54درصد تا  15قانون مالیات بر سود تصاعدی از  1380سال 

المللی پول برای های تجویزی بانک جهانی و صندوق بینسال به بعد طبق نسخه

کنواخت ی اصطالح مساعد کردن فضای کسب و کار قانون مالیات بر سود به نرخبه

های رفاهی را درصد تغییر کرد که در عمل منابع بخش عمومی در هزینه25

 محدودتر کرد.

 کنید مالحظه را اخیر یبودجه همین اگر ای،بودجه هایسیاست یحوزه در 

ی گذشته تکرار شده است. یعنی ینید این ماجرایی است که در تمامی چهار دههبمی

های بینیم که هزینهی گذشته را بررسی کنیم میهای چهار دههی بودجهاگر همه

های گروه سوم وجود داشته که به نهادهای های عمرانی و یک هزینهجاری، هزینه

های مربوط به مسائل ایدئولوژیک های مربوط به مسائل ژئوپلتیک، هزینهخاص، هزینه

 مواقع در و داشته افزاینده روند سوم گروه یهزینه آن همواره. دارد اختصاص …و 

 شده کاسته دوم و اول گروه هایهزینه از منابع محدودیت و مالی نسبی هایبحران

ری را جا هایهزینه توانستندمی که جاآن تا و عمرانی هایهزینه عمدتاً  یعنی. است

ای را ع بودجهای ما وقتی به این شکل منابهای بودجهکم کردند. بنابراین سیاست

ها کاهش های رفاهی را به نفع گروه خاصی از هزینهماً هزینهئدهد و داتخصیص می

های آموزش و ای مثل هزینههای بودجهشود که بخشی از هزینهدهد، باعث میمی

گسترش مناسبات پولی در این  شود و دائماً شاهدهای رفاهی دائماً محدود میهزینه

 ایم.ها بودهحوزه

به این سو، ابتدا مجوز فعالیت  ی هفتادهای بانکی از دههدر سیاست

های اعتباری غیربانکی خصوصی داده شد بعد هم مجوز فعالیت برای مؤسسه

توانند که طبقات فرادست جامعه که می های خصوصی. حاصل این دو این شدبانک

های ثروتمند خصوصی باشند، دسترسی همان نهادهای فرادولتی یا اشخاص و شرکت
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ی وجوه به این مؤسسات مالی اند. عرضهه منابع مالی داشتهتری بتر و ارزانآسان

ی تسهیالت از طرف این گرفت اما عرضهی مردم صورت میجدید از طریق عامه

توانیم با شواهد گرفت. این را میهای خاص صورت میموسسات عمدتًا به نفع گروه

و بانک سرمایه  ی فرهنگیانموجود در اخباری که این اواخر در مورد صندوق ذخیره

 اندنداده پس و اندگرفته وام سرمایه بانک از که کسانی که  مطرح شد مشاهده کنیم

 .بودند گرفته وام ترپیش دی بانک از که هستند هاییهمان

ی زدایی از بازار کار مجموعههای بازار کار و مقرراتاما در مورد سیاست

هنجار و دنبال شد که به وضعیت نابهبه بعد  1368ها از سال ای از سیاستپیوسته

م کار و ئد؛ از تقریباً حذف قراردادهای داسامان توزیع درآمد دامن زنابه

نفر و سپس  5های زیر های گسترده در بازار کار، عدم شمول کارگاهزداییمقررات

تر که اقتصادی و تغییرات بیش ینفر، مناطق آزاد و مناطق ویژه 10کارگاه های زیر 

های های اخیر در قانون کار داده بشود، گسترش فعالیت شرکتالش شد در سالت

 و محدود ماًدائ دستمزدبگیر هایگروه و کار حقوق یعنی …کاری نیروی کار و پیمان

 ت.اس شده محدودتر

ی این انتظام نهادی، مجموعه ساختارهای شکل گرفته به همراه مجموعه

ی دهد به آیندهی سخت نولیبرالی که وعده میها با هستهای از سیاستمجموعه

های مردم، دوری که قرار است آثار این سودهاها فروبارش بشود به سمت توده

عدالتی در سامانی در ایران امروز به لحاظ توزیع درآمدی و بیوضعیت بسیار نابه

تمامی سطوح ایجاد کرده است. وضعیت امروز شبیه کالف سردرگمی شده که مسیر 

رفت در حقیقت تغییر کلی ساختارها را رفت از این کلیت آسان نیست. برونبرون

تر نهادهای فرادولتی در ی قدرتمندترشدن هر چه بیشطور که تجربهطلبد. همانمی

 آید و بر نخواهد آمد.از پس آن بر نمی« اصالحات»ی گذشته نشان داده سه دهه
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های اعتراضی جاری طی پنج روز در بخش ها و خیزشی سریع حرکتتوسعه

زده کرده است. اعظمی از کشور، ناظران و حتی کنشگران این اعتراضات را حیرت

ا مطرح شده است. هها و عوامل بروز این ناآرامیها در مورد زمینهتاکنون برخی گمان

خواهان بینی مفرطِ تحولها از سویی شاهد خوشزنیرسد در این گمانبه نظر می

ی اندیشانهآمدهای فوری خیزش کنونی و از سوی دیگر برداشت توطئهی پیدرباره

دهی شده ای آنان هستیم که به شکلی کاماًل سازمانطلبان و پروپاگاندای رسانهاصالح

کنند که جناح مقابل برای تضعیف دولت دوازدهم به یج میاین گمان را ترو

ی دهندهدهی این اقدامات دست زده؛ برداشتی که بیش از هر چیز نشانسازمان

 طلبان و افول حیات سیاسی آنان است.عیار اصالحبست سیاسی تمامبن

شود برخی مضامین اصلی برای شناخت در یادداشت حاضر تالش می

های فرارفتن از آن مطرح شوند؛ با این توضیح که ما کنونی و راههای خیزش ویژگی

های متعاقب آن، های دهه، جنبش1357ی انقالب سال در ایران عالوه بر تجربه

، را پشت 1388و نیز جنبش سبز در سال  1378های دانشجویی سال ازجمله حرکت

در بهار « قاط النظاماس»ی کنیم که تجربهای زندگی میایم و در منطقهسر گذاشته

ایم، از این رو منطقی است که با آمدهای تلخ آن از نزدیک دیدهی پیعربی را با همه

 تر به تحوالت جاری بنگریم.اینگاهی ریشه

چیز، باید تأکید کنیم که با خیزشی سروکار داریم که ریشه در  قبل از هر

ارد. این خیزش پاسخی در ی ایران دواقعیت ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی جامعه

ها شهروند را دچار ها به یک بحران ساختاری است که معیشت میلیونخیابان

تنگناهای جدی ساخته است. خیزش کنونی در بدو امر واکنشی است از آنِ 

ی گذشته. طرح ی اجراشده در سه دهه«های توسعهبرنامه»شدگانِ راندهحاشیهبه

ی نیز قبل از هر چیز نشانه در این خیزش« کنانهساختارش»اصطالح مطالبات به

ی اخیر، از انتخاب سیدمحمد خاتمی در ریاست شکست حرکت اصالحات در دو دهه
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، 1396اردیبهشت  29تا انتخاب مجدد حسن روحانی در  1376جمهوریِ خردادماه 

هایی معترض وضع موجودند که در تنگناهای جدی اقتصادی ـ است. بنابراین، توده

ی گذشته ی تکراری دو دههاند که چرخهمعیشتی قرار دارند و به این نتیجه رسیده

روهای و سپس میانه های هشتم و نهمطلبان به تندروهای دولتدر حرکت از اصالح

روست های یازدهم و دوازدهم ثمری در زندگی واقعی آنان نداشته است و از ایندولت

 راری حرکت کنند.ی تککه باید به فراسوی این چرخه

این که این خیزش پاسخ به یک بحران ساختاری است و در پی سرخوردگی 

صورت پذیرفته نشان « اصالحات»ی شکست ی طوالنی و پیوستهناشی از یک دوره

های ذهنی مبتنی بر و زمینه« واقعی»های عینی دهد مطالبات رادیکالِ آن زمینهمی

توان آن را مقطعی و موقت ارزیابی هیچ عنوان نمیتجارب پیشین دارد، و بنابراین به 

تر دانست که حتی از این پتانسیل کرد و باید آن را جزئی از یک فرایند درازمدت

 گیری قدرت دوگانه منتهی شود.برخوردار است که به بحران موقعیت انقالبی و شکل

مین ی جغرافیایی آن مؤید هسرعت گسترش بحران و پراکندگی هردم فزاینده

ادعاست. ضمن آن که فراروی شتابان شعارهای معیشتی آغازین به شعارهای سیاسی 

ی اصالحات از دید کنشگران خیزش کنونی است رادیکال مؤید ناکامی قطعی پروژه

دستان از توان پذیرش و دربرگیری بخش دهد این خیزش عالوه بر تهیکه نشان می

 دید نیز برخوردار است.ی متوسط جهای مزدبگیر و طبقهاعظم گروه

بینی تحوالت روزهای آتی بسیار دشوار است. تردیدی نیست که هردو پیش

رو و تندرو خواهان سرکوب سریع این خیزش هستند. چراکه چنان جناح میانه

ای در این خیزش مطرح شده که هردو جناح، ولو در «ساختارشکنانه»مطالبات 

 ای از آن ببرند.توانند بهرهمیهای جناحی خود، نزنیها و چانهستیز

ترین گزینه سرکوب های آتی(، محتملمدت )روزها و شاید هفتهدر کوتاه

های های اعتراضی است. البته پیشبرد این امر با محدودیتی این حرکتگسترده
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ترین جدی مواجه است. نخستین محدودیت، پراکندگی جغرافیایی بحران تا دورافتاده

تواند در مواردی به ها میاست که به سبب بافت جمعیتی آن شهرهای پیرامونی

ها، شوندهها و سرکوبکنندهدار قومی یا حتی نزدیک شدن سرکوبهای ریشهکینه

های مقاومت منتهی شود. در عین حال که گیری کانونمقاومت مشترک آنان و شکل

 سازد.پراکندگی جغرافیایی اعتراضات سرکوب آن را دشوارتر می

ی اصلی معترضان کنونی رسد بدنهجا که به نظر میعالوه بر آن، از آن

ای خود هایی هستند که به سبب جایگاه درآمدی ـ معیشتی حاشیهگروه

هایی که در سرکوب تری در کنشگری اجتماعی دارند، شیوهپذیری بیشریسک

در  به کار بسته شد، 1378های دانشجویی سال جنبش سبز و پیش از آن حرکت

 تری دارد.ها کارآمدی کممورد این گروه

ی سخت قدرت و ها، با توجه به توافق کامل هستهی اینبا همه و به رغم همه

نشین در خصوص سرکوب خیزش اعتراضی و توازن کنونی طلبان حاشیهاصالح

های کنونی به سبب رسد فروکش کردن موقت حرکتنیروهای دو طرف به نظر می

کننده این است که ی تعیینگرانه چندان بعید نباشد. اما مسألهوبهای سرکسیاست

های معترضان در ترین درخواستساختار کنونی قدرت حتی در خصوص غیرسیاسی

ترین اقدامی فراتر از ی اشتغال، معیشت، سرپناه و جز آن، قادر به کوچکزمینه

ترضان نیز کماکان مستعد ی اصلی معهایی تکراری نخواهد بود و از این رو بدنهوعده

های بعدی خواهند بود. پس های احتمالی آتی برای خیزشبرداری از فرصتبهره

مدت، طبیعی است که انتظار داشته باشیم خیزش کنونی در صورت سرکوب در کوتاه

های اعتراضی جدید دست های متفاوت به حرکتمدت با درجات و شدتدر میان

 بزند.

گسترش جغرافیایی خیزش کنونی، برخالف جنبش سبز  بدین ترتیب، از سویی

های جدی در رغم شکافسرکوب را دشوارتر ساخته و از سوی دیگر به 1388در 
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مدت از توان سرکوب و ی سخت قدرت در کوتاهرسد هستهسطح حاکمیت، به نظر می

مدت نیز مند است. هرچند این مسأله حتی در کوتاهبه فروکش رساندن خیزش بهره

 منوط به عدم شکاف جدی در حاکمیت است.

گیری یک نیروی اجتماعی سوم هر دو جناح در بدو امر پیداست که خطر شکل

اصلی قدرت را به یکدیگر نزدیک کرده است اما با این همه با توجه به فساد ساختاری 

های جناحی تا حسابهای حاکمیتی و تصفیهسیستم کنونی، در صورتی که شکاف

توانند زودتر ضرورت اشت و بگیروببند توسعه یابد، قربانیان آتی میسطوح بازد

ی امن را دریابند. در چنین حالتی، امکان شکاف در گسست از نظام و یافتن حاشیه

مدت دستاوردهایی مهم برای تواند در کوتاهسازوبرگ سرکوب جدی است و حتی می

اندکی بعید و بیش از حد خیزش کنونی پدید آورد، ولی این امر در وضعیت فعلی 

 رسد.بینانه به نظر میخوش

با این حال، باید توجه داشت که عواملی که در سطوح متعدد اقتصاد سیاسی 

ی رغم سرکوب گستردهاند، حتی بهگیری این جنبش جدید شدهساز شکلزمینه

وبیش فعاالنه در سطوح جامعه جاری هستند. بحران کنونی به کنشگران جنبش، کم

ترین تالش برای تخفیف آن نیز مستلزم نان سطوح حادی رسیده است که کوچکچ

های حاد اقتصادی و فرارفتن از ساختارهای موجود است. نه توان کاستن از بحران

های باالی بیکاری و بحران حاد معیشتی وجود دارد، نه امکان کاستن از نرخ

ای مؤثر و نه حتی امکان محیطی، نه امکان تخفیف بحران تقاضهای زیستبحران

ی نهادهای فرادولتی و افزایش ی دولت در جهت کاهش بودجهبازآرایی بودجه

گویی به مطالبات مربوط به های رفاهی برای مردم. نظام موجود حتی توان پاسخهزینه

ویژه در میان اقشار متوسط ندارد. در چنین حالتی، با توجه به سبک زندگی را به

سرعت تواند بهای میطلبی، طبیعی است که هرگونه مطالبهاصالح بست ساختاریبن

 به خیزشی ساختارشکنانه بدل شود.
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مدت بازگشت دیریازود ترین انتظار در میاندر چنین اوضاعی، طبیعی

های اعتراضی و حرکت به سمت اعتالی آن است. بنابراین ضمن این که به خیزش

رسد احتمال فروکش وراز انتظار به نظر میگیری زودهنگام جنبش اعتراضی دنتیجه

های آتی های اعتراضی در ماهای از تحرکقطعی آن هم بعید است. بنابراین دوره

های ها و تحرکخواهیم داشت که طی آن سرجمع شاهد روندی صعودی از خیزش

 خواهیم بود. اجتماعی

رفت از وضع کنونی بسیار به سبب بحران ساختاری اقتصادی ـ سیاسی، برون

بعید است، با این حال برای این که خیزش کنونی و جنبش اعتراضی آتی قادر به 

رفت از این وضعیت باشد نیازمند حرکتی طرح بدیلی مشخص و ایجابی برای برون

زده یا امیدهای های شتابزده اما مستمر است. باید توجه داشت که گامغیرشتاب

تواند در درازمدت به زیان آن واهی برای تبدیل خیزش کنونی به گذار دموکراتیک می

 تمام و نیز به یأس و سرخوردگی کنشگرانش منتهی شود.

شود خیزش کنونی را های کنشگر مربوط میجایی که به خود سوژهپس تا آن

یک تصور کرد و ضمن تأکید بر مطالبات صرفاً باید بخشی از یک گذار طوالنی دموکرات

کنندگان در این خیزش از آگاهی، اجازه داد که در روندی طوالنی مشارکت

تنها مند شوند. این فرایند نهی این گذار است بهرهدهی و تشکلی که الزمهسازمان

کوتاه نیست، که طوالنی و پرهزینه است، نیازمند صرف انرژی فراوان، و کار ترویجی 

های ترده برای شناختن و شناساندن معضالت جامعه و منطقه و تناقضگس

 داری امروز جهان.سرمایه

این فرایند همچنین مستلزم ساختن یک ضدهژمونی در سپهر عمومی است که 

تکانی کند و عالوه ی اخیر را از اذهان خانهشده در دو دهههای نولیبرالی ترویجخرافه

دستان شهری و کارگران و دانشجویان به دیک کردن تهیبر آن مستلزم تالش برای نز

ی متوسط در سطح های طبقهیکدیگر و نیز همگرا ساختن مطالبات آنان با خواسته
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ها و تضادهای انباشته در طی چندین ای از تناقضدانیم. همچنین، مجموعهداخلی می

نیز بازهم بر ی طبقاتی، قومیتی، جنسیتی، زبانی، مذهبی، نژادی دهه در زمینه

های گذار دموکراتیک افزوده است. و در نهایت این فرایند مخاطرات و دشواری

شدن بر تضادهای ی خاورمیانه به یکدیگر و چیرههای منطقهمستلزم نزدیکی خلق

قومی و ملی و نژادی و مذهبی در این منطقه خواهد بود که مانع از نزدیک شدن این 

 شان بوده است.های مشترکر بحرانمردم به یکدیگر برای غلبه ب

نشان داد، باید از  1357ی بهار عربی و نیز انقالب بنابراین، ضمن این که تجربه

مدت برای خلق بدیل مترقی بهره جست. در سطوح اجتماعی در ی میاناین دوره

های طبقاتی، داخل کشور میزان انشقاق و پراکندگی از سویی به سبب تکثر گسل

ی مدنی و جز آن و از سوی دیگر به سبب نقش بانی، سرکوب جامعهقومیتی، ز

ی اخیر ایفا کرده خصوص در یک دههطلبان بهمخربی که دستگاه پروپاگاندای اصالح

گیری های مختلف را دشوار ساخته است. بنابراین فرایند شکلاست همگرایی گرایش

 بدیل مترقی فرایندی صعب و دشوار است.

گناهای متعدد دیگری وجود دارد. برای مثال، خیل تبعیدیان در این مسیر تن

ترین ی ناهمزیستی نزدیکهای متأخرتر، و تجربهایرانی از نخستین نسل تا گروه

کند. دوری گاه چندین ساله و ای ارائه میی نومیدکنندهها در میان آنان تجربهگرایش

همدلی آنان نسبت به تحوالت تواند حتی بر گاه به درازای چند دهه، ضمن آن که می

ی امروز های محسوس و عینی آنان از جامعهداخلی افزوده باشد احتماالً از شناخت

های کل دور از واقعیتهایی بهتوانند دستورکارها و راهایران کاسته است. بنابراین، می

 گیری بدیل مترقی راجامعه ارائه دهند که مسیر حرکت برای شکل« واقعاً موجود»

 هرچه دشوارتر سازد.

گیری بدیل مترقی را ی مهم این است که باید دیدگاه حاکم برای شکلمسأله

تر بر های بزرگدیدگاهی حداکثری تلقی کرد. یعنی در بدو امر برای نزدیکی گرایش
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تری مانند سکوالریسم و آزادی تأکید داشت و در سطح شعارهای های عامدرخواست

ها و عدالت حرکت کرد. تا مردم خود در جریان مبارزات ادیاجتماعی بر دو محور آز

ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش بدیل خود باتوجه به سطح توسعه

 مدد سازوکارهای دموکراتیک برگزینند و بسازند.موردنظرشان را به

ای ی این تحوالت در بستر منطقهها باید توجه داشت که همهی اینبا همه

ی خاورمیانه و جهان امروز دهد. منطقهو جهانی در شرف دگرگونی رخ میزده بحران

ای و جهانی قرار دارد. در پی شکست تحوالت بهار در یک بحران حاد مهم منطقه

گرای ی همان دو نیروی واپسعربی در کشورهای خاورمیانه شاهد خیزش دوباره

گرایان سیاسی، میان و اسالماند، یعنی نظاهمیشگی که مانع تحول در این منطقه بوده

یابی به بخشی از اهداف های بهار عربی که در دستای از جنبشایم. تنها نمونهبوده

اش تاحدودی موفق بود تونس است. فراموش نکنیم که در تونس نهادهای اولیه

های کارگری و احزاب سیاسی پیشاپیش قدرتمند ی مدنی، اتحادیهقدرتمند جامعه

ی مبارزات است که باعث شده این های در صحنهحضور مستمر آن بودند و تنها

 کشور کماکان قادر به حفظ برخی دستاوردهای دموکراتیک به دست آمده باشد.

ها و تضادهای انباشته در طی ای از تناقضدانیم که مجموعهدر سطح داخلی می

ژادی نیز بازهم ی طبقاتی، قومیتی، جنسیتی، زبانی، مذهبی، نچندین دهه در زمینه

 های گذار دموکراتیک افزوده است.بر مخاطرات و دشواری

ی حضور یک ارتجاع قدرتمند و کانون تأمین مالی اسالم سیاسی در منطقه

ی عراق و افغانستان در کنار ما، پاکستان این کانون زدهجنوبی ایران، کشورهای بحران

گی شرقی ما و وضعیت بحرانی گرایان سیاسی به منطقه در همسایمهم صدور اسالم

ترکیه در غرب، همگی محیط نامساعدی برای گذار دموکراتیک را فراهم ساخته است. 

ی آسیای جنوب غربی در یکی از اینک بحران فلسطین در منطقهضمن این که هم
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تمامی بحرانی الزامات ای بهحادترین مراحل خود قرار دارد. بنابراین زیستن در منطقه

 طلبد.های دموکراتیک را میتری برای پیشبرد جنبشهای بیشیو هوشمند

ایم، در جهانی زده جای گرفتهی بحرانکه ما در دل یک منطقهعالوه بر آن

های مترقی در سرتاسر جهان در ها و بدیلگرفتار بحران نیز قرار داریم. جنبش

تهاجمی  توان هستند و در بهترین حالت از توان حرکتبدترین حالت بس کم

ای که از طریق ارتجاع جنوب برخوردار نیستند. نادیده گرفتن خطر ارتجاع منطقه

ی جهانی در ایاالت های سرمایهشود و هارترین جناحخلیج فارس تأمین مالی می

 ی ترامپ هم حامی آن هستند، مسیرهای آتی را هرچه خطیرتر ساخته است.متحده

های موجود در کشور ما بدون نزدیکی بحرانتر های بنیادیحلدر عین حال، راه

ترین پذیر نیست. ولو مترقیهای منطقه به یکدیگر در درازمدت امکانی ملتکلیه

تنهایی توان حل مسائل بحرانی خاورمیانه را ندارند و نیازمند ها نیز اکنون بهدولت

اهیم بود. های مهلک خوی مردم خاورمیانه برای غلبه بر این دشواریهمبستگی همه

های بنابراین استمرار هر حرکت مترقی در در منطقه در درازمدت مستلزم همکاری

های منطقه است و از این روست که در چنین شرایطی شعارهایی با ی خلقهمه

های آتی تواند مسیر دشوارتری در حرکتگرایانه یا حتی نژادپرستانه میمضمون ملی

 ایجاد کند.

ان در ابتدای قرن بیستم پیشاهنگ جنبش فراموش نکنیم که ایر

های آهنگ جنبشخواهی در این منطقه بود، بعد از جنگ دوم جهانی پیشمشروطه

ها را در این منطقه و جهان به دنبال ضداستعماری بود و توانست موجی از این جنبش

ی ثبات منطقه را به کانون مردم ما توانستند جزیره 1357خود پدید آورد. در 

ی گذشته نیز های دموکراتیک و ضدامپریالیستی بدل کنند. طی چهار دههشجنب

های متعدد سیاسی و اجتماعی در شاهد امواجی از مبارزات دموکراتیک در عرصه

ایم. اکنون نیز کشور ما آبستن تحوالتی تازه است. این تحوالت مستلزم کشورمان بوده
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های انقالبی خواهد ناگزیر ویژگیکه بهفرسا خواهد بود گذاری طوالنی، دشوار و طاقت

 داشت.

تر خواهد تر بیشتری برگزینیم احتمال شکست درازمدتهرقدر مسیر کوتاه

ی ملی مستلزم نگاهی حداکثری و ایجاد ائتالفی شد. موفقیت این تحوالت در عرصه

های عام پذیرش الزامات گذار دموکراتیک خواهد بود. شرطحداکثری برمبنای پیش

عین حال که موفقیت این تحوالت ولو در سطح ملی مستلزم همکاری فراملی با  در

توان های خاورمیانه است. مسیری سخت در پیش است اما میتمامی خلق

اندازها را امیدوارانه شکل بخشید. اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به چشم

حداکثری هستیم.  همبستگی با یکدیگر و همگرایی برمبنای معیارهای دموکراتیک

 فردا دیر است.
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 یاجتماع یعدالتیحس ب

های اعتراضات اخیر، گستردگی آن است. برخالف ترین ویژگییکی از برجسته

ویژه در جنبش سبز، اعتراضات اخیر در شهرهای بعضاً بسیار کوچک با گذشته، به

که ریشه چنین، اعتراضات بااینیز به وقوع پیوسته است. همجمعیت چندهزارنفری ن

 شود.در ساخت سیاسی دارد اما صرفًا به مطالبات سیاسی محدود نمی

ها پیش اند که از مدتاما این وضعیت از هیچ بر نیامده. آمار و ارقام گویای آن

ها نشد. گیری بود؛ هرچند توجه چندانی به آنساز آن در حال شکلبسترهای زمینه

های ایرانیان که در سال ها و نگرشبرای مثال، بر اساس نظرسنجی موج سوم ارزش

 11بختی دارند و حدود صورت گرفت، اکثریت جمعیت تا حدی حّس خوش 1394

بختی با ی بسیار اندکی دارند. حسّ خوشبختی بهرهی خوشها از تجربهدرصد آن

به تعبیر دیگر، هر چه افراد احساس اطمینان ی مستقیم دارد. امید به آینده رابطه

شود و برعکس. بختی آنها اضافه میتری به آینده داشته باشند، بر احساس خوشبیش

کنند که دهد که بسیاری از افراد گمان میخوبی نشان میدرواقع، این نظرسنجی به

ی از اعتراضات اخیر در ایران بسیاری را در شوک فرو برد. اما نوعاً شاهد آن بودیم که برخ

گیری در طلبان، به جای تالش برای فهم آنها، به موضعفعاالن سیاسی، عمدتاً در میان اصالح

کنم نشان دهم که این شان کردند. در این نوشته، تالش میها پرداختند و تقبیحبرابر آن

خودرهاشدگی حالاعتراضات، سوای عوامل دیگر، برخاسته از احساس عمیق تبعیض و به

که به تضعیف سازوکارهای رفاهی و، در عوض، تشدید سازوکارهای حاکمیتی در  جامعه بود

های اخیر ربط وثیق داشت. منظور از سازوکارهای حاکمیتی آن دسته از سال

اند که سه هدف عمده دارند: نخست، اقناع فکری و ایدئولوژیک؛ ها و نهادهاییگذاریسیاست

بردن انگیزه و ها جهت ایجاد اطاعت و ازبینآندوم، نظارت بر شهروندان و رصد فعالیت 

 مجال اعتراض؛ و سوم، سرکوب.



 ریاعتراضات اخ یاجتماع یهاشهی: رشودینم دهیکه شن ییصداها                              32

 

ه بر این باورند که رو امیدی به آینده ندارند، بلکشان بهتر شود و ازاینقرار نیست وضع

عدالتی شود. احتماالً بخش اعظمی از کسانی که احساس عمیق بیشان بدتر میوضع

شد، اند. بنابراین اگر این نظرسنجی فقط در میان جوانان انجام میدارند، جوانان

کنند، عدالتی عمیق اجتماعی و ناامیدی را تجربه میاحتماالً درصد کسانی که بی

 شد.تر مییشمراتب ببه

دهندگان، سالمتی را عامل درصد از پاسخ 17در همین نظرسنجی حدود 

درصد شغل را.  6درصد آسایش و رفاه را، و حدود  10اند، حدود بختی برشمردهخوش

قرار دارد و  13ی گانه، در رتبهبر اساس همین نظرسنجی، امنیت، از بین عوامل پانزده

بختی اشاره های خوشبه آن به عنوان یکی از شاخصگویان درصد از پاسخ 1.3تنها 

اند از: بیکاری، [ در عوض، هفت نگرانی اصلی جامعه به ترتیب عبارت بوده1اند.]کرده

ی فرزندان، فقر و نبود امکانات رفاهی، سالمتی و مسائل و مشکالت اقتصادی، آینده

 33گو )حدود اد پاسختر افر[ افزون بر این، بیش2بیماری، مسکن، و وضعیت سواد.]

دستی را نه تنبلی، بدشانسی، و خواست و مشیت الهی، بلکه درصد( عامل فقر و تنگ

های اقتصادی دولت ها سیاستدرصد از آن 21دانند و حدود عدالتی اجتماعی میبی

 اند.را منشأ آن برشمرده

د های چنهای چند سال اخیر، فسادها و اختالسچنین بر اساس نظرسنجیهم

ها، ریشه ی این نظرسنجیها، متناسب با زمان تهیهتر آنسال گذشته که البته بیش

ی دولت برای برخورد با های نهم و دهم داشت، در کنار ناتوانی یا فقدان ارادهدر دولت

های عدالتی سهم زیادی داشته است. بسیاری از گروهها، در تقویت حّس عمیق بیآن

تلف نسبت به این حجم از فساد و اختالس واکنش نشان دادند اجتماعی به انحای مخ

تدریج به این درک دست یافتند که ظاهرًا و در مقابل آن همواره اعتراض کردند، اما به

ای با فساد و ی محکمی برای برخورد ریشهی حکومت و دولت چندان ارادهدر بدنه

 دیگر معضالت اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.
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 یرهاشدگ خودحالبه

رسد جامعه با آن مواجه است، این احساسِ یکی دیگر از مسائلی که به نظر می

هایی که غالباً نقشی در شده و در برابر بحرانخود رها حال روزافزون است که به 

سالی یا فقدان ها نداشته، تنها گذاشته شده است. برای مثال خشکایجاد آن

ویژه در خراسان و بلوچستان، مردم مناطق کشور، به های شغلی در بسیاری ازفرصت

های گسترده کرده است. در فقدان مطلق را وادار به ترک محل زندگی و مهاجرت

اجتماعی برای جبران خسارات و تأمین معیشت،  های جبرانی و تأمینمکانیسم

 گیرد.جاشدگان شدت میاحساس ناامنی در بسیاری از بی

سالی، و زلزله در مناطقی که آبی، خشکچون کمی هممحیطنقش عوامل زیست

اند،کم نبوده است. اما تنها به قربانیان محدود گریبان بودهبهبا این معضالت دست

ی کرمانشاه، به ایجاد نگرانی عمیق در کل جامعه منجر چون زلزلهنمانده بلکه، هم

شاه نه تنها برای مردمانی که آن را تجربه کردند، بلکه حتی ی کرمانشده است. زلزله

کسانی که در معرض آن نبودند، موجد احساس رهاشدگی و ناامنی بود. این حس 

رو شدت گرفت که بسیاری از مردم در این حوادث متوجه فقدان دولت و آنویژه ازبه

ن شدند. فقر دهی و مدیریت حادثه و پس از آناکارآمدی شدید آن در سازمان

دهی و رسیدگی، کمبود و نبود خدمات بازتوزیعی، سالمتی، بهداشتی، و سازمان

های این وضعیت بود. البته بسیاری از مردم خود به یاری اسکان مجدد از نشانه

تدریج این پرسش در اذهان شکل گرفت که چرا دولت از زدگان شتافتند. اما بهزلزله

ی و وسایل درمانی و کانکس و سایر مایحتاج اولیهخدمات اولیه از جمله پزشک 

زدگان ناتوان است. این در حالی بود که مقامات بر سر مسکن مهر زندگی برای زلزله

 دادند.کردند و تقصیرها را به یکدیگر احاله میبه یکدیگر حمله می

 دهی گسترده برایی کرمانشاه چند روز پس از آن روی داد که در سازمانزلزله

ی خود مقامات، حدود دو میلیون نفر شرکت کرده و از خدمات ی اربعین، به گفتهرژه
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مند شده بودند. طبعًا برای بسیاری این پرسش پدید آمد که ای بهرهگسترده

دهی کند، چرا از ای را با این امکانات سازمانتواند چنین واقعهکه حکومت میحالیدر

زدگان ناتوان است. چرا حجم تخریب و ویرانی تا این حد ی خدمات اولیه به زلزلهارائه

ها تخصیص یابد چه آمده؟ ای که بنا بوده به بحرانی عمومیباال بود؟ بر سر بودجه

 97ی عمومی دولت برای سال هنوز چند روزی از این واقعه نگذشته بود که بودجه

ی، انتظامی و نظامی رونمایی شد و در آن مشخص شد که نهادهای ایدئولوژیک، امنیت

 های باال پاسخ گرفت.توجهی برخوردارند. برخی از پرسشاز سهم قابل

بار آن، مؤید دو چیز بود: آمدهای تأسفی کرمانشاه در کنار پیدر مجموع، زلزله

ها نیست یا بدیلی برای هایی که غالباً مسبب آننخست این که جامعه در برابر بحران

ده و به حال خود رها شده است. دوم این که در سالیان اخیر ها ندارد، تنها مانآن

سازوکارهای حاکمیتی با اتکا  84ویژه از هنگام روی کار آمدن دولت نهم در سال به

اند و، در عوض، سازوکارهای رفاهی و خدماتی ی عمومی همواره تقویت شدهبر بودجه

حو فزاینده خود را در معرض نکه مردمِ عادی بهحالیاند. درمستمراً تضعیف شده

ی حکومت کنند که در بدنهبینند، در عین حال حس میعدالتی میتبعیض و بی

 ای برای مقابله با معضالت اجتماعی وجود ندارد.اراده

ی اجتماعی است: احساس تنیدهکم دو معضل درهماعتراضات اخیر نمودار دست

 ودرهاشدگی.خحالعدالتی عمیق اجتماعی، و بهتبعیض و بی
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نیکاراگوا کشوری کوچک و چندنژادی با حدود شش میلیون جمعیت است. از 

جمعیت صددرصد بومی در آغاز استعمار در اوایل قرن شانزدهم، تنها پنج درصد 

)ترکیب بومی ـ « یزومِست»اند. حدود هفتاد درصد تمامًا بومی باقی مانده

تبارند. از نظر پوستِ افریقاییسفیدپوست(، هفده درصد سفیدپوست، و نُه درصد سیاه

ویک درصد مذهبی نیز، باز تحت تأثیر استعمار، کشوری اکثراً مسیحی، بیش از پنجاه

وچهار درصد پروتستان، و بقیه ترکیبی از مذاهب دیگر و کاتولیک، و نزدیک سی

رغم های استعماری و امپریالیستی، بهستند. نیکاراگوا براثر سیاستها همذهببی

الجیشی، کشوری بسیار فقرزده شد. با این حال امکانات طبیعی و موقعیت سوق

ترین قدرت ترین و متعرضدر حیاط خلوتِ بزرگ اصطالحتوانست در همسایگی یا به

مستقل باقی بماند. نیکاراگوا امپریالیستی جهان، یعنی ایاالت متحده امریکا، کشوری 

های خارجی ناپذیر، در طول مبارزات طوالنی برعلیه قدرتبا مردمانی مقاوم و سلطه

سو، و درایت و هشیاری از ی انقالبی از یکرهبرانی بزرگ عرضه داشت که با اراده

رغم تنگدستی، گران خارجی را کوتاه کنند، و بهسوی دیگر، تالش کردند دست غارت

انات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و سیاسی بهتری را برای مردمان خود به وجود امک

های فراوانی برای افراد و جریانات سیاسی چپ به همراه آورند. انقالب نیکاراگوا درس

 دارد.

 (کایانگلستان، امر ا،ی)اسپان سمیالیاستعمار و امپر

آرام به این ناحیه  ی سمتِ اقیانوسبه قصد تصرف ناحیه ۱۵۲۲اسپانیا در سال 

ی از امریکای مرکزی نیرو فرستاد و پس از غارتِ مقادیر هنگفتی طال در مقابله

بومیان این ناحیه ناچار به عقب نشینی شد، و دو سال بعد با سازوبرگ نظامی 

جا حمله کرد و منطقه را تحت کنترل خود در آورد. بر کنار از کشتار تری به آنبزرگ

عنوان برده به دیگر نقاط در نبردها، بخش اعظم جمعیت بومی به ی بومیانوحشیانه

های دوران استعمار که استناد گزارشکه بهامپراتوری اسپانیا فرستاده شدند، چنان
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کنند، از حدود یک میلیون توماس واکر و کریستین وِید در کتاب خود به آن اشاره می

ی ماندند. با استثمار وحشیانهجمعیت بومی، تنها حدود چند ده هزار نفر باقی 

مردند، فرسا و بیماری میها در اثر کار طاقتی بومیان که بسیاری از آنماندهباقی

ها در آن کشور اسپانیا شروع به آوردن برده از غرب افریقا کرد، و برای قرن

پس مراتبی نژادپرستانه را مستقر ساخت. با تضعیف استعمارِ اسپانیا، نیکاراگوا سلسله

جمهوری »به استقالل رسید، و با چند کشور همجوار خود  ۱۸۲3از سیصد سال در 

وجود آورد. اما این وحدت عمر کوتاهی داشت و با جدا شدن را به« امریکای مرکزی

کاران و ها، نیکاراگوا تنها ماند، و در درون نیز اختالفات سیاسی بین محافظهآن کشور

 ها دامن زده شد.لیبرال

ی سمت دریای کارائیب را به تصرف بال خروج اسپانیا، انگلستان ناحیهدنبه

تدریج پای امپریالیسم نوپای امریکا نیز به منطقه باز شد، و رقابتِ هر چند درآورد، به

های موردتوجه مدِت این دو قدرت خارجی را به همراه داشت. یکی از عرصهکوتاه

داری از یک راه آبی جدید بود که دو برکشی و بهرههای خارجی طرح کانالقدرت

هم وصل کند. ی بزرگ نیکاراگوا بههای موجود و دریاچهاقیانوس را از طریق رودخانه

ی اسپانیا در از زمان سلطهاین طرح که از نظر سوق الجیشی بسیار حائز اهمیت بوده، 

ها هر امریکایی ها ودستورکار قرار داشت، اما اسپانیا موفق به این کار نشد. انگلیسی

ها به توافقی به های بین آنطور جداگانه قصد اجرای طرح را داشتند، و اختالفیک به

همکاری بین آن دو بدون حضور دولت نیکاراگوا انجامید، اما این طرح به جایی 

 نرسید.

ی استعمار اقتصادی معیشتی مبتنی بر نیکاراگوا قبل از استعمار و دوران اولیه

داری داشت. با شروع کِشت قهوه از اوایل قرن نوزدهم و افزایش اکی، و دامزراعت اشتر

تقاضای جهانی، اقتصاد نیکاراگوا نظیر دیگر کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی 

های خاص داری با ویژگیی رشد سرمایههای اولیهدستخوش دگرگونی شد و زمینه
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قانون ارضی جدیدی وضع کرد  ۱۸77خود به وجود آمد. دولت نیکاراگوا نیز در سال 

ی فروش بخشی که از یک سو مالکیت اشتراکی زمین را ممنوع و از سوی دیگر اجازه

های ملی را صادر کرد، و با سرکوب خونین مقاومت دهقانان این سیاست را به از زمین

زور تحمیل کرد. در این فرایند بود که بخش روزافزونی از دهقانان به کارگر کشاورزی 

های بزرگ مالکان جدید ناچار به کار شدند. تبدیل شدند و در کشتکاری

های طبقاتی دیگری نیز در این رابطه روی داد، و بخشی از دهقانان کوچک قشربندی

 و متوسط با خرید زمین شروع به کشت قهوه برای بازار کردند.

هبری یک دولت ملی به ر ۱۸۹3در های داخلی در نیکاراگوا، رغم اختالفبه

کند، از اولین طور که هکتور پِرال اشاره میهمان بر سر کار آمد. 1خوزه سانتوس زاِلیا

ی کاراییب بود. وی همچنین با تماس با اقدامات او اخراج نیروهای انگلیسی از ناحیه

کشورهای همجوار سعی کرد که وحدت این کشورهای کوچک را مجدداً عملی سازد 

گسترش را بازسازی کند. نگرانی اصلی او امپریالیسم روبهو جمهوری امریکای مرکزی 

برداری از تر، حاضر نشد که امتیاز انحصاری ساختن و بهرهامریکا بود. از همه مهم

ها خشم کانالِ بین دو اقیانوس را به امریکا واگذار کند. واضح بود که این سیاست

ی زالیا را صرفاً یک دیکتاتور امریکا را برخواهد انگیخت. مورخان دست راستی امریکای

خواه، ضمن تأیید اقتدارگرایی او، زالیا کنند. اما مورخان ترقیفاسد و خشن معرفی می

و ناسیونالیست و ضد امپریالیست می خوانند. امریکا که « خیرخواه»را اقتدارگرایی 

را تری از جمله کوبا ( مناطق بیش۱۸۹۸پس از پیروزی در جنگ اسپانیا ـ امریکا )

تری بر علیه دولت ملی زالیا اقدام کرد و تحت کنترل در آورده بود، با قاطعیت بیش

کاران نیکاراگوا آمد و دولت او را در همراه با اعزام نیروی نظامی به کمک محافظه

آمیز تحویل داد، سرنگون کرد. زالیا به امید حفظ حزب خود، قدرت را مسالمت ۱۹۰۹

ها در نیکاراگوا نشانده بود، و این کار را باریک دولت دست اما امریکا خواستار ایجاد

                                                      
1 . Jose Santos Zelaya 



 3۹                                                                                              رهنما دیسع

 

 
 

تکرار کرد. امریکا از این زمان تنها قدرت امپریالیستی بود که سرنوشت نیکاراگوا را 

 زد.رقم می

ی امریکا در نیکاراگوا به رهبری نشاندهقیامی بر علیه دولت دست ۱۹۱۲در 

انی که در زمان زالیا به وزارت رسیده بود، نگار و معلم جوروزنامه 2بنیامین زِلِدُن

دولت  صورت گرفت، اما امریکا با اعزام تفنگداران دریایی قیام را سرکوب کرد.

ها بر روی ی امریکا زِلِدُن را دستگیر و اعدام کرد، و جسد او را در خیاباننشاندهدست

د آور جوانی بود ی دری توماس واکر، یکی از شاهدان این صحنهگفتهزمین کشید. به

ترین رهبران ضد امپریالیست امریکای مرکزی تبدیل زودی به یکی از مهمکه به

احترامی به بود که به قول خودش با دیدن بی 3شد، و او اگوستو سزار ساندینومی

 «خونش به جوش آمد.»جسد یک رهبر بزرگ ملی 

کنترل نظام  ی حضور مستقیم نظامی و، امریکا ضمن ادامه۱۹۲۵تا  ۱۹۱۲از 

های دست نشانده خود را در نیکاراگوا بر سر کار ونقل، دولتبانکی و گمرکی و حمل

درپی، ازجمله امتیاز کانال مورد بحث، و ایجاد پایگاه های پیحق امتیاز آورد.می

آهن و بانک ملی را به کشور ضعیف نیکاراگوا تحمیل کرد. ی راهدریایی، کنترل شبکه

ا با خرید سهم فرانسه در کانال پاناما کنترل کامل آن گذرگاه مهم بین که امریکبا آن

دو اقیانوس را کسب کرده بود و دیگر نیازی به گذرگاه آبی نیکاراگوا نداشت، برای 

که رقیبی نتواند راه آبی جدیدی ایجاد کند، انحصار کانال نیکاراگوا گیری از اینپیش

ه در جهت اجرای آن کاری انجام دهد. )جالب کرا به زور از آنِ خود ساخت، بی آن

که پس از گذشتِ نزدیک به یک قرن با توجه به گسترش تجارت جهانی و توجه آن

رانی بین دو اقیانوس، دولت نیکاراگوا که انحصار امریکا را لغو تردد روزافزون کشتی

کانال را به یک برداری از این ی حفر و بهرهسالهامتیاز پنجاه ۲۰۱۵کرده بود، در سال 
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ی اجرا نرسیده است.( امریکا در شرکت چینی واگذار کرده، که البته هنوز به مرحله

هم ی آنمقابل این امتیازات، سه میلیون دالر به نیکاراگوا پرداخته بود، که عمده

های امریکایی و خارجی شد. از های نیکاراگوا به شرکتصرف پرداخت بدهی

یالیسم امریکا در نیکاراگوا در آن زمان ایجاد نهاد سرکوب ترین اقدامات امپرمخوف

ها نقش بسیار مخربی در غارت بود که برای سال« گارد ملی نیکاراگوا»نام مخوفی به

 های ملی و تالش برای نابودسازی مقاومت مردم نیکاراگوا ایفا کرد.ثروت

اش اندهنشهای دستکه دولتبه تصور این ۱۹۲۰ی امریکا از اواسط دهه

توانند بدون حضور نظامی امریکا کشور را اداره کنند، تصمیم به خروج تدریجی از می

ها ها در نیکاراگوا اختالف افتاد و لیبرالکاران و لیبرالنیکاراگوا گرفت. اما بین محافظه

کاران از ترس از دست کار راه انداختند. محافظهشورشی را بر علیه دولت محافظه

تفنگداران دریایی مجددا به نیکاراگوا باز به امریکا متوسل شدند، و دادن قدرت 

در این مرحله با  ( آغاز شد.۱۹33تا  ۱۹۲6ی اشغال نظامی )گشتند و دومین مرحله

ها توافق به همکاری و برگزاری انتخابات کردند. کاران و لیبرالفشار امریکا محافظه

کند که که منافع طبقاتی شان ایجاب می ها هم به این نتیجه رسیدنداکثریت لیبرال

تری ها رای بیشلیبرال ۱۹۲۸ی بهتری با امریکا داشته باشند. در انتخابات رابطه

های اصلی مالی، نظامی و امنیتی را در دست داشت با استقرار آوردند. امریکا که نهاد

اشاره یک دولت لیبرال مخالفتی نشان نداد. در عمل هم چنانچه مورخان مختلف 

روی کار به ۱۹3۲های لیبرال که در این انتخابات و انتخابات بعدی در دارند، دولت

کردند. کار نداشتند، و منافع امریکا را تأمین میآمدند، تفاوت چندانی با دولت محافظه

های استقرار یک حکومت سرکوبگرِ در طول اِشغال دوم بود که از یک سو زمینه

نشاندهِ امپریالیسم که چهار دهه بر نیکاراگوا حکمرانی کرد قدرتمند و عامل و دست 

 به وجود آمد، و از سوی دیگر جنبش مقاومت ملی و ضد امپریالیستی شکل گرفت.
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 نویاُگوستو سزار ساند

مالک لیبرال زندگی مشترک ساندینو فرزند مادری بومی بود که با یک خرده

کرد. در یک درگیری مردی را می ی پدرش کارسالگی در مزرعه ۲۵داشت، و تا سن 

که به مادرش توهین کرده بود زخمی کرد و ناچار به فرار به مکزیک شده بود. مدتی 

جا بود که سخت تحت تأثیر میراث انقالب مکزیک کارگر شرکت نفت شد، و در آن

های آن ازجمله، تأکید بر منزلتِ بومیان قرار گرفت. در ( و آرمان۱۹۲۰تا  ۱۹۱۰)

ه نیکاراگوا بازگشت و در معدن طالی یک شرکت امریکایی به کار مشغول ب ۱۹۲6

هنگامی ای را متشکل کرد و به شورش پیوست. ها دستهلیبرال شد. در جریان شورش

ها با امریکا به توافق رسیدند، ساندینو به مبارزه ادامه داد، شرط توافق که دیگر لیبرال

ای از طرفدارانش به کوه گوا اعالم کرد، و با دستهرا خروج نیروهای امریکایی از نیکارا

نشانده و تری یافت، و جنگی میهنی را بر علیه دولت دستزودی طرفداران بیشبه زد.

های مرسوم در نبردهای هایش خشونتتفنگداران دریایی امریکایی آغاز کرد. در نبرد

کند که از او نقل قول میگرفت. واکر کار میبومی را نیز برای ایجاد رعب و وحشت به

های در نبردهایش ابتدا از تاکتیک« آید.دست میرهایی نه با گُل بلکه با گلوله به»

زودی جنگ تر بود بهمراتب قویاش بهکرد، اما چون حریفمتداول نظامی استفاده می

چریکی را در پیش گرفت و صدمات فراوانی به تفنگداران دریایی امریکایی وارد کرد. 

خود جلب و در جریان مبارزه در مناطق مختلف حمایت روستاییان و دهقانان را به

ها نیز با خشونت بسیار عیار را رهبری کرد. امریکایییک جنبش رهایی ملی تمام

به  ی انقالب ویتناممقالهکار گرفتند و در ها هم در ویتنام بههمان سیاستی را که بعد

د ای روستاها با توسل به زور و ایجاآن اشاره شد، در پیش گرفتند، و آن تخلیه پاره

سوی تری از مردم را بهدهات تحت کنترل خود بود. این سیاست بخش گسترده

در چند نبرد  ۱۹۲۹نیروهای تحت فرمان ساندینو جلب کرد. با این حال وی در 

ای اختالفات با جریانات ترقی خواهی که از های سختی را متحمل شد. پارهشکست

https://pecritique.com/2017/09/02/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
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ی موردنیاز را دریافت نکند، لحهکردند نیز سبب شد که پول و اسخارج به او کمک می

های جمهور مکزیک به تبعید را به امید جلب کمکو در همان سال دعوت رئیس

 خارجی پذیرفت.

ی خود را هایی که برایش تعیین کرده بودند، رابطهرغم محدودیتدر مکزیک به

حزب المللی سخت تالش کرد. های بینبا جنبش داخل حفظ و برای جلب کمک

همبستگی با »ی ششم خود مکزیک نیز تحت تأثیر کمینترن که در کنگره کمونیست

را اعالم « بخش ژنرال ساندینوکارگران و دهقانان نیکاراگوا و ارتش قهرمان رهایی

جمهور مکزیک از ترس امریکا به ساندینو رئیسکرده بود، از ساندینو حمایت کرد. 

که بر علیه کند مشروط بر آن کمک نکرد، اما حزب کمونیست حاضر شد به او کمک

جمهور مکزیک موضع گیرد و او نپذیرفت. اختالفات بین دولت مکزیک و حزب رئیس

کمونیست مکزیک سبب شد که ساندینو مکزیک را ترک کند و به نیکاراگوا بازگردد. 

ی هکتور پرال، ساندینو در مکزیک به یک گروه گفتهمدت بهدر طول این تبعید کوتاه

که مذهبی نبود و ایدئولوژی آن پیوست. این جریان با آن 4«معنوی» کمونیست

ها و اشارات مذهبی ای مذاهب باستانی بود، از استعارهترکیبی از آنارشیسم و پاره

داری و هم بلشویسم را کرد. در بازگشت به نیکاراگوا ساندینو هم سرمایهاستفاده می

ی رهبر حزب کمونیست السالوادور نیز که رابطه 5 [۱]رد کرد، و از فارابوندو مارتی

 های او نیز استفاده کرده بود، فاصله گرفت.ا او داشت و از کمکنزدیکی ب

های زیادی از خارج دریافت کند، چند عامل به که ساندینو نتوانست کمکبا آن

، امریکا ناچار به کاهش ۱۹3۰ی سو با بحران اقتصادی بزرگ دههکمک او آمد. از یک

جمله نیکاراگوا شد. به  حضور نظامی خود در بسیاری کشورهای امریکای مرکزی از

خروج « دوستی با همسایگان»قدرت رسیدن فرانکلین روزولت نیز، با سیاست جدید 

ی سو شرایط بهتری را برای ادامهتفنگداران دریایی را تسریع کرد. این امر از یک
                                                      
4 . spiritual 

5 . Farabudo Marti 
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آورد، و از سوی دیگر ساندینو را در موقعیتی سخت ی رهایی ملی فراهم میمبارزه

د، چرا که شرط صلح او مبتنی بر خروج نیروهای امریکایی بود. او به شرط قرار داده بو

هایش توافق صلح را مشروط به تأمین جانی چریک ۱۹33خود پابرجا ماند و در 

 پذیرفت.

ی نشاندههای دولت دستطور جدی تری سیاست تقویت نهادامریکا همزمان به

متکی شده بود. « گارد ملی»به تقویت نیکاراگوا را در پیش گرفته بود، و بیش از همه 

با خروج نیروهای امریکایی، رهبری گارد ملی به یک سیاستمدار خشن نیکاراگوایی 

واگذار شد. روزی که  6نام آناستازیو سوموزا گارسیاکه در امریکا درس خوانده بود، به

هور جمساندینو به همراه چند نفر از نزدیکانش از مالقات با رئیس ۱۹34در سال 

اتوموبیل او را متوقف کردند، ساندینو را « گارد ملی»گشت، عامالن بازمی« لیبرال»

گارد  هایش به قتل رساندند.ترین ژنرالدستگیر کردند و به همراه دو نفر از برجسته

ملی بالفاصله ارتش ساندینو را غافلگیر کرد و ظرف چند هفته با کشتار وسیع 

 این جنبش ملی و ضد امپریالیسم امریکا را نابود کردند.مبارزین و طرفداران ساندینو 

 خاندان سوموزا یکتاتورید

ی قهوه بود، در امریکا تحصیل و با دختر آناستازیو سوموزا فرزند یک مالک مزرعه

های بسیار ثروتمند نیکاراگوا ازدواج کرد. در بازگشت از امریکا به یکی از خانواده

سرعت در سلسله مراتب حزب لیبرال با زرنگی بهها پیوست، لیبرال ۱۹۲6شورش 

ها ها نزدیک شد و آنپیشرفت کرد، و در دولت لیبرال به وزارت رسید. به امریکایی

های خود یافتند و در گارد ملی مشغول هم او را عامل مناسبی برای پیشبرد سیاست

ی را به او سپرد. کردند. زمانی که امریکا تصمیم به خروج از نیکاراگوا گرفت، گارد مل

زودی گارد ملی را از هر جهت تحت کنترل سوموزا بهمورخان مختلف اشاره دارند که 
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انحصاری خود درآورد و آگاهانه فساد را در آن سازمان رواج داد تا بتواند برای مقامات 

کشتن ساندینو هم  ها را افشا کند.اصلی پرونده داشته باشد و در صورت لزوم آن

ها ضربه زده ها به آنرا در میان گارد ملی افزایش داده بود، چرا که سال محبوبیت او

با اطمینان از قدرت خود  ۱۹36هایش تحقیرشان کرده بود. در وگریزبود و در جنگ

دست به کودتا زد، دولت لیبرال را سرنگون نمود، و با برگذاری یک انتخابات قالبی در 

 جمهور اعالم کرد.خود را رئیس ۱۹37

سال به راه انداخت.  ۱۹مدت سوموزا دیکتاتوری خشن و وحشتناکی را به

ی های سیاسی، سرکوب قاطعانهسیاست او ضمن تظاهر به برقراری یک سلسله آزادی

سو، و حفظ منافع امریکا از سوی طلبانه از یکخواهانه و استقاللهر حرکت ترقی

ی خود و را از طریق اعضای خانوادهنی اصلی او بود که آدیگر بود. گارد ملی پشتوانه

زودی به مافیایی تبدیل شد گارد ملی بهقول واکر تقویت فساد تحت کنترل داشت. به

وی، برای حفظ  کرد.خواری را اداره میی قاچاق، فحشا، و رشوهکه تمام شبکه

نار از حمایت امریکا، نیکاراگوا را پایگاهی برای ضربه زدن به دشمنان امریکا کرد. برک

ی نیکاراگوا و سواحل دو طرف در اختیار امریکا دوران جنگ دوم که تمامی منطقه

کرد، نیکاراگوا به یکی از مراکز ها دریافت میهای زیادی از آنبود و از این بابت پول

های ملی امریکای مرکزی و جنوبی ها و جنبشی مبارزه برعلیه کمونیستعمده

هایش برعلیه دولت مترقی کمک به سازمان سیا در توطئهتبدیل شد، که بارزترین آن 

ی و سرنگونی آن دولت در گواتماال بود. )در مرحله ۱۹۵4در  7 [۲]جاکوبو آربنز

ها در کوبا بود.( با روی کار آمدن ایزنهاور بعدی نیز پایگاه مهم حمله به خلیج خوک

ی اقتصادی مبتنی های توسعهسوموزا برنامهدر امریکا موقعیت سوموزا نیز بهتر شد. 

که امریکا در اغلب کشورهای تحت نفوذش به راه انداخته  بر نظریه مدرنیزاسیون را

جدیدی  دار و قشرهای متوسطی سرمایهبود، نیز به پیش برد، و طی آن طبقه

                                                      
7 . Jacobo Arbenz 
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وجود آمدند. نظیر دیگر کشورها، بخشی از این نیروها پایگاه جدید حمایت رژیم، و به

 ند.گیری مخالفان و مبارزان علیه آن شدساز شکلبخشی دیگر زمینه

ای پایان گرفت. در جریان طور غیرمنتظرهدیکتاتوری سوموزا به ۱۹۵6در 

عنوان یکی از های انتخاباتی، شاعر وطن دوستِ جوانی موفق شد خود را بهفعالیت

جا سوموزا را به گلوله ببندد. مدعوین مهمانی بزرگ به افتخار سوموزا جا زند، و در آن

ی از پسرانش بنام لویس جانشین او شد، و پسر سوموزا چند روز بعد مُرد، اما یک

دیگرش، آناستازیو، که ریاست گارد ملی را از چند سال قبل به عهده داشت، در همان 

 ۱۹۵7در مقام باقی ماند، و با استفاده از فرصت بسیاری از مخالفان را دستگیر کرد. 

 شد.« انتخاب»جمهور عنوان رئیسطور رسمی بهبه 8لویس سوموزا دِبایله

ی امریکا بود به این نتیجه رسیده بود که بدون کردهلویس که او هم تحصیل

با روی کار آمدن جان ای اصالحات، نظام سیاسی موجود پابرجا نخواهد بود. پاره

های دیکتاتوریِ های او مبتنی بر تحمیل اصالحات بر نظامکِنِدی در امریکا و سیاست

های گرفت. تغییر و تحوالت بسیاری در عرصه تحت نفوذ امریکا، اصالحاتی صورت

های بزرگ و اقتصادی و اجتماعی روی داد و رشد خدمات دولتی و گسترش شرکت

کرده، و ی متوسط تحصیلتر مدل مدرنیزاسیون، با رشد سریع طبقهگیری وسیعپی

حق رأی یافته بودند بسته به  ۱۹۵۵زنان که در  گسترش شهرنشینی همراه بود.

های دولتی زنان نیز کردند. سازمانشان فعاالنه در انتخابات شرکت میبقاتیموضع ط

فراهم آمد، اما ی متوسط های شغلی برای زنان طبقهکه فرصتایجاد شدند. با آن

سبب جدی نبودن اصالحات، فرهنگ چنانچه ویکتوریا گُنزالس اشاره دارد، به

های واقعی زنان بود. زنان کارگر نیز مردساالر امریکای التینی کماکان مانع پیشرفت

تدریج بخشی از زنانی که از این اصالحات بهره برده مراتب بدتری داشتند. بهوضع به

                                                      
8 . Luis Somoza Debayle 
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تأثیر دیگر این اصالحات، نظیر دیگر بودند، به صف مخالفان سوموزا پیوستند. 

به توجهی های طبقاتی، رشد یک اقلیت ثروتمند، و بیکشورهای مشابه، تشدید تفاوت

ی سیاسی برای حفظ ظاهر، سوموزا تغییراتی در عرصه روستاها و فقر در شهرها بود.

جمهور ازجمله اعضای در قانون اساسی وارد کرد که از تجدید انتخاب رئیس

سال قدرت او، چند کرد، و در این راه بود که در طول دهاش جلوگیری میخانواده

 ی قلبی مُرد.بر اثر سکته ۱۹67ند. او در جمهور پوشالی ظاهرا بر سر کار آمدرئیس

 9اش آناستازیو سوموزا دبایلهرحمبا مرگ لویس سوموزا، برادر بسیار خشن و بی

های دوران جمهور شد. تکنوکراترئیس ۱۹67با ترتیب دادن یک انتخابات قالبی در 

ی بدون خواربرادرش جای خود را به نظامیان گارد ملی دادند و مجدداً فساد و رشوه

 ۱۹6۹پوشی برقرار شد. به قدرت رسیدن ریچارد نیکسون در امریکا در سال هیچ پرده

نیز موقعیت سوموزا را تقویت کرد. قانون اساسی را باردیگر تغییر داد تا بتواند مجدداً 

در قدرت  ۱۹۸۱شد و قرار بود که تا « انتخاب»مجدداً  ۱۹74شود. در « انتخاب»

 ریخت.هم بماند که اوضاع به

تر آخرین سوموزا حتی بخشی از طبقات حاکم را نیز مراتب عریاندیکتاتوری به

نیز که بخش بزرگی از پایتخت را ویران کرد  ۱۹7۲ی زلزلهی مخالفان راند. به جرگه

کفایتی و دزدی و فساد بود، ی برخورد رژیم نسبت به آن که ترکیبی از بیو نحوه

در  ۱۹74جوانان و زنان را در مقابل رژیم قرار داد. در  ویژهتری از مردم بهبخش بزرگ

ای از العمل به گروگانگیری نزدیکان سوموزا که طی آن رژیم ناچار شد به پارهعکس

های مخالفین ازجمله آزاد کردن چند نفر از رهبران زندانی تن دردهد، خواست

کردند اد که تصور میترین برخوردها گارد ملی را به روستاهایی فرستسوموزا با خشن

ها را قتل عام کرد و آشکارا به زنان اند ، ساکنان آنجا پنهان شدهمبارزین در آن

                                                      
9 . Anastazio Somoza Debayle 
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های رژیم سوموزا توجه جهانیان را نیز جلب کرده ی جنایتکاریتجاوز کردند. آوازه

 بود. حتی صدای رهبری کلیسای کاتولیک هم درآمد.

 

 ۱۹7۹الب و انق ستینیساند یمل بخشییرها یجبهه

های ی علنی سیاسی، گروهبرای مقابله با دیکتاتوری و در غیاب امکان مبارزه

ی ترین آنها جبههمهموجود آمدند و به حرکات چریکی دست زدند. سیاسی مخفی به

، و سیلویو 12، توماس بورخه11بود. کارلوس فونسِکا 10بخش ملی ساندینیسترهایی

بوجود آوردند و تحت تأثیر ساندینو نام او را  ۱۹6۱این تشکل مخفی را در  13ماجورگا

را نیز به  14یکی از بازماندگان ارتش ساندینو، سانتوز لوپِز بر این تشکل نهادند.

، یک «حزب سوسیالیست نیکاراگوا»عضویت دعوت کردند. هر سه نفر اول قبالً عضو 

ته بود و به مسکو رف ۱۹۵7جریان کمونیستی طرفدار مسکو، بودند. فونسکا در سال 

های سخت تحت تأثیر مدل سوسیالیستی شوروی شده بود، اما بعدًا با رد گرایش

حل مسلحانه ، به راه۱۹۵۹رفرمیستی حزب سوسیالیست، تحت تأثیر انقالب کوبا در 

جز ی متوسط و طبقات باال بودند، بهگرایش یافته بود. اکثر رهبران جبهه از طبقه

کرده، خوانده بود. بسیاری از جوانان تحصیلا درسفونسکا که مادرش آشپز بود، ام

ها پیوستند. تعداد زنان بخش ساندینیستی رهاییحتی از طبقات مرفه به جبهه

سرعت در حال رشد بود، طوری که بزودی حدود سی ها هم بهطرفدار ساندینیست

 دادند. ها را زنان تشکیل میی ساندینیستهای جبههدرصد از چریک

                                                      
10 . Sandinista National Liberation Front -FSLN 

11 . Carlos Fonseca 

12 . Tomas Borge 

13 . Silvio Mayorga 

14 . Santos Lopez 
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ی سیاسی این جبهه در مسیر تحوالت خود، آنطور که گَری کل فلسفهطور به

تحت تأثیر چهار جریان قرار داشت: اول مارکسیسم به تعبیر پرووُست اشاره دارد، 

ی انقالب کوبا؛ لنین، هو شی مین، و کارلوس فونسکا؛ دوم سُنت ساندینو؛ سوم تجربه

تری در کل جبهه داشته وزن بیش که کدام جریان. این15بخشو چهارم الهیات رهایی

هایی هم منجر روشن نیست، اما واضح است که جریانات داخلی جبهه که به انشعاب

اند. بسیاری از رهبران تری داشتهها گرایش بیششد، هر کدام به یکی از این دیدگاه

قول یکی از رهبران به. دانستندمی لنینیست –جبهه مشخصاً خود را مارکسیست 

نیست، کاربرد مارکسیسم در شرایط مشخص نیکاراگوا یعنی ساندینیسم. اما ساندی

 ما که نیست این معنی به لنینیسم –تأکید بر این بود که باور داشتن به مارکسیسم 

 .کنیم تقلید را کوبا یا ویتنام شوروی، مدل

های شمال آغاز شد، اما موفقیت چندانی نداشت حرکات چریکی جبهه در جنگل

سرعت به اهمیت کار سیاسی در شهرها پی بردند. با این حال در ان جنبش بهو رهبر

ی در اوایل دههها ی قهرمانیهای فراوان موفقیت چندانی نداشتند. با همهزیر ضربه

عمالً چیز زیادی از جبهه باقی نمانده بود. اکثر رهبران و کادرها یا کشته شده،  ۱۹7۰

جنبش اما در میان دانشجویان طرفداران بسیاری  د.یا در زندان و یا در تبعید بودن

العمل ها اشاره شد و عکسی زلزله و گروگانگیری که قبالً به آنداشت. دو حادثه

های سنگین تر عمالً جبهه را رژیم، اوضاع را دچار تغییر ساخت، هر چند که ضربه

 ۱۹76در  فلج کرده بود. در جریان سرکوب، رهبر اصلی جنبش یعنی فونسِکا نیز

 کشته شد.

جبهه به سه جریان ۱۹77اختالفات درونی شدت گرفت و تا بر اثر این ضربه 

نبرد طوالنی خلقِی »تقسیم شد: یک دسته به رهبری بورخه طرفدار استراتژی 

گرایشِ »به سبک چین و ویتنام بود. جریان دیگری تحت عنوان « محور-روستا

                                                      
15 . Liberation Theology 
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ی کارگر، تقویت ش بر نقش محوری طبقهی شیلی تأکیدتحت تأثیر آلنده« پرولتری

. گرایش دیگر که به دهی اعتصابات و تظاهرات در شهرها بودها و سازمانتشکل

به این نتیجه  17نیز معروف شد، تحت رهبری دانیل و اومبرتو اورتگا 16«جریان سوم»

رسیده بود که زمان آن رسیده که اتحاد عمل تاکتیکی بین تمام مخالفان رژیم 

ی را به ریاست نویسنده« دوازده نفر»نام ای بهزودی کمیته. بهصورت گیرد سوموزا

های وجود آوردند که متشکل از شخصیتبه 18معروف نیکاراگوا سر جیو رامیرز

داران، هنرمندان و مذهبیون بود. این کمیته خواستار مخالف رژیم در میان سرمایه

بخش ملی شد. ی رهاییر جبههاستعفای سوموزا و ایجاد یک دولت موقت با حضو

مارکسیستی در آن مقطع  تر بر گرایشدیگر، کمبر خالف دو جناح « سوم» جناح

ها و های غیر مارکسیست، و کاتولیکتأکید کرد و بسیاری از سوسیالیست

ی گفتهخود جلب کرد. بهها، و طرفداران دموکراسی و عدالت اجتماعی را بهپروتستان

داری مانع اصلی پیشرفت اجتماعی سرمایه»این جناح معتقد بود که لِسلی اندرسون 

، اما بر این باور تأکید داشت که گذار به سوسیالیسم تدریجی است و از یک فاز «است

دیگر نیز  تر از دو جناحکه این جناح جنگندهجالب آن .کنددموکراتیک خلقی گذر می

های های مسلحانه به پادگانحملهاین بخش از جبهه به یک سلسله  ۱۹77در  بود.

چریک با لباس گارد  ۲۵ها، ترین حرکتدر یکی از مهم ۱۹7۸گارد ملی دست زد. در 

نفر از مقامات را گروگان گرفتند،  ۱۵۰۰ملی وارد مقر دولت در قصر ملی شدند و 

هزار دالر غرامت، آزادی چندین زندانی سیاسی، قرائت و انتشار بیانیه  ۵۰۰خواستار 

ها و زندانیان آزاد ها، و تضمین خروج چریکبهه ساندینیست در رادیو و روزنامهج

ها نداشت، اما ای جز پذیرش تحقیرآمیز این خواستشده از کشور شدند. رژیم چاره

                                                      
16 . Terceristas 

17 . Daniel, and Humberto Ortega 

18 . Sergio Ramirez 



 کاراگوایانقالب ن                                                                                          ۵۰

 

هایی ترین حمالت دست زد و بخشآمیز گروگانگیری، به خونینپس از پایان موفقیت

تری از مردم را از خود راند. تاکتیک کار بخش وسیعاز شهر را بمباران کرد، اما با این 

های ایدئولوژیک ای با گرایشجناح سوم، زمینه را برای ایجاد یک جنبش وسیع توده

 مختلف فراهم آورده بود.

کار های مختلفی بهی امریکا تاکتیکنشاندهها در مقابله با رژیم دستساندینیست

ها و مناطق مختلف های وسیع مردمی در محلهنگرفتند که عبارت بود از ایجاد سازما

های جنگل و و جلب حمایت مردم، ایجاد سیستم دفاعی نامتعارف متشکل از گردان

المللی و افشای جنایات امریکا و رژیم در نیکاراگوا، و شهر، تعرض دیپلماتیک بین

 المللی. ها و جریانات مترقی بینجلب حمایت سازمان

سو اکثریت رهبری و تولیک از مسایل دیگر بود. از یکرابطه با کلیسای کا

روحانیون ارشد با رژیم سوموزا نزدیک بودند و آن رژیم هم کاتولیسیسم را مذهب 

ها، که باال از همان آغاز با ساندینیستروحانیون ردهرسمی کشور اعالم کرده بود. 

که پاره ای از رهبران خواند، مخالف بود، با آنمی« خدایانِ کمونیستبی»ها را آن

های ترین پاپبا انتخاب پاپ ژان ل دوم، که یکی از مرتجع جبهه کاتولیک بودند.

ها شد. اما هراندازه ساندینیستتر میدوران معاصر بود، کلیسای کاتولیک هرچه راست

شد، کلیسا موضع کارتر میتر و جنایتیافتند و رژیم خشنتری میمحبوبیت بیش

داد. دلیل دیگرِ تغییر موضع، برخورد اقشار پایینی طلبانه تغییر میخود را فرصت

طور که مایکل بود که با مردم همدردی داشتند. آن« بخشالهیات رهایی»روحانیت و 

ساز رسماً از انقالب حمایت کرد، و زمینه« کلیسای خلقی»دادسوُن اشاره دارد، 

 ای شد که بعد از انقالب نیز شدت گرفت.تفرقه

روی کار آمدن جیمی کارتر در امریکا و شعار حقوق بشر او، سوموزا را تضعیف و 

 که —البی دست راستی در واشنگتن به کارتر  مخالفان رژیم را تقویت کرد.

شدن یک ژورنالیست معروف قطع کرده  کشته از پس را سوموزا به نظامی هایکمک

 سرانجام هم کارتر. است گیریشکل حال در دوم کوبای که آوردمی فشار —بود 
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 کارتر سیاست کل طوربه. دهد وام سوموزا به پول المللیبین صندوق که داد اجازه

ی سیاس پلورالیسم ایجاد خاطربه انقالب از بعد دولت به حتی و بود ترمالیم مراتببه

ها به جنبش السالوادور نیز کمک مالی کرد. اما زمانی که شایع شد ساندینیست

ی بحران اقتصادی اواخر دههها را قطع کرد. دهند، رابطه با ساندینیستیاسلحه م

های مردم را تشدید نیز امکانات رژیم نیکاراگوا را بسیار محدود کرده و نارضایی ۱۹7۰

که قیامی خودجوش در پایتخت و برخی شهرها برپا شد که با آن ۱۹7۸در  کرده بود.

ی بهتری قرار داد. در زمان آن قیام به گفته شدت سرکوب شد، جبهه را در موقعیتبه

سرعت شروع به عضوگیری و داشت، اما به کادر مسلح ۱۵۰پرِووست جبهه تنها 

هر سه گرایشِ جبهه مجدداً وحدت  ۱۹7۹در ماه مارس هزاران نفر را مسلح کرد. 

، که باالترین 19کردند و سه نفر از هر جریان برای تشکیل هیئت رهبریِ نُه نفره

 گذاری و رهبری جبهه بود، تعیین شدند.مرجع سیاست

 هیئت نُه نفره رهبری متشکل از سه نفر از هر سه جناح ساندینیست

  

                                                      
19 . Joint National Directorate 
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ها دهی کرد. در خیابانی نهایی را سازمانجبهه حمله ۱۹7۹در ماه می 

های های گارد ملی هجوم برده شد، و مردم با شادی مجسمهسنگربندی شد، به مقر

را به پایین کشیدند. رهبری ساندینیست دولت موقت اعالم کرد. کارتر که  هاسوموزا

سخت نگران اوضاع بود سعی نمود که دولت موقت گارد ملی را حفظ کند، اما 

زده شده بود سوموزا که از پیشرفت سریع مخالفان وحشتها نپذیرفتند. ساندینیست

ها دالر از کشور فرار کرد و میلیون همراه با تابوت دو دیکتاتور قبلی، پدر و برادرش، و

در غیاب  ی اقامت در امریکا نداد و او به پاراگوئه رفت.به میامی رفت. کارتر به او اجازه

سرعت ازهم پاشید، بسیاری از فرماندهان از کشور گریختند، پاره ای او گارد ملی به

بخش آزادی یدستگیر شدند و یا خود را تسلیم کردند. انقالب به رهبری جبهه

ساندینیست، پس از هجده ماه و کشته شدن بیش از پنجاه هزار نفر، به پیروزی 

رسید. در نوزدهم ماه ژوئیه رهبران انقالب در میان جشن و سرور مردم وارد پایتخت 

 شدند.

 در قدرت هاستینیساند

ی رهبری ساندینیست هدایت امور کل با کسب قدرت سیاسی، هیئت ُنه نفره

در دست گرفت. برای حفظ همبستگی سه جریان ساندینیست از تعیین  کشور را

ها بین این هیئت و نیز جریانات سیاسی خانههای وزارتدبیرکل پرهیز شد، پست

ها بر دیگر تقسیم شد، و دانیل اورتگا به ریاست جمهوری منصوب شد. ساندینیست

ندگان مردم مناطق ی متشکل از نمایخالف سنت احزاب چپ نظام مبتنی بر کنگره

ریزی نکردند، و بعد از چند سال همراه با تجدیدنظرهای سازمانی، یک مختلف را پی

هم نفر را ایجاد کردند، که آن ۱۰۵انتصابی ساندینیست متشکل از « مجمع عمومی»

است که این یک که واضح برای هیئت رهبری داشت. با آن« مشورتی»ی رسماً جنبه

شکل ی دیکتاتوری بهوجه جنبههیچبود، این هیئت به ی سازمانیضعف عمده

در یک دهه که تر اینهای متداول امریکای التین به خود نگرفت. از آن مهم«خونتا»



 ۵3                                                                                              رهنما دیسع

 

 
 

های زیادی با هم داشتند، ها، این سه جریان که اختالفاوج قدرت ساندینیست

اً در سنت تمامی انشعاب نکردند، کسی تصفیه، زندانی یا تیرباران نشد، و این قطع

با این حال تمرکز  نظیر بود.ای یگانه و بیها و در تجارب مختلف چپ تجربهانقالب

های بسیاری را برانگیخت و درستی اعتراضبیش از حد قدرت در دست این هیئت به

این خود در از دست دادن نسبی حمایت مردمی نیز مؤثر بود. ضعف دیگر این هیئت 

که زنان برجسته در میان رغم آنهمگی مرد بودند، به نُه نفره این بود که

های بسیار باالی نظام جدید حضور ها کم نبودند. زنان البته در دیگر ردهساندینیست

 و  ـ ها در سازمان ملل یک زن بود جدی داشتند ـ برای نمونه سفیر ساندینیست

 گیری تصمیم باالی های رده در زنان نقش شد خواهد اشاره که طورهمان تدریجبه

 .یافت افزایش گیریچشم شکلبه

ها هزار نفر به ها از یک جریان کوچک قبل از انقالب، با پیوستن دهساندینیست

ترین جریان سیاسی کشور تبدیل شدند. این جمع وسیع پس از شان به بزرگصفوف

رهبری تصمیم پیروزی انتظار داشت که به عضویت حزب ساندینیست درآید، اما 

با این حال  ای باشد.های حرفهگرفت که حزب به سبک حزب لنینی، حزب کادر

، ۱۹۸۱حزب رو به گسترش گذاشت، و طبق آمار پرِووست، از حدود دو هزار نفر در 

با تغییر اوضاع سیاسی،  ۱۹۹۰رسید. بعداً در  ۱۹۸7به حدود بیست هزار نفر در 

یک حزب انبوه خلقی درآورد. عالوه بر آن، شکل حزب تصمیم گرفت که خود را به

ای که متشکل از نمایندگان ی حزب را نیز برگزار کند، کنگرهتصمیم گرفت که کنگره

 منتخب مردم باشد، و حق تعیین رهبری را نیز داشته باشد.

شان بر سه اصل استوار سیاست کلیها از آغاز اعالم کرده بودند که ساندینیست

، و های خارجییاسی، اقتصاد مختلط، و عدم تعهد به قدرتاست: پلورالیسم س

ها طور که غالب مورخان انقالب نیکاراگوا توافق دارند، هنگامی که ساندینیستهمان

 شان بود.طور جدی راهنمای عملبه قدرت رسیدند، این سه اصل به
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ا بخش رها ارتش رهاییی ساندینیستکه جبههز نظر پلورالیسم سیاسی با آنا

را نداشت، تمامی زیر کنترل داشت و هیچ جریان سیاسی دیگری قدرت مشابه آن

ی امور کشور شریک های ضد سوموزا را نیز در ادارهو دیگر گروه قدرت را تسخیر نکرد

وجود آورد که در واقع نقش به« ی اجراییکمیته»نمود. هیئت رهبری نُه نفره یک 

جز وزیر کشور و وزیر دفاع به این نهاد گزارش به دولت را به عهده گرفت، و تمام وزرا

کار، و یک دادند. در آغاز این کمیته متشکل بود از دو ساندینیست، دو محافظهمی

راستی که ی یک سردبیر دست، بیوه20روشنفکر هوادار ساندینیست. ویولِتا چامورو

ا یکی از برعلیه سوموزا فعالیت کرده بود و پس از قتل شوهرش توسط سوموزا ب

ها ها پیوسته بود ـ و بعداً نقش مهمی در مقابل ساندینیستپسرانش به ساندینیست

های مردمی ـ محلی که در دوران انقالب بازی کرد ـ عضو همین مجمع بود. سازمان

ی دهی کرده بودند، هم پایهها هزار نفر را در خود سازمانوجود آمده بودند و دهبه

 ها مشارکت داشتند.ی امور محلهجدید بودند، و هم در اداره بخشی به نظاممشروعیت

خُرد »گیری شعار جای پیبههای دولتی هوشیارانه ها در دستگاهساندینیست

های قبالً کادر ی کارکنان دولت را به بازگشت به کار دعوت کردند.ها، همهآن« کردن

ی دارانِ بزرگ با تخلیهرمایهبسیار ارشد که همگی از عمال سوموزا بودند، همراه با س

جویی از کارکنان های میلیونی از کشور فرار کرده بودند. سیاست عدم انتقامحساب

وقفه و با کیفیت دولتی که در کشور مانده بودند، سبب شد که خدمات دولتی بی

ها را بهتری ادامه یابد. دولت جدید سیاست عدم تمرکز و تفویض اختیار به شهرداری

 نامبه جدیدی نهاد محلی –های مردمی ش گرفت، و در این راه با کمک سازماندر پی

ج نفر که در مجامع عمومی محل انتخاب پن تا سه از متشکل «شهرداری شورای»

شدند، به وجود آمد. در مقطع بعدی با درس گرفتن از مسایلی که در عمل با آن می

یارات دولتی را به این مناطق مواجه شدند، کشور را به چند منطقه تقسیم و اخت

                                                      
20 . Violeta Chamorro 
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ی ایجاد های کارگری، از اولین اقدامات دولت جدید اجازهواگذار کردند. از نظر تشکل

بود. قانون حقوق و تعهدات شهروندان نیز  21«فدراسیون کارگران ساندینیست»

 تصویب شد.

ایجاد شد و در واقع نقش قوه مقننه را بازی  ۱۹۸۰که در « شورای دولت»

حتی جریانات  ، عمالً با دعوت و شرکت تمامی جریانات سیاسی شکل گرفت.کردمی

جز یک جریان وابسته به سوموزا ـ دعوت به مشارکت در این ضد ساندینیست ـ به

نفر  ۵۱نفر و نهایتاً  3۱کرد، و در آغاز نهاد شدند. هر جریان یک نفر را معرفی می

هاد شد و عالوه بر بررسی و جایگزین این ن« مجلس ملی» ۱۹۸۵عضو داشت. در 

ی های قانونی و ابالغ آن به قوهی طرحتصویب یا رد لوایح دولت، خود حقِ ارائه

های مختلف ترکیبی دموکراتیک ی قضاییه نیز متشکل از دادگاهقوهمجریه را یافت. 

 ها به جریانات مختلف سیاسی گرایش داشتند.داشت و قضات و وکالی دادگاه

م اعدام را لغو کرد و حداکثر محکومیت به سی سال محدود شد. حکومت جدید حک

این قانون حتی هزاران نفر از عمال رژیم گذشته را که در جریان انقالب دستگیر و 

 های ویژه محاکمه شدند، نیز شامل شد.زندانی شده بودند و پس از انقالب در دادگاه

سیتی و توانمندسازی ها سیاست جنترین اقدامات ساندینیستیکی از برجسته

ی سیاسی و چه اقتصادی بود. رهبران ساندینیست به وجود زنان چه در عرصه

ضرورت انقالب »توجه داشتند. توماس بورخه پس از انقالب بر « ماچو»فرهنگ 

ی نقش زنان در های مختلف دربارهبررسی تأکید کرد.« جدید، یک انقالب زنان

ی برابری ها که کماکان در زمینهکمبود انقالب و پس از آن ضمن طرح بسیاری

های برابریجنسیتی در نیکاراگوا، از جمله تداوم فرهنگ خشونت برعلیه زنان و نا

ها، ازجمله های بسیار چشمگیر ساندینیستآورداقتصادی و غیره وجود دارد، به دست

                                                      
21 . CST 
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صادی گیری سیاسی، اجتماعی و اقتهای تصمیمحضور و مشارکت فعال زنان در نهاد

چه که در امروِز نیکاراگوا در مورد نقش زنان شاهدیم چیزی نیست نیز اشاره دارند. آن

طور که هکتور پِرال اشاره ها پس از انقالب. همانهای ساندینیستی سیاستجز نتیجه

کرسی در اشغال زنان بود،  3۹کرسی پارلمان نیکاراگوا،  ۹۲از  ۲۰۱۱دارد، در سال 

در  ۲۰۱4داد. در سال بخش تشکیل میی رهاییها را زنان جبههکه اکثریت غالب آن

اصالحات قانون اساسی مقرر شد که نیمی از کاندیداهای انتخاباتی باید زن باشند. از 

، هشت نفر زن بودند، از جمله وزیر دفاع، ۲۰۱۵هفده وزیرِ دولت ساندینیست در سال 

اکنون نیز نیز زن بودند. همرئیس شهربانی کل کشور، و رئیس دیوان عالی کشور 

همسر دانیل اورتگا است،  22که رُزاریو مورییوجمهور یک زن است. )با آنمعاون رئیس

ای سرشناس ها و رهبران قدیمی ساندینیست و شاعر و نویسندهاما او خود از کادر

 است.(

ش ای را در پیبینانهز نظر اقتصادی دولت جدید تغییرات بسیار اساسی اما واقعا

طور که ژوزف ریچاردی اشاره دارد، سیاست دولت پس از انقالب همان گرفت.

های رفاهی و توزیع ی اقتصادی به همراه گسترش وسیع پروژهبازسازی و توسعه

قول واکر و ِوید اولین مشکل این بود که رژیم ی مالکیت و درآمد بود. اما بهعادالنه

ادل نزدیک به شصت درصد تولید ناخالص قبل بیش از یک و نیم میلیارد دالر ـ مع

دانستند که اگر مسئولیت ها میملی ـ بدهی خارجی باقی گذاشته بود. ساندینیست

داری جهانی هیچ امکان ها را به عهده نگیرند، در نظام حاکم سرمایهاین بدهی

ی ای به امریکا براگذاری نخواهند داشت، و نیز بهانهصادرات، واردات و جلب سرمایه

توانستند مرتبًا اقساط تعرض به نیکاراگوا خواهند داد. با سختی بسیار تا زمانی که می

ها به مذاکره دست ی بازپرداخت آنها پرداخت کردند، و سپس در نحوهاین بدهی

های مالی سیاست جدید مبتنی بر زدند. در مورد تجارت خارجی و جلب کمک

                                                      
22 . Rosario Murillo 
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دیگر کشورهای پیشرفته، و کشورهای در  )بلوک سوسیالیستی، امریکا،« چهارپایه»

ترین تغییر در تجارت خارجی در رابطه با اردوگاه حال توسعه( قرار داده شد. بیش

ویژه شوروی بود که عمالً از صفر درصد قبل از انقالب به حدود سوسیالیستی به

های مالی نیز از سوی این بلوک داده ترین کمکرسید. بزرگ ۱۹۸۵بیست درصد در 

 شد.یم

آغاز »خود را « هدف بلندمدت»شروع شد و  ۱۹۸۰ی توسعه در ولین برنامها

خود را در چهار عرصه « مدتهای کوتاههدف»و « کردن فرایند گذار به سوسیالیسم

بضاعت، ایجاد های مردم کممنظور تأمین نیازتغییر ترکیب تولید به مطرح کرد:

استقرار و دفاع از دولت ساندینیست،  وحدت ملی متشکل از طبقات اجتماعی مختلف،

ای از داخلی و خارجی. برای مقابله با گرسنگی پارهو کسب تعادل اقتصاد کالنِ 

های صادراتی واگذار شده بود، به تولید محصوالت هایی که به کشت و صنعتزمین

هایی که بین دهقانان تقسیم شد، غذایی موردنیاز داخل اختصاص یافت. نیز در زمین

ها را به تولید شان، آندولت با ایجاد انگیزه برای دهقانان و تضمین خرید محصوالت

محصوالت موردنیاز داخل تشویق کرد. یکی از مشکالت بزرگ دولت جدید کمبود 

 طرف، و بیکاری وسیع در شهرها از طرف دیگر بود.نیروی کار در روستا از یک

ای ها کامالً ملی شدند، نیز پارهنکها، باکردنها و اجتماعیکردناز نظر ملی

بود، بخش « اقتصاد مختلط»جا که سیاستِ دولت مبتنی بر صنایع بزرگ. اما از آن

ی امالک خاندان سوموزا نیز کلیه خصوصی با یک سلسله مقرارت دولتی باقی ماند.

مصادره و بین روستاییان توزیع شد. صادرات تحت انحصار دولتی قرار گرفت، و 

 ت سختی برای واردات وضع شد.مقررا

سوادی با اولویت بسیار آغاز شد و جوانان برای سوادآموزی به مبارزه با بی

 ۵۰تر از سه سال بیسوادی از ظرف کمی سرجیو رامیرز، ها رفتند. به گفتهروستا

بسیاری داوطلب نیز از سراسر جهان برای کمک به  درصد کاهش یافت. ۱۲درصد به 
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شدند. آموزش و بهداشت همگانی تضمین شد، و ده درصد بودجه به نیکاراگوا جلب 

، سازمان بهداشت جهانی و سازمان ۱۹۸3پوشش بهداشتی اختصاص یافت. در 

معرفی کردند، و این قطعاً دستاورد بزرگی « کشور مدل بهداشت»یونیسف نیکاراگوا را 

 د.برای یک کشور فقیر و یک دولت انقالبیِ تازه به قدرت رسیده بو

ها های اقتصادی آنها برای برخوردی متعادل، سیاستبا تمام تالِش ساندینیست

ی متوسط روبرو شد. داران و اقشار باالی طبقهبا نارضایی بسیاری از سوی سرمایه

واضح بود که انقالبی که با شرکت طبقات مختلف اجتماعی به پیروزی رسیده، 

تواند میان بردارد، و در بهترین شرایط میتواند یک شبه تضادهای طبقاتی را از نمی

ها را تعدیل کند و انقالب را با توجه به شرایط عینی و ذهنیِ داخلی و خارجی به آن

ها که تعدادی از کشیشبخش روزافزونی از کلیسای کاتولیک نیز، با آن پیش بَرد.

نیز به مخالفت با پیوستند. ویولتا چامورو حتی وارد کابینه شده بودند، به مخالفان می

ی اجرایی تصمیم گرفت که ها برخاسته بود. زمانی که رهبری کمیتهساندینیست

های محالت و های قبلی، نمایندگانی نیز از کمیتهها و اتحادیهعالوه بر شرکت

ی های جدید هم به مجلس راه یابند، دو عضو غیرساندینیست از کمیتهاتحادیه

 اجرایی استعفا دادند.

 یو جنگ داخل کایامر دیجد ی، توطئه«اهاکنتر»

ترین ترین و متعرضبا روی کار آمدن رونالد ریگان، یکی از مرتجع ۱۹۸۱از 

سیاست  های امریکا کاماًل تغییر کرد.رؤسای جمهوری امریکا تا آن زمان، سیاست

های ی جهانی بود، و یکی از شیوهراندن شوروی و جریانات چپ در عرصهریگان عقب

های مخالف امریکا استفاده از نیروهای ارتجاعی و ضد حکومتی و اش با دولتابلهمق

ها بود. این سیاست را در افغانستان با استفاده از تالش برای سرنگونی آن دولت

ها شروع کرده افغانی، آموزش دادن و مسلح کردن آن« مجاهدین»های اسالمی گروه

 ها در پیش گرفت.ولت ساندینیستبود. همین سیاست را برای مقابله با د
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هایی که کارتر تصویب کرده بود، و های اقتصادی، قطع کمکهمزمان با تحریم

دهی نیروهای ضد انقالب، سازمان۱۹۸۱از اوت ها، ممنوع کردن هرگونه وامی از بانک

معروف شدند، « کُنتراها»که به « نیروهای دموکراتیک نیکاراگوا»تحت عنوانِ مضحکِ 

های شد، و امریکا پایگاه عملیات را در کشور هندوراس که از دولتآغاز 

برکنار از افسران ارشدِ دوران سوموزا، با  ی امریکا بوده و هست قرار داد.نشاندهدست

کمک سازمان سیا سربازان مزدور از هندوراس، شیلی و آرژانتین استخدام شدند. 

شغول شده بود، اما توسط یک تیم شخص خود سوموزا قبالً در پاراگوئه به توطئه م

ها پی گیری چریک ساندینیست با همکاری یک چریک مشهور آرژانتینی پس از ماه

 به قتل رسیده بود. ۱۹۸۰در 

بخشی از یک گروه بومی نیکاراگوا نیز به کنتراها پیوست. این سرآغاز یک جنگ 

خود ست را بهداخلی وحشتناک بود که قسمت اعظم امکانات و انرژی دولت ساندینی

های این جنگ داخلی از منابع مختلف اختصاص داد. امریکا برای تأمین هزینه

داران بزرگ نیکاراگوا که به خارج گریخته بودند و ثروت زیادی را استفاده کرد. سرمایه

با خود خارج کرده بودند یکی از این منابع بودند. دولت ریگان از کنگره نیز مرتباً 

ها دالر، و در چند مورد هر بار بیش از ها میلیونکرد و هر بار دهدرخواست کمک می

داد. اسراییل هم که قباًل صد میلیون دالر بودجه به این توطئه تخصیص مییک

های زیادی به سوموزا کرده بود و اسلحه، مهمات، هواپیما، هلیکوپتر به او داده کمک

های کنتراها در نیکاراگوا و جنایتی بود، به کنتراها هم شروع به کمک کرد. آوازه

ی ی امریکا را وادار کرد که در چند مورد بودجهشان کنگرهکشتارهای وحشیانه

 عملیات را تصویب نکند.

ی نشاندهدولت ریگان در جستجوی دیگر منابع مالی به کشورهای ثروتمندِ دست

ک تایمز، از ، و به نقل از جیمز دِفرونزو براساس گزارش نیویورخود متوسل شد

ی بررسی عربستان سعودی و سلطان برونئی برای کنتراها کمک مالی گرفت. کمیته
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مجلس نمایندگان امریکا نیز کشف کرد که برای جنگ داخلی نیکاراگوا دَه میلیون 

ی قاچاقچیان مواد مخدر کلمبیا نیز تأمین مالی شده بود. برخالف انتظار دالر از ناحیه

ها و حذف بسیاری از دلیل تحریمه اوضاع اقتصادی نیکاراگوا بهکسازمان سیا، با آن

ها های رفاهی، همراه با تورم وحشتناک، بسیار خراب شده بود، ساندینیستبرنامه

های کنتراها، مردم قهرمانانه در کنار گریرغم تمام وحشینکردند، و به سقوط

ریگان برای تأمین مالی  ها جنگیدند. با طوالنی شدن جنگ داخلی دولتساندینیست

 تر برای این عملیات به ابتکار بدیعی دست زد.بیش

گیری دنبال گروگاندر اوج جنگ ایران و عراق، و به ۱۹۸۰ی در اواسط دهه

امریکاییان در بیروت توسط شیعیان طرفدار جمهوری اسالمی ایران، شورای امنیت 

تانک و ضد هواپیما را با  های ضدها موشکملی امریکا به امید آزادی گروگان

میلیون دالری که  4۸های چند برابر قیمت بازار به ایران فروخت، و بخشی از قیمت

ها پرداخت شد. فروش سالح به ها پرداخته بود، مخفیانه به کنتراایران برای این سالح

ه آورد کایران از سوی کنگره ممنوع شده بود، و امریکا نیز به دیگر کشورها فشار می

 «کُنترا –ایران »این ماجرا که به از فروش اسلحه به ایران خودداری کنند. برمال شدن 

خاطر محبوبیت ریگان و هایی برای دولت ریگان ایجاد کرد. اما بهدردسر شد، معروف

ی جنگ داخلی نیکاراگوا را برای خواه، او موفق شد ادامهحمایت حزب جمهوری

خواهان اکثریت خود را در سنای امریکا از هوریجم ۱۹۸6ها تضمین کند. در سال

تری کسب کردند. ها اکثریت بزرگدست دادند، و در مجلس نمایندگان هم دموکرات

ها به که فاش شد که ساندینیستکنگره کمک به کنتراها را ممنوع کرد، اما پس از آن

از سر گرفته های مالی کنند، کمکی فارابوندو مارتی در السالوادور کمک میجبهه

رغم فلج کردن اقتصاد نیکاراگوا و کشتار ی ترفندها و به[ با این حال، با همه3شد.]

ی دو بسیاری از مردم و نیروهای ساندینیست، ریگان نتوانست در طول هشت ساله

ها دست ی ریاست جمهوری خود به هدف اصلی یعنی سرنگونی ساندینیستدوره

 یابد.
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ا حدود سی هزار نفر را به کُشتن داد. دولت جنگ داخلی تحمیلی امریک

ناچار درصد باالیی افزایش سربازان مزدور کنترا، بهساندینیست در مقابله با نیروی روبه

های بسیج ساله را به سربازی احضار کرده بود، تا همراه واحد ۱6از جمعیت باالی 

پیاپی کنترا به مزارع کاهش نیروی کار و حمالت مردمی با کنترا به مقابله پردازند. 

ها، تولید کشاورزی و صنعتی را سخت دچار مشکل کرده قهوه و صنایع و زیرساخت

گذاری کرده بود. نیکاراگوا به دادگاه سازمان سیا نیز رأسًا بنادر نیکاراگوا را مین بود.

 المللی شکایت کرد، و دادگاه به نفع نیکاراگوا رأی داد و از امریکا خواستجنایی بین

گذاری و حمایت از کنتراها دست بردارد و به نیکاراگوا خسارت دهد، اما که از مین

شد، امریکا به رأی دادگاه اعتنا نکرد. قسمت اعظم بودجه صرف خرید اسلحه می

کردند، و خدمات رفاهی به حداقل رسیده ها و مدارس حمله میها به بیمارستانکنترا

ها ای سیاسی نیز لطمه زده بود. ساندینیستهبود. جنگ و شرایط سخت به آزادی

ی شیلی و جنایتی که بر آلنده رفت، در تأکید داشتند که نخواهند گذاشت تجربه

ها اکثریت مردم نیکاراگوا به رغم تمام این سختینیکاراگوا تکرار شود. به

 های کوبا و اردوگاه شوروی نیز تا حدودیها وفادار مانده بودند. کمکساندینیست

طور که جیمز کاکرافت اشاره دارد شوروی داد. آنها را کاهش میفشار بر ساندینیست

کرد. ساالنه حدود چهارصد میلیون دالر به نیکاراگوا کمک می ۱۹۸۰ی در اواخر دهه

فرستاد، و در چند مورد نیروی دریایی امریکا سعی نفت و گندم نیز برای نیکاراگوا می

باربر شوروی جلوگیری کند. باید توجه داشت این  هایکرد که از ورود کشتی

کشید و های آخر را میها خود نفسهای شوروی در شرایطی بود که در آن سالکمک

 گورباچف مشغول مذاکره با ریگان هم بود.

با روی کار آمدن جورج بوش اول دولت امریکا به این نتیجه رسیده بود که با 

ی ها را سرنگون کند و همزمان با ادامهنیستتواند ساندیهای نظامی نمیحرکت

فشارها، سیاست جدیدی را در پیش گرفت که بر بر انتخابات تأکید داشت. 
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ها با شهامتِ بسیار و برای حفظ دستاوردهای انقالب، در حالی که ساندینیست

دانستند به خاطر نُه سال جنگ داخلی و از دست رفتن بسیاری خدمات دولتی، می

ت در انتخابات را دارند، با برگزاری یک انتخابات با نظارت سازمان ملل و شانس شکس

انتخابات آزاد برگزار  ۱۹۸4حضور جیمی کارترموافقت کردند. )قباًل پس از انقالب، در 

ها با شصت درصد آرا پیروز شده بودند، و دانیل اورتگا به شده بود و ساندینیست

 به معاونت او منصوب شده بود.( ریاست جمهوری انتخاب و سرجیو رامیرز

ها متشکل با تالش امریکا ائتالفی از جریانات مخالف ساندینیست۱۹۸۹از اواخر 

از چهارده جریان مختلف، از راست افراطی گرفته تا راست میانه، چپ میانه، و چپ 

درصد رای  44ها درصد رای، و ساندینیست ۵۵ائتالف راست  .افراطی، به وجود آمد

و ویولِتا چامورو، همان که شوهرش را سوموزا کشته بود و خود پس از انقالب  ،آوردند

گیری کرده بود، در مقابل ی اجرایی دولت ساندینیست شده و بعد کنارهعضو کمیته

پرزیدنت اورتگا دولت  ۱۹۹۰در آوریل دانیل اورتگا به ریاست جمهوری انتخاب شد. 

. این نیز در تجارب انقالبی جهان رویداد جمهور جدید دادآرامی تحویل رئیسرا به

که چامورو برادر اورتگا را به ریاست نیروهای مسلح منصوب جالب آن نظیری بود.بی

ادامه داد. تحت « از پایین»ی پارلمان به مبارزه عنوان نمایندهکرد، و خود اورتگا به

ار گذاشته شد، اما فشار راست در داخل و در امریکا، برادر اورتگا از ریاست ارتش کن

 یک ساندینیست دیگر جایگزین او شد.

کردن های نو لیبرالی و خصوصیگیری سیاستچامورو بسیار محبوب بود، اما پی

یک  ۱۹۹7در  وجود آورد.ها و اعتصابات زیادی را بههای اقتصادی، نارضایینهاد

شانس مجدد  تر شدن اوضاع،کار دیگر به ریاست جمهوری رسید، و با خرابمحافظه

تر شد. اما با روی کار آمدن جرج دبلیو بوش و اورتگا برای ریاست جمهوری بیش

ی جنگ دیگر با امریکا، یک رهبر ماجرای یازدهم سپتامبر، مردم از ترس یک دوره

 به ریاست جمهوری بر گزیدند. ۲۰۰۱کونترا را در انتخابات سال 
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ی هدرصد آرا برند 6۰یش از ها و اورتگا با ب، مجددًا ساندینیست۲۰۰6در 

نیز باز  ۲۰۱۱انتخابات شدند و اورتگا به ریاست جمهوری رسید. در انتخابات 

درصد به پیروزی رسیدند. مجدداً در انتخابات  6۲ها و اورتگا با بیش از ساندینیست

چه که بررسی آندرصد آرا در قدرت ماندند.  7۲ها و اورتگا با ساندینیست ۲۰۱6

ی حاضر نیست، چرا که تأکید بر بررسی و ی نوشتهگذرد وظیفهنیکاراگوا میامروز در 

توان گفت که در بازگشت به قدرت طور خالصه میتحلیل انقالب نیکاراگوا است. به

های زیادی با جریانات راست و کلیسای کاتولیک سو سازشها از یکساندینیست

المللی پول و دیگر نهادهای ینخاطر گرفتن وام از صندوق بکردند، از جمله به

های نولیبرالی را دنبال کردند، یا در رابطه با ی جهانی، بخشی از سیاستسرمایه

کلیسا از ممنوع کردن سقط جنین حمایت کردند. اما از سوی دیگر کماکان 

دهند، و با خواهانه، آموزش و بهداشت مجانی و غیره را ادامه میهای عدالتسیاست

مراتب بهتر از دیگر های سیاسی، وضعیتی بهدموکراتیک و آزادی حفظ یک نظام

اند. کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی برای مردم رنجدیده نیکاراگوا به وجود آورده

ها با برداشتن محدودیت قانونی که ساندینیستی خوبی نیست )البته این نشانه

هم برگزیدند و بخشی از جمهور، اورتگا را سه بار پشت سرتجدید انتخاب رئیس

اپوزیسیون نیز انتخابات را تحریم کرده بود.( از نظر سیاست خارجی نیز نیکاراگوا در 

ی کشورهای مترقی است و با کوبا، ونزوئال، و بولیوی بسیار نزدیک است. مادام جرگه

ـ های امریکا بوده که ونزوئال دچار بحران نشده بود ـ که آن هم عمدتاً بر اثر توطئه

خاطر کرد. همچنین بههای فراوانی به بازسازی نیکاراگوا میچاوز کمک

هاست که نیکاراگوا پس از نزدیک به چهارصد سال امروز کشور کاماًل ساندینیست

ی آشکار امریکا انقالب خاطر مداخلهاست که بهمستقلی است. با این حال واضح 

 .نیکاراگوا نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد
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ها مانع طور خالصه، مبارزه قهرمانانه مردم نیکاراگوا تحت رهبری ساندینیستبه

از آن شد که امپریالیسم امریکا بتواند نظیر دیگر کشورهای امریکای مرکزی نیکاراگوا 

های ی خود حفظ کند. اگر مداخلهتحت سلطه« جمهوری موز فروش»را همچون یک 

تری باشد. امریکا مراتب موفقتوانست امروز کشور بهمیمخرب امریکا نبود، نیکاراگوا 

های مردم نیکاراگوا در طول قرن بیستم ضربه زد و هر صدای به تمامی جنبش

خواهی و دموکراسی را خفه کرد: دولت استقالل طلبِ خوزه سانتوس استقالل، آزادی

یی دولت با فرستادن تفنگداران دریا ۱۹۱۲سرنگون کرد؛ در  ۱۹۰۹زالیا را در 

 ۱۹34ی اعدام سپرد؛ در بنجامین زِلِدُن را ساقط کرد و این رهبر ملی را به جوخه

خواهی اش، سوموزا، اگوستو سزار ساندینو، رهبر بزرگ استقاللدیکتاتور دست نشانده

که با قرارداد صلح موافقت کرده بود، به قتل رساند و ارتش او را نابود کرد؛ و را، با آن

ها نی که امریکا دیگر نتوانست از وقوع انقالب به رهبری ساندینیستزما ۱۹7۹در 

کارگیری سربازان مزدور جنگ داخلی وحشتناکی را بر علیه آن جلوگیری کند، با به

 به راه انداخت.

 ی های قرن بیستم در برابر سلطهنقالب نیکاراگوا نظیر بسیاری از دیگر انقالبا

 کننده داشت.آن نقش تعیینگیری جی در شکلخارجی به وقوع پیوست و عامل خار

بود، با تغییر  ۱۹7۹ساز انقالب همان عامل خارجی، حکومت امریکا، که زمینه

سیاست در پیروزی انقالب نقش داشت. به روی کار آمدن جیمی کارتر موقعیت 

 طور غیر مستقیم به انقالبیون کمک کرد. باز تغییردیکتاتوری سوموزا را تضعیف و به

سیاست همان حکومت و با روی کار آمدن رونالد ریگان، عامل مهمی در شکست 

 انقالبیون شد و مسیر انقالب را تغییر داد.

 های را از دیگر انقالبفردی داشت که آنهای منحصربهنقالب نیکاراگوا ویژگیا

 کرد:قرن بیستم متمایز می
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های سیعی را با گرایشها طیف وانقالبیون چپ نظیر دیگر انقالبکه ـ با آن

 محور، –زمانی که دو گرایشِ طرفدار انقالب دهقانیِ روستا مختلف تشکیل می دادند، 

 رسیدند نتیجه این به محور -شهر کارگریِ جنبش و پرولتری انقالب طرفدار گرایش و

 رژیم ضد طبقات و اقشار و سیاسی جریانات تمام وحدت بر که ـ «سوم» گرایش که

درستی را در پیش گرفته، با آن جریان مجددًا وحدت کردند، و  راه ـ کردمی تأکید

 ها تقسیم شد.طور مساوی بین آنبخش بهی رهاییرهبری جبهه

ها نظررغم اختالفرهبری جبهه در طول یازده سالی که در قدرت بود، بهـ 

دانی نشد. ی دیگر را خائن نخواند، و کسی اعدام یا زنای آن دستهانشعاب نکرد، دسته

« بلشویک»ها اقلیت و اکثریتی وجود داشت، رهبری به که در عمل و در تصمیمبا آن

و جز آن، که یکی از عوامل نابودی دیگر « اکثریتی»و « اقلیتی»، «منشویک»و 

 نظیر انقالب نیکاراگوا بود.های بیهای جهان بود، تقسیم نشد. و این از ویژگیانقالب

ها باور و تأکید رهبران انقالب به دموکراسی، نه تنها در از مهم ترین ویژگیـ 

زمانی که با پشتوانه قوی مردمی و ارتش آزادی  حرف و روی کاغذ بلکه در عمل بود.

بخش قدرت سیاسی را گرفتند، و در حالی که هیچ یک از دیگر نیروهای سیاسی 

حتی مخالفان خود را امکان رقابت با آنها را نداشتند، تقریبا تمامی این جریانات و 

ها واگذار شد، و در ها به آنخانهای از وزارتدعوت به مشارکت در دولت کردند. پاره

ی قضاییه گذاری جدید، هر جریان سیاسی یک نفر نماینده داشت. در قوهنهاد قانون

ها یا هواداران دیگر نیز هم قضات و وکالی ساندینیست فعال بودند و هم وابسته

یاسی. زمانی هم که پس از جنگ داخلی تحمیل شده در انتخابات باختند، جریانات س

عنوان بزرگترین جریان اپوزیسیون در پارلمان و قدرت را به آرامی تحویل دادند، و به

بیرون آن به فعالیت ادامه دادند. همین احترام به دموکراسی بود که زمانی که پس از 

ت پیروز شدند، جریان راست هم بدون توسل سال در اپوزیسیون بودن در انتخابا ۱۹

 به کودتا قدرت را تحویل داد.
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های اقتصادی، و ها، نداشتن توهم در چگونگی پیشبرد سیاستاز دیگر ویژگیـ 

 بخش یک حرکت بسیار رادیکالِی رهاییکه جبههبینی رهبران انقالب بود. با آنواقع

ا پیش برده بود، رهبران سوسیالیست و گرا رانقالبی و نه یک حرکت اصالحی و تدریج

 در سوسیالیسم یبالواسطه استقرار که دانستندمی جنبش لنینیست –مارکسیست 

رو برخالف دیگر از این .دارد نیاز طوالنی فازی از گذار به و نیست عملی نیکاراگوا

نظیر  ها را ملی و اجتماعی نکردند، وی مالکیتهای سوسیالیستی بالفاصله همهانقالب

نشینی کرده و سیاست را عوض کنند. دستگاه دولت را نیز ها ناچار نشدند عقبآن

ها را به همکاری های مختلف آننکردند و با دادن فرصت به کارکنان واحد« خُرد»

 تشویق کردند و خدمات دولتی بدون انقطاع ادامه یافت.

  گی و غول امپریالیستی امریکا و در همسای« حیاط خلوت»حضور در

ها و میزان ی امریکا، در تعیین سیاستنشاندههای دستای از دولتی پارهمحاصره

تأثیر نبود. وجود کشورهای اردوگاه سوسیالیستی رادیکالیسم دولت پس از انقالب بی

ویژه شوروی تا زمانی که وجود داشت و نیز کوبا، تا حدود معینی از فشارها به

ها جا که با شکست ساندینیست، از آن۱۹۹۰ی ل دههسقوط شوروی از اوای کاست.می

همزمان بود، تأثیری بر دولت ساندینیست نداشت. اما در بازگشت  ۱۹۹۰در انتخابات 

ها خود را تنهاتر یافتند، چرا که در واقع تنها چهار ساندینیست ۲۰۰6به قدرت در 

نولیبرالی عمل  کردند خارج از سیاست و ایدئولوژیدولتِ چپ و مترقی که سعی می

کنند، یعنی ونزوئال، کوبا، بولیوی، و اکوادور، و تا حدودی السالوادور باقی مانده بودند. 

های مالی هوگو چاوز تا زمانی که وضع اقتصادی ونزوئال خوب بود، در این میان کمک

 ی دولت ساندینیست ایفا کرد.خواهانههای عدالتنقش بسیار مهمی در تأمین برنامه

 ها توجیه یا نادیده که خطاهای آنرزیابی شرایط امروز نیکاراگوا، بی آندر ا

گرفته شوند، باید مسیر بسیار پیچیده و مشکلی را که طی کردند در نظر گرفت: از 

در قدرت بودند، حدود ده  ۱۹7۹یازده سالی که پس از انقالبی سخت و خونین در 

میلی امریکا گذراندند. پس از ـ در جنگ داخلی تح ۱۹۸۹تا  ۱۹۸۱سالش را ـ از 
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ـ را در نقش اپوزیسیون و در  ۲۰۰6تا  ۱۹۹۰شکست در انتخابات، شانزده سال ـ از 

های اقتصادی نولیبرالیِ جریانات راست بسیاری از دستاوردهای شرایطی که سیاست

 ۲۰۰6های بازگشت به قدرت ـ از انقالب را نابود یا تضعیف کرد، قرار گرفتند. در سال

اند، و باید دید که تا چه حد خواهند توانست با توجه های زیادی داشتهنشینیعقبـ 

ی به شرایط عینی و ذهنی داخلی و خارجی در جهت هدف استراتژیکِ اعالم شده

 خود، یعنی آغاز کردن گذار به سوسیالیسم گام بردارند و یا از آن فاصله بگیرند.
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 هانوشتیپ

[ فارابوندو مارتی )با خوزه مارتی شاعر و فیلسوف بزرگ کوبایی اشتباه نشود( رهبر ۱]

 کودتای یک با .کرد هدایت را السالوادور بومیان –های السالوادر بود که قیام بزرگ دهقانان کمونیست

 بشدت را قیام این امریکا حمایت با جدید جمهوررئیس مردم، منتخب دولت علیه بر راستیدست

دستگیر و پس از یک  را مارتی شدند، کشته طرفدارنش از نفر هزار هاده آنکه از پس و کرد سرکوب

ها همکاری ندینیستمحاکمه سریع و نمایشی اعدام نمود. بعدا جنبش چپ السالوادور که با جنبش سا

 کرد نام او را بر جبهه و نهایتًا حزب خود نهاد.می

بود که با  ۱۹۵4تا  ۱۹۵۱جمهور منتخب و مترقی گواتماال از سال [ جاکوبو آربنز، رییس۲]

هایی را که غصب کرده و تحت کشت نبرده امریکا درافتاد و زمین« یونایتد فروت»شرکت استعماری 

قانان تقسیم کرد. وی همچنین از اعتصاب کارگران آن شرکت حمایت کرد. آن بود، مصادره و بین ده

جمهور جدید امریکا و مقامات نزدیک به او جمهوررئیسشرکت نیز با نزدیکی که با ایزنهاور رئیس

سازمان سیا دومین کودتای موفق خود را  ۱۹۵4ی سرنگونی او را فراهم آورد. در سال داشت، زمینه

در ایران( اجرا کرد، و آربنز برای جلوگیری از  ۱۹۵3مرداد بر علیه دکتر مصدق در  ۲۸ی )بعد از کودتا

دری کشیدند، و مدام در معرض ها دربهاش در تبعید سالریزی تبعید را پذیرفت. او و خانوادهخون

ست آن های سازمان سیا قرار داشتند. آربنز برای مدتی به اروگوئه رفت و به حزب کمونیپراکنیدروغ

هاوانا رفت، اما سر انجام به مکزیک کشور پیوست. پس از انقالب کوبا به دعوت فیدل کاسترو به
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در گذشت. )قابل توجه است که دولت گواتماال امروز  ۱۹7۱بازگشت و بر اثر افسردگی و بیماری در 

ز همین رو در های امپریالیسم امریکا است، انشاندهو یکی از دست« جمهوری موزفروش»کماکان یک 

گیری اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در محکوم کردن تصمیم دولت ترامپ مبنی بر انتقال رأی

ی دیگر نشاندهجز خود امریکا و اسرائیل، گواتماال و هندوراس ـ یک دستسفارت امریکا به اورشلیم، به

 !ی گمنام رأی منفی دادندـ تنها کشورهایی بودند که همراه با چند جزیره

ها به جنبش السالوادور که همزمان به دالیل مشابه در جنگ [ واقعیتی است که ساندینیست3]

که در اولین زیرنویس به آن اشاره « بخش فارابوندو مارتیجنبش رهایی»کردند. داخلی بود کمک می

 در و شد تشکیل لنینیست –از وحدت پنج گروه چریکی سوسیالیست و مارکسیست  ۱۹۸۰شد، در 

. کرد ایفا امریکا ینشاندهدست دیکتاتوری علیه بر مهمی نقش( ۹۲-۱۹7۹) السالوادور داخلی گجن

 نیست، بخشآزادی یجبهه شکست به قادر السالوادور حکومت که شد متوجه امریکا که زمانی

جبهه با توافق به خلع سالح تبدیل به یک حزب سیاسی شد،  ۱۹۹۲داد، و در پیشنهاد مذاکرات صلح 

نیز کاندیدای مورد حمایت این جبهه به  ۲۰۰۹هم اکنون بزرگترین حزب السالوادور است. در سال  و

 ریاست جمهوری رسید.
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بار دیگر در ایران شاهد موجی از اعتراضات هستیم. در آقای بیات، یک

 اندیشید؟های معترضان چه میمورد ویژگی

که از منظر مقیاس  رسدتوفان آخرین اعتراضات اجتماعی در ایران، به نظر می

تر است. اتفاقی که در کننده و گستردهتقریباً خیره 1388نسبت به جنبش سبز سال 

ها، مسکن، روزهای اخیر روی داد، طغیان فرودستان در برابر شرایط اشتغال، قیمت

کاران، دیدگان، بیزیست و گرانی است ـ منظور از فرودستان نیز ستم محیط

درآمدی است که هم های کمکشان و گروهکارگران، زحمتهای فاقدامنیت، گروه

ها را در اختیار بازار آزاد قرار گرا سرنوشت آنطلب و هم اصولهای اصالحدولت

 اند.های اقتصادی متضرر شدهاند و از سیاستداده

هدف بودن های جریان رسمی، بحث بر سر بیبار دیگر در محیط

ها و تشبیه معترضان به تب بودن آن معترضان، غیرعقالنی و غیرسیاسی

تر در قالب تندی است که به سرعت از پا خواهند نشست، چیزی که پیش

 شاهدش بودیم.« خیابان عربی»پردازی بر سر مفهوم

 هستیم، فرودستان تخریب شاهد متوسط طبقات و ثروتمندان جانب از بله، 

 چاره راه آخرین استسی در خشونت به توسل که نیستند متوجه فرودستان گویی

 طبقات میان در کنونی اجتماعی اعتراضات با رابطه در که است این ماجرا اصل. است

گذاری کسانی است که در زمان دارد که ناشی از فاصله وجود انشقاقی متوسط،

 ای واقعی است.جنبش سبز تقریباً فعال بودند. این مسئله

فریب »وز اول اعتراضات بر از طرف دیگر هم، کسانی وجود دارند که از ر

 اند. تأکید کرده« امپریالیستی
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هایی مثل دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان سعودی، و شخصیت

خود را وارد « تغییر رژیم»طلبان ایرانی که سعی دارند به زور مطالبات سلطنت

ام فرودستان را های مردم کنند، در واقع عناصری هستند که این قیمطالبات توده

اعتبار کردن خود آورند. این وضعیت تنها محدود به بیتر کرده و دخلش را میپیچیده

شود تا با ادعای کمک گرفتن از ای میشود بلکه در عین حال بهانهجنبش نمی

به آزار و اذیت معترضان بپردازند. واقعیت این است که مسلماً « نیروهای خارجی»

ثبات کردن نظام اسالمی هستند اما این موضوع ار بینیروهای خارجی خواست

 دست ندارد.ها و مطالبات مشروع معترضان تهیترین ارتباطی با شکایتکوچک

توانیم از چپ ایران سخن ی عملی آیا میامروزه در چهارچوب مبارزه

 ها حضور دارد؟بگوییم؟ چپی که در خیابان

کنشگران چپ بسیارند که بخش  انددر میان کسانی که به معترضان پیوسته

ها نیز اکنون شوند. در واقع، بخش اعظمی از آنها شامل دانشجویان میبزرگی از آن

ها تقریباً محدود است. این وضعیت، به اند. اما به تعبیر کلی، شمار چپدهبازداشت ش

ها گروه ی انقالب دههیچ ترتیب شبیه به دورانی نیست که در روزهای اولیه

 ها در خیابان بودند.سوسیالیستی و صدها هزار نفر از حامیان آن

اضات ها در این اعترتوانیم بگوییم که به طور کلی تأثیر چپپس می

 محدود است؟

طور که در بسیاری دیگر از نقاط جهان هم شاهدش هستیم، در ایران نیز همان

اند. این های بسیار کمی باقی ماندهنیروهای چپ تقریبًا ضعیف هستند و سازمان

های نولیبرالی پیوسته آمیز است چرا که دقیقاً در روزهایی که سیاستوضعیتی طعنه

ها نیز به طور کلی اهمیت چندانی برای زندگی ومتدر حال اجرا هستند و حک
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ها فرودست قائل نیستند، نیاز به بسیج و سازماندهی در جهت یک جنبش میلیون

 شود.سوسیالیستی دموکراتیک بیش از پیش احساس می

ها حضور نداشته باشد یا تا جایی که اگر چپ به طور کلی در خیابان

داشته باشد، نقش گروهی که به  ایم، حضوری بسیار ضعیفشاهدش بوده

 هستند در این اعتراضات چیست؟ 1«اصطالح شهروندبه»تعبیر شما 

روشن است که هنوز اطالعاتی در این مورد که جمعیت معترضان مربوط به کدام 

شود در دست نیست. برای پی بردن به این موضوع، نیاز به انجام ها میبخش

طور کلی چیزی بگویم، شاهد آنیم که بخواهم بهتر است. اما اگر هایی جامعپژوهش

های فاقد امنیت و کارگران تشکیل ترکیب معترضان در خیابان از فرودستان، گروه

تر از گیرشدگان کمدرصد دست 90شده است. بخش بزرگی از معترضان را جوانان )

ها( و اکثراً هم سال سن دارند(، مردان، ساکنان شهرهای کوچک )شهرستان 25

 دهند.افرادی باسواد تشکیل می

دیده به چه ترتیب های قومی ستمبسیار خب، وضعیت زنان و گروه

 است؟ چه نقشی در اعتراضات دارند؟

بار مانع از شوند. شاید بعضی وقایع خشونتزنان در خیابان چندان دیده نمی

ت این شوند. در واقع، مشارکپیوستن زنان، سالمندان یا کودکان به اعتراضات می

ها از منظر قدرت جنبش اعتراضی بسیار حائز اهمیت است. این واقعیت که گروه

اند حاکی از این است که شهر کوچک گسترش یافته 100اعتراضات به بیش از 

ها و اعراب نیز در این های قومی و زبانی از قبیل لرها، ترکهایی از اقلیتبخش

 اند.جنبش اعتراضی نقش داشته

                                                      
1 . sözde vatandaş 
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 توضیح مترجم:

[ 2[ استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه نیواسکول نیویورک و اندرو آراتو،]1نانسی فریزر]

ی انتخابات قدیمی، در میانهوگو میان این دو همکار ست. گفتشناسی در همان دانشگاه ااستاد جامعه

حزبی با پیشین ریاست جمهوری آمریکا درگرفته؛ یعنی زمانی که سندرز نتوانست در رقابت درون

ی سیاسی حزبی و هیالری کلینتون، آرای الزم را کسب کند و از آن سو، دونالد ترامپ بدون پیشینه

 .شد هادموکرات پرنفوذ نامزد یبرق انتخابات ی«پدیده» عنوانبه با رفتار و گفتار جنجالی، 

جا، ی آن مشخص شده و هم تا اینسال از آن انتخابات گذشته، طبعًا هم نتیجهاکنون که یک

رسد مسائل و ی آمریکا و جهان. با وجود این، به نظر میبرخی از تبعات پیروزی ترامپ برای جامعه

وگوی انتقادی به صرند؛ این گفتمعا« ما»شود همچنان با نکاتی که در این مباحثه طرح می

 شود.هایی مهم تکرار میهایی دیگر، البته با تفاوتها و مکاناشاره دارد که انگار در زمان« موقعیتی»

[ 3وگو با یک هابرماسی دیگر یعنی اکسل هونث،]تر از بحث با آراتو، در گفتفریزر دو دهه قبل

رفته خته بود؛ تغییراتی در سیاست و اقتصاد که رفتهشود پردابه مسائلی که در این مباحثه طرح می

های اجتماعی بازی [ و نقش و مسئولیتی که دولت در این مورد باید نسبت به گروه4بحث بازتوزیع]

[ در جهانی مبتنی بر تکثر فرهنگی، 5کند، از دستورکار خارج شده و موضوعات مرتبط با بازشناسی]

 شوند.اعی جدید بدل میهای اجتمترین آرمان جنبشبه مهم

ترین مفهوم بازشناسی با هگل به مفهومی اساسی در فلسفه و سیاست بدل شد. صریح

ی کتاب پدیدارشناسی روح ارائه شده؛ در بندی هگل از این مفهوم در بخش خدایگان و بندهصورت

ود. خدایگان از کار شمبارزه تا پای جان میان دو خودآگاهی، خدایگان پیروز، و مغلوب بدل به بنده می

شدن توسط بنده در مقام شناختهبرد اما این برایش کافی نیست؛ او محتاج به رسمیتبنده بهره می

ی نابرابر، او محکوم است که توانایی بنده در رو برای بازشناسی این رابطهخدایگانی است. ازاین

فهوم گسترش داد و شاگردش، اکسل اش را حول این مبازشناسی را تصدیق کند. هابرماس بعدتر نظریه

 [6به مفهومی کلیدی مبّدل ساخت.]« مبارزه برای بازشناسایی»هونث، این مقوله را در کتابش، 

ای در جوامع های حاشیهشدن گروهشناختهمراد فریزر از بازشناسی، همین خواسِت به رسمیت

قومیتی، مذهبی، جنسیتی. از های خاص نژادی، معاصر است و حاصلش سیاستی است مبتنی بر هویت

ها برای بازشناسی بدون امکان بازتوزیع و پیوندی که به شکل تاریخی میان نظر فریزر تقالّی جنبش

سازی برقرارشده نتایج شومی خواهد داشت که او در طول مباحثه به این روند با جریان جهانی بازاری

 کند.ها اشاره میآن
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تر گرایانه از ماجرای انتخابات. او بیشبتنی است بر تحلیلی عملتر مدر مقابل، بحث آراتو، بیش

بر خطر جهانی برآمدن پوپولیسمِ راست و چپ، چه از نوع بازارآزادی و چه حامی عدالت اجتماعی، 

کند که با تمام توان باید مقابلش ایستاد. برای او ماجرا عمدتًا سیاسی است و خطر اصلی، تأکید می

اند. هر اندازه تند که همچون تهدیدی جهانی علیه آزادی و دموکراسی ظاهر شدههایی هسپوپولیست

کند تا برای نشان دادن ارتباط میان برآمدن انواع پوپولیسم و وگو، فریزر تالش میکه در طول گفت

 هایی برقرار سازد، آراتو ظاهراً های اجتماعی آزادیخواه میانجیفاشیسم با اقتصاد بازار آزاد و جنبش

هایی تمایلی ندارد. و البته در ادامه، منطق وربطداند، به برقراری چنین خطتر میچون خطر را فوری

فاشیستی کند. فریزر به شرایط برآمدن ترامپ یا هرنوع جریان شبهتبیین تاریخی فریزر را نیز رد می

 کند.ی حساس کنونی تأکید میپردازد، و آراتو به خطیر بودن لحظهمی

 نگریم،می سرپشت به آن از و داریم قرار آن در اکنون که موقعیتی اندازچشم از حاال ماالً احت 

ی ما، شایستگی های زمانهت و سنجید که کدام موضع برای توضیح پیچیدگینشس داوری به بتوان

 [7تری داشته است.]تحلیلی بیش

 

با هم وست اورموند ماساچ ی قبل دروگویی که هفته: نانسی در گفتآراتو

طور داشتیم، چیزی گفتی که تکانم داد. اگر منظورت را درست فهمیده باشم، این

خاطر ادعاها و بدترین چیز در مورد انتخابات اخیر آمریکا این است که به»گفتی که 

شده، داریم آن مسائل دروپیکر ترامپ و حمالتی که به این ادعاها معطوف اظهارات بی

گیریم که با نامزدی ترامپ، و پیش از او، با نامزدی نادیده می تمامیای را بهاصلی

توانی خطوط اصلی منظورت را درست متوجه شدم؟ می« سندرز مطرح شده بودند.

 این مسائل را برایمان بازگو کنی؟

چه تکانم داد، تقابل شدیدی است میان : بله. دقیقاً لُبّ مطلبم را گرفتی.آنفریزر

ی نولیبرال را به انگاشتهت دور اول انتخابات که چیرگی بدیهیهاِی پُرحرارمناظره

چون و چرایی که اکنون حاکم شده، و های اخالقی ِغیرقابل چالش کشید، و موعظه

ترامپ « خطر جدی»ها را زیر لوای لزوم مبارزه با ی آن به پرسش کشیدنهمه
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ن درست که کردم و هم خشمگین بودم. ایمسکوت گذاشته. هم احساس عجز می

ای آسمانی، برای مدافعان ی ترامپ همچون مائدهآمیز و برآشوبندهرفتارهای تحریک

نظم کنونی مستمسکی بوده تا از مسائلی که در دور نخست مبارزات انتخاباتی روآمده 

ی بود اجتناب کنند. اما چیزی که مرا بیش از هر چیز ناراحت کرد، واکنش طبقه

[ واقعی 9«]سیاسیجوییعافیت»[ است. 8«]اندیشصلحتم»سیاسی حاکم و نخبگان 

اندیشانه است نه آن تُرّهات رایج در فضاهای دانشگاهی بلکه همین واکنش مصلحت

کند. کمپین کلینتون از طریق کاران مهیا میتازی محافظهکه عرصه را برای گرگ

انتخابات،  گرفته در دور اولکردن دستورکارِ سیاسیِ شکلسروتهکشی و بیوقت

ها به دنبال برانگیختن حس انزجار اخالقی علیه ترامپ کند. آنشده عمل میحساب

، نیاز به «بردانهاقتصاد کاله»ی هستند تا مطمئن شوند فضایی برای صحبت درباره

گرایی، توزیع نولیبرال و مالی« تجارت آزادِ»ی اجتماعی ، هزینه«انقالبی سیاسی»

تغییر »ها و سیاست خارجی آمریکا که عبارت است از این هزینهی شدیداً نابرابرانه

ها مُهر ی این حرفها به همهی ناتو باقی نماند. آنو آینده« جنگ علیه ترور»، «رژیم

که مردم سراسر جهان به طُرُق مختلف هم درست در زمانیزنند، آنخاموشی می

اند و به فکر امکان موجود خسته اند که از نظم)برگزیت، پودموس و جزآن( اعالم کرده

 دهد.است که شدیداً آزارم می همین مسئلهاند. ورای خود ترامپ، تغییر آن

ترین مسائل جز مهاجرت، اکنون بحث از مهم: مسلمًا موافقم که شاید بهآراتو

های آمریکایی های زیر نفوذ رسانهمتوقف شده و باید اضافه کنم که در اغلب کمپین

هایی در طول دور اول درستی گفتی که چنین بحثهمین گونه است. به هم وضع به

حال تقریباً تمامی این مسائل اساسی یا توسط سندرز انتخابات در جریان بود. با این

کنم ترامپ مطرح شد، یا ترامپ و در بعضی موارد توسط هردوی آنها. گمان می

اه، منافع و نیازهای اغلب خومداران جمهوریی سیاستدرستی فهمید که بقیهبه

کنند و بسیار هوشمندانه از تجارت، نظام سیاسی شان را نمایندگی نمیدهندگانرأی
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فریبکار و سیاست خارجی بهره برد تا آنانی را به خود جلب کند که در طول 

خواه و دموکرات، کنار گذاشته شده بودند و یا حتّی های جمهوریداری دولتزمام

اند. البته جای تردید است که تا چه حد این مسائل را نزد ربانی شدهکردند قحس می

ترامپ اصولی قلمداد کنیم. چنین اصولی در پس گفتار سندرز نیز به شکلی بارز 

خواه جمهوری« های شاخصِچهره»ی حال کلینتون به اندازهوجود داشت، بااین

به او کرد. در  یی اساسیهاها کمکی ملّی دموکراتضعیف نبود، و در ضمن، کمیته

تبار موجب شکست سندرز های آفریقاییی نخست رأی آمریکاییهرحال در درجه

تر را نیز جلب کند، لذا خواهان سنتیشد. اکنون ترامپ نیاز دارد تا موافقت جمهوری

های غیرمنصفانه و کارانه، مالیاتباید در مورد موضوعاتی مثل تجارت، سیاست فریب

تر برخورد کند مگر اینکه ناچار شود از سر مخالفت خارجی، متساهالنهحتی سیاست 

کاره با کلینتون، دوباره در آتش این مسائل بدمد. بسیار خب. از نظر من دلیل نیمه

ها اشاره کردی این تحوالت است، نه به سکوت ای که به آنهای اولیهماندن بحث

طلبی سیاسی، ان اصلِی مروّج عافیتهای جریبرگزار کردن این مسائل به دست رسانه

شان منافع کمپین کلینتون. اما بگذار آن هم در جهت منافعی از پیش مقرّر و در رأس

جاست: چرا سندرز خودش ها محقی. سؤالم اینی اینفرض کنیم که در مورد همه

اش را احیا نکرد و مثل تو، مستقیماً بر علیه کمپین کلینتون و های اولیهبحث

ها را اگر نه در توانست این بحثاش به کار نگرفت؟ سندرز میهای حامینهرسا

های جریان اصلی، که به طور کامل هم قادر به نادیده گرفتنش نبودند، بلکه در رسانه

ها به جریان بیاندازد. اگرمطالب تو درست باشد، او هم باید چنین درک و وبالگ

سندرز بسیار ستودنی است، « ق مسئولیتاخال»داشت. از نظر شخص من دریافتی می

هراسد و آن پیروزی تر ما، از یک چیز میشاید به این خاطر که او هم همچون بیش

 ترامپ است. تو ترسی از این بابت نداری؟
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ی انتقادی جاری انجامیده نکات ی فرآیندی که به خاموشی مباحثه: دربارهفریزر

ی در این باب که چه چیز پسِ پشت خوبی مطرح کردی. و سؤال جالبی طرح کرد

بخش بسیاری از گذاشتن مضامینی خوابیده که الهامتصمیم سندرز در مورد مسکوت

خاطر اجتناب از مردم در دور اول انتخابات شده بود. چه بسا محق باشی که او به

دانم سندرز چطور فکر گذشت. واقعاً نمی« بهترین گزینه»، از خیر «بدترین گزینه»

ند، اما به هر حال به این استراتژی مشکوکم. مشکل این است که این استراتژی کمی

 پردازد.به شرایطی که خیزش ترامپ را میسّر کرد نمی

اقتصاد »ی چیزی است که سندرز اجماالً آن را شرایطی که دربرگیرنده

ار و سازی کها، موقتینامیده، اقتصادی که از طریق نابودی اتحادیه« بردارانهکاله

سال اخیر  30گرانه، در طول های چپاولمکیدن ارزش از خانوارها از طریق اعطای وام

به بازتوزیع ثروت و درآمد به نفع فرادستان جامعه در مقیاسی وسیع پرداخته. 

شود که از این اقتصاد همچنین این شرایط شامل نظام سیاسی متقلبی نیز می

های متعدد میان ن که که رقابتکند، در همان حیپشتیبانی و حفاظت می

ی عمومی را پرُ کرده و فضایی برای خواهان تمامی عرصهها و جمهوریدموکرات

چینی برای سرکوب هرگونه مبارزات دیگر باقی نگذاشته، هر دو با هم در مسیر توطئه

ی میان اند. این استراتژی، یعنی مسامحهداستانپیشنهاد اصالحِ ساختاری جدی هم

ی بازتوزیع، همزمان با درگیری اح برای سرپوش گذاشتن بر کل مسئلهدو جن

پرسروصدا بر سر موضوعات مربوط به بازشناسی، تا همین اواخر هم به شکلی 

کرد. اما حاال کارد به استخوان رسیده و چیزی که ظاهر شده، آسا کار میمعجزه

رسانده و بسیاری را طغیانی پوپولیستی است که نخبگان لیبرال و حامیانشان را ت

هرچند از سر اکراه، به سمت کمپین کلینتون رانده. اما با شکست دونالد ترامپ از 

خاطر شود، مخصوصاً بههای رأی در ماه نوامبر، این طغیان خاموش نمیطریق صندوق

ی ریاست او سازی را در دورهپیوند محکم هیالری با وال استریت که استمرار نولیبرال
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با « هامعتدل»کند. برعکس، حمایت از کلینتون از طریق تقابل تضمین می

صحه گذاشته و آن را تحکیم « بازتوزیع/بازشناسی»ی صرفاً بر تله« هازدهفلک»

بخشد. در واقع خشمی که توسط بسیاری از طرفداران ترامپ حس شد کاماًل می

و سپربالهای دیگر تر( این خشم فعالً به سمت مهاجران مشروع است، حتی اگر )بیش

معطوف شده باشد. به نظرم پاسخ درخور، تأیید این خشم و تالش برای 

ی ی مالی است. من پروژهمند سرمایهگری نظاموسودادن به آن علیه غارتسمت

فهمم. و مأیوسم که این پروژه آشکارا طور میکمپین انتخاباتی سندرز را دقیقاً این

ی بسیار بهتر، خیلی بهتری وجود جا که گزینهآن مسکوت گذاشته شده. مخصوصاً از

از کاندیدایی که  حمایت انتقادیهاست مبنی بر دارد: منظورم تاکتیک دیرپای چپ

دادن به کاندیدایی مثل ی رأیدار است. حمایت انتقادی یعنی توصیهعمیقاً مسئله

های او سیاست های محل نزاع میان دو حزب، به همراه نقدی رسا ازهیالری در ایالت

آریِ مشروط به »هایی از نوع سندرز. همین استراتژی و فعالیت و مبارزه برای بدیل

[ است که به فراسوی انتخابات در ماه نوامبر و پیکار مداوم در جهت 10«]نقدی صریح

 ساختن چپ جدید در آمریکا نظر دارد.

کنم که تو فکر می مان موافقم.ی هدف بلند مدت: با آخرین جمله به منزلهآراتو

کنی که البته تا حدودی با آنها موافقم. نکات نظری و نیز استراتژیک جالبی مطرح می

ی اخیر نقش دهی، این درست که در دورهای که ارائه میاز منظر تشخیص نظری

کردن موقعیت اقتصادی و نیز قدرت عمده با مبارزه برای برابریِ منزلتی بوده و برابرانه

گویی به شکلی نامطلوب نادیده گرفته شده. اما همین ترتیب که می سیاسی به

جای اینکه فکر کنم این امر تابع استراتژی کالنِ کسی است، این قضیه را ناشی از به

های مختلف ها و ابتکارعملکنم که به جنبشهایی قلمداد میخیزش و تکثیر هویت

ی ، غلبه«نولیبرال»اقتصاد یازند. این درست که توافق عام در مورد دست می
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که گمان تر اینتر کرده. با این حال مهمرا بسیار راحت« بازتوزیع»بر « بازشناسی»

ی ماجرا باشد. نخست خوبی بیانگر همهکنم تمایز میان بازشناسی و بازتوزیع بهنمی

که مرز میان این دو مقوله واضح نیست. هم منطقی است و هم یحتمل به شکلی آن

دادن که بازشناسی هویتِ مشروع، به بهبود اقتصادی موقعیت ی قابل نشانتجرب

زنی بر سر ای که ارتقایافته بینجامد. همچنین بهبود موقعیت اقتصادی و چانهمنزلتی

شناسی تاریخی پوالنی در دهد. اگر سنخقدرت سیاسی، موقعیت منزلتی را ارتقا می

را همچنان معتبر بدانیم، به همین اندازه مهم  مورد معاوضه پایاپای ـ بازار و بازتوزیع

ی بازتوزیع تنها وقتی باید مورد است که در درون شرایط اقتصاد مدرن، مقوله

ی اقتصادی، خصلت بازی سرجمع صفر خواهان قرار گیرد که توسعهی برابریمطالبه

تی و سلب ی دولکردن از طریق مصادرهتر در مورد برابرانهبه خود نگیرد. روسو پیش

های سوسیال دموکراتیک، هر قدر هم که گذاریمالکیت هشدار داده بود. سیاست

ای جریان راست مدعی شود، مترادف با مصادره نیستند چون به لحاظ توسعه جنبه

المثل از طریق اخذ مالیات، زیربنای اقتصادی به لحاظ مالی تأمین مثبت دارند. فی

تر، اخذ بلکه به نفع همگان عمل کند. به شکل کلیشود تا نه فقط به سود فقرا، می

توان فهمید ـ و در عمل هم گذاری اجتماعی را به این صورت میمالیات و سیاست

طور است ـ که از طریق بهبود مصرف و تحدید رفتار غارتگرانه، که هم اغلب همین

بازی با  کنندگان تبعاتی غیرعقالنی دارند، یکبرای سرمایه، هم کار و نیز مصرف

حاصل جمع مثبت است. لذا اگر مراد تو از بازتوزیع، نه صرفاً گرفتن از اغنیا و دادن به 

گذاری اجتماعی و تنظیمات سیاسی باشد، با تأکیدت موافقم، اما فقرا بلکه سیاست

ای متفاوت در تحلیل به کار گرفت. و مطمئناً ما باید جزو کنم باید مقولهگمان می

کنیم، خواهانه برای بازشناسی را نقد میشیم که مبارزات آزادیآخرین کسانی با

مبارزاتی که الاقل در دوران اخیر، پیامدهای محسوسی در زندگی بسیاری از 

گردد، یک چیز فکرم جا که به استراتژی تو برمیهای جمعی داشته است. تا آنهویت
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دو حزب محل نزاع است،  هایی که میانکند. حمله به کلینتون در ایالترا مشغول می

مان از او را مشخصاً اعالم کنیم، به سبد آرای او در کل «حمایت انتقادی»حتی اگر 

[ حمایت نکردی، اما با 11ضربه خواهد زد. البته تو مسلماً از رأی دادن به استاین]

هایی که رأی توجه به خصلت قوانین انتخاباتی آمریکا، رأی به استاین حتی در ایالت

دهد که شانسی برای برد ها سنتاً تضمین شده، جایگاه فردی را ارتقا میراتدموک

های محل منازعه نیز رأی کلی او افزایش خواهد یافت. باید ندارد، و حتی در ایالت

را به خاطر بیاوریم و حاال در این  2000[ در سال 12شدن رالف نادر]ماجرای کاندیدا

تژی متفاوتی اتخاذ کنیم. از نظر من ما باید با ی نزدیکی به انتخابات، استرالحظه

تأکید بر اعالم پذیرش اخیر کلینتون نسبت به موضوعات متعددی که در شعارهای 

سندرز بوده )خواه این اعالم پذیرش اصیل باشد یا نه( از او حمایت کنیم: باالبردن 

ی و مذاکرهها، حمایت از دانشجویان کردن برای زیرساختحداقل دستمزدها، هزینه

مجدد در مورد برخی قراردادهای تجاری، همراه با تأکیدی که خودِ او در مورد 

های مهاجرتی داشته، و قول او مبنی بر انتصاب قّضاتی که مخالف قانون سیاست

ها کردِ شرکتی هزینهکاران در مورد عدم نظارت دولت فدرال بر نحوهمصوب محافظه

[ هستند، در کنار حفاظت از قوانینی که 13اسری]ها در انتخابات سرو اتحادیه

ها و زنان و آزادی انتخاب ی تبعیض مثبت برای آموزش و استخدام اقلیتدربردارنده

ها باشد، هستند. ممکن است او از همین حاال مهیّای کنارگذاشتن برخی از این وعده

ی ندازه، آمادهاین ما هستیم که از همین حاال و پس از انتخابات باید به همان ا

هایش باشیم. به همین اندازه مهم است که ما دقیقًا پایبندکردن او نسبت به وعده

کاری را انجام دهیم که سندرز و الیزابت وارن مشغولش آنند، یعنی مبارزه برای  همان

تر، هم در مجلس سنا و هم کنگره. این امری بسیار های بیششدن دموکراتانتخاب

که در همین روزهای پیش از انتخابات شاهدیم، کلینتون چنانمهم است چون هم

خواه را به خود جلب حزب جمهوری« روهای؟!میانه»کند تر تالش میتر و بیشبیش
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جمهوری خود را با تکیه بر آنان ی ریاستکند. او ممکن است تالش کند تا دوره

مکاری خواهند کرد یا خیر. ها با او هدانیم که بسیاری از آنسپری کند و ما هنوز نمی

ی جدید، تغییر موازنه در الاقل گیری یک راست میانهتنها راه برای جلوگیری از شکل

یکی از مجلسین است. این امر حداقل انتصاب قضاتی لیبرال برای دادگاه عالی را 

های تواند در برابر اتخاذ سیاستکند که امری بسیار حیاتی است، و نیز میمیّسر می

ها ست میانه نیز مانع ایجاد کند. مسلماً فقط اگر هر دو مجلس توسط دموکراترا

ها تأثیری مثبت بگذارد. اما از تواند بر اتخاذ سیاستهدایت شود، چپ احیاشده می

جا که حاال پیروزی بزرگ برای کلینتون چندان محتمل نیست، چنین سمت و آن

ممکن شود. ما باید از همین  2018سوگیری مجددی ممکن است تنها در انتخابات 

 حاال برای آن روز محیا شویم.

هایی وجود دارند و : اندرو، ما در خیلی از نکات با هم موافقیم. اما تفاوتفریزر

از « حمایت انتقادی»دهند تا به چیزی برگردم که اسمش را ها اجازه میاین تفاوت

زمان بر شکست ترامپ و نیز جایی که فهمیدم تفسیر تو همکلینتون گذاشتم. تا آن

در موضوعاتی نظیر حداقل دستمزد، « دادن کلینتون به سوی جناح چپهل»

کند. گرچه این رویکرد یقیناً ستودنی ، و بدهی دانشجویان تمرکز می«تجارت آزاد»

انگیزی در برابرمان ی انتخاباتی رقتاست، با وجود این نابسنده است، چون گزینه

دهم تا گرایانه را تعریف کنیم. من ترجیح میآن، سیاست چپنهد تا بر حسب می

مدت که بر درون چارچوب تحلیلی انتقادی از بزنگاه کنونی و در افقِ هدفی طوالنی

گرایانه را شکل دهد، آن بناشده حرکت کنم. به نظر من چیزی که باید تفکر چپ

های توسط الیه ی نولیبرال و ردکردن آشکارشتضعیف )اگر نه فروپاشی( پروژه

های دهه مختلف اجتماعی در ایاالت متحده و جاهای دیگر است. این پروژه از سال

میالدی هژمونیک شد و همچنان که گفتم حاصلش نه فقط فروپاشی نظام مالی  70

سازی بوده، بلکه ی نابرابری و موقتیجهانی، تشدید گرمایش زمین و افزایش گسترده
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تر نمادین تا ز دستاوردهایی داشته؛ دستاوردهایی البته بیشها نیبرای زنان و اقلیت

هایی متعلق به همگان. تر برای طبقات متخصص و مدیر تا آوردهمادی، و بیش

ی مفروض، کمتر ماهوی دستاوردهایی که نسبت به یک نظم اجتماعی برابرخواهانه

گشوده  انداز که توسط این وضعیت کلیشوند. در هرحال این چشمقلمداد می

ها در جهت تعریف سیاست چپ جدید باشد، نه ی آغاز تالششود، باید نقطهمی

 هایی که توسط نظام دوحزبی جلوی رویمان گذاشته شده.گزینه

داری قرار مان را بر دگرگونی تاریخی سرمایهگاه بحثکنم که تکیهپیشنهاد می

ی ال انکشاف است. جنبهآغاز شد و تأثیراتش هم اکنون در ح 70ی دهیم که از دهه

ها را که رژیم پیشین، دولتخوبی فهم شده است: درحالیساختاری این دگرگونی به

های خصوصی را در جهت هدف بلندمدت کرد تا منافع کوتاه مدت بنگاهقادر می

ی جهانی اختیار انباشتِ پایدارِ سرمایه تابع خود کنند، رژیمِ نولیبرالِ فعلی به مالیه

ها و مردم اِعمال گذاران خصوصی، بر دولتهد تا در جهت منافع آنی سرمایهدتام می

تر مورد توجه بوده. من این جنبه را با ی سیاسی قضیه کمقدرت کند. اما جنبه

داری مهارشده کنم؛ سرمایهاصطالحاتی تقریباً مشابه اصطالحات پوالنی بیان می

ق پیوندش با تولید انبوه، مصرف انبوه توسط دولت، با باال بردن رشد اقتصادی از طری

بود که از نظر  ی نوینی از دو پروژهو تأمین مایحتاج عمومی، نمایانگر سنتز خالقانه

اما این دو  [15.]حمایت اجتماعی[ و 14]سازیبازاریپوالنی ذاتًا مغایر هم بودند: 

ای ه آن اشارهی سومی با هم ممزوج شدند که پوالنی هرگز بی پروژهپروژه به هزینه

نامم. برج و باروی این امتزاج بنا [ می16]بخشیرهاییای که من آن را کند، پروژهنمی

شده بود بر غارتگری مداوم )نو(امپریالیستی جنوب جهانی، بر رواج وابستگی زنان از 

ی کارگران کشاورز و بومی از ، و بر طرد نژادمحورانه«دستمزد خانوادگی»طریق 

ای ها فعاالنه علیه چنین معامله، این جمعیت60ی ی. با فرارسیدن دههتأمین اجتماع

ی امنیت نسبی و خوشبختی دیگران، توسط بسیج شدند که مستلزم پرداخت هزینه
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ای دیگر از مبارزه ها به ناگزیر، با جبههها بود. امری کاماًل بحق. اما مبارزات آنآن

های بعدی آشکار ر گفته شده در طی دههتتصادم داشت که به موازات مبارزات پیش

ها را به مبارزه طلبید که بر ی دوم، حزبِ در حال عروِج بازار آزادیشد. این جبهه

های داری تکیه داشت و بر علیه جنبشسازی اقتصاد سرمایهآزادسازی و جهانی

هایی که زمانی داری بود. جنبشکارگری در حال افول در کشورهای مرکزی سرمایه

تمامی نابود قدرتمندترین مبنای حمایت از سوسیال دموکراسی بودند و حاال اگر به

های جدید جنبش»ای شتند. در چنین زمینهنشده بودند، در حالتی تدافعی قرار دا

مراتب مبتنی بر جنسیت، گرایش جنسی، که قصد سرنگونی سلسله« اجتماعی مترقی

نژاد، قومیت و مذهب را داشتند، خود را در برابر مردمانی دیدند که به دنبال دفاع از 

صاد اقت« جهان وطنی»زیست جهان مستقر و امتیازات موجود بودند و حاال از سوی 

ی مبارزه، شدند. از تصادم میان این دو جبههگرا و پساصنعتی تهدید میمالی

ی بخشی با طرفداران دوآتشهحامیان رهاییای شکل گرفت: ی سیاسی تازهمنظومه

سازی متحد شدند تا در برابر حمایت اجتماعی چون ید واحده عمل کنند. بازاری

های است که همزمان با دروکردن حمایت« مترقی»ی این اتحاد، نولیبرالیسم میوه

اندازهای طبقات کارگر که از عرق جبین به دست اجتماعی، سلب مالکیت از پس

ساالری و ، شایسته«تنوع»سازی گسترده، به ستایش آمده، و تعمیق فرآیند موقتی

ای است. جای تعجب پردازد. هیالری کلینتون، تجسم چنین منظومهمی« رهایی»

درستی خود را در برابر این اتحاد جدید رفداران حمایت اجتماعی که بهندارد که ط

اند. این دسته از مردم، به حال خود رها کنند، از او بسیار عصبانیضعیف احساس می

بخشی را صرفاً در تعبیر محدود مطلوب بازار تعریف شده به دستِ آنانی که رهایی

کرد، صدایی البته شان میکه خطابهای ترامپ صدایی یافتند اند، در حرفکرده

تر تحت عنوان پرستی. چیزی که من پیشتوزی و میهنی کینهمراه با ته لهجه

ای است از این تحلیل. فارغ از به آن اشاره کردم، خالصه« ی بازتوزیع/بازشناسیتله»
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یر، هرگونه پیشنهادِ گرفتنِ از اغنیا و دادن به فقرا، قصدم از به کار بستن این تعب

های سیاسِی مبارزه میان کلینتون و ترامپ است. به باور من این روشن ساختن پویایی

طرفدار حمایت اجتماعی و در سوی « مرتجع»ای است از سویی میان حزب مبارزه

سازیِ ی بازاریگسیختهکه در نقش محلّل، مجلسِ عیشِ لجام «مترقی»دیگر حزبی 

ی رهایی غسل تعمید ساالرانهشده و نخبهی مثلههتا خرخره مملو از بدهی را، با نسخ

 دهد.می

ی اصلی تفاوت میان من و تو ترین بخش بحثم و هستهجا به مهمحاال در این

جای قبولِ بهکدام بایستد. در نظر من چپ نباید در این دعوا طرف هیچپردازم: می

این ضوابط را با  شود، باید تالش کنیمضوابطی که توسط نظام دو حزبی تعیین می

ای که علیه نظم موجود ایجاد شده ی انزجار اجتماعیاتکا بر انبان گسترده و فزاینده

سازی جای قرارگرفتن در کنار نهضت بازاریدوباره تعریف کنیم. سخن کوتاه، به

اتحادی تازه بخشی بر علیه حمایت اجتماعی، باید بر ساختن ممزوج شده با رهایی

تمرکز کنیم. با گسیختهسازی لجامو حمایت اجتماعی علیه بازاری بخشیمیان رهایی

کار را انجام دهیم. این توانیم اینتالش برای شکست ترامپ و انتخاب کلینتون نمی

که « دادن کلینتون به سوی جناح چپهل»کار، نسبتی بعید دارد با استراتژی 

ن حال که اهداف طوالنی است و در هما« حمایت انتقادی»از « آبرودارانه»تفسیری 

کند. ی سیاسی کنونی را تقویت میاندازد، صرفاً منظومهمان را به تعویق میمدت

خاطر ترس شخصاً هیچ دوست ندارم شاهد این باشم که اهداف چپ هر چهار سال، به

شده چیزی که تصور میافتند. انتخاب آناز برآمدن یک بوش یا ترامپ به تعویق می

ی ظهور یک ی بدتر است، صرفاً زمین بازی را آمادهانتخاب گزینه موجب نجات از

ی خود، تعویق بعدی را کند که به نوبهتر میتر و حتی خطرناکی تازهلولوخورخوره

کند. )شاید ی شوم ادامه پیدا میدهد. و به همین ترتیب، این چرخهموجه جلوه می

شود عامل نجات از انتخاب و که تصور میبار، همالزم نباشد به این اشاره کنیم که این
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ی سیاست خارجی خودش بدترین باشد.( لذا ی بدتر است، چه بسا در زمینهگزینه

ی ساختن چپ ای است که تقدم را به پروژهتفسیر من از حمایت انتقادی به شیوه

بخشی و دهد، آن هم از طریق متحدکردن نیروهای حامی رهاییجدید در آمریکا می

کنم که دادن ترامپ. و گمان میهای طرفدار حمایت اجتماعی در جهت شکستنیرو

 این استراتژی، محل اختالف جدی میان من و اندروست.

کنم شود، فکر میتر از قبل می: چون هر بار سخنان هر دوی ما طوالنیآراتو

دی که تو پیشنهاد دا ایزمان پایان دادن به این بحث جالب فرارسیده. مدل مرحله

ی سوم شامل ی بعدی حمایت اجتماعی، مرحلهخیلی جالب است: بازار و در مرحله

بخشی ی بعدی: حمایت اجتماعی و رهاییبخشی و بعد تصور مرحلهبازار و رهایی

« عوامانه»بار بدون بازار؟(. گرچه این تصور را هم ندارم که چنین نظریاتی )این

یی در مورد تاریخ باور نداشتم، حتی اگر هاشخصه هرگز به چنین نظریههستند، به

بخشی را هایی که رهاییاین نظریات متأثر از مارکس و لوکاچ باشند. من با جنبش

های هوادار حمایت اجتماعی، البته دهند مشکلی ندارم، و نیز با جنبشهدف قرار می

دین بازار توانیم نقش اقتصادیِ بنیای جدید میجایی که گمان نکنیم در جامعهتا آن

ای در این انتخابات محل بحث است؟ به شکلی را محو کنیم. اما آیا چنین مسئله

غیرمستقیم، شاید. آیا باید میان دو استراتژی دست به انتخاب بزنیم؟ اولین استراتژی 

حمایت شورمندانه از هیالری است، بنا بر این فرض که احتمااًل او نسبت به ترامپ، در 

گری اجتماعی، بخش و حمایتهای رهاییا و ابتکارات جنبشهبرابر استراتژی

کننده ها تأثیر خواهد پذیرفت. این استدالل چندان مجابتر خواهد بود و از آنگشوده

جمهوری کلینتون، احتماالً در قالب نیست، خصوصاً با عنایت به این نکته که ریاست

خواهان به نحوی جمهوریشود، و از همین حاال هم [ سپری می17دولتی دوپاره]

رسد من بارز، در میان حامیان و در تبلیغات کمپین کلینتون حضور دارند. به نظر می

اندازِ نامحتملِ در دور قبل از چنین چیزی طرفداری کردم، اما با توجه به چشم
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شدن دولت، انتخاب نامزد دموکراتِ کافی در انتخابات کنگره برای جلوگیری از دوپاره

بینی است. مفروض استدالل عتراف کنم که این استراتژی بدون هرگونه خوشباید ا

گیرد، و حمایت ی به یک اندازه بد درمیدوم این است که انتخاب، مابین دو گزینه

دادن به او، بلکه از سر امید به مشارکت در خاطر صرف رأیانتقادی از هیالری را نه به

اندازی ندارم، اما مید چندانی به چنان چشمکند. گرچه اساختن چپی فرضی بیان می

که انتخاب، میان دو بدیل به توانستم از این استراتژی حمایت کنم به شرطیمی

ی طور نیست، نه به این خاطر که کلینتون گزینهگرفت. اما اینیکسان بد صورت می

و خیلی مناسبی است، بلکه به این خاطر که ترامپ بسیار خطرناک است. نانسی ت

سازی ی مضامین ضدجهانیتوانی این خطر را ببینی چون به زعم من، فریفتهنمی

خاطر حمایتی که قربانیان وضع رود، و بهها ور میگداری، با آنکه او گاه ایشده

گری اجتماعی بهتر ی حمایترسد که او از جنبهکنند. به نظرت میموجود از او می

 کشی.شان میشی، لذا خط تمایزی هنجاری میانبخاست و کلینتون، از وجه رهایی

کنم. حتی با همین تعابیر هم کلینتون آن سوی کار را نمیمتأسفم اما من این

خط ایستاده و طرفدار افزایش حداقل دستمزدها، رویکردی متفاوت نسبت به تجارت 

قرار  «بازشناسی»هایی از ها همه در کنار شکلهاست، و اینو کمک مالی به دانشگاه

ی ی ماجرا نیست. نکتهنیز دارند. اما این همه« بازتوزیعی»های گیرند که داللتمی

المللی واقعاً موجود برای کلیدی این است که ترامپ بخشی از جنبش بین

آغاز شده و تا زمان ما  70ی کردن فرآیندهای دموکراتیکی است که از دههواژگون

ی پروپا قرص کارل پوالنی راستی خوانندهبه دانم که توادامه داشته است. من می

 بحران تاریخی ینتیجه عنوانبه کنم که او ات را به چیزی جلب میهستی. لذا توجه

[ )و دولت 18]نیو دیل. کرده توصیف سازیجهانی فرآیند نخستین فروپاشی و

نیز  ی دیگری چنان فرآیندی نبود، بلکه این فرآیند دو نتیجهکینزی( تنها نتیجه

های تر بودند: فاشیسم و استالینیسم. چپداشت که در آن زمان، بسیار نافذ و محتمل
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رادیکال قویاً با هردوی این نتایج همکاری اساسی داشتند، دو جریانی که به هر حال 

هایی از راست و چپ آمیخته بودند. عنصر مشترک در هر دو مورد، امتناع از با جنبه

خاطر نفرت از لیبرالیسم(، و امتناع از انتخاب واقعی بود، خواه هپشتیبانیِ دموکراسی )ب

چنان که بود )آناین امتناع، ناشی از وفاداری حزبی به اپوزیسیون چپ در شوروی می

که حزب کمونیست « سوسیال فاشیستی»در خاطرات ویکتور سرژ آمده( و خواه، خطِ 

شود. چیزی که تو و بقیه مکرراً ر نمیخود تکراآلمان اتخاذ کرد. البته که تاریخ خودبه

 هنوز اما گرفته، قرار بحران در گرچه کنید،می یاد «نولیبرالی نظم» عنوانبه از آن 

 علیه تاریخی جنبش اما. نیست هم موسولینی حتی نیست، هیتلر ترامپ. فرونپاشیده

ر اکوادور[ و جمهورئیس] کورئا رافائل از: واقعی کامالً است امری دموکراسی، لیبرال

جمهور ونزوئال[ تا پوتین، ویکتور اوربان ]نخست وزیر نیکوالس مادارو ]رئیس

های مختلف پوپولیستی دستِ مجارستان[، اردوغان و سیسی، تا برگزیت و جنبش

گیرند. ترامپ هم بخشی از قرار می ی این جنبشراستی قدرتمندی که در میانه

این نکته « های شناوردال»ی الکالئو با مقوله که ارنستوهمین حرکت است و همچنان

 را نشان داده، میان پوپولیسم راست و چپ مرزی برنگذشتنی وجود ندارد.

چپی اجتناب کنیم. ما به سهم خود باید از درغلتیدن به هرگونه پوپولیسم دست

که  جمهور، نباید ما را به این اشتباه بیندازدضعف قابل تبیین اوباما در مقام رئیس

خواه به لحاظ ای نیست. حزب جمهوریجمهور آمریکا کارهگمان کنیم رئیس

ها در ایدئولوژیک ورشکسته شده، و اگر ترامپ پیروز رقابت شود، رهبر بالمنازع آن

پاید که دادگاه عالی نیز در چنگش باشد. آیا مجلسین خواهد بود و دیری نمی

داری او زنی، تحت زماماز آن دم می جدیدی که« چپ نوِ»گیری این انداز شکلچشم

گونه حکومت خواهد کرد، دانیم که او چهامری محتمل است؟ جداً تردید دارم. ما نمی

و این دقیقاً مشکل هر نوعی از پوپولیسم است. اما او شانس خوبی خواهد داشت تا با 
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 چرخش به راست و بسیج جامعه، به ویرانی اقتصاد و سرکوبی سیاسی مالزم آن

 بپردازد.

زنی. رأی به گویی از قبول ضوابط نظام دو حزبی آمریکا سرباز مینانسی، می

استاین یا جانسون و یا رأی ندادن به ترامپ یا کلینتون، تنها این نظام را تأیید 

توان انجام داد، نظیر مبارزه برای کند. به هر حال کارهایی هست که میمی

ی نظام توان دربارهی. به لحاظ فکری هم میکاندیداهایی سَرِپا در سطح ایالت

[ بحث کرد، در مورد خارج کردن پول از میدان سیاست، ملغا 19تناسبی] نمایندگی

های ی برنامههای انتخاباتی در اغلب ایاالت، و نیز توسعهکردن شکل فعلی حوزه

رنیامد. اش بسیاسی قابل تحقق برای احزابی جدید، که البته خود سندرز هم از عهده

موجود تا زمانی که  تنها نظامرأی به استاین یا جانسون در درون نظام موجود، یعنی 

اوضاع تغییر نکرده، به معنای رأی به ترامپ است. منظورم از تغییر، یعنی اصالح، 

معنی است و یا ای که توسط سندرز اعالم شد، یا بیچون مفهوم انقالب سیاسی

 معادل همان اصالحِ بنیادی.

چنان هم مشتاق کلینتون نیستم، کاندیدایی بسیار غیرجذاب که به همراه من آن

شان برای کسب ثروتی باورنکردنی سود جستند، و به آن شوهرش، از جایگاه و قدرت

توانم سخنانی غرّا در اند. لذا نمیشوند، بسیار نزدیک منافعی که باید تضعیف و کنترل

ست همین است و با عنایت به حمایت ضعیفی که مدح او بگویم. با وجود این، سیا

اند، چه بسا بد هم نباشد که چنان سخنانی در مدحش بیان ها از کلینتون کردهچپ

گوییم از اساس، اهمیتی هم داشته باشد. حرف تو در مورد چه میشود، البته اگر آن

که بنده در  رساند و اعالم خطریهای موجود، به ترامپ یاری میانتخاب نکردن گزینه

تر از او رأی بدهیم، احتماالً در دل کنم تا به شرّی بسیار کوچکمورد ترامپ می

 بهره از دانش تاریخی اثر نکند.گرایان بیچپ
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شود اما این تر میهای ما طوالنی و طوالنی: بله حق با توست اندرو؛ جوابفریزر

ر دو در این نکته به خاطر تعمیق و تندوتیزترشدن موضوعات است. پس گرچه ه

ی موافقیم که باید این بحث را هر چه زودتر ختم به خیر کنیم و برای دیدن مناظره

ام توانم از بیان این آخرین توضیحها برویم، نمیامروز عصرِ کاندیداها پای تلویزیون

 نظر کنم.صرف

ول بگذار پیش از پرداختن به بحث اصلی، کار را با دو توضیح کوچک آغاز کنم. ا

سازی، حمایت ها میان نیروهای بازاریکه وقتی من از تغییر تاریخی ائتالفاین

از تاریخ نبود. « ایمرحله»ای ی نظریهبخشی حرف زدم، قصدم ارائهاجتماعی و رهایی

داری، ابزاری تحلیلی ارائه کردم. در بلکه برای تحلیل نزاع اجتماعی در جوامع سرمایه

تغییر  گانههای سهجنبشهای دوگانه را به در مورد جنبشی پوالنی واقع من ایده

 گیری هژمونی از طریق تشکیل ائتالف میان دو جنبششکل دادم. این تغییر، شکل

دهد. اما این ابزار تحلیلی متضمن هیچ توالی علیه جنبش دیگر را بهتر توضیح می

 دیالکتیکی نیست تا از طریق آن، تاریخ ضرورتاً منکشف شود.

 از یکی عنوانبه « سازیبازاری»ی استفاده از اصطالح که با ادامهم ایندو

 را بازارها خواهمنمی پوالنی، خود همچون نیز من قطبی، سه جنبش این هایقطب

بخشی را هم جتماعی یا رهاییا حمایت کنارگذاری قصد که همچنان بگذارم، کنار

ی من، نه وجود بازارها وکراتیک، دغدغهسان یک حامی سوسیالیسمِ بازارِ دمندارم. به

است « بخشخودسامان»ی بازارهایکنندهثباتبه خودی خود، بلکه خصلت ذاتًا بی

نامید( که با منقادسازی طبیعت، جامعه و سامان بی)در حقیقت باید این بازارها را 

نند. دو کای بدل میی افسارگسیخته، جهان را به تفالهانسان به دست انباشت سرمایه

محتوای » این نکته،ای متحد شوند. سازیقطب دیگر باید علیه چنین بازاری

بخشی و حمایت های رهاییفراخوان من برای اتحاد ضد هژمونیک جنبش« هنجاری

 سازی )نولیبرال( است.اجتماعی، علیه بازاری
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بسیارخب. حاال برویم سراغ موضوع اصلی: ملتفتم که بحث تاریخی مهمی با 

کنی که نهی. بگذار بحثت را خالصه کنم؛ تو گمان میهایی جهانی پیش میلتدال

تر بد، بلکه عالمت یک اوالً ترامپ نه صرفاً یک کاندیدای بد در برابر یک کاندیدای کم

های اجتماعی و سیاسی است که در بیماری و یا تلخیصِ موجی جهانی از جنبش

کنی رال را در سر دارند. وانگهی تو فکر میسازی )نو(لیبپیوند با هم، نابودی جهانی

هایی از کالف در هم پیچِ پوپولیسم راست و ها، گرچه همچون رشتهکه این جنبش

که معتقدی بنا به اند. و سوم اینشوند، اما از پایین نوفاشیستیگر میچپ جلوه

نجاِم ، امروز تنها راه جلوگیری از یک سرا«سازی اولجهانی»بار ی فاجعهتجربه

ی محرکی قوی محروم ها را از پیروزی ترامپ به منزلهفاشیستی، باید این جنبش

سازیِ )نو(لیبرال ساخت و این کار هم تنها، با قرارگرفتن در صف حامیانِ جهانی

ی اول موافق، اما با دومی و سومی عمیقًا مخالفم. و بیش از همه ممکن است. با نکته

فت دارم که تنها بدیل برای فاشیسم، همیشه و هماره با این فرض پنهان بحثت مخال

 سازی است.)نو(لیبرالیسم و جهانی

جاست که )نو(لیبرالیسم و فاشیسم واقعًا دو چیز مشکل از نظر تحلیلی در این

ی عمیقاً به هم متفاوت نیستند که یکی خوب و دیگری بد باشد، بلکه دو چهره

وجه به لحاظ هنجاری ها به هیچگرچه آن داری هستند.مرتبط نظام جهانی سرمایه

قیدوبندی هستند که داری بیمعادل هم نیستند، اما هر دو محصول آن نوع سرمایه

ها را متزلزل ساخته، و در پس ردپاهایش، بومها و زیستجهانهر جا وارد شود، زیست

ی اول جنبه حساب را. لیبرالیسم بیانگرتوان دید و هم رنجِ بیهم آزادی فردی را می

ی نقابی فریبنده که بر خشم و رنجِ بخشی است؛ به منزلهاین فرآیند، یعنی آزادی

ها به چرک گذارد. در غیاب یک بدیل، این زخمی دیگر سرپوش میناشی از جنبه

نشسته و احساس خشم و رنج، همچون خون در رگِ هر نوعی از اقتدارطلبی جریان 

ی عنوان فاشیسم هست و قتدارطلبی که واقعًا شایستهنوعی از ا خواهد گرفت، چه آن
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ی هایی که مصرحاً فاشیستی نیستند. به عبارت دیگر بدون وجود چپ، مهلکهچه آن

شان دارانه صرفاً توانایی خلقِ نیروهای لیبرال و مخالفان اقتدارطلبسرمایه« یتوسعه»

ویزند. لذا )نو(لیبرالیسم نه آتبهکارانه، با یکدیگر درمی را دارد که در یک همزیستی

 پادزهر فاشیسم، که شریک جرمش است.

السحر هر نوع گویی اندرو که خطر جهانی است. اما تنها باطلتو درست می

ی چپ فاشیسم و یا فاشیسم واقعی( پروژهاش، شبه، )خواه از نوع ابتدایی«فاشیسم»

ی جامعه از بی دوبارهشدگان را به سوی ساختاریااست که خشم و رنج سلب مالکیت

دهد. تا همین اواخر، سیاسی دموکراتیک تغییر جهت می« انقالب»اعماق آن و یک 

ی بازتوزیع/ بازشناسی که ای قابل تصور نبود، زیرا تلهای هم چنین پروژهبرای لحظه

آور هژمونیک بود. اما به لطف سندرز، تر به آن اشاره کردم، به شکلی خفقانپیش

بار شان وجود دارد( یکهایی که در هر کدامریزا، پودموس )به رغم کاستیکوربین، سی

ها را تصور کنیم. چپ باید فرصت را ای از امکانی گستردهتوانیم مجموعهدیگر می

ردیف شدن با در جهت همکارتیایی مک غنیمت شمرده و در مقابل فشارهای

 ها مقاومت نشان دهد.نولیبرال

کنی چه تصور میتو اگر نه در عقیده الاقل در عمل، بیش از آنبه باور من اندرو، 

های ما واقعاً اهمیتی داشته البته اگر حرف»که به چنین موضعی نزدیکی. با گفتن این

یابی. و درست در همان زمانی خود را از حمایتی پرشور از کلینتون ناتوان می« باشند

ب شخصی و جایگاه او سیمایی کنی، از عیواش را تبلیغ میکه کاندیداتوری

داری و دیدگاه واقعی خودت در کنی. چرا گامی کوچک برنمیشکسته ارائه میدرهم

دهی؟ و چرا در مقام یک چپ مستقل، ات آشتی نمیگیری علنیمورد او را با موضع

گری جانبه از چپاولهای محل نزاع را با نقدی همهات از او در ایالتحمایت انتقادی

 کنی؟رال همراه نمینولیب
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 منبع:
American Elections :A Dialogue on the Left between Arato & Fraser 

 :هانوشتیپ

[1 ] Nancy Fraser 

[2 ] Andrew Arato 

[3 ] Axel Honneth 

[4 ] Redistribution 

[5 ] Recognition 

ای فارسی که از جمله، در مورد نظریات مختلف بازشناسی بحث کرده و قیاسی از آنها [ رساله6]

 .17ی آیین شماره ،یوسف اباذری، مجلهیوتوپیا،سیاستبه دست داده: 

تن را خواند و پیشنهادهای کنم؛ اولی کل م[ از دوستانم بهار ناجی و حمید قیصری تشکر می7]

هایی از ترجمه را با متن اصلی تطبیق داد مهمی در جهت بهبود نثر و لحن ترجمه داد و دومی، بخش

 و چند اشتباه را متذکر شد.

 [8]  right-thinking “elites” 

[9]  "political correctness” 

کردن بر طبق ادب عملگفتن و به سخن»پدیای فارسی در توضیح این اصطالح آورده: ویکی

نِزاکت  های نژادی و مذهبی و غیره نرنجند،سیاسی یا مالحظات سیاسی، با این منظور که اقلیت

گرایی سیاسی پیروی ب مصلحتچارچو در موارد از بسیاری در سیاسی نزاکت از. گویندمی سیاسی

ی اره به جریانی است که از دههی متن، اشها در ادامهمراد فریزر از اشاره به فضای دانشگاه« شود.می

ها و گرایی رایج آن دوره، توسط جریان چپ نو در دانشگاهمیالدی و در فضای چندفرهنگ 70

ی عمومی را از واژگان و های آمریکا شکل گرفت و در پی این بود که زبان رایج در عرصهرسانه

ی عمومی اصطالح رفته در عرصهفتهرو رای بپیراید. ازاینهای حاشیهی گروهاصالحات تحقیرکننده

و اگر «. کاکاسیاه»به عوضِ « آمریکایی-آفریقایی»به کار رفت و « روسپی»به جای « کارگر جنسی»

 به توانمی نمونه یک فقط عنوانبه بخواهیم رد این مفهوم/رویکرد را در موقعیت خودمان پی بگیریم، 

 مقوالتی عوضِ به ها،رسانه و دولت دستِ به سیشم 70 یدهه در «پذیرآسیب اقشار» اصطالح جعلِ

 توانمی جریان این به که نقدی منظر، این از. کرد اشاره «مستضعفان» یا «فرودست طبقات» نظیر

های دیگر جامعه از جمله سپهر زبان، بدون تغییر عادالنه در پهنه در برابری که است این از عبارت کرد

http://www.publicseminar.org/2016/09/american-elections-a-dialogue-on-the-left/#.WCGHV-ErK1s
http://www.publicseminar.org/2016/09/american-elections-a-dialogue-on-the-left/#.WCGHV-ErK1s
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 پیدا – ریاکارانه معنایی در –اندیشانه گونه و مصلحتتر شأنی تعارفاقتصادی و پایگاه اجتماعی، بیش

 بازتوزیع/بازشناسی یدوگانه قالب در را تناقض این مناظره یادامه در فریزر. مصلحانه تا کندمی

 کند.ی میبندصورت

[10] pull-no-punches 

[11 ]jill Stein ریکا.کاندیدای حزب سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آم 

[12 .]Ralph Nader  بود که در این  2000رالف نادر کاندیدای حزب سبزها در انتخابات سال

گور جریان داشت. نادر انتخابات رقابت نزدیکی میان کاندیداهای دو حزب اصلی، جرج دبیلو بوش و ال

ت پیروزی بوش مردم هایش انتقاد کرد و اعتقاد داشگور و برنامهدر کوران انتخابات، بیش از بوش از ال

گور به کاخ سفید به انجماد و پراکندگی نیروهای منتقد وضع که رفتن الرا متحد خواهد کرد، در حالی

های پایانی انتخابات، بر هایی چون اقتصاد و محیط زیست خواهد انجامید. او در هفتهموجود در زمینه

لوریدا که مورد منازعه هر دو حزب بود، گور افزود و در نهایت در ایالت حساس فشدت حمالت به ال

 عنوانبه جمهور آمریکا شود. بعدها منتقدانش از او تر توانست رئیسرأی بیش 537بوش تنها با 

 کردند.خواهان یاد میجمهوری کاندیدای نفع به شکنرأی کاندیدای

[13]  Citizen United 

[14 ]  marketization 

[15 ]  social protection 

[16]  emancipation 

[17 ]divided government المثل شود که فیی آمریکا به حالتی گفته میدر هیأت حاکمه

 خواهان قرار گیرد.ی تحت هدایت جمهوریی مقننهها و قوهی اجرایی در دست دموکراتقوه

[18 ]  The New Deal 

[19] proportional representation ی تناسبی را پدیای فارسی، نظام نمایندگویکی

نوعی نظام انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن »کند: گونه تعریف میاین

 هاینظام در. شودمی کرسی صاحب پارلمان در کندمی کسب که آرایی تعداد نسبت به حزب هر

 به را اهکرسی همه یک، یعالوه به نصف حائزین آن موجب به که اکثریتی هاینظام برخالف تناسبی،

 نمایندگی کرسی تواند صاحبدهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود میختصاص میا خود

 تناسبی هایشیوه به انتخابات به کشورها از بسیاری اکثریتی، هاینظام مشکالت به توجه با …باشد

 «…اندآورده روی
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ترین ترین و پیچیدهموضوع رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم یکی از محوری

های چپ، خواه در ایران و خواه در سایر نقاط مباحث نظری و از معضالت کل گرایش

های فکری و نظری اخیر برخی ایرانیان لای جدجهان، است. طرح این موضوع در پاره

رسد که سازد. به نظر میبرداشت ها را ضروری میای سوءخارج از کشور، توضیح پاره

ها به دو نوعِ پارلمانی/ نمایندگی/ دموکراسی است که در نوشته« نوع»دعوا بر سر 

 لیستیسوسیا/ مردمی/  کارگری/  مستقیم/ شورایی دیگری و بورژوایی، لیبرالی/ 

ده از بااستفا که بود این من یاولیه قصد که کنم اشاره مایلم. )است شده تقسیم

و به یکدیگر پاسخ  قول مستقیم و ذکر نام دوستانی که در این زمینه نوشتهنقل

ترشدن مطلب تنها به اند، به طرح این بحث بپردازم. اما برای اجتناب از طوالنیداده

 ام.(ت نظر های ابراز شده است اکتفا کردهاشارات کلی که بیانگر کلی

 !یدو نوع نظام اجتماع یبرا یدموکراس« دو نوع»

این برداشت که هر نوع دموکراسی پارلمانی خاص نظام بورژوایی است، و تنها 

دموکراسی شورایی و کمونی خاص نظام سوسیالیستی است، متأسفانه بسیار 

چه که ی آنهای خود را برپایهستداللکننده است. حتی اگر بخواهیم تمام اگمراه

ی دانش و اند ـ و نه برپایهی وقایع گذشته گفتهبزرگان سوسیالیست در گذشته درباره

 مان ـ قرار دهیم، باز هم چنین برداشتی نادرست است. خرد امروزی

ی دموکراسی در آثار مارکس دستخوش تحوالت بسیار بوده است. در آغاز او ایده

تأکید داشت. « نمایندگی»ت تأثیر روسو بر دموکراسی مستقیم و ردِ اصلِ تر تحبیش

ها سپس، تحت تأثیر کمون پاریس و انتخاب نمایندگان با حقِ فراخوانی و تعویض آن

های قرار گرفت و نظام کمونی را از نظام پارلمانی برتر یافت؛ چراکه، ازجمله، حوزه

انتظار کشند. « سه تا شش سال»یندگان خود انتخاباتی ناچار نبودند برای تعویض نما

تبدیل « نهاد کاری»خواند که می بایست به یک « کارگاه وِرّاجی»او نظام پارلمانی را 
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شود. اما پس از شکست کمون در موارد متعددی به امکان و ضرورت دموکراسی 

 ام درهایی که از نوشتهبه انتقاد پاسخپارلمانی تأکید کرد. من چند سال پیش در 

ام. از این شده بود، با تفصیل به این موارد پرداختهطرح  داریذار از سرمایهگی زمینه

ی پس از کنگره ۱8۷۲کنم. مثالً مارکس در ها اشاره میجا صرفاً به آن رو، در این

 هلند، …کنیم که در کشورهایی چون انگلستان، امریکا وما انکار نمی»گوید الهه می

 ۱8۷8وی در  [1]«.برسند خود هایهدف به آمیزسالمتم شکلبه توانندمی کارگران

ی کارگر در شرایطی اگر برای مثال در انگلستان، یا در ایاالت متحده طبقه»گوید، می

تواند از طرق دست آورد، میباشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را به

در  [2]«آن شده رها سازد. قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع پیشرفت

داند ی کارگر انگلیس نمیقهطب …»گوید می« هایندمان»ای به مارکس در نامه ۱88۰

ها، که هر دو را قانوناً در اختیار دارد، استفاده گونه از قدرت خود و از آزادیچه

مورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با رهبران حزب کارگر فرانسه،  [3]«کند.

گفتارِ همین برنامه که در پیش [4]است. ۱88۰ی حزب در گام تدوین برنامههنبه

پرولتاریا از تمام وسایل در »خوانیم که مارکس دیکته کرده بود، ازجمله می

چه که تاکنون ابزاری را از آنکند[ و آندسترسش از جمله رأی همگانی ]استفاده می

ها بعد انگلس در سال« سازد.مبدل می کاری بوده، به ابزاری برای رهاییبرای فریب

ی مارکس و انتخابات باز به این مقدمه« جنگ داخلی در فرانسه ۱89۵ی مقدمه»

ترین ها که در پختهکند. برکنار از این نمونهاشاره می« ابزارِ رهایی»ی مثابهبه

ن هم به تالش کارگرا« مانیفست»اند، او حتی در شدههای عمر مارکس مطرح سال

که ، یا تأکید بر این«به صورت قانونی»برای تأمین منافع مشخص خود 

ها کوشش ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزابِ دموکراتِ تمام کشورکمونیست…»

پیروز شدن ]پرولتاریا[ در نبرد برای »تر بر تالش برای اشاره، و از آن مهم« کنندمی

https://pecritique.com/2013/04/03/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3/
https://pecritique.com/2013/04/03/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3/
https://pecritique.com/2012/11/19/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%9F-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1/
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ها خود نیز دیگر مؤلف مانیفست است، سالانگلس که  [5]کند.تأکید می« دموکراسی

قبالً اعالم کرده بود که پیروزی در انتخابات « مانیفست کمونیست»«گوید، بعد می

 [6]«ترین وظایف پرولتاریای مبارز است.همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم

های مارکس در مورد دموکراسی بورژوایی به تحلیل بسیار ترین اشارهیکی از مهم

شود. وی در اثر درخشان خود مربوط می« جمهوری بورژوا دموکراتیک»مهم او از 

فرانسه نوشته شده، در  ۱8۴8دنبال انقالب که به« های طبقاتی در فرانسهمبارزه»

بوده  هایی که در مطبوعات فرانسه در مورد قانون اساسی پیشنهادی مطرحمورد بحث

اند، او جمهور( اشاره داشتهلس ملی و رئیس)مج« دو فرمانروا»و از جمله به وجود 

کند و سنجی خاص خود طرح میتناقض موجود در قانون اساسی بورژوایی را با نکته

با واگذاریِ حق رأی همگانی، از یک سو طبقاتی که »نویسد که این قانون می

 یشان را حفظ کند ـ یعنی پرولتاریا، دهقانان، و طبقهخواهد بردگی اجتماعیمی

ای که قدرت اجتماعی دهد، و از طبقهمتوسط ـ را در موقعیت قدرت سیاسی قرار می

های سیاسیِ این قدرت را سلب اش را تضمین کرده، یعنی بورژوازی، ضمانتقدیمی

دهد، شرایطی دموکراتیک قرار میکند. حاکمیت سیاسی بورژوازی را در شرایط می

خاصم کمک کند تا پیروز شوند و بنیان تواند[ به طبقات متکه در هر لحظه ]می

خواهد که از رهایی ی بورژوایی را برافکنند. از گروه اول ]طبقات متخاصم[ میجامعه

خواهد سوی رهایی اجتماعی پیشروی نکنند، و از دیگران ]بورژوازی[ میسیاسی به

 [۷«]که از موقعیت اجتماعی خود قصد بازگرداندن قدرت سیاسی را نداشته باشند.

نکته این است که مارکس و انگلس در مراحل مختلف هم بر دموکراسی کمونی و 

ها به ، و تفکیک این انواع و اختصاص دادن هریک از آناندهم پارلمانی تأکید داشته

 اند، کامالً نادرست است.نظام سیاسی متفاوت، با این ادعا که این بزرگان گفته

لس اصوالً هیچ اعتقادی به دموکراسی حال بیاییم فرض کنیم که مارکس و انگ

ها را هم نزده بودند، و تنها به دموکراسی کمونی، که پارلمانی نداشتند و این حرف
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گیری شد، باور شکل سوویتی و شورایی پیها بهبعداً هم از سوی لنین و بلشویک

اهنمای ها گفتند درست بوده و باید رچه آنداشتند. آیا این بدان معنا است که هر آن

تردیدی مثبت است، اما  گونه پاسخ بی هیچعمل امروزی ما باشد؟ از دیدگاهی مذهب

روش ماتریالیستی مارکسی بر از دیِد درک مادی تاریخی جواب منفی است. 

و یا در  ۱8۷۱ی تجربی تحوالت استوار است، دید ماتریالیستی تاریخ در مشاهده

های ونیم قرن گذشته تحلیلوز به نسبت یکامرو شرایط متفاوت  پایان نیافت، ۱9۱۷

ها توسط اندیشمندان کند. رویدادهای گذشته و تحلیل آنمشخص را طلب می

برداری نیستند. برای های فراوانی برای ما دارد، اما قابل کپیسوسیالیست قطعاً درس

عطف ترین رویداد و نقطه، این مهم۱8۷۱شدن این موضوع مثال کمون پاریس روشن

ی مقدسی که گِرد آن را هالهسنگِ انقالب اکتبر روسیه، باتاریخ سوسیالیسم و هم

شود، در ای که باید از آن تقلید کرد به آن عطف میپوشانده، و مدام به عنوان نمونه

 نظر گیریم.

 !سیاز مدل کمون پار دیتقل

 ی دشمن[ که شورش یک شهرِ در محاصره8دانیم]داستان کمون پاریس را می

ی شهروندان پاریسی ی فرانسه از پروس بود. قیام متهورانهدنبال شکست مفتضحانهبه

ویژه کارگران و بخشی از گارد ملی، ایجاد نهاد قدرت سیاسی نوین با اتکا به به

های بسیار تر بر جدایی دین و دولت، و اجرای سیاستانتخابات، تأکید جدی

کس و انگلس را تحت تأثیر قرار داد. سه خواهانه به نفع اکثریت مردم، مارترقی

منتشر شد، و قطعًا از « جنگ داخلی فرانسه»ی ی مارکس که بعداً در مجموعهخطابه

العاده زیبا، شیوا و نویسی و تحلیل سیاسی با زبانی فوقهای گزارشترین نمونهبرجسته

دهد، و ح میبُرّنده است، شرایطی را که به ایجاد کمون و سرنگونی آن انجامید شر
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های آینده طرح عنوان مدلی برای مبارزات و انقالبکمون را به« اقدامات»بسیاری از 

 کند.می

هایی که مارکس بر آن تأکید کرد، این بود که برای نمونه از نخستین درس

اند استفاده ی دولتی که تصاحب کردهتوانند از دستگاه حاضر و آمادهانقالبیون نمی

اولین دستور »کند که کار گیرند. او اشاره میا در جهت منافع خود بهرکنند و آن

مارکس اقدام « کمون سرکوب ارتش دایمی و جایگزینی آن با ارتش مردمی بود.

چه که را تأییدی بر آن« انحالل ارتش و جایگزینی آن با گارد ملی»کمون در مورد 

کرده بود، یعنی ضرورت  حطر« هجدهم برومر لویی بناپارت»حدود دو دهه قبل در 

، قلمداد کرد. این مفهومی بود که برای بخشی از چپ در «خُرد کردن ماشین دولتی»

ها )و تا سال« دیکتاتوری پرولتاریا»نقاط مختلف جهان از جمله ایران، همراه با مفهوم 

ترین مفهوم سیاسی تبدیل شد. مارکس در هایی( به جذابنیز هم اکنون برای گروه

های بورژوایی ـ ]یعنی[ دولتِ کم کالم انقالبکمون تکیه»گوید، ی سوم میهخطاب

های هزینه، یعنی ارتش دایمی و دستگاه خرج ـ را با نابود کردن بزرگترین منشاء

 «کارمندی، واقعیت بخشید.

که انحالل ارتش شامل تنها در این زمینه باید چند نکته را در نظر گرفت. أول آن

ود که در پاریس مستقر بود و تحت کنترل کمون قرار داشت. یعنی بخشی از آن ب

توانست شامل سربازانی که تحت کنترل دولت موقت بودند، و نیز انبوه عظیمی از نمی

ها همان سربازان فرانسوی که در اسارت ارتش بیسمارک قرار داشتند بشود. این

سنگین به بیسمارک پس از پرداخت غرامت « یرآدولف تی»سربازانی بودند که 

اش برای حمله به های ارتِش تحت کنترلها همراه با دیگر بخشآزادشان کرد و از آن

ی دیگر این است که کمون در پاریس و سرکوب و قتل عام کمون استفاده نمود. نکته

کند ی سوم اشاره مینکرد. خودِ مارکس در خطابه« خُرد»های دولتی را واقع دستگاه

اش محروم که عامل دولت مرکزی باشد، از موقعیت ممتاز سیاسیجای آنکه پلیس به



 ۱۰3                                                                                            رهنما دیسع

 

 
 

به یک عامل کمون، جوابگو به آن و قابل برکناری توسط آن، تبدیل شد، و »گشت و 

در جای دیگر نیز « های دولت.طور بود در مورد سایر مقاماِت دیگر بخشهمین

وری دولتی حفظ شدند. های ضرهای سرکوب، نهادگوید که برکنار از دستگاهمی

نابود نشد، بلکه تحت کنترل کمون درآمد. درست « دستگاه کارمندی»بینیم که می

 ۶هایی به لیبکنخت و کوگلمان )به ترتیب قبل از سقوط کامل کمون، مارکس در نامه

( کموناردها را سرزنش کرد که از ترس جنگ داخلی ۱8۷۱آوریل  ۱۲آوریل و 

لنین نیز که سخت «. های زیادی را از دست دادندفرصت» قاطعانه برخورد نکردند و

دولت و »توجهی از کتاب تحت تأثیر کمون پاریس قرار گرفته بود، و بخش قابل

یکی از »خود را به همین خُرد کردن ماشین دولتی اختصاص داده بود، « انقالب

میم دیگر [ تص9برای انجام این کار دانست.]« دالیل شکست کمون را نبود عزم کافی

کمون که مارکس را تحت تأثیر قرار داده بود، این بود که مزد و حقوق از باالترین تا 

 تر باشد.ها نباید از مزد یک کارگر بیشپایین ترین رده

ها دستگاه دولتی را خُرد کرده حال پرسش عمده این است که اگر هم کمونارد

در صورت کسب قدرت، ماشین بایست بودند، آیا انقالبیون دیگر کشورها هم می

اند خُرد کنند؟ و اصوالً خُرد کردن به چه معنی است؟ دولتی را که تصاحب کرده

ی نادرستِ دولت در سطح ملی با دولت در سطح شهر، یعنی یک شهرداری به مقایسه

مقایسه های ملی اواسط قرن نوزدهم که مارکس به آنها اشاره دارد قابلکنار، آیا دولت

های امروزی چه از نظر اندازه و ساخت و چه از نظر نقش و کارکرد هستند؟ با دولت

های نادرست در زیر به مفهوم دولت و تحوالت آن از دید گاه خود مارکس و برداشت

 از آن اشاره خواهم کرد.

ها و ها، ضعفباید به این نکته نیز اشاره کرد که کمون پاریس، از ناپختگی

ها برخورد کموناردها به زنان ترین ضعفد. یکی از این مهمخطاهای بزرگ عاری نبو

العاده عظیمی در ی متوسط و فقیر پاریس نقش فوقبود. زنان کارگر و اقشار طبقه
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های ها در فعالیتروز عمر آن بر عهده داشتند. آن ۷۲استقرار و حفظ کمون در 

آذوغه و غذا و آموزش  یمختلف از امور پزشکی و بهداشتی، رانندگی آمبوالنس، تهیه

های خیابانی حضوری فداکارانه و سازی، حمل مهمات، و جنگیدن در سنگرتا فشنگ

، زنان با «یرتی» ی ارتشهای وحشیانهدالورانه داشتند. در روزهای آخر و حمله

دادند تا بلکه ارتشیان را از به رگبار شان خود را در جلوی کموناردها قرار میکودکان

چه که در روزهای اول استقرار کمون با موفقیت ها منصرف کنند، ـ نظیر آنبستن آن

انجام داده بودند ـ اما این بار خودشان نیز به همراه کموناردها به خاک و خون 

ها و حتی نقشی که زنان در استقرار کمون داشتند، به ی این فداکاریغلتیدند. با همه

خاطر ز نقاط تاریکِ تاریخ کمون است که بهآنان حق رأی داده نشد و این قطعاً ا

این بود که  شود. دلیل عمدههای عاطفی به این رویداد بزرگ، به آن اشاره نمیبرخورد

زمان نبود. اما بطور مشخص از یک طرف کمون جدا از فرهنگ مردساالر فرانسوی آن

رودون بودند که همانطور که تونی کلیف اشاره دارد، بخش اعظم کموناردها از پیروان پ

ی این ماندههای عقبالعاده ارتجاعی به زنان داشت. برخوردهمیشه برخوردی فوق

آورترین زمان زننده و باورنکردنی است. از شرمآنارشیست بزرگ تاریخ حتی برای آن

داری و توانند داشته باشند؛ خانههای او آن بود که زنان تنها دو نقش میقولنقل

که چندین سال قبل از کمون پاریس در اولین اجالس وجه آنفاحشگی! جالب ت

که مارکس به ریاست شورای عمومی آن انتخاب شده بود،  ۱8۶۴الملل اول در بین

الملل پذیرفته شوند، اما هیئت فرانسوی با پیشنهاد شد که زنان به عضویت بین

 [۱۰اکثریت آرا به آن رأی منفی داده بود.]

ی به کمون پاریس در ابتدا به حدی بود که در مقدمه شیفتگی مارکس و انگلس

طرح شده در « اقدامات»تحت تأثیر کمون نوشتند که « مانیفست کمونیست» ۱8۷۲

انقالب ی طور که در مقالهاست، و این امری بود که همان« قدیمی شده»مانیفست 

اش در [ بعدها مورد ایراد رزا لوگزامبورگ در سخنرانی۱۱به آن اشاره کردم،] آلمان

https://pecritique.com/2017/04/08/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/
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« اقدامات»ت و بازگشت به کنفرانس افتتاحیه حزب کمونیست آلمان، قرار گرف

[ مارکس و انگلس در مقطع بعدی نظر خود را ۱۲پیشنهادی مانیفست را توصیه کرد.]

ی دیگر به مورد تجدیدنظر قرار دادند. مثال بسیار مهم همان است که در چند نوشته

، ده ۱88۱ی مارکس به دومال نیو ون هویس در سال آن اشاره کرده ام، ازجمله نامه

اش، کمون پاریس را ز کمون پاریس که در آن برخالف مواضع قبلیسال پس ا

اکثریت کمون »گوید، نامد و ازجمله میمی« شورش یک شهر در شرایط استثنایی»

توانستند باشند. اما با ذره ای عقل سلیم کمون وجه سوسیالیست نبودند و نمیهیچبه

م بود برسد ــ تنها چیزی توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردمی

 کمون از بعد سال بیست هم انگلس[ ۱3]«…که در آن زمان قابل دسترسی بود

 کمون اعضای اکثریت که نوشت ،«فرانسه داخلی جنگ» یمقدمه در پاریس،

المللی دفاع از کارگران ها عضو انجمن بینآن از اقلیتی و پرودون و بالنکی هواداران

«. ها درکی از سوسیالیسم داشتندتنها گروه کوچکی از آن»و  الملل اول( بودند،)بین

های ی اهمیت و درسطور خالصه واقعیت این است که کمون پاریس با همهبه

 تواند الگویی برای مبارزات امروزی و آینده باشد.وجه نمیهیچاش بهتاریخی

 دولت! یدولت ب

رورت نهاد دولت و لزوم خُرد های مورد اشاره، عدم ضای بحثتأکید دیگر در پاره

ساز کردن و درهم شکستن آن است. کمون پاریس و تحلیل مارکس از آن زمینه

ی مارکس مبتنی بر ی دولت مارکسی نیز هست. درک اولیهای تحوالت در نظریهپاره

داران، و دولتی مبتنی بود که تحت نظارت تحلیل حکومت زمینداران و سرمایه

ی مالکین داشت که در آن زمان تنها متشکل از نمایندگان طبقه مستقیم پارلمان قرار

ی بود چراکه تنها شهروندانی بودند که حق رأی داشتند. این همان برداشت اولیه

ی حاکِم بورژوازی طبقه« ی اجراییکمیته»عنوان بود که دولت را به« مانیفست»
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کند. با اکم را نمایندگی میی حطور مستقیم منافع طبقهکرد؛ دولتی که بهقلمداد می

که در باال به آن اشاره « دولت بورژوا دموکراتیک»پذیرش حق رأی همگانی و ایجاد 

کند. به دنبال دار را حفظ میی سرمایهطور غیرمستقیم منافع طبقهشد، این دولت به

 و ظهور بیسمارک و ناپلئون سوم و اقتدارگرایی آنها حتی در مقابل ۱8۴8های انقالب

« جمهوری پارلمانی»یابد. در مورد ی دولت مارکسی تحول میی حاکم، نظریهطبقه

کند که ابتدا جمهور آن شد مارکس به دولتی اشاره میکه لویی بناپارت رئیس

کرد، اما نمایندگی می« شرکت سهامی»ی صاحب مالکیت را به شکل های طبقهجناح

 این یسلطه زیر[ و] …رت خالصه شدقدرت اجرایی در وجود لویی بناپا»با کودتا 

 هم را آن تصور که رسید توسعه از ای درجه چنان به …بورژوایی یجامعه امپراتوری،

 تزآنتی» و کرد، افشا راآن «… پروس یسرنیزه …که فاسدی» دولت …. کردنمی

ی دوم مارکس در در مورد بیسمارک هم در خطابه«. [ ..کمون بودآن] مستقیم

بورژوازیِ لیبرال »گوید که این بیسمارک است که برای می« لی فرانسهجنگ داخ»

 و بیسمارکی هایدولت ینظریه مارکس. «کندمی صادر دستورالعمل …آلمان 

کرد، و بعد از او  مطرح شد معروف دولت نسبی استقالل هاینظریه به که را بناپارتی

ها دادند و کماکان این نظریهپرازان مارکسیست آن را توسعه های مختلف نظریهنسل

های قدیم عمدتًا دستگاه سرکوب و ی دیگر آن است که دولتیابد. جنبهتوسعه می

ی طبقاتی را نه فقط از طریق سرکوب های امروزی سلطهستان بودند، و دولتمالیات

های کارگیری دستگاههای مربوط به آن، بلکه از طریق ایجاد رضایت و بهو دستگاه

 کنند.های اقتصادی و خدماتی اِعمال میایدئولوژیک و دستگاهوسیع 

 مورد در مارکسی پردازاننظریه میان در آن مختلف هاینظریه و دولت مفهوم 

مراتب به و مفصل بسیار آن، فراطبقاتی کارکردهای و طبقاتی، نمایندگی ها،نقش

ه گویا نیازی به آن است، ک« ی اجرایی بورژواییکمیته»ی تر از درک سادهپیچیده

اگر یکی از دعواهای مارکس با «. درهم شکست»کرد و « خُرد»را نیست و باید آن
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[ و معتقد بود که دولت در فاز باالیی ۱۴ی دولت بود، ]باکونین بر سر مسئله

های کنونی از هم آنارشیستها یا شبهای آنارشیسترود، پارهکمونیسم از بین می

های مردمی با دموکراسی بینند و بر این باورند که سازماننمی اکنون نیازی به دولت

تر به این خود نقش دولت را برعهده خواهند گرفت. در جای دیگری با تفصیل بیش

یا ابزاری منفعل و خنثی تصور « ابژه»توان یک دولت را نمی»ام که مسئله اشاره کرده

کند، و ی حاکم عمل میو یا طبقهی این یا آن جناح طور کامل تحت ارادهکرد که به

از داشتن هرگونه استقالل نسبی محروم است. دید افراطی مقابل، دولت را یک 

ی آن «اراده»مند است، که از گیرد که از استقاللی مطلق بهرهدر نظر می« سوژه»

دیدگاه اول برداشتی سنتی از دید « شود.جامعه ناشی می« عقالیی»مثابه نیروی به

، وتحلیل متفاوت «بیسمارکی»و « بناپارتی»های قبل از پدید آمدن دولت مارکسیِ

ساخت گرا ـ »، و دید «وبری»، «هگلی»مارکس از آنها، و دیدگاه دوم، از خاستگاه 

 [۱۵شود.]ناشی می« کارکردگرا

را به شکل دیگری تعبیر توان آننیز می« خُرد کردن ماشین دولتی»در مورد 

و « کارکرد»است که « رابطه»بیش از هر چیز یک « دولت»ت که کرد. باید توجه داش

کردنی در کار « ُخرد». اگر کندمعینی ایفا می« ساختِ»نقشِ طبقاتی خود را درقالبِ 

گردد. زمانی که سیاستمداران جدید بازمی« ساخت»و نه به « رابطه»باشد، به 

کار گیرند، به به های جدیدی را به نفع طبقاتِ موردنظرشانپالیسی(«)سیاست»

گذارد. اما برخی رو به تغییر می« رابطه»های جدید، این نسبتِ حدت و شدت سیاست

کردن ساخت دولت را به معنی انحالل دستگاه دولت و اخراج کارکنان آندر « خُرد»

ترین نهاد های امروزی، که بزرگنظر دارند. با توجه به وسعت و عظمت دولت

ها، و در ی زیرساختکنندهترین تأمینرسان، بزرگرین خدمتتاستخدام کننده، بزرگ

ترین تولیدکننده هستند، تصور کنید که مثالً انقالبیون بسیاری از کشورها، بزرگ

های سیاسی ی بحرانکرده، و در میان همه« تصرف»هردلیلی موفق شوند دولت را به
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های ردم که از قضا اهرمها و خدمات موردنیاز مجای تأمین خواستو اقتصادی، به

است، تصمیم به خُرد کردن این هیوالی عظیم « ماشین دولتی»اش در همین عمده

کند، ی خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل میتنها ادامهبگیرند. چنین کاری نه

شوراند. )یکی از موارد بارز بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر ضد این انقالبیون می

زدایی امپریالیسم امریکا در دستگاه دولتی دوران معاصر، سیاست بعثخُرد کردن 

عراق پس از سرنگون کردن صدام حسین بود، که طی آن بخش وسیعی از افسران 

ای دولت اخراجی جذب داعش شدند.( برای دوستانی که اصوالً نقش و ضرورتی بر

ها دولت از قائل نیستند، نگرانی در این زمینه وجود ندارد، چرا که به تصور آن

 مدیریتی کنند! -اکنون باید از بین رود و مردم آزادانه خودهم

توجه است که حتی لنین که مدام بر مفهوم خُرد کردن دولت تأکید داشت، قابل

فاصله، کامل و سراسریِ الغای بال»نویسد، مشخصاً می« دولت و انقالب»در 

[ در جایی که در مورد کمون ۱۶«]بوروکراسی خارج از بحث است، یک اوتوپی است.

کند، از خُرد کردن ماشین دولتی و جایگزینی آن با دموکراسی مردمی صحبت می

 ماهیتاً  نهادهایی با هانهاد از دسته یک آسایغول جایگزینیِ یک …»گوید که این می

 پرولتری دموکراسی به بورژوایی دموکراسی از که[ نهادهایی] …بود وتمتفا تمامیبه

 [۱۷]«.شدند مبدل

حذف های آینده تاریخ بشری قابلرا در فازطور خالصه نهاد دولت، حتی اگر آنبه

ترین نهاد اجتماعی و اشتراکی ترین نهاد قدرت سیاسی، و مهمبدانیم، کماکان مهم

ی چه که مهم است ماهیت سیاسی آن و نحوهآن کردن تولید هست و خواهد بود.

که تا چه حد دموکراتیک است و منافع کدام یافتگی آن است، یعنی اینسازمان

هایی از جمله خُرد کردن و کند، و شعارطبقات و اقشار اجتماعی را نمایندگی می

 های امروزی ندارند.درهم شکستن آن، ربطی به واقعیت
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 !یندگین نمابدو ییشورا یدموکراس

های مورد اشاره و مشابه آن، به درجات مختلف بر دولت شورایی، در تمام بحث

مراتبی و دموکراسی دولت نوع کمون، خود مدیریتی، دموکراسی مستقیم، غیرِ سلسله

های واقعاً موجود درستی به مسائل دموکراسیشود. نویسندگان بهمشارکتی تأکید می

های پارلمانی کنند، اما با رد کلیت و تمامیت دموکراسیمیداری اشاره جوامع سرمایه

ی اول پرورانند. نکتهو مبتنی بر نمایندگی، دموکراسی کاماًل متفاوتی را در ذهن می

های شوند و تفاوتواحد مربوط نمی« نوع»که این انواع دموکراسی به یک مقوله و این

ها پرداخت، توان به تمامی این جنبهکه در این مختصر نمیزیادی با هم دارند. با آن

 کنم.ی مهم اشاره میصرفاً به چند جنبه

 یو کمون ییشورا یو دموکراس میمستق یدموکراس یهاتفاوت

نوعی، دموکراسی مستقیم با دموکراسی شورایی های موردبحث بهدر نوشته

ی و های شورایدموکراسیکه بر خالف این تصور، شود، حال آنیکسان تلقی می

. اگر از کمون پاریس شروع کنیم، اعضای کمونی فاقد نمایندگی یا غیرنیابتی نیستند

ی مرکزی گارد ملی دهندگان پاریسی در انتخاباتی که توسط کمیتهآن توسط رأی

کمون از اعضای »گوید، ی سوم میبرگزار شد، انتخاب شدند. مارکس در خطابه

ای مختلف شهری انتخاب شده، و در مقابل هشورای شهر که با رأی عمومی در ناحیه

شد. اکثر این اعضا طبیعتاً کارگر، یا گو و قابل فراخوانی بودند، تشکیل میآن پاسخ

ی کارگران بودند. کمون قرار بود که ]نه فقط[ یک نهاد پارلمانی، ی تأییدشدهنماینده

اعضای »است که  واضح کهجا با آنتا این« بلکه همزمان نهاد مجریه و مقننه نیز باشد.

ها را نمایندگی هستند و آن« های شهردهندگان ناحیهرأی« منتخبان»کمون 

طور مستقیم در تصمیمات شرکت داشته دهندگان بهی رأیکه همهکنند )نه آنمی

طور که مارکس باشند(، این ساختار تنها در سطح شهرداری پاریس بود، و همان
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کمون پاریس مدلی برای دیگر شهرها و مراکز بزرگ  دهد، قرار بود کهتوضیح می

کند که طبق طرحی که تهیه شده بود، صنعتی کل کشور باشد. مارکس اشاره می

ترین مزارع روستاها، شکل شکل سازمانی کمون حتی در کوچک»تصریح شده بود که 

 خود مشترک امور بایستمی استانی هر روستایی هایکمون …سیاسی موردنظر است

ها، که در مرکز استان تشکیل ی کمونهمه مجمعی متشکل از نمایندگان کمک به ار

نمایندگانی برای ی خود بایست به نوبهشود، اداره کنند، و همین مجامع استانی میمی

کند که مارکس اضافه می« به پاریس بفرستند. تشکیل مجمع عمومی در سطح ملی

مهم دیگر برای یک حکومت مرکزی باقی  هایمحدودی نقش« تعداد»«عالوه بر این 

 هانقش این و …غلط عنوان شده، نباید حذف کردچه بهها را بر خالف آنماند، آنمی

 «.شود گذاشته …مونیک کارکنان یعهدهبه بایستمی

به این ترتیب روشن است که اگر قرار بود ساخت کمون از سطح شهر پاریس به 

بایست نمایندگانی برای سطح باالتر از ر ناحیه میکل کشور فرانسه تعمیم یابد، ه

 ی خود، نمایندگانی برای سطحنوبهها نیز بهی روستایی یا شهری انتخاب و آنناحیه

استان، و از آن مجمع برای کل کشور انتخاب کنند. به عبارت دیگر، این ساختاری 

بعداً با تغییراتی  مراتبی است. این مدلی است کهاست که هم نمایندگی و هم سلسله

ها های روسیه پیاده شد، و پس از آن که حزب بلشویک جایگزین سوویتدر سوویت

ی ی ناحیه، کمیتهمراتب سازمانی حزب از سطح کمیتهشد همین ساختار در سلسله

که به سیستم پارلمانی تغییر  ۱99۲کار گرفته شد، و این نظام تا منطقه، تا کنگره به

 کرد ادامه یافت.

ی تاریخی دموکراسیِ کمونی جا که هیچ نمونهترشدن موضوع، از آنبرای روشن

ی شبیه آن، سیستم ترین نمونهجا به نزدیکدر سطح کشوری نداریم، در این

ترین ساخت نوعی جامعانتخاباتی حزب کمونیست چین که از نظر سازمانی به

، اشاره می کنم. در اینجا غیرپارلمانتاریستی و شورایی است« دموکراسی»تشکیالتی 
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که ماهیت حزب کمونیست چین در گذشته و حال بالفاصله باید اشاره کنم که این

داری خشن است یا هر چیز که هم اکنون یک نظام سرمایهچه بوده و هست و این

ی ساختار انتخاباتی است نیست، بلکه اشاره به نمونه وجه مطرحهیچدیگری است، به

گذاری ینی دموکراسی پارلمانی نمایندگی است. باالترین مرجع قانونکه مدعی جایگز

ی شود، مقامات قوهاست که برای پنج سال انتخاب می« ی ملی خلقکنگره»در چین 

دهد و طور ساالنه تشکیل جلسه میکند، و بهمجریه و قضاییه را انتخاب می

های ی کنگره از ردهکند. حدود سه هزار نمایندههای دولت را بررسی میسیاست

ی شهری نمایندگان ترین رده، مردم ِده و ناحیهشوند. در پایینمختلف انتخاب می

کنند. از این رده به بعد تا باالترین رده یعنی کنگره، انتخاب می مستقیماًخود را 

شوند. مجامع محلی نمایندگان خود را برای انتخاب می غیرمستقیمطور نمایندگان به

ی ملی انتخاب هری، مجامع شهری برای استان، و مجامع استانی برای کنگرهی شرده

نوعی نقش که به« کنفرانس مشورتی سیاسی خلق»ی ملی، کنند. عالوه بر کنگرهمی

کند، متشکل از نمایندگان احزاب مختلف )از جمله حزب مجلس دوم را بازی می

ی ها و غیره، به همین شیوهاقلیتهای زنان، جوانان، کمونیست(، و نمایندگان سازمان

شود. حال اگر کسی بخواهد دموکراسی شورایی یا کمونی را ای انتخاب میچند رده

از این « شورایی»های جای حزب برای ردهتواند بهدر سطح کشوری طراحی کند، می

 ای استفاده کند.ساختار نمایندگی چندرده

ناچار تنها از طریق نمایندگی به ملی دهی در سطحطور کل هرگونه سازمانبه

ممکن است چنین تصور شود که عالوه بر  مراتبی دارد.میسر است و ساخت سلسله

های باالتر نیز کنند، تمام ردهی پایینی که مستقیماً نمایندگان خود را انتخاب میرده

ی مستقیماً انتخاب شوند. این بدان معنی است که هر شهروند مستقیماً در پنج رده

ی شهری، شورای شهر، شورای استان، شورای منطقه، و شورای شورای دِه یا ناحیه

کل کشور پنج بار نماینده انتخاب کند. این راه درواقع غیرعملی است؛ از جمله 
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های هنگفت مالی های باالتر، هزینهمشکالت عدم آشنایی با مسائل و کاندیداهای رده

پیوندی و رفتن روابط عمودی سازمانی و همتر از دست و زمانی، و از همه مهم

گونه سیستم های سازمانی است. تازه برای کسانی که هیچچسبندگیِ منطقی رده

نمایندگی را قبول ندارند، حتی همین طرح فرضی هم نامناسب است، چراکه 

رسیم به بدیل جا میها شرکت دارند. در اینگیریجای مردم در تصمیمنمایندگان به

های که مردم مستقیماً بدون هرگونه نمایندگی، در تمام تصمیمتر، و آن اینذهنی

ی مدنی و دولت یکی های مختلف کشوری شرکت کنند. این جاست که جامعهرده

شود! این دیگر کمونی هم نیست، چرا که حتی در کمون شهر پاریس هم دیدیم می

 کنندگان و اعضای کمون یکی نیستند.که انتخاب

های ضد که در رابطه با اصل نمایندگی، حتی لنین که تنها بر برداشتنجالب آ

خروج از »گوید، می« دولت و انقالب»پارلمانتاریستِی مارکس تأکید داشت، در 

های نمایندگی و اصل انتخاباتی نیست، پارلمانتاریسم، البته به معنی ملغی کردن نهاد

های کاری های وِراجی به نهادهبلکه فرارویاندن نهادهای نمایندگی از کارگا

ی مارکس که کمون یک نهاد کاری و ترکیبی از ی لنین به گفته[ )اشاره۱8«]است.

 مجریه و مقننه است(.

کنندگان، ی مهم دیگر به حق فراخوانی و عزل نمایندگان از سوی انتخابنکته

ین هم الزامات شود که حق بسیار مهمی است. اما اهر زمان که الزم دیدند، مربوط می

ی معین هم خاص خود را دارد و باید داشته باشد. انتخاب نماینده برای یک دوره

درستی از مزایا و هم مضار خود را دارد. مضار آن مشخص است و نماینده ای که به

منافع حوزه انتخابی خود دفاع نکند و از موقعیت خود سوءاستفاده کند تا پایان دوره 

ی آن در این است که در پاره ای موارد ت. اما مزیت عمدهاش قابل تعویض نیس

های ضروریِ، اگرچه نامحبوب، بگیرند و اگر از نظر زمانی نمایندگان ناچارند تصمیم

هرحال حق فراخوانی خاص یک تأمین نداشته باشند، نخواهند توانست چنین کنند. به
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ت و شرایط مشخص و اجرا اسنوع دموکراسی نیست و در هر نوع دموکراسی قابل 

های بورژوایی هم در متعادلی را باید برای آن وضع کرد. حتی پاره ای دموکراسی

 گیرند.کار میترِ انتخاباتی این حق را بههای پایینرده

های کمون پاریس که بعد از آن نسل بعد از نسل ها و خواستیکی دیگر از میراث

انتخابی بودن تمامی مقامات و یکسان ها تکرار شده، ای سوسیالیستاز سوی پاره

« تمام مقامات»ها در حد مزد یک کارگر است. اواًل بودن حقوق و مزایای آن

توانند انتخابی باشند، و انتخابی بودن تنها محدود به مقامات سیاسی و مجامع و نمی

با توجه به تخصص « مقامات»هاست. بسیاری از ی ردههای نمایندگی در همهنهاد

ها نیز ی حقوق و دستمزدسازی بالفاصلهاند. یکسانناچار انتصابی وگزینشیاد بهافر

ها هم به محض رسیدن به قدرت این شعار را شعار و خواست دقیقی نیست. بلشویک

 زودی متوجه شدند که این شعار عملی نیست.تکرار کردند، و به

، و قضاییه مربوط تفکیک قوای مقننه، مجریهی دیگر به تفکیک یا عدممسئله

های شوروی و چین طور که دیدیم، و نیز نمونهی کمونی، همانشود. نمونهمی

های پارلمانی در اشکال گوناگون خود،، به های وحدت قوا هستند، اما دموکراسینمونه

های چپ به درجات مختلف مبتنی بر تفکیک این سه قوه استوارند. بسیاری از گرایش

کنند. اما را رد میهای بورژوایی است، آنوا مربوط به نظامکه تفکیک قصرف آن

گانه، نه لزوماً ها نیست و تفکیک واقعی قوای سهمتأسفانه قضیه به این سادگی

شود، منطق و ضرورت خود را داری کنونی اجرا میشکلی که در کشورهای سرمایهبه

ی یک خواه یا سوءاستفادهدارد. تفکیک این سه قوه احتمال استقرار یک نظام تمامیت

 کند.تر میحزب و دیکتاتوری را کم
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 یتیریخود ـ مد م،یمستق یدموکراس

رسیم به دموکراسی مستقیم، خودحکومتی، خودگردانی و جزآن که حال می

پردازم. به آن می« هاپاسخی به نقد»ی طور خیلی خالصه با توجه به نوشتهبه

گیری مشارکت نماینده در یک تصمیمبدون « همه»دموکراسی مستقیم که طی آن 

های طور که در بعضی کانتوناجرا است، همانکنند، تنها در یک محله قابلمی

ای مسایل پرسی برای پارهتوان از شکل همهسوییس وجود دارد. در سطح ملی نیز می

جا نیز رایج است. اما فراتر از این، دموکراسی مستقیم یک استفاده کرد، که در همه

ی در تصمیمات فراتر از ناحیه« همه»شود خواست غیرعملی و رؤیایی است. مگر می

های مالی و پولی کشور، تصمیم در مورد توان سیاستخود شرکت کنند؟ مثاًل آیا می

تغییر نرخ بهره، یا نرخ ارز و غیره را از طریق دموکراسی مستقیم با مشارکت همگانی 

کتِ وسیع، همان دموکراسیِ نمایندگی است که تعیین کرد؟ تنها راهِ عملی مشار

مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره 

توان در مواردی نظر کنند. البته در سطح یک واحد سازمانی هم میانتخاب می

ی هی امروز بسیاری تصمیمات جنبعالوه، در دنیای پیچیدههمگانی را کسب کرد. به

توانند ی خاصی میتخصصی و فنی دارند که چه بخواهیم و نخواهیم، تنها افراد حرفه

 و باید آن تصمیمات را اتخاذ کنند.

های تولیدی، توزیعی، و خدماتی اعم از دولتی و غیردولتی، در سطح سازمان

است. بحث خود ـ مدیریتی، خود ـ گردانی،  خصوصی و تعاونی همین مسئله مطرح

ترین آشنایی شود. کمهای آن مطرح میکارگری نیز بدون توجه به پیچیدگی کنترل

که کارِ گروهی از چند نفر تجاوز کرد، دو دهد که به محض آنبا عِلم سازمان نشان می

شود. هرچه نهاد مورد نوع تقسیم کارِ افقی و عمودی به درجات مختلف ضروری می

طلبد، و تری را میهای بیشکار افقِی تخصصتر باشد، تقسیم تر و متنوعنظر پیچیده

تری مراتب بیشتر باشد، تقسیم کار عمودی و سلسلهتر و وسیعهرچه این نهاد بزرگ

https://pecritique.com/2013/04/03/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3/
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مراتب و تقسیم کار تواند بدون سلسلهسازد. یک سازمان چند نفره میرا ضروری می

یمارستان و ی وزارت رفاه اجتماعی، یا یک بجدی اداره شود. اما آیا مثالً اداره

 مراتب و تقسیم کار باشد؟تواند بدون سلسلهدانشگاه، می

ی کنندهدر یک واحد کوچکِ تولیدی یا خدماتی که کارکنانش مالک یا کنترل

خانه، جایی مثل شرکت نفت، یا توان خودگردانی داشت. اما یک وزارتآن هستند، می

ی [خدمات شبکه۱9کرد.]اداره « خودگردانی»توان به روش صنایع فوالد را نمی

نیست که تصمیم بگیرند  اش مربوطرانی تنها به کارکنانآهن کشوری یا اتوبوسراه

های تولیدی ی مشارکت در واحدترین شیوهمثالً ساعات کار خود را تغییر دهند. مهم

ای کشورهای اروپایی وجود دارد. است که در پاره« دموکراسی صنعتی»و خدماتی 

های تولیدی باید تشکل صنفی خود را داشته باشند، و هر یک از این ی واحدکلیه

ها باید شورای خود را که بازوی مشارکتی اتحادیه است داشته باشد. کارگران اتحادیه

هاشان دارند، درجات مختلفی از مشارکت را ـ و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه

کنند. ـ کسب می« تصمیمیهم»، و «مشورت»تا « ی اطالعاتمبادله»از 

های بسیار کوچک، و یا است، تنها در واحد« کنترل کارگری»، که «خودگردانی»

های توانسته مطرح باشد. امروزه شیوهتواند، و میطور موقت در شرایط بحران میبه

های ها درستوان از آنی سازماندهی و مشارکتی مطرح هستند که میبسیار پیشرفته

 ت.فراوان گرف

که سخن کوتاه، متأسفانه بسیاری از این مفاهیم بدون دقت کافی و بی آن

فرض تمامی این شود. پیشمصداقی در شرایط مشخص امروز داشته باشند، تکرار می

تواند ی کارگر میها این باور است که یک جریان چپ رادیکال با کمک طبقهبحث

ه نظامی سوسیالیستی را در یک یک انقالب سوسیالیستی را هدایت کند و بالفاصل

کشور برقرار سازد، و مردم امور خود را اداره کنند. اگر بپرسیم منظورشان از 

ها رسند، اینمیگونه به این هدف سوسیالیسم چیست و با کمک چه نیروهایی و چه
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جای در مورد نوع نظام دموکراسی، بهکند. را سؤاالتی آکادمیک و بورژوایی تلقی می

چه که مهم است، چگونگی استقرار ای پارلمانتاریستی در مقابل شورایی، آندعواه

نظامی است، که با توجه به شرایط مشخص و رفع موانع انتخابات واقعی و جلب آرای 

 مبدل سازد.« ابزار فریبکاری به ابزار رهایی»قول مارکس آن را از اکثریت، به

از دموکراسی و انتقادات از « ستیدرک سوسیالی»هرحال باید امیدوار بود که به

های گوییدور از این ـ هماندموکراسی پارلمانتاریستی، حذف نظام نمایندگی، به

ی کاربرد دموکراسی مستقیم، خُرد کردن متداول، دقیقًا مشخص شود. نیز نحوه

ی ی جامعه بدون دولت، خود ـ حکومتی مردم، رهبری طبقهدستگاه دولت، اداره

ها اشاره شد، به دور از اری از مفاهیمی که در این نوشته به آنکارگر و بسی

 شود.ها تشریح زنیها و اتهامعصبانیت

  

 

 

 

 هاسینویپ

 ۱۶۰، ص ۱8[ مجموعه آثار مارکس و انگلس، الرنس و ویشارت، جلد ۱]

، ۲۴، جلد ، مجموعه آثار مارکس/انگلس”ی قانون ضد سوسیالیستیبحث پارلمانی در باره درباره[ “۲]

 ۲۴8ص 

 .۱9۷۵، برگزیده مکاتبات مارکس/ انگلس، چاپ مسکو، ۱88۰مارس  8هایندمان،  [نامه مارکس به3]

[۴ ]  http://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-ouvrier.htm 

 ، ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان”مانیفست کمونیست”ص ، ۲8، 3۰۱، 3۱۱، 3۱۷[ ۵]

 ]۶[http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-

france/intro.htm 
 ]۷[https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-

france/ch02.htm،http://yavaran.4kia.ir/info/33850،/  

 ی کمی متفاوت..با ترجمهmobarezate-tabaghati-france.pdf فارسی 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch02.htm%D8%8Chttp:/yavaran.4kia.ir/info/33850/%D8%8C
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch02.htm%D8%8Chttp:/yavaran.4kia.ir/info/33850/%D8%8C
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch02.htm%D8%8Chttp:/yavaran.4kia.ir/info/33850/%D8%8C
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دهد و قوای فرانسه به بیسمارک اعالم جنگ می ۱8۷۱پراتور پوشالی فرانسه، ناپلئون سوم در [ام8]

شود. کارگران پاریس به مجلس ملی حمله خورند و امپراتور هم دستگیر میمفتضحانه شکست می

شود و دولت موقت تشکیل و شوند. جمهوری سوم اعالم میکنند و خواستار پایان امپراتوری میمی

ی قوای پروس است، دولت موقت تصمیم به گ ادامه می یابد. در حالی که پاریس در محاصرهجن

مذاکره با بیسمارک می گیرد، اما کارگران پاریس و بخشی از گارد ملی شورش کرده، شهرداری را 

ی شود و بالنککنند. دولت موقت با فریب موفق به اشغال شهرداری میاشغال و دولت انقالبی اعالم می

کنند و خواستار سرنگونی شود. کارگران و گارد ملی مجددًا شورش میدستگیر می رهبر مهم شورش

شوند، اما قتل عام بزرگی از آنها صورت می گیرد. دولت موقت در دولت موقت و ایجاد کمون می

ابند، و یراستی اکثریت میطلب دستفرانسه انتخاباتی را راه می اندازد که در آن جریانات سلطنت

ی صلح با بیسمارک شود. معاهدهراستی افراطَی به ریاست دولت برگزیده مییک دست‹ یرآدلف تی›

شود. دولت از وحشِت همراه با پرداخت غرامت زیاد و از دست دادن بخشی از سرزمین، امضا می

شود، و در کند. جنگ داخلی شروع میتر مقر خود را از پاریس به ورسای منتقل میهای بیششورش

شود. بسیاری از تحت عنوان کمون( با رأی شهروندان پاریس انتخاب می« ) شورای شهر»ماه مارس 

اند. کمون دست به اصالحات و تغییرات مهمی به الملل اولآنها کارگران هوادار پرودون، بالنکی، و بین

کند، و بسیاری تغییرات مهم نفع طبقات محروم می زند، سربازگیری و ارتش دایمی را منحل اعالم می

کند و پس از هشت روز مقاومت قهرمانانه، دیگر. در ماه می ارتش ورسای به پاریس حمله می

 روز به پایان تراژیک خود می رسد. ۷۲شوند و کمون پاریس پس از کموناردها قتل عام می

[9 ] V. I. Lenin ,State and Revolution ,in Lenin Selected Works ,International 

Publishers, 1980, p. 293. 

 ]۱۰[https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1984/women/03-

commune.htm 
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[۱۲ ]Luxemburg, Rosa, “Our Program and the Political Situation”, in Dick 

Howard ,Selected Political Writings of Rosa Luxemburg ,۱9۷۱ ,Monthly 

Review Press, in Luxemburg Internet Archive, 2004. 
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 ۶۷ـ ۶۵ص 

https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1984/women/03-commune.htm
https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1984/women/03-commune.htm
https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1984/women/03-commune.htm
https://pecritique.com/2017/04/08/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B8-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7/


 «یپارلمان یدموکراس»در مقابل  «ییشورا یدموکراس»جنجال                                 ۱۱8

 

ی کمی ، و با ترجمه۵۶3، ص ۱9۷۷ارکس، برگزیده آثار، دیوید مک لالن، اکسفورد، [ کارل م۱۴]

 متفاوت،

 http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm 
، ۱3۵۷ی مفاهیم دولت، فاشیسم، و طبقه، انتشارات بهاران، انتشارات پیمان، ه[ س.رهنما، دربار۱۵]

 .۱۴، ۱3تهران، ص 

[۱۶ ] V. I. Lenin ,State and Revolution ,p.297. 

[۱۷ ] V. I. Lenin ,State and Revolution ,p.293. 

[۱8 ] V. I. Lenin ,State and Revolution ,p. 296. 

، نقد اقتصاد سیاسی، های آیندههای گذشته، راهکارگر: درس یسازماندهی طبقه[ س. رهنما، ۱9]

 .۱39۵اردیبهشت 

 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/


 

 

 ندنیمارسل فن درل

 یکاووس بهزاد یترجمه

 خیدر بستر تار یاجتماع یهااعتراض



 خیدر بستر تار یاجتماع یهااعتراض                                                              120

 درآمد

های اجتماعی و اشکال ها، جنبشتردیدی نیست که اروپای امروز بدون خیزش

ی مقاومت جمعی سیمای کامالً متفاوتی داشت. هستی امروز ما را به میزان روزمره

ها رقم های دهقانی و انقالبها و احزاب، جنگبسیار زیادی مبارزات اصناف، اتحادیه

ای به پرداختن به ای طوالنی چندان عالقهنگاران برای دورهاند. با این حال، تاریخزده

تر چونان تالطمِ بیش« هاآشوب»های قشرهای فرودست نداشتند. به اعتراض

پژوهشی دور در شده نگاه شد که در برابر هرگونه  های از راه بهاحساسات توده

خصوص از ی بیستم، و بهی سدهاند. این وضعیت تازه در نیمهخودشان حصار کشیده

ها و نگاران در اعتراضبه بعد تغییر کرد. چرا که دیگر اغلب خود این تاریخ 60ی دهه

طور مشخص ببینند که توانستند بههای اجتماعی شرکت داشتند و میجنبش

کنند و تحت چه شرایطی شانس موفقیت پیدا می گونه اشکال مقاومت تکاملچه

انداز جدیدی شکل گرفت که از منظر کلی با مفاهیم وضعیت رو چشمدارند. از این

شود. وضعیت ساختاری، فضای سیاسی، ، و پیکربندی تبیین میساختاری، توانمندی

بد یاکند که در چارچوب آن اعتراضات نمود میاقتصادی و اجتماعی را تشریح می

های گروهی و غیره(. توانمندی به این معناست )میزان سرکوب دولتی، استقالل رسانه

دهی احتیاج دارند، برای روابط که معترضان به چه ابزارهایی برای بسیج و سازمان

هایی برای مالقات، سخنگویان برجسته و منابع اجتماعی، ابزارهای ارتباطی، مکان

شان را از طریق نظام معینی از عقاید معترضان مقاومتمالی. پیکربندی بدین معنا که 

کنند. این ها توجیه و بیان و البته آن را نیز پس از مدت کوتاهی اصالح میو برداشت

ها همیشه بر بستر سیاسی معینی کنند که اعتراضسه مفهوم به همراه هم روشن می

، هم برای به کنند و کمابیش به یک ایدئولوژی مشخصبسط و تکامل پیدا می

عنوان ابزاری مادی و فردی برای شان احتیاج دارند و هم بهشدنرسمیت شناخته 

کنند. بیان مؤثر مقاصدشان. گفتن ندارد که تمامی این عناصر دایمًا تغییر می
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های ضروری در مناطق های گروهی، نظام ایدئولوژیک و توانمندیسرکوب، رسانه

 یگر متفاوتند.ای با یکدمختلف و در هر دوره

ی نخست سه فرایند تأثیرات درازمدتی روی عملکرد در تاریخ اروپا در درجه

 داری و شهرها.ها، سرمایهاعتراضات گذاشتند: رشد و گسترش دولت

تر شد. تر و از اواسط هزاره سریعوسطی کندفرایند تکوین دولت در اوایل قرون 

به پایان رسید.  1900اجه شد ـ حدود سال رغم تأخیراتی که با آن مواین فرایند ـ به

های اروپایی یا بسیار کوچک )شهرهای بندری با مناطق تحت ی هجدهم دولتتا سده

های مناطق نسبتاً مستقل. تا های بخشنفوذشان( بودند و یا ترکیبی از دولت

های هجدهم و نوزدهم پادشاهان و قیصرها برای گرفتن مالیات و سربازگیری سده

شان وابسته و متکی بودند. به همین گان محلی فرودستله به حمایت نمایندازجم

های بزرگ انسجام بسیار شکننده و ضعیفی داشتند که ناهمگونی زبانی، دلیل دولت

ها بسیار کُند گر این موضوع است. روند رشد و بسط این دولتفرهنگی و حقوقی بیان

 6116حد سیاسی مستقل، با میانگین وا 500اروپا تقریباً  1500بود. حدود سال 

سال بعد فقط  400هزار نفر جمعیت داشت.  124کیلومتر مربع مساحت و میانگین 

میلیون نفر  7.7کیلومتر مربع و میانگین  101.389دولت با متوسط مساحت  30

تدریج سکنه باقی ماندند. این رشد با تغییر ساختار درونی همراه بود. پادشاهان به

گان محلی سلب قدرت کنند و سیستم واحدی برای د که از شاهزادموفق شدن

 گذاری و انحصار قهردولتی و چیزی شبیه به آن به وجود بیاورند.ستانی، قانونمالیات

زمان فرایند مهم دیگری نیز بسط و تکامل پیدا کرد. اقتصاد اروپا در آغاز هم

اش تولید وسایل گیریکه جهتوری( بود دوران ما عمدتاً کشاورزی )همراه با پیشه

معاش و احتمااًل بازارهای محلی بود، اگرچه اشکال ابتدایی از تجارت راه دور همواره 

گری و تجارت به نحو ی چهاردهم تأثیر تولید کاالیی، صنعتوجود داشت. از سده

 ی تجاری با افریقا ازگیری افزایش پیدا کرد، روندی که با کشف آمریکا و مراودهچشم
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های بزرگی از مناطق ونقل بانی نفوذ به بخشتر شد. سیستم حملطریق کشتی سریع

های روستایی شد: انقالب صنعتی اواخر قرن هیجدهم بدواً از بطن همین سامانه

های کارگران تکوین پیدا کرد. ترکیب تکوین دولت و ها و تودهونقل، با کارخانهحمل

می منجر شد: افزایش شمار و مساحت شهرها. داری به گرایش اساسی سورشد سرمایه

درصد،  10،7، 1500سکنه(، در سال  5000درصد )با بیش از  9،7، 1000در سال 

درصد از مردم اروپا در  66،5، 1980درصد و در سال  18،9، 1850حدود سال 

 کردند.شهرها زندگی می

راضات این سه فرایند به میزان بسیار زیادی تکامل اشکال و محتوای اعت

کنندگان اغلب خصلت اجتماعی را تعیین کردند. در اوایل دوران ما، شکایت اعتراض

که متوجه ها متوجه حاکمان منطقه، تجار و غیره و یا اینمحلی داشت و مطالبات آن

افراد با نفوذ برای اعمال فشار بر روی حکومت مرکزی بود. در گذشته هنوز 

خصوص از انقالب هادینه شده وجود نداشتند. بههای نهای اجتماعی با سازمانجنبش

شکایت  1850و  1750های های ملی بین سالصنعتی و تحکیم و تثبیت دولت

ای یا حتی ملی به خود گرفت و حاکمان در تر خصلت فرامنطقهکنندگان بیشاعتراض

های اجتماعی به مفهوم طور مستقیم مخاطب آنان قرار گرفتند و جنبشمرکز به

ها نیز تغییر کرد. اعتراضات زی آن به وجود آمد. درنتیجه، فهرست مطالبات آنامرو

مدد نوایی گوشخراش ها بهاغلب خصلت برخورد شخصی داشتند. آن« پیشامدرن»

(Charivari, Rough Music مخالفانشان را از لحاظ اخالقی و اعتبار شخصی زیر )

های نمایشی و خیابانی، مسخره کردن و ها از طریق دادگاهبردند، و یا به آنسؤال می

افروزی، سرقت اموال و ها را از طریق آتشکه آنکردند و یا اینگویی حمله میدشنام

تر برعلیه قوانین و اقدامات معین یا بیش« مدرن»کردند. اعتراضات قتل، مجازات می

تصابات و کردن، اعها بود. معترضان از طریق تظاهرات، بلوکهبرعلیه مدافعان آن

 کردند.ها مبارزه میها برعلیه نابرابریآییگردهم
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های عمومی است که برای همگان جا اشکال اعتراضکانون توجه من در این

جا نباید این نکته را نادیده بگیریم که اعتراض علنی فقط رؤیت است. اما در اینقابل

آن است. اشکالِ  یک شکل از مقاومت جمعی )کلکتیو( و حتی شکلِ نسبتاً نادر

ی علنی و مستقیم با حریف خودداری ها از مقابلهمقاومت )که در آن« فرعی»

ی زیرپاگذاشتن غیرمستقیم قوانین تر و دربرگیرندهمراتب بسیار متنوعشود( بهمی

شده ی صرف برمبنای موازین تعیین، و یا انجام وظیفه«طفره رفتن از اجرای قوانین)»

عهده  افروزی، یا قتل بدون برو یا همچنین اقداماتی نظیر آتشتر( بیش و نه کار

 گرفتن علنی مسئولیت آن از طرف یک فرد یا یک گروه است.

ی وسطی و فاصلهی قرونی اول دربرگیرندهگذارم. دورهبین دو دوره تمایز می

وپای داری است. این دوره در اری سرمایهیافتهی کامالً تکاملزمانی گذار به جامعه

ی دوم تر از اروپای شرقی بود. دورهخصوص در انگلستان و هلند( بسیار کوتاهغربی )به

عنوان )یعنی به« داری خود را تثبیت کردسرمایه»هایی است که ی سالدربرگیرنده

بندی شد و نیروی شده خصلتصورتبندی اجتماعی که از طریق تولید کاالیی عمومی

گیرند(. و مدد سازوکار بازار در گردش قرار میکار عمدتاً به کار، ابزار تولید و محصول

در اتحاد شوروی « سوسیالیسم واقعاً موجود»ی دیکتاتورهای عالوه بر این دربرگیرنده

 شود.و اروپای شرقی نیز می

 

 و هنگام آن نیآغاز یدارهیقبل از سرما یهااعتراض

 یدهقان یهااعتراض

ی اقتصادی اروپا بود، اگرچه ترین شاخهی هجدهم مهمکشاورزی تا سده

شان افزایش پیدا کرد. دهقانان فقط مواد تدریج اهمیتتجارت و بعدها صنعت به
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کردند، بلکه مالیات را اغلب به شکل کار، و محصول کار نیز پرداخت غذایی تولید نمی

شد.  تدریج افزایش پیدا کرد و متداولکردند. پرداخت مالیات به شکل پول بهمی

سازی های دهقانان از طریق خصوصیآوردهای گروهعادات و رسوم، حقوق و دست

های ها، بیماریتأثیر جنگهای مشاع و افزایش فشار مالیاتی و همچنین تحت زمین

گرفته برای های شکلی نهادهای دولتی و ایدهگرایانهگیر )طاعون(، اقدامات مرکزهمه

ند. دهقانان اغلب به چنین رویکردهایی که باعث سودآوری مورد تعرض قرار گرفت

که به دادند، تا اینشد، مدت زمانی نسبتاً طوالنی تن میها میبدترشدن وضعیت آن

زدند. برای خانوارهای دهقانی اقتصاد پاافتاده به مقاومت علنی دست میای پیشبهانه

بایستی از کمان، میکرد، به این معنا که همه، حتی حااخالقی نقش مرکزی ایفا می

 پا کردند. زیرهنجارهای معینی برای برابری اجتماعی و مرتبت اجتماعی تبعیت می

 گر اعتراضات گسترده بود.گذاشتن این هنجارها توسط حاکمان توجیه

طور نمونه جنگ دهقانان وسطی وجود داشتند، بههای دهقانان در قرونشورش

ت ریچارد دوم هنوز سرکار بود، اما این زمانی که کن 996در نورماندی در سال 

تری پیدا کردند. ی سیزدهم در بسیاری از مناطق اروپا اهمیت بیشاز سدهها شورش

مهم برای چنین اعتراضاتی وجود ساختارهای نسبتاً مستقل و  شرطیک پیش

های آییای در غرب فالندرن، گردهمهای آبیاری فرامنطقهخودگردان، نظیر سیستم

جایی که اطالع ای در سوئد، یا جماعات روستایی در اروپای مرکزی بود. تا آنقهمنط

های دهقانی بودند که شورش ونهاینگ ی عزیمتهای اجتماعی نقطهداریم، این شبکه

های روستایی در آمد تکامل تاریخی معینی بود. جماعتها خود پیگیری آنشکل

ی جنسی در هنسی اهمیت پیدا کردند. بهری جوجودآمدن بهرهی نخست با بهدرجه

جمله در اروپای مرکزی( از کاربهره یا بیگاری شکل گرفت،  بعضی از مناطق اروپا )از

که در بعضی مناطق اروپا )نظیر سوئد( تا آن زمان وابستگی شخصی به ارباب در حالی

ی ی جنسی بیگاری به بهرهو بیگاری وجود نداشت. در دوران گذار از بهره



 125                                                   یکاووس بهزاد ی/ ترجمه ندنیمارسل فن درل

 

 
 

های مستقل مسکونی خانوارهای دهقانان شکل گرفت که هر خانوار خانه و جماعت

طور مشترک بر روی زمین ی مستقل خود را داشت و با دیگر خانوارها بهباغچه

کرد. چنین روستاهایی اشکال خودگردان )چراگاه و جنگل( متعلق به جماعت کار می

ی دهقانی به مرکز ایش مردان مالک خانهها هممردساالرانه را تکامل دادند که در آن

ها یا قصرها به هر قدرت این جماعات تبدیل شده بود. در صورتی که مالکان زمین

ها از بستر مشترکی برای مقاومت کردند، آننحوی جماعات روستایی را تهدید می

 برخوردار بودند.

فتند. این تری به خود گرهای دهقانان با گذشت زمان ابعاد گستردهاعتراض

وسطی معموالً کل ها که در ابتدا اغلب خصلت محلی داشتند، در اواخر قروناعتراض

گرفتند. به احتمال بسیار زیاد گسترش افق یک منطقه با روستاهای زیادی را دربر می

های دهقانان واکنشی به فرایندهای تشکیل دولت بود که با اقدامات )ازجمله اعتراض

ای های پایهشدند. اعتراضای به پیش برده میده و فرامنطقهستانی( گسترمالیات

ای های فرامنطقهآمد و در اعتراضعموماً با مطالبات ساده در یک منطقه به وجود می

شد. اما این به معنای تمایز عمده و اساسی مطالبات عمومی و اساسی را مطرح می

ای نیز در کنار نارضایتی منطقههای فراها نبود، چراکه حتی اعتراضبین این اعتراض

ی مربوط به یک منطقه نیز های ویژهها و شکایتگر بسیاری از درخواستعمومی بیان

ی ی اصلی دهقانان این بود که حقوق قدیمی را حفظ و ادامهشد. همواره مسألهمی

 شان را تضمین کنند.زندگی

گرفت که برعلیه های دهقانان در فالندرن شکل ترین شورشیکی از گسترده

های پراکنده در ها بود. این شورش با ناآرامیی مالیاتبرآورد دلخواهانه و خودسرانه

سرعت به یک طغیان گسترده در شروع شد و به 1323های اکتبر و نوامبر سال ماه

تمام منطقه تبدیل که به مدت پنج سال طول کشید. دهقانان رهبران خود را انتخاب 

ها همچنین دست با کنت را از فالندرن بیرون کردند. آنو اشراف هم کردند و مأموران
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مایملک تبعیدیان را مصادره و بین خودشان تقسیم کردند. شورشیان ارتش خود را 

نمایندگان خود را به جای جانشینان کنت  1325دهی کردند و از اواسط سال سازمان

آوری ی این نمایندگان جمعناحیه برگماردند. وظیفه 14ناحیه از مجموع  10در 

کردند. ها کار میمالیات، تشکیل دادگاه و پرداخت مواجب به کسانی بود که برای آن

که این جنبش در روستاها شروع شده بود، اما بسیاری از ساکنان شهرها با وجود این

ها حتی در بسیاری از شهرها این ترتیب آننیز از این جنبش طرفداری کردند. به

در شهرهای مختلف قدرت را به دست گرفتند.  1325ه شورش زدند و از سال دست ب

پادشاه فرانسه به کمک پاپ ارتش را به فالندرن فرستاد و به  1328سرانجام در اوت 

نفر از دهقانان فالمن  3000شورشیان حمله کرد و پس از نبردی که در آن بیش از 

 گسترده دست زد.« سازیاکپ»به قتل رسیدند، شورشیان را شکست داد و به 

تری در مورد قیام دهقانان شمال فرانسه در ماه مه سال مراتب بیشاطالعات به

که در آن زمان نام  Jacques Bonhommeداریم که به نام ژاکری ) 1358

-1337برای یک دهقان بود( معروف است. در اثنای جنگ صدساله ) تحقیرکننده

( 1356ژان دوم پادشاه فرانسه را به اسارت گرفتند )ها که انگلیسی( پس از آن1453

کردند، و دهقانان و دو فرد دیگر برای نشستن به تخت پادشاهی با یکدیگر رقابت می

با جنگ، طاعون و غارت و چپاول مزدوران حکومت دست به گریبان بودند، 

ی اویزه در شمال پاریس صورت گرفت. شورشیان تحت رهبری هایی در درهشورش

های اشراف دست زدند و بیش از گیلیم کاله به قتل عام و بیرون انداختن خانواده

قصر و قلعه را آتش زدند. پادشاه ناوارا شارل دوم که به شارل دوم خبیث نیز  150

در نبرد مللو ارتش  1358ی ژوییه 10معروف بود، به سرعت ارتشی برپا کرد و در 

نفر از شورشیان به قتل رسیدند.  20،000حدود  دهقانان را شکست داد. گیلیم کاله و

حال دهقانان فرانسه هنوز کاماًل شکست نخورده بودند. پس از مدت کوتاهی با این

( در مرکز فرانسه دهقانان به شورش جدیدی 1400تا  1360های )تقریباً بین سال
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تر خصلت دست زدند که به جنبش توخین معروف شد که از نظر اجتماعی بیش

 رقان مسلح را به خود گرفت.سا

های دهقانان بود. قیام دهقانان در در انگلستان نیز جنگ صدساله علت شورش

و اخذ مالیات جدید به  1370های از تبعات عدم موفقیت نظامی در سال 1381سال 

ویژه متوجه جان فن نام ریچارد دوم پادشاه نوجوان وقت بود. نارضایتی دهقانان به

ی مذهبی یوهانیتر، نماد ثروت فوذ پادشاه و روبرت هالس رئیس جامعهگنت مشاور بان

نفر  50.000وری به نام والتر تایلر ارتش شورشیان از کلیسا بود. تحت رهبری پیشه

دهقان تشکیل شد، که ابتدا کانتربری را تصرف و پس از آن به طرف لندن حرکت 

ا کشت. ریچارد دوم که در آن کرد و در توُر سیمون زودبری اسقف اعظم انگلستان ر

تر نداشت، اعالم آمادگی کرد که با تایلر مذاکره کند. شهردار سال بیش 15زمان 

های تایلر خشمگین شد و او را لندن نیز در این مالقات حضور داشت که از گستاخی

با شمشیرش به قتل رساند. بعد از قتل تایلر ریچارد دوم قول بخشش به شورشیان 

شان فرستاد. اما به قول خود عمل نکرد و رهبران شورشیان هایها را به خانهداد و آن

را کشت. هم قیام ژاکری در فرانسه و هم قیام دهقانان در انگلستان فقط چند هفته 

ی پانزدهم به دلیل افزایش فشار تر، مثل فالندرن در سدهادامه داشتند. تنشی طوالنی

پس از آن در مناطق بزرگی از اسکاندیناوی شکل ها در سوئد و مدت کوتاهی مالیات

ی هوزیتن در شروع جنگ تأثیر داشته است. گرفت. به احتمال بسیار زیاد خبر مبارزه

که مردم در مرکز این کشور پس از آن 1434ترین روز سال جنگ در طوالنی

 ی الگلوزاگوپنیک را آتشی بورگنیس و چند روز بعد دهقانان قلعهخشمگین قلعه

زدند، شروع شد. مدت کوتاهی پس از شروع جنگ دهقانان مناطق دیگر از شورشیان 

ها حمایت کردند. ارتش شورشیان متشکل از سربازان سپردار که در رأس آن

انگلبرکت انگلبرکتسون بود به سمت اوپساال حرکت کرد. انگلبرکتسون در اوپساال 

ی جز قبول جا حضور داشتند چارهها شد که اشرافی که در آنخواستار کاهش مالیات
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شورشیان نداشتند. جنبش با توجه به این پیروزی گسترش پیدا کرد.  درخواست

ها به آتش کشیده شدند. همچنین در شمال سوئد و فنالند قصرها و قلعه

ترین مرکز تجاری کشور را ها هزار نفر از پیروانش استکهلم، مهمانگلبرکتسون و ده

به باالترین  1434ا وضعیت وقتی تغییر کرد که شورشیان در پاییز محاصره کردند. ام

ارگان اشرافیت، شورای اشراف در وادستنا، حمله کردند و کسانی را که در این شورا 

شان را با پادشاه دانمارک فسخ برداریبودند وادار کردند که پیمان وفاداری و فرمان

انان بودند که منافع بسیار متفاوتی با دهق« متحد»کنند. اشراف از این زمان به بعد 

ترتیب تضادها بین شورشیان افزایش پیدا کردند. دهقانان مناطق ها داشتند. بدینآن

دست به قیام زدند  1436مخلتف از انگلبرکتسون حمایت کردند و دهقانان در نروژ از 

از اشراف  یکی 1436ها پیوستند. در ماه مه و ساکنان فقیر شهرهای سوئد نیز به آن

انگلبرکتسون را به قتل رساند. اما قتل او به معنای پایان جنگ دهقانان نبود.  ،بلندپایه

اسیر و سپس اعدام  1437اریک پاوکه جانشین انگلبرکتسون شد، ولی او نیز در سال 

ای ها در این جنگ به پارهترتیب دهقانان در جنگ شکست خوردند، اما آنشد. بدین

 ها دست یافتند.از جمله کاهش فشار مالیاتها، از موفقیت

ی وسطی در کاتالونیا در اواخر سدهترین اعتراض دهقانان در قرونشاید گسترده

گیر طاعون آزادی دهقانانِ پانزدهم بروز کرد. مالکان بزرگ به دلیل بیماری همه

ه مالیات های جدیدی )ازجملها مالیاتبرشان را بسیار محدود کردند و برای آنفرمان

ی ساکنان فقیر روستاها شد. بر ازدواج( وضع کردند که باعث نارضایتی گسترده

دهی شده بودند، برای انتظاری بسیار خوب سازمانروستاییان که به شکل غیرقابل

جایی که این شان به پادشاه وقت نمایندگانی را به نئاپل فرستادند. از آنابراز شکایات

هایی صورت قیام 1462ای نرسید، از سال تمنا، به نتیجه شکایات به شکل خواهش و

گرفت. اولین موج مبارزات تقریباً به مدت ده سال طول کشید که از موفقیت چندانی 

آغاز شد که به پیروزی انجامید: در سال  1484برخوردار نبود. قیام دوم از سال 
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لغو سرواژ باعث تقویت پادشاه وقت سرواژ را لغو کرد. پویش اقتصادی ناشی از  1486

 های بعدی شد.ی اقتصاد کاتالونیا برای سدهرشد و توسعه

ی چهاردهم تا دوران اصالح دینی در امپراتوری مقدس روم نیز از سده

( 1988:  13های پیتر بلیک )های دهقانی رادیکال شدند. بر مبنای تخمینجماعت

ی در سده»سال تقسیم کنیم،  25، یعنی «نسل»ها را به سن هر اگر تعداد ناآرامی

ی پانزدهم شش تا هشت و در ی دوم سدهچهاردهم هر نسل فقط یک قیام، در نیمه

همچنین « ، هجده قیام را تجربه کرده است.1525تا  1500ی زمانی بین فاصله

کرد. اگر در ابتدا فقط بعضی از کنندگان نیز همواره تعمیق پیدا میمطالبات قیام

ی شد، در آغاز سدهقدامات بعضی از افراد در حکومت زیر سؤال برده میامتیازات یا ا

هایی برای نقد بنیادین نهادهای حکومتی صورت گرفت که اغلب اما شانزدهم تالش

 ماند.شخص اول دولت )پادشاه( از این انتقاد مصون باقی می

تا  1493های که در مناطق مختلف جنوب غربی آلمان بین سالپس از آن

ی دهقانان )جنبش کلیم پوشان( صورت گرفتند، ثمر پراکندههای بیتوطئه 1517

شکل گرفت که جنوب آلمان، اتریش و  1525-26های جنگ دهقانی در سال

ی عطف جنبش اعتراضی دهقانان در اروپای مرکزی سوییس را در برگرفت و نقطه

گرفتند. در فوریه و مارس  ها شکلجا نیز اعتراضات به علت افزایش مالیاتبود. در این

دهقان سُوایی بوجود آمدند:  30.000سه گروه مسلح به گرز و داس از تقریباً  1525

گروه الگور در لویباس، گروه بالترینکر در حوالی بیبراخ و گروه زه در نزدیکی لینداوی. 

ت نمایندگان سه گروه در شهر آزاد ممینگن با یکدیگر مالقات کردند و پس از مذاکرا

ماده مطرح کردند که مطالبات  12شان را در مطالبات 1525جدی در بیستم مارس 

های متعلق ها، پس دادن مراتع و جنگلها شامل لغو سرواژ و برخی مالیاتاصلی آن

به جماعت که مالکان تصاحب کرده بودند به دهقانان، کار اجباری فقط در ازای 

سط خود جماعات بودند. دهقانان پرداخت مواجب و حق انتخاب آزاد کشیش تو
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پیمانان را سوییسی مناطق شمالی سوایی با پیروی از دهقانان سوایی جمعیت هم

ی نامهو نظام« دوازده ماده»برای تضمین همبستگی با یکدیگر تأسیس کردند. 

سزایی دارند: این پیمانان اسنادی هستند که از نظر تاریخی ارزش بهجمعیت هم

گر شروع مقاومت نوشتاری دهقانان است، بلکه عالوه بر آن امکان یاناسناد نه فقط ب

مند را به وجود آوردند که در آن مبلغانی نظیر توماس مقاومت متحد و تبلیغ نظام

مونتسر نقش مهمی ایفا کردند. این دو سند با شمارگان بسیار باالیی چاپ و پخش 

رگی فوگر ارتش خودشان را شدند. در مقابل اشراف با حمایت مالی تاجر آکسبو

ای از نبردها با قربانیان بسیار پس از مجموعه 1525ی سال تشکیل دادند. از ژوییه

طور کامل زیاد، پیروزی اشراف دیگر قطعی شده بود. در ماه سپتامبر نظم قدیمی به

های برقرار شده بود. در این نبردها حدود صدهزار دهقان کشته شدند و سرکوب

 مه پیدا کرد.گسترده ادا

ای شکل گرفت، اگرچه دیرتر، اما قدرمسلم در اروپای شرقی نیز روند مشابه

های هفدهم و هیجدهم در روسیه چهار قیام دهقانی شبیه تر. در سدهبسیار رادیکال

(، 71/1670(، استفان رازین )07/1601به جنگ داخلی به رهبری ایوان بولونیف )

( صورت گرفت. در این 74/1773ژملیان پوگاچف )( و 08/1707کوندراتی بوالوین )

ها، ساکنان شهرها و حتی برخی ها، بلکه حتی قزاقمبارزات نه فقط دهقانان یا سرف

)نوعی رعیت( نیز شرکت کردند. قیام پوگاچف بخشی از یک  Pomščikها پومشک

ین ترو در عین حال از گسترده 1762ی دهقانی از سال های گستردهسلسله اعتراض

( و جنگ 1756ـ  1763ها بود. پوگاچف قزاق، سرباز قدیمی جنگ هفت ساله )آن

ی روسیه با ترکیه، ارتش دهقانی بزرگی را تشکیل داد که بسیاری از شش ساله

ها نیز از او حمایت کردند. او خود را پتر سوم نامید و مدعی شد که او کشیش

نیروهای پوگاچف  1773. در سال فرمانروای قانونی روسیه است و نه کاترین کبیر

ها حتی توانستند برای مدت کوتاهی شهرهای سامرا و کازان را تصرف کردند؛ آن
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 1774ی بزرگی را بین ولگا و اورال تحت کنترل خود درآورند. در اواخر سال منطقه

در مسکو اعدام  1775شورشیان از ارتش تزار شکست خوردند و پوگاچف در سال 

 شد.

های ی بیستم حتی در رومانی قیام دهقانی ژاکری ]مشابه قیامسدهدر اوایل 

های دهقانان برعلیه جا اعتراض[ شکل گرفت. در این1358دهقانی فرانسه در سال 

ی داران )اغلب یهودی( زمین بود که به جای مالکان زمین از دهقانان بهرهاجاره

شروع شد به سرعت به کل  1907گرفتند. این قیام دهقانان که در مارس مالکانه می

ما زمین »ملداوین و به بعضی از مناطق والخای گسترش پیدا کرد. دهقانان با شعار 

ها را به قتل رساندند و یا مجروح کردند و داران زمینبسیاری از اجاره« خواهیممی

 العاده کرد و با بسیجها را غارت کردند. دولت اعالم وضعیت فوقدارایی مالکان زمین

 سرباز شورشیان را با خشونت بسیار زیادی سرکوب کرد. 140.000

 مبارزات اصناف 

های شغلی معین که قدرت محلی، می محلی گروهئاصناف ـ سازمان دا

شان این بود که ها را به رسمیت شناخته بود و هدف مهمای یا مرکزی آنمنطقه

ی و غربی و قدرمسلم در تر در شهرهای اروپای مرکزرقابت را از بین ببرند ـ بیش

تر شدند به همان نسبت نیز اند. هرچه که شهرها مهممناطق دیگر نیز وجود داشته

شان از ی دوازدهم برای آزادیاهمیت اصناف افزایش پیدا کرد. ساکنان شهرها از سده

لحاظ  دست حاکمان فئودال و کلیسا تالش کردند. این گرایش در آغاز در مناطق از

ی اروپا، فالندرن و شمال ایتالیا دیده شد. اما محدود به این مناطق شرفتهاقتصادی پی

که این سرعت به فرانسه، سوئد و اروپای مرکزی گسترش یافت. با وجود ایننماند و به

ها مردم در شهرها در آن مبارزات اغلب مبارزات واقعی مردم بودند که تمام قشرهای

ی خواهانه کانونی بود. اما نتیجهبارزات آزادیحضور داشتند، نقش اصناف در این م
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این مبارزات دموکراسی واقعی نبود، بلکه همواره به سرکار آمدن الیگارشی گروه 

بافان، در فلورانس انجامید. در فالندرن اغلب پارچههای بانفوذ میکوچکی از خانواده

بودند در مقابل افراد  ]افراد ثروتمند که اغلب چاق و فربه« مردم چاق)»پوپولو گراسو 

ها تر معتبر از آنتر اصناف کمفقیر که اغلب الغر و نحیف[( به قدرت رسیدند که بیش

عنوان صنف گران که هنوز بهکردند، اما با طرد قشرهای پایینی صنعتحمایت می

 دهی نشده بودند.سازمان

آن گران و عالوه بر های مختلف ساکنان شهرها، اصناف سنتی صنعتبخش

داری وابسته بودند برعلیه الیگارشی به های اوایل سرمایهکارگرانی که به کارگاه

شورای شهر را عزل  1225بافان و نساجان در والنسیا در اقداماتی دست زدند. پارچه

ی اموال ثروتمندان فراخوان به تشکیل کمون دادند. در سال کردند و پس از مصادره

در هوی برعلیه اشراف در شهرها به  1299ر دینانت و د 1255در لیگه/لوئیک،  1253

بافان و نساجان در کنت ی پارچهآمد دسیسهپی 1274قیام دست زده شد. در 

ای نزدیک به این شهر، سرکوب شدیدی بود که شورشیان را به فرار به برانت، منطقه

ها ین اعتراضتقریباً در تمام شهرهای فالندرن قیام شد: ا 1280مجبور کرد. در سال 

ی غیر گرفتند و گاهی نیز برعلیه ادارهگاهی برعلیه برخی اقدامات مالیاتی صورت می

جایی که کنت فالندرن در موارد بسیاری از شورشیان حمایت دموکراتیک شهر. از آن

کرده بود، اشراف شهرها از پادشاه فرانسه کمک خواستند و کنت فالندرن در سال 

که یک نساج بود، « پترشاه»ی پایینی بروکسل به رهبری کشته شد. قشرها 1300

در  1302ی ی فرانسویان بودند. در ژوییهقراوالن مقاومت برعلیه حملهپیش

های فرانسه و شورشیان صورت گرفت که کورتاریر/کورتریک نبردی بین ارتش شوالیه

وز صدها های پیرزاده کشته شدند. فالندرننجیب 2000آن نزدیک به نیمی از  در

نبرد سپرهای »سپر طالیی را به غنیمت گرفتند و به همین دلیل نیز این نبرد به 

 معروف شد و یکی از روزهای تعطیل بلژیک است.« طالیی
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در امپراتوری رایش  1550تا  1300های بر اساس آخرین برآوردها بین سال

ند( صورت اه شدههای اصناف نامیداشتباه انقالبی اصناف )که اغلب بهمبارزه 210

گران در بعضی اند. صنعتگرفته است. نتایج این مبارزات بسیار متفاوت با یکدیگر بوده

ی شهرها، به شان را تحکیم کنند و ادارهی تأثیرگذاریاز موارد موفق نشدند که حوزه

ـ  1386طور مثال برانشوایک ویژه در بسیاری از شهرهای بندری شمال آلمان به

 چنان در دست رجال و اشراف قدیمی باقی ماندند.هم 1380ـ  1384ک و لوب 1374

اصناف در اشتراسبورگ، بازل و چند شهر دیگر در جنوب غربی آلمان توانستند 

جا برای مثال به شهر اشتراسبورگ چند نماینده به شورای شهر بفرستند. در این

ا بر شهر حکومت ی چهاردهم یک شوری سیزدهم و اوایل سدهبپردازیم. در سده

کرد. عنوان جانشین خود معرفی میکرد. هر یک از اعضای شورا یک نفر را بهمی

بخش اعظم مردم ساکن شهر تأثیرگذاری سیاسی نداشتند. این امر باعث افزایش 

ها و تجارت در های سیزده و چهاردهم حرفهها شد. در اثنای سدهنارضایتی

گران و تجار بسیار ناخوشایند سی برای صنعتاشتراسبورگ رشد کرد و ناتوانی سیا

 1332شانزده شهروند شورشی در مبارزات کشته شدند. در سال  1308بود. در سال 

های حاکم در ای در این شهر صورت گرفت و بروز اختالفات بین خانوادهقیام گسترده

ورگ را برای پیروزی ساکنان ناراضی اشتراسب« راه»ی معینی شورای شهر تا درجه

نفره شکل گرفت که نیمی از افراد آن از نمایندگان اصناف و  50هموار کرد. شورایی 

 نیم دیگر آن از رجال و اشراف قدیمی بودند.

طور کامل بر شورای شهر مسلط شدند. برای مثال در اصناف در بعضی شهرها به

فتند در کلن اصناف به رهبری طالسازان و نساجان قدرت را به دست گر 1396سال 

شده، حکومت در شهر به ( تنظیماصطالح عهدنامهو بر مبنای قانون اساسی جدید )به

یا در  1346ی نمایندگان اصناف گذاشته شد. همین روند در راونزبورگ در سال عهده

 طی شد. 1349اسپیر در سال 
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ترین قیام شهری در اوایل دوران مدرن اروپا رو در کاستیلین گستردهقیام کمونه

با قوانین جدید  1520ها زمانی شروع شد که چند شهر از کاستیلین از سال ود. تنشب

عنوان کارل پنچم قیصر مالیاتی کارل اول پادشاه ایتالیا )که مدت کوتاهی بعد از آن به

امپراتوری مقدس روم شد( مقابله کردند. رجال الیگارش در این شهرها با یکدیگر 

ها بلکه خواهان رفرم کل سیستم مالیاتی اهش مالیاتدند و نه فقط خواهان کشمتحد 

گران از شورشیان شد. صنعتتر میشدند که بر مبنای آن قدرت پادشاه نیز کم

حال مطالبات خودشان را نیز مطرح های محلی حمایت کردند و در عینحکومت

ش شان بود. ارتی نفوذ سیاسیها برای افزایش گستردهگر هدف آنکردند که بیان

برداری از با خشونت شهرهای شورشی را وادار به فرمان 1521سلطنتی در سال 

 پادشاه ایتالیا کرد.

ای دیگری در امپراتوری اسپانیا، مثاًل های گستردهصدوپنجاه سال بعد قیامیک

شد، ترین شهرهای اروپا محسوب میهزار سکنه یکی از بزرگ 300در نئاپل که با 

ها بود. شورشیان در سال مالیات جدیدی بر میوه شورشصورت گرفت. دلیل این 

به رهبری یک تاجر ماهی به نام ماسانیلو قصرهای مأموران مالیات را غارت  1647

ها بر مواد غذایی نظیر غالت، روغن زیتون، شراب و کردند و خواهان لغو تمام مالیات

الیزه شد و ابعاد سیاسی رغم قتل ماسانیلو، رادیکپنیر شدند. این جنبش اعتراضی، به

های جدید بایستی دیگری به خود گرفت. شورشیان خواهان این شدند که مالیات

فقط توسط مجلسی از نمایندگان مردم وضع شود و با حمایت فرانسه در نئاپل 

ی نئاپل لغو و پس از تضمین بخشش محاصره 1648جمهوری اعالم کردند. در آوریل 

 های شهر باز شد.مواد غذایی دروازهشورشیان و لغو مالیات بر 

ی هفدهم بسیار کاهش پیدا کردند. باری از اواخر سدههای خشونتچنین تنش

های مبارزاتی منجر شد. نفوذ تدریج به جابجایی حوزهافزایش تمرکز قدرت دولت به
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زمان طور همها افزایش پیدا کرد و بهها و پارلماننهادهای فراشهری نظیر دادگاه

 ناف بیش از پیش تحت کنترل نهادهای مرکزی قرار گرفتند.اص

 و کارآموزان مبارزات کارگران 

ی اقتصادی مربوط به صنایع نساجی در اروپا کمابیش زودتر طور خاص شاخهبه

دهی شدند و در اواسط و اواخر داری سازمانهای دیگر بر اساس مبانی سرمایهاز بخش

در فلورانس  1345رگران شکل گرفتند. در سال های دایمی کاوسطی اعتراضقرون

بافی به نام گیتو براندینی با دو پسرش بازداشت و محاکمه شدند. او متهم شد که پشم

یک انجمن با  های او را خورده بودند، قصد داشتهای که گول حرفبه همراه عده»

کار دارند، تأسیس بافان و دیگر کارگران که با پشم سروریسان، پشمتعداد زیادی از نخ

عنوان رئیس این انجمن جدید انتخاب کنند. او با این هدف به کند و کسی را هم به

های مختلف مردان بدنامی را دورهم جمع کرده و در های مختلف و در مکانمناسبت

تر دهی قوییکی از جلسات نیز پیشنهاد پرداخت مبلغ معینی را جهت سازمان

ها و رغم اعتصاب(. گیتو براندینی بهPiper 1990: 21« )اغتشاشات کرده است

رسد های گسترده در حمایت از او در مالء عام به دار آویخته شد. به نظر میاعتراض

ای را با حق عضویت و نمایندگان منتخب کارگران که گیتو تالش کرد اتحادیه

 شود.میتأسیس کند که بر اساس شواهد موجود اولین تالش در این زمینه محسوب 

چنان مرکز مقاومت کارگران باقی رغم این شکست همجمهوری فلورانس به

زمانی که اقتدار مدیریت شهر به دلیل طاعون، گرسنگی و  1370ی ماند. در دهه

ها به حداقل خود رسیده بود، قیامی با ابعاد غیرمنتظره صورت گرفت. اعضای جنگ

ورش کردند و قصرهای اشراف ش 1378اصناف مربوط به صنایع نساجی در سال 

منفور مردم را آتش زدند و حکومت جدیدی تشکیل دادند. گیومپی ]کارگران صنایع 

بافان و دیگر کارگران غیرماهر صنایع نساجی در نساجی در فلورانس[ به همراه با پشم
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باف در حکومت ها میشائیل دیالندوی پشمگوی آناین قیام شرکت کردند و سخن

مهمی ایفا کرد. کارگران که هیچ تشکیالتی نداشتند سه صنف جدید  انقالبی نقش

اوت کارگران صنایع نساجی فلورانس برعلیه  31تر شدند. در تشکیل دادند و رادیکال

حکومتی که خود نیز در سرکارآوردن آن سهیم بودند، قیام کردند، اما نیروی برقراری 

این قیام را به طرز خونینی شد نظم و آرامش که توسط صنف قصابان رهبری می

هایی که فقط سرکوب کرد. با افزایش رشد اقتصادی شمار متوسط شاگردان کارگاه

یک استاد داشتند نیز افزایش پیدا کرد. اما با توجه به قوانین اصناف که فقط یک 

« لتریزهوپر»وسطی توانست جانشین استاد کارگاه بشود، از اواخر قرونشاگرد می

ها ها به این معنا بود که آنشکل گرفت. این امر برای شاگردان کارگاه شدن شاگردان

شان کارگر مزدبگیر هرگز استاد کارگاه نخواهند شد و بنابراین در تمام طول زندگی

های شاگردان را تأسیس ها انجمنغیرمستقل باقی خواهند ماند. به همین دلیل آن

د شاگردان، بلکه بستری برای کردند که نه فقط در خدمت اهداف مذهبی و خو

دهی اعتراضات اجتماعی نیز بود. شاگردان در صورت بروز اختالف با یک سازمان

ها را ها و یا حتی تمام استادان یک شهر قادر بودند که آناستاد یا چند نفر از آن

 که در بدترین حالت شهر را ترک کنند.تحریم کنند و یا این

های اولیه است ی یکی از اتحادیهفرانسه نمونه گریفارینس در لیون در جنوب

که به خوبی مستندسازی شده است. گریفارینس تشکیالت شاگردان صنایع چاپ 

ی شانزدهم تأسیس شد. گریفارینس بر اساس کتاب بود که در اوایل سده

ای موظف به همبستگی کامل با یکدیگر، پرداخت حق عضویت و سوگندنامه

گذاشت، . در صورتی که یک استادکار قوانین صنف را زیرپا میهای مخفی بودفعالیت

برای مثال محول کردن کار یک شاگرد به کسی که تازه مشغول به کار شده بود، 

رغم این اخطارها داد. در صورتی که استادکار بهگریفارنس سه بار به او اخطار می

توسط یکی از  Tric, Tricی گرفت با تکرار واژهچنان قوانین صنف را نادیده میهم
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بایستی کارگاه را برای مدت یک روز یا تا شاگردان کارگاه تمام اعضای گریفارنس می

ها یک از گریفارنسکردند. در اثنای چنین اعتصابی هیجزمان حل مناقشه، ترک می

ی قبول هیچ نوع کاری را از طرف استادکار نداشت. اگر کسانی هم که تازه اجازه

کردند با زور مجبور به ار شده بودند از شرکت در اعتصاب خودداری میمشغول به ک

ها دوبار اعتصاباتی را در تمام سطح شهر شدند. گریفارنسشرکت در اعتصاب می

 (.1570و  1539دهی کردند )در سال سازمان

کاران پارچه در شهر نساجی الیدن در هلند تهدید کردند که در برش 1643در 

جمعی شهر را ترک خواهند کرد. مدیریت شان، دستهن دستمزدهایصورت باالنرفت

کاران ها خواست که به این دلیل که برشای به شهرهای اطراف از آنشهر در نامه

آمیز بود ها را نپذیرند. این اقدام موفقیتاند، آندست زده« شورش»ی الیدن به پارچه

 و اعتصاب شکست خورد.

صاب عمومی دست زده شد، مثالً در هامبورگ در در بعضی موارد حتی به اعت

گران دست از کار ، هنگامی که تمام شاگردان صنعت1791اوت سال  24و  23

کشیدند. علت این اعتصاب زیرپاگذاشتن حق قدیمی برای دادگاه مستقل برای 

ها هایی برای حمایت از آنشاگردان فلزکار بود که برای مدت فقط چند روز آکسیون

ها و به صورت مراسم جشن کنندگان تظاهراتی با شرکت موزیسینشد. اعتصاب برگزار

مدد پرچم های دونفره تشکیل داده بودند و بهشاگردان صف»برگزار کردند که در آن 

اوت،  25در « رساندند.شان را به اطالع مردم میو شعارنویسی بر روی پارچه مطالبات

د، چندین نفر به قتل رسیدند و به اعتصاب مدیریت شهر با خشونت کامل مداخله کر

 پایان داده شد.
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 یاجتماع یهاانقالب

منصبان قبلی های اجتماعی قدرت سیاسی با قهر از رجال و صاحبدر انقالب

سلب و به گروه دیگری که خواهان تغییر اساسی مناسبات اجتماعی موجود است، 

تماعی با کودتا تمایز اساسی دارد، کند. به همین دلیل نیز انقالب اجانتقال پیدا می

ها گزین بخش دیگری از آنایمنصبان جچرا که در کودتا فقط بخشی از صاحب

های شوند و تبعات این کودتا تغییرات بنیادی اجتماعی و اقتصادی نیست. انقالبمی

اند، وسطی صورت گرفتههایی در قروناجتماعی و یا تالش برای انجام چنین انقالب

ها ی این امر هستند. اما این انقالبدهندهنشان Taboritenطور که گیومپی یا همان

های اجتماعی گسترده که به تغییر بنیادین فقط در شهرها اتفاق افتادند. انقالب

 های مرکزی منجر شد فقط در تاریخ متأخرتر صورت گرفت.دولت

عنوان ( را به1560ـ  1609ها بر علیه اسپانیا )بسیاری از مورخان قیام هلندی

تر م اما تا حد معینی بیشاند. این قیادر اروپا ارزیابی کرده« مدرن»اولین انقالب 

شکل انتقالی از مبارزات جمعی را به خود گرفته بود، چرا که در هلند در اثنای این 

قیام و بعد از آن هنوز دولت مرکزی وجود نداشت، بلکه فقط شهرهای مستقل با 

های متفاوتی با کردند. در قیام برعلیه دودمان هابسبورگ انگیزهیکدیگر همکاری می

ی فیلیپ دوم پادشاه درهم آمیخته شده بود: مخالفت با تفسیر متعصبانهیکدیگر 

عدالتی ارزیابی ها که بیاسپانیا از مذهب کاتولیک، مقاومت برعلیه افزایش مالیات

های اسپانیا برای متمرکز کردن دولت به زیان استقالل شد و مقاومت برعلیه تالشمی

و دیگر مناطق جنوبی هلند زمانی شروع در فالندرن  1566شهرها. انقالب در سال 

تأثیر  در جنوب هلند تحت «عامی»های مردم گران و دیگر گروهشد که صنعت

ها و آثار نقاشی و کلیسا، مجسمه« مبارزه با تصویرپرستی»های پروتستانی در آموزش

 که ارتش اسپانیا بهبردند. پس از آنمند از بین میطور نظامنمادهای دیگر را به

موج دوم  1581تا  1572های رهبری کنتِ آالبا این قیام را سرکوب کرد، در سال
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های شمالی و ساحلی هلند به رهبری کنندگان شروع شد و استانهای قیامآکسیون

ها بود ـ موفق ترین آنبعضی از اشراف ـ که پرنس ویلهلم فون اورانین یکی از مهم

های متحد که فدرالیسم مستقلی را از استانشدند از حکومت اسپانیا مستقل شوند و 

وجود بیاورند. ارتش فیلیپ دوم تر تحت نام جمهوری هلند شناخته شده است، بهبیش

اش را ترین شهر تجاری هلند بود اشغال و سلطهزمان مهمورپن را که تا آنشهر انت

س شد، ای که حدوداً با بلژیک، که بعداً تأسیدر بخش جنوبی هلند، در منطقه

ترتیب مرکز ثقل تجاری هلند به شمال این کشور سان است، تثبیت کرد. بدینیک

 داری تبدیل شود.منتقل شد و آمستردام توانست به مرکز جهانی تجارت سرمایه

ـ  1649اروپایی به مفهوم محدود آن در انگلستان )« مدرن»اولین انقالب 

هبی، سیاسی و اقتصادی نقش ( صورت گرفت. در این انقالب نیز عوامل مذ1642

داشتند. چارلز اول پادشاه انگلستان به این نتیجه رسیده بود که پارلمانی که عمدتاً از 

های های او برای افزایش مالیاتنمایندگان اقشار باال تشکیل شده بود مانع تالش

تر های جدید است. او که رسماً پروتستان بود اما بیشقدیمی و وضع مالیات

خصوص فرانسه و اسپانیا را متحد خود های سلطنتی کاتولیک اروپای غربی، بهنخاندا

کرد. بخشی از از اشراف و بخش اعظم تجار جنوب این کشور، در لندن و محسوب می

های سلطنتی کاتولیک طرفداری اطراف این شهر از مخالفان پروتستان خاندان

های سلطنتی دن خاندانتر شها امیدوار بودند که با ضعیفکردند، آنمی

تر شود. هنگامی که چارلز اول در شان به بازارهای آمریکا و جنوب هند آساندسترسی

سعی کرد پنج نفر از مخالفان معروفش را در پارلمان دستگیر کند،  1642ی ژانویه

( بروز کرد که زمینداری به نام اولیور 1642ـ  1645انقالب )« اولین جنگ داخلی»

اصطالح ارتش ی آن تبدیل شد. کرامول ارتش زمینی، بهی برجستهچهرهکرامول به 

مدل جدیدی را از اقشار متوسط که آزادانه به آن پیوستند به وجود آورد که بسیار 

های قبلی بود که از سربازان یا افراد مجبور به خدمت در ارتش تر از ارتشباانضباط
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به پادشاه حمله کرد. کرامول  1645ی تشکیل شده بودند. ارتش کرامول در ژوییه

مدتی کوتاهی پس از این حمله تالش کرد که ارتش را منحل کند، ولی سربازان به 

دهی مستقل خودشان دست زدند. واحدهای ارتش سخنگویان خود را انتخاب سازمان

ها دموکراتیک نبود( دفاع و از مطالبات رادیکال )مثاًل انحالل پارلمان که به نظر آن

دند و با افراد رادیکال خارج از ارتش تماس گرفتند. در میان این سربازان یک گروه کر

از نفوذ بسیار زیادی برخوردار  Levellersطلبان دموکرات ـ رادیکال به نام مساوات

زبانه کشید و چارلز اول بار دیگر « دومین جنگ داخلی» 1648شد. در تابستان 

کرامول موفق شد در ارتش مدل جدید از طریق  تالش کرد که دوباره به قدرت برسد.

دهی کند، که نصف نمایندگان شورا را سربازان و شورشیان را سازمان« شورای ارتش»

دادند. پادشاه از این ارتش شکست خورد نصف دیگر نمایندگان را افسران تشکیل می

 در لندن اعدام شد. 1649ی و در ژانویه

شود. عنوان انقالبی کالسیک درنظر گرفته میی بهسادگانقالب فرانسه معموالً به

لویی شانزدهم پادشاه فرانسه به علت تنگناهای مالی به منظور تدارک افزایش 

ی مرکب از نمایندگان سه قشر اجتماعی گانهها فراخوان مجلس سهمالیات

جایی که بخش اعظم بورژوازی( را داد. از آن« قشر سوم»)روحانیون، اشراف و 

ای نداشتند بود و هها بر دوش قشر سوم و دهقانان که در این مجلس نماینداتمالی

ها داشتند از ای با آنکه بخشی از اشراف برخوردهای متکبرانههمچنین به دلیل این

ی صحبت با نمایندگان قشرهای دیگر خودداری کردند و در هفدهم ژوییه ادامه

ها بپردازد. ی مالیاتیست به مسألهباخود را تأسیس کردند که می« مجلس ملی»

بسیاری از نمایندگان کلیساها و بعضی از اشراف به این مجلس جدید پیوستند. در 

این میانه، نارضایتی اقشار میانی و پایینی از وضعیت اقتصادی و سیاسی افزایش پیدا 

)که اغتشاشاتی صورت گرفت و دو روز پس از آن به باستیل  کرد. در دوازدهم ژوییه

های بدون محاکمه و در این زمان کاخی خالی در شهر بود( حمله شد. موجی از قتل
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سرعت به ی وحشت بزرگ نیز معروف شده است( و بهآغاز شد )که به دوره چپاول

سرعت مناطق روستایی و دیگر شهرها گسترش پیدا کرد. مجلس ملی جدید به

ا تصویب کرد. سرواژ رسماً لغو شد و رادیکالیزه شد و در ماه اوت مصوباتی تاریخی ر

به تصویب رسید. قدرت شاه « حقوق بشر و حقوق شهروندان»ی معروف اعالمیه

های سلطنتی در اروپا تقاضای تر شد و به همین دلیل او از دیگر خاندانضعیف

حمایت کرد. جنگ نیروهای انقالبی برعلیه پروس، اتریش و بعدها برعلیه دیگر 

ها خدمت وظیفه را عمومی کردند، نهایتًا با پیروزی آن که فرانسویکشورها، پس از 

ی خاتمه پیدا کرد. در هنگام جنگ پادشاه فرانسه لویی شانزدهم اعدام شد. در نیمه

ی اول از قدرت ساقط شد مند مرحلهزمانی که روبسپیر مرد قدرت 1794دوم 

)مرکب از پنج نفر( به ضدانقالب در چارچوب انقالب شکل گرفت و یک هیأت رئیسه 

قدرت رسید که اکثر اقدامات رادیکال را لغو کرد. این حکومت تا زمانی که ژنرال 

قیصر(  1804]اول[ )و از « کنسول»با یک کودتا  1799ناپلئون بناپارت در نوامبر 

 شد، بر سرکار باقی ماند.

داشتند.  ی اجتماعیآمدهای گستردهها در هلند، انگلستان و فرانسه پیانقالب

گیری به بازار و نیروهای جدید اقتصادی نظیر بورژوازی تجاری، مالکان بزرگ با سمت

تر از گذشته رشد و گسترش پیدا کنند. به این معنا ـ از گران توانستند بیشصنعت

ها این نیروها را تقویت کردند و نه به این دلیل که بورژوازی جایی که این انقالبآن

ها توانیم بگوییم که این انقالبنقش کانونی ایفا کرده بود ـ میدر این مبارزات 

اند. حامالن این انقالب بسیار داری( بودهی سرمایهکننده)تقویت« بورژوایی»

 ی بخشی از اشراف و قشرهای پایین جامعه بودند.تر و دربرگیرندهگسترده

روپا به وقوع های متعددی در اهای نوزدهم و بیستم انقالبهمچنین در سده

رخدادهای عمیق انقالبی صورت  1848تا  1830های پیوست. در فرانسه در سال

های بخش دیگر جنبشدیگر جمهوری و الهام گرفتند. در این قیام متأخر، فرانسه بار
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طور همزمان در امپراتوری آلمان و هابسبورگ شکل گرفتند. قیامی انقالبی شد که به

 که ارتش فرانسه از پروسپس از آن 1871اه مارس تا مه سال وارتر بین مبسیار نمونه

شکست خورد، صورت گرفت. ساکنان پایتخت فرانسه کمون خودگردان پاریس را 

کردند، کار شان را انتخاب میدهی کردند که در آن سربازان خودشان افسرانسازمان

حکومت فرانسه با  ها ممنوع شد و جنبش مهمی از زنان شکل گرفت.شبانه در نانوایی

در اواخر ماه مه موفق شد که پاریس را بار دیگر « ی خونینهفته»حمایت پروس در 

 تصرف کند.

( مناسبات اجتماعی را در کشورهای 1914ـ  1918جنگ اول جهانی )

ثبات ویژه کشورهایی که جزو بازندگان جنگ بودند، بسیار بیی جنگ، بهبرندهپیش

های اعتراضی در روسیه، اما همچنین ترین جنبشبزرگ 1916کرد. به همین دلیل از 

در آلمان، اتریش، مجارستان و ایتالیا به وجود آمدند. در روسیه، کشوری که در آن 

 1917اولین انقالب شکست خورده بود، در سال  1905ـ  1907های بین سال

ش به حکومت تزاری سرنگون شد. در دوم مارس همین سال در پتروگراد در واکن

کمبود مواد غذایی قیامی شکل گرفت که نتوانستند آن را به دلیل خودداری سربازان 

های انقالبی، سرکوب کنند. تزار به نفع برادرش استعفا داد، اما او از تیراندازی به توده

ها نیز فقط به مدت چند ساعت بر سر کار باقی ماند. دولت جدید، عمدتًا از لیبرال

وجود بیاورد، چرا که شوراهای نتوانست تغییری در وضعیت بهتشکیل شد که اما 

کارگران و سربازان )سوویت( که تحت تأثیر اپوزیسیون سوسیالیست بودند در تمام 

ی سراسری خود را برگزار کشور تشکیل شدند. شوراها در ماه ژوییه اولین کنگره

اکتبر در  25م نوامبر )ای به وجود آمده بود که نهایتاً در هفتکردند. قدرت دوگانه

منجر به تسخیر قدرت توسط اپوزیسیون تحت رهبری  1917تاریخ قدیم روسیه( 

ی مخالفان و رغم خشونت گستردهحزب بلشویک لنین و اعالم حکومت شوراها شد. به

های غربی، حکومت جدید توانست به حیات خود ادامه دهد ی قدرتدخالت مسلحانه
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هیر شوروی را به وجود آورد. مدت کوتاهی پس از شروع اتحاد جما 1922و در سال 

انقالب روسیه شرایط انقالبی در اروپای مرکزی و جنوبی )به خصوص در آلمان و 

 ایتالیا( به وجود آمد، که اما در هیچ جا منجر به تغییر بنیادین قدرت نشد.

ز که معموالً جنگ داخلی اسپانیا نی 1936ـ  1939همچنین انقالب اسپانیا 

گرای ی چپجبهه 1936ی که در فوریهنامیده شده است، شکست خورد. پس از آن

کار به رهبری ژنرال فرانکو قیام مردمی در انتخابات پیروز شد، نظامیان محافظه

ور شدن جنگ با ها رادیکال شدند و همزمان با شعلهکردند. بخشی از طرفداران چپ

 1939انی را آزمایش کردند. فرانکو در ارتش قدیمی، اشکال رادیکالی از خودگرد

پیروز شد و تمام نیروهای دموکراتیک را سرکوب کرد و دولتی اقتدارگرا را تعمیق 

 بخشید.

داری اروپا بود. کشوری که انقالب پرتغال متأخرترین انقالب در بخش سرمایه

ش بیش از پیش به دلیل افزای 1960ی کردند از دههها در آن حکومت میفاشیست

بخش ملی در مستعمراتش در آنگوال، های رهاییی باالی جنگ بر علیه جنبشهزینه

های خارجی، کسری تراز تجاری، موزامبیک و گینه بیسائو و در نتیجه افزایش بدهی

تورم فزاینده، فرارسرمایه و پایین بودن دستمزدها با مشکالت اقتصادی متعددی 

« جنبش نیروهای نظامی»طور مخفی اراضی بهرو نمواجه شد. در ارتش افسران میانه

 1974آوریل  25را تأسیس کردند و به اقدامات تدارکاتی برای کودتا دست زدند. در 

ی رادیویی کلیسا عالمت رمز برای از فرستنده« گراندوال»پخش آهنگ ممنوعی به نام 

 تصرف لیسبون و سرنگونی حکومت بود. این کودتا نیروی محرک اقدامات عظیم

ها به صورت خودگردان اداره اجتماعی شد. شوراهای کارگران و سربازان برپا، کارخانه

های ملکی[ و کار کشاورزی اشتراکی شدند. دو کودتای ضدانقالبی و التیفوندیا ]زمین

اولین  1975آوریل  25( نافرجام ماندند. در 1975و مارس  1974)در سپتامبر 

درصد از واجدان شرایط در  90زار شد؛ بیش از سال برگ 50انتخابات عمومی پس از 
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های ها سوسیال دموکراتمندترین نیروی آنها که قدرتانتخابات شرکت کردند. چپ

ور، حزب سوسیالیست، بود اکثریت بزرگی از آرا را به خود اختصاص دادند. در میانه

ریانات رادیکال و حال، احزاب رادیکال از نفوذ زیادی برخوردار بودند. تضاد بین ج عین

ور چه در ارتش و چه در میان مردم افزایش پیدا کرد. رهبران حزب میانه

های بخش« کودتای نرم»با  1975نوامبر  25سوسیالیست و گروهی از افسران در 

جدیدی برقرار کردند که به معنای پایان فرایند « نظم»رادیکال را از ارتش اخراج و 

دهد که تمامی داری اروپا نشان میها در کشورهای سرمایهانقالبی بود. بررسی انقالب

اند که مناسبات اقتصادی و اجتماعی ها عمدتاً در کشورهایی صورت گرفتهاین انقالب

ی رغم وجود شرایط انقالبی در کشورهای پیشرفتهاند. بهنسبتاً پیشرفته نبوده

شکست به  های انقالبی با( اما خیزش1968ی شان در فرانسهترینداری )تازهسرمایه

ها وجود ندارد. برخی سانی در مورد دالیل این شکستکاند. نظر یپایان رسیده

ی ی سیاسی و تآثیر بازدارندهها را از جنبهگران تاریخ چرایی این شکستپژوهش

های اعتراضی توضیح ها( روی جنبشرو )نظیر سوسیال دموکراتنیروهای میانه

اند، تر بودهگران دیگر این است که دالیل ساختاری مهمپژوهش زنیدهند. گمانهمی

های جوامع عمدتًا کشاورزی ـ های مدرن ـ برعکس دولتویژه این واقعیت که دولتبه

اند که دیگر فضایی برای تغییرات انقالبی چنان در تاروپود زندگی روزمره نفوذ کرده

 بنیادی باقی نمانده است.

 یدارهیسرما یشرفتهیپ یها در کشورهااعتراض

ی هجدهم های اجتماعی در اروپا و در آغاز در بریتانیا از اواخر سدهجنبش

های اجتماعی به وجود آمدند که تاکنون به این شکل تدریج تغییر کردند. جنبشبه

دهد که مفهوم جنبش اجتماعی کامالً روشن تر نشان میوجود نداشتند. بررسی دقیق

 های زیر هستند:اجتماعی دارای مشخصههای نیست. جنبش
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و بستر قدرت جنبش اجتماعی نهادین شده نیست. همواره باید  ـ شالوده

زد شود. شان را گوشها اهمیت اقداماتها را بسیج کرد و به آنحامیان این جنبش

« حرکت»ماً در ئجنبش بود، جنبش مجبور است که دا همواره باید در پی حامیان

 بماند.

تشکیل شده های متفاوتی ش اجتماعی چندنمادی است و از سازمانـ جنب

 .کنندزار فشار مختلفی استفاده میدیگر رقابت و از ابکه در بعضی موارد با یکاست 

ها برای مدت زمانی وجود دارند و های اجتماعی کوتاه نیست. آنـ عمر جنبش

 رسد.شان حداقل برای چند ماه و حتی چند سال به گوش میصدای

وجود دارد که بر بستر تضاد بین حامیان و « ما»ای از ـ احساس قوی رشدیافته

 ریزی شده است.مخالفان جنبش اجتماعی شالوده

های اجتماعی مشارکت کنند؛ توانند به اشکال متفاوتی در جنبشها میـ انسان

کنند، ها شرکت میهایی باشند که در جنبشتوانند اعضای رسمی سازمانها میآن

ها نقش ها و تظاهرات این جنبشتوانند به شکل دیگری در فعالیتها همچنین میآن

 ها حمایت کنند.و مشارکت داشته و یا از آن

ی مهمی از جامعه را تغییر دهد و یا کند که جنبهـ جنبش اجتماعی سعی می

 از تغییر آن جلوگیری به عمل آورد.

ی محدود به یک حوزه یا منطقه نیستند، هایهای اجتماعی اغلب پدیدهـ جنبش

کنند روی ادارات، مؤسسات و ها تالش میبلکه فرایندی ملی یا جهانی هستند؛ آن

 جزآن تأثیر بگذارند.

هایی ها و سازمانـ جنبش اجتماعی ترکیبی چندوجهی و بعضًا متضاد از گروه

کنند که عی میکارگیری ابزارهای فشار متعدد برای مدت طوالنی ساست که با به

 ترین عناصر جامعه را تغییر بدهند و یا از تغییر آن جلوگیری کنند.مهم
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منصبان و رجال ـ انقالب اجتماعی انتقال قهرآمیز قدرت سیاسی از صاحب

های ای از طبقات یا گروهمدد ائتالف گستردهسیاسی به رهبران سیاسی جدید به

 شود.بات اجتماعی منجر میاجتماعی است که به تغییرات بنیادین مناس

ی اعتراضی های اجتماعی را از اشکال اولیهی نخست جنبشچه که در وهلهآن

ها روی برخی مسائل یابی و عمدتاً تمرکزآنی باالی سازمانکند درجهمتمایز می

پویا، چندوجهی  های اجتماعی هستیِی جنبشمرکزی اجتماعی است. وجه مشخصه

دهی اکز سازمانرغم فعال بودن تمامی مرست که، بها وضعیتیها و و متغیربودن آن

های اجتماعی جنبش»ها نیست. کس قادر به کنترل کامل آن ها، هیچاین جنبش

ای کنندهها از اهمیت تعییندهی برای آنشوند، اما سازماندهی میقاعدتًا سازمان

شود، اما گی و تحرک میدهی ازجمله باعث پیوستگی، هماهنبرخوردار نیست. سازمان

کنند، ها فعالیت میبدون کنش خودانگیخته و خودجوش کسانی که خارج از سازمان

گیرد. صفت و یک جنبش مهم به یک جنبش اجتماعی ارتقا پیدا کند، شکل نمی

های دهی جنبش و بخشی جنبش اجتماعی دقیقًا تأثیرمتقابل بین سازمانمشخصه

 (.Raschke 1987: 79-80« )متغیر جنبش است

به احتمال بسیار زیاد اولین جنبش اجتماعی به این  برده تجارتِ ضدِجنبش 

های این بر اساس تالش 1807در بریتانیا فعال بود و در  1787معنا بود که از سال 

را امضا کرد. این « گانقانون الغای تجارت برد»جنبش جورج سوم، پادشاه بریتانیا 

وانست توجه مطبوعات را به درج دهی کرد و تسازمان های عمومیجنبش آکسیون

( 88/1787هایش معطوف سازد. اولین اقدام بزرگ این جنبش )می اخبار فعالیتئدا

درصد مردم منچستر، و تحویل آن به  20آوری تقریباً یازده هزار امضا، یعنی جمع

 پارلمان بود.

روپا شکل گرفتند. شماری در اهای اجتماعی بیاز این زمان به بعد جنبش

های مختلف ملی ها دوران طوالنی جنبشترین شکل پدیداری این جنبشمهم
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ی بیستم همواره ی نوزدهم و در اوایل سدهترتیب در سدهکارگری بود، بدین

های قلمداد شده است. جنبش« جنبش اجتماعی»مترادف « های کارگریجنبش»

های های کارگری از بطن سازماننبشهای زیادی داشته است. بعضاً جکارگری ریشه

ها از شرف و افتخار و کمک های صنعتی و بر مبنای درک آنقدیمی شاگردان کارگاه

های سوسیال لیبرال، سوسیالیستی یا آنارشیستی شکل از ایده متقابل و بعضاً با الهام

ی )که ها تحقق اهداف دموکراتیک نظیر حق رأی عمومگرفتند. و بعضًا موضوع کار آن

های شد( بود. جنبشسال درک میعنوان حق رأی برای مردان بزرگبهدر ابتدا اغلب 

کارگری معموالً در ابتدا با ساختارهای محلی شکل گرفتند و به مرور زمان به 

 المللی( ارتقا پیدا کردند.ای و ملی )و بعدها همچنین بینساختارهای منطقه

های محلی المللی بین گروهارتباطات بینهای ملی قبل از به وجودآمدن سازمان

ترین کشور اروپا )و در انگلستان قدرتمندترین و پیشرفته 19ی برقرار شدند. در سده

جهان( بود، و به همین دلیل دستمزدها در انگلستان باالتر از دیگر کشورهای این قاره 

سادگی کردند، کارفرمایان به بود. وقتی که کارگران انگلستان اعتصاب می

گماشتند. کارگران بریتانیا برای مقابله ها را از فرانسه یا آلمان به کار میشکناعتصاب

با این اقدام کارفرمایان و همچنین حمایت همزمان از مبارزات کارگری در این کشور 

بخش بودند. در ها نتیجهبرای برپایی یک سازمان جهانی تالش کردند. این تالش

انترناسیونال »( تأسیس شد که بعدها IAAالمللی کارگران )ینانجمن ب 1864اواسط 

 1866ها در سال شکننامیده شد. انترناسیونال اول برعلیه استفاده از اعتصاب« اول

بسیار فعال بود: کارگران خیاط لندن در ماه آوریل متشکل شدند و خواهان افزایش 

. واکنش کارفرمایان در مورد دستمزدها به میزان یک پنی به ازای هر ساعت کار شدند

این مطالبه، مثل اکثر موارد در گذشته جلوگیری از ورود کارگران اعتصابی به 

ها در لندن شکنان از آلمان و به کار گماشتن آناعتصاب« سربازگیری»ها و کارخانه

شکنان در برلن و هامبورگ با از اعتصاب« سربازگیری»بود. با کمک انترناسیونال این 
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آمد مستقیم آن پیروزی کارگران خیاط در لندن بود. عمر ت مواجه شد که پیشکس

طور جدی ضعیف شده بود، و سال به 1872انترناسیونال اول بسیار کوتاه بود. در سال 

 پایان قطعی آن بود. 1876

 Trades Union Congress (TUC)ها، ی ملی اتحادیهاولین کنگره 1868در 

بحران گسترده و »های پس از آن ـ در خالل در سال در انگلستان تأسیس شد.

ای های بزرگ ملی اتحادیه( و پس از آن ـ سازمان1895تا  1873)در حدود « عمیق

(، 1886(، تا اسپانیا )1880های وسیعی از اروپا شکل گرفتند، از سوئیس )در بخش

رستان (، مجا1898( تا سوئد )1895( و فرانسه )1893(، اتریش )1890آلمان )

طور موازی با این روند (. کمابیش به1904( و بلغارستان )1903(، صربستان )1898)

احزاب کارگری نیز، اغلب با عنوان سوسیال دموکراتیک تأسیس شدند: ازجمله در 

(، سوئیس و مجارستان 1870(، بلژیک و اسپانیا )1876(، دانمارک )1875آلمان )

(، 1894(، بلغارستان )1893، انگلستان )(1889(، اتریش )1887(، نروژ )1880)

 (.1910( و رومانی )1903(، صربستان )1898روسیه )

 1889پذیر کرد. در سال ی جدیدی از همکاری جهانی را امکاناین روند مرحله

ها و تأسیس شد که در آغاز آنارشیست« انترناسیونال دوم»در پاریس 

 1896که در سال کردند تا اینمیها در آن با یکدیگر همکاری دموکراتسوسیال

المللی تأسیس های بینطور همزمان اتحادیهها از آن اخراج شدند. تقریباً بهآنارشیست

ها شکل گرفتند، المللی اتحادیههای بینی نخست دبیرخانهشدند. در درجه

ی شغلی. در سال های ملی یک رستههایی برای کار مشترک بین اتحادیهسازمان

چین و چاپ، المللی کارگران حروفهای بینهای اتحادیهبتدا دبیرخانها 1899

های سرعت دبیرخانهسازان، سیگارگردان، دخانیات و کفاشان شکل گرفتند و بهکاله

( تأسیس شدند. 1910( و کارگران پست )1907گران )های شغلی دیگر، آرایشگروه

ها همکاری بین لی اتحادیهالملهای بینآمیز دبیرخانهپس از تأسیس موفقیت
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المللی ی بیندبیرخانه 1903ها میسر شد. در سال های ملی اتحادیهفدراسیون

المللی ای بینفدراسیون اتحادیه 1913ها تأسیس شد که در سال های اتحادیهسازمان

 نامیده شد.

جنبش کارگری دو دهه قبل از جنگ جهانی اول گسترش و تکامل بسیار 

ای جدید یعنی اعتصاب سراسری سیاسی بود. رد که نماد آن پدیدهزیادی پیدا ک

همچنین به کرسی نشاندن حق رأی برای اعضای )مرد( قشرهای فرودست جامعه 

گیری به سیاست پارلمانتاریستی ترین هدف چنین مبارزاتی بود. این سمتمهم

وجود داشتند  مندینیروهای مخالف خود را نیز به وجود آورد، همواره نیروهای قدرت

گیری کردند و برای شکلبرای تأثیرگذاری روی دولت مخالفت می که با تالش

های ی نخست سندیکالیستشدند. در درجهنهادهای مستقل قدرت اولویت قائل می

عنوان یابی کردند و به اعتصاب عمومی بهانقالبی خود را به صورت مستقل سازمان

روسیه در  1917کردند. پس از انقالب نگاه می ترین ابزار تغییرات اجتماعیمهم

ی نخست احزاب تازه تأسیس کمونیست مخالف پارلمانتاریسم بودند. تا اواخر درجه

دیگر آشنا شد: ی بیستم جنبش کارگری اروپا با دو جریان اصلی مخالف یکسده

 سوسیال دموکرات و کمونیست.

طور مثال جنبش دی، بههای اجتماعی متعدموازات جنبش کارگری، جنبشبه

ها از گری، جنبش زنان، جنبش جوانان شکل گرفتند. تمام این جنبشضدنظامی

ی طور نمونه از اشکال اولیههای قبالً به وجودآمده استفاده کردند، بهفرمپیش

ی جنبش زنان در اثنای انقالب فرانسه. پس از جنگ دوم جهانی گرفتهشکل

های اجتماعی اضافه شدند. وم به این جنبشهای همبستگی با جهان سجنبش

هایی در فرانسه، همچنین در کشورهای دیگر بودند که از گروه ترین نمونهمهم

بخش شورشیان الجزایری برعلیه استعمارگران فرانسوی حمایت مبارزات رهایی

(. مدت زمان کوتاهی پس از آن جنبش 1962کردند )تا استقالل الجزایر در سال می
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بخش ویتنام از تأثیرات بسیار ی آمریکا با جنبش رهاییگ ایاالت متحدهضدجن

های رژیم ی برخوردار شد. به وجودآمدن نیروهای جدید به دلیل آزادسازیترگسترده

( و قیام کارگران و جوانان در فرانسه گدر چکسلواکی )معروف به بهار پرا کمونیستی

 60ی های اواخر دههعطف اعتراض ی)معروف به ماه مه پاریس( نقطه 1968در 

های بخش جنبشعنوان الهام، در درازمدت بهرغم شکستخیزش به بودند. این دو

های سزایی داشتند. از سالدانشجویی و جوانان در داخل و خارج از اروپا اهمیت به

 های اجتماعی افزوده شدند.های حفظ محیط زیست نیز به جنبشجنبش 70ی دهه

 «واقعاً موجود سمیالیسوس»ا در هاعتراض

ها وجود اصطالح سوسیالیسم واقعًا موجود اعتراضتقریباً از همان آغاز در به

های متعددی صورت اعتصاب 1920ی های دههداشت. در اتحاد شوروی در سال

ها آغاز شده است. اتفاقاً زمانی که قلمرو گرفت که تازه این اواخر مستندسازی آن

وروی پس از جنگ دوم جهانی افزایش پیدا کرده و استبداد حزبی تأثیرگذاری ش

های از لحاظ اقتصادی خصوص در بخشهایی بهسرعت ناآرامیمسلط شده بود، به

اصطالح اردوگاه شرق بروز کردند. در جمهوری دموکراتیک آلمان تر، در بهپیشرفته

(DDR در )انجام شده در مدت  ماه ژوئن پس از افزایش ده درصدی نرخ کار 17/16

ها با شرکت صدها هزارنفر ها و اعتصابزمان کار مشخص در ماه مه، موجی از اعتراض

سراسر این کشور را فراگرفت. معترضان در مدت بسیار کوتاهی رادیکالیزه و سیاسی 

شدند و از جمله دست به اقداماتی برای آزاد کردن زندانیان سیاسی زدند. مدت زمان 

های شوروی با خشونت آن حاکمان در قدرت با حمایت تانککوتاهی پس از 

رسید که پس از مرگ دیکتاتور شوروی ژوزف معترضان را سرکوب کردند. به نظر می

ی نیکیتا شده در سخنرانی محرمانهمطرح« زداییاستالین»استالین و فرایند 

ه وضعیت جدیدی در اروپای شرقی ب 1956ی حزب در سال خروشچف در کنگره
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« مبانی روشن و صریح لنین»وجود بیاید. خروشچف مدعی شد که استالین از 

که دالیل جدی نیز برای آن »دست زد « ایترور گسترده»منحرف شده بود و به 

در وضعیت سیاسی نسبتاً آرامی که پس از مرگ  54/1953در سال « وجود نداشت.

و  Noril´sk, Workutaی در های کار اجباراستالین به وجود آمده بود، در اردوگاه

Kingir های اردوگاه»ها باعث شدند که چند سال بعد اکثر شورش شد. این شورش

های اعتراضی در بسیاری از شهرها مختلف بسته شوند. اما همچنین خیزش« گوالک

که کارگران پس  Novostscherkasskدر شهر  1962شکل گرفتند، برای نمونه در 

آهن پرتردد را بلوکه و مرکز شهر را خط راه ،هافزایش قیمتاز کاهش دستمزدها و ا

ب، این خیزش اعتراضی را اشغال کردند. نیروهای سرویس امنیتی شوروی کاگ

گونه اشکال تدریج ایننفر کشته شدند. به 26اساس آمار رسمی  سرکوب کردند. بر

های اتحادیه 1978 طور مثال در سالای پیدا کردند. بهیافتهاعتراضی خصلت سازمان

آزاد متحد توسط والدیمیر کلبانف، کارگر معدن تأسیس شد، پس از 

شدن این تشکل، انجمن آزاد کارگران متخصص شکل گرفت. اما چنین شکستهدرهم

 ای داشتند.هایی در شرایط سرکوب موجود نقشی حاشیهتشکل

وزان صورت خصوص در پهای کارگری بهدر مجارستان اعتراض 1956در ماه مه 

های ای از خیزشگرفت، این اعتراضات با وجود عدم گسترش نسبی، سرآغاز زنجیره

ها برای براندازی حکومت گرفته در این خیزشی شکلدرازمدت شدند که شبکه

قیام وقتی شروع شد که  1956کرد. در اواخر اکتبر همواره نقش برتری ایفا می

پیمایی کردند که ـ به طرف بوداپست راه 1848هزاران دانشجو ـ با الهام از انقالب 

بار با نیروهای حفاظتی پلیس شد. در روزهای بعد این منجر به درگیری خشونت

ها به تمام نقاط این کشور گسترش پیدا کرد. دولت سقوط کرد و شوراها اعتراض

 ایجاد شدند و تالش کردند که کنترل بعضی از مناطق را برعهده بگیرند، زندانیان

دولت جدید سرکارآمد که بدواً به  .دند و طرفداران شوروی اعدام شدندسیاسی آزاد ش
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رسید که قصد دارد مطالبات معترضان را عملی کند، اما پس از مدتی با نظر می

حمایت نیروهای ارتش شوروی به سرکوب خونین معترضان دست زد. دیگر وقتی که 

هزار نفر از مجارستان به  200د، تقریباً ی مقاومت آشکار شده بوثمر بودن ادامهبی

 غرب اروپا فرار کردند.

ای به آزادسازی در چکسلواکی که تا اندازه 1963بحران اقتصاد با برنامه از سال 

الکساندر  1968ختم شد. در ماه مارس « بهار پراگ»منجر شده بود، پنج سال بعد به 

نووتنی را گرفت. سانسور طلب جای دبیرکل قدیمی حزب آنتونین دوبچک اصالح

ای عملی را پذیرفت که در آن ازجمله جدایی برداشته شد، و حزب کمونیست برنامه

حزب از دولت، انتخابات مخفی، حق خودگردانی هر دو ملت )چک و اسلواکی( 

های همچنین آزادی تجمعات و احزاب و اصالحات اقتصادی مطالبه شده بودند. در ماه

برای اصالحات سیاسی و فرهنگی مورد توجه جهانی قرار پس از آن شور و شوق 

« کشورهای سوسیالیستی برادر»های با لشکرکشی ارتش 1968گرفت، اما در اوت 

)اتحاد جماهیر شوروی، مجارستان، لهستان، جمهوری دموکراتیک آلمان و 

ها حال دگراندیشان مخفیانه فعال بودند. آنبلغارستان( این جنبش سرکوب شد. با این

اهمیت جهانی )» 1975ـ به مناسبت مصوبات هلسینکی در سال  1977ی در ژانویه

که دولت چکسلواکی نیز آن را امضا کرده بود ـ «( های بنیادینحقوق بشر و آزادی

کردند و از را تأسیس کردند که از نقض حقوق بشر انتقاد می 77جنبش منشور 

 حمایت سراسری برخوردار شدند.

های اعتراضی بدل شد. در به مرکزثقل جنبش 80و  70های ههلهستان در د

ها را با ی دانشجویی شکل گرفتند که دولت آنهای گستردهاعتراض 1968ماه مارس 

ای همراه بود ستیزانهتر سرکوب کرد، این سرکوب با تبلیغات یهودیشدت هرچه تمام

در  1970ها در سال که باعث مهاجرت هزاران یهودی روشنفکر شد. افزایش قیمت

های ها، درگیریشهرهای ساحلی دریای بالتیک )گرانسک، شچچین( باعث خیزش



 153                                                   یکاووس بهزاد ی/ ترجمه ندنیمارسل فن درل

 

 
 

ها و در نهایت به سقوط دبیرکل حزب والدیسالو گومولکا خیابانی ، اشغال کارخانه

ها، ها اعتصابی جدیدی برای افزایش قیمتواکنش به برنامه 1976انجامید. در ژوئن 

هایش ساعت دولت از برنامه 24آهن بود؛ ظرف مدت های راهلتظاهرات و تخریب ری

ای برای دفاع از کارگران نشینی کرد. در همین سال کمیتهها عقببرای افزایش قیمت

(KORتأسیس شد که به )ی تشکیالت نوین مستقل کارگری بدل سرعت به هسته

 شد.

ر دولت به تگیری جدیعلتِ سمت 1979نحیف شدن اقتصاد لهستان از سال 

اقتصاد بازار بود که باعث بروز تضادهای اجتماعی شد. کارگران شهرهای مختلف با 

های ویژه به اعتصابی دست زدند ی گوشت بسیار مرغوب فقط در فروشگاهاعالم عرضه

های مختلف های اعتصاب بین کارخانهکه شش هفته ادامه پیدا کرد. از ماه اوت کمیته

(MKSتشکیل شدند که د ) ی مستقل همبستگی را اتحادیه 1980رهفدهم سپتامبر

عنوان دبیرکل این اتحادیه سازی را بهتأسیس کردند و لخ والسا کارگر صنایع کشتی

انتخاب کردند. همبستگی در مدت بسیار کوتاهی گسترش بسیار زیادی پیدا کرد و 

ار گرفته بود؛ ها نفر به عضویت آن درآمدند. دولت بیش از پیش تحت فشار قرمیلیون

ها مستلزم کاهش عظیم مخارج دولت بود. به همین دلیل در همزمان، مدیریت بدهی

ی همبستگی غیرقانونی اعالم شد. حکومت نظامی برقرار و اتحادیه 1981سپتامبر 

های مبارزات این اتحادیه تضعیف شد اما به فعالیت مخفی خود ادامه داد. سنت

با بروز خطر از کنترل خارج شدن  70ی اخر دهههای اواعتراضی مختلف از سال

دوباره به کار گرفته شدند. سرکوب « سوسیالیستی»مشکالت اقتصادی کشورهای 

دبیرکل حزب در شوروی  1985که میخائیل گورباچف در مارس سیاسی پس از آن

و دیگر  ورویشماهی جتحاد های مستقل در اد و فضا برای کنششود کاهش پیدا کر

قانونی شد و در  1989اروپای شرقی به وجود آمد. همبستگی در آوریل  کشورهای

ترین حزب دولت ارتقا پیدا کرد. همچنین در دیگر کشورهای اوت همین سال به مهم
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تر بر بستر تغییرات عمیق سیاسی، بیش 1991تا  1989های اروپای شرقی بین سال

تقویت تأثیرات بازار پس از  های شهروندان و مبارزات کارگران صورت گرفت.اعتراض

سابق به « سوسیالیستی»در بسیاری از کشورهای  1990ی این تغییرات از اوایل دهه

گیری مبارزات جدید، برای نمونه مبارزات کارگران معادن در فجایع اقتصادی و شکل

 روسیه و اوکراین منجر شد.

 سخن آخر

الیل و تأثیرات اعتراض اجتماعی بخشی اساسی از تاریخ اروپا است. د

حال توانند بسیار متفاوت باشند. سه مؤلفه که در عینهای اجتماعی میاعتراض

ی حداقلی از کنند: مطالبهها هم هستند، همواره بروز میی اعتراضبرندهنیروی پیش

امنیت اجتماعی، حفظ استانداردهای معین برابری اجتماعی، و پذیرش و به رسمیت 

های اجتماعی شکست ها. بسیاری از جنبشا و خیزشهشناختن خود اعتراض

ها نیز در آمیز بودند. اما شکستها موفقیتخوردند، و فقط شمار نسبتاً کمی از آن

های ها نه فقط درسباشند، این شکست« بارآور»توانند برای شورشیان درازمدت می

صاحبان قدرت هستند اند، بلکه هشداری هم به تاکتیکی و سازمانی را به همراه داشته

کنش »ها از طریق مقاومت شان را از مرزهای معینی فراتر نگذارند. انسانکه پای

گیرند. ای دموکراتیک ضروری است یاد میرا که برای جامعه« مستقیم و مستقل

 )ارنست بلوخ(

 منبع

 .Markus Cerman et al در« اعتراض اجتماعی»بار تحت عنوان )این مقاله اولین 

(Hrsg.).  منتشر شد که در 2011، وین 2000تا  1000اقتصاد و جامعه. اروپا از ،

 است.( هایی از آن خالصه شدهمنبع زیر فصل
Beiträge zur Geschichte einer pluralen Linken  

Heft 3 Bewegungen, Parteien, Ideen 
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ی مدنی دختران خیابان انقالب برای الغای حجاب اجباری در چه بافتی مبارزه

ی حجاب اجباری آغاز شده است؟ نگرش چه های ایرانیان به مقولهاز نگرش

میزانی له یا علیهِ دختران خیابان هایی از مردم در چه جغرافیاهایی به چه بخش

های حاصل از ها بر دادهی پاسخی تجربی به این پرسشانقالب است؟ برای ارائه

های ملِی که در دفتر طرح« های ایرانیانها و نگرشپیمایش ارزش»سومین موج از 

های این طرح تکیه خواهم کرد. داده 1سالمی تهیه شده استوزارت فرهنگ و ارشاد ا

ها آوری دادهآوری شده است. روش جمعجمع 1394های شهریور و مهر سال ماهدر 

، روشی معطوف به کشف و شناسایی «پیمایش اجتماعی»عبارت بوده است از 

گونگی روابط متقابل بین متغیرها ها و نیز چهها و فراوانی و توزیع این ویژگیویژگی

ه است از مجموعِ افرادِ باالیِ پانزده ی آماری عبارت بودی معین. جامعهدر یک جامعه

استان کشور در زمان اجرای طرح.  31سالِ خانوارهای شهری و روستاییِ ساکن در 

واحد آماری، در این میان، هر یک از افراد باالی پانزده سالِ خانوارهای شهری و 

آوردن دستروستایی ساکن در استان هنگام اجرای طرح بوده است و هدف نیز به

ای در هر گیری چندمرحلهآورد استانی. برای تحقق چنین هدفی از روش نمونهبر

شده در هر های مطالعهاستان استفاده شده است. به علت پراکندگی فراوانِ صفت

رو عدم امکان تعمیم نتایج مرکز استان به کل استان، در هر استان اوالً استان و ازاین

ی آن رکز استان، و ثالثاً دو روستای تابعهشهر مرکز استان، ثانیاً یک شهر غیرم

 نفر بوده است. 14906اند. تعداد نمونه شهرستانِ منتخب در نمونه قرار گرفته

 به کشور در ساکن ایرانیانِ هاینگرش از تجربی درکی به رسیدن برای            

یه تک« برخورد با ناهمنوایی اجتماعی»های زیرفصلِ ی، من بر دادهاجبار حجاب

های این مجموعه، ها و زیرفصلکنم. زبان این زیرفصل، مثل برخی دیگر از فصلمی

                                                      

 ی)موج سوم(: گزارش کشور انیرانیا یهاها و نگرشارزش شیمایپ ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم. 1 

 (1395زمستان  ،یمل یها)تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دفتر طرح
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های غالب در نظام جمهوری اسالمی ایران، زبانی است تکنوکراتیک و همنوا با ارزش

اند مستقیماً زبانی که برای فهم بافتی که دختران خیابان انقالب در آن تجلی یافته

ترجمه شود. به عبارت دیگر، در این  ه زبانی عرفیقابل استفاده نیست و باید ب

پرسش به « بدحجابی»یا حجاب اجباری بلکه فقط از « حجابیبی»زیرفصل نه از 

ی های این زیرفصل را با چند تفسیر و فرض و محاسبهعمل آمده است. من زبانِ داده

ای به دست زمینههم با فرایند زیر که ام، آنغیرخودسرانه به زبانی عرفی ترجمه کرده

های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای شناخت نگرش دهد تا بتوان از دادهمی

 ی حجاب اجباری استفاده کرد.ایرانیان به مقوله

« هابدحجابی خانم»گویان در پاسخ به این پرسش که چه برخوردی با پاسخ

؛ «اشکالی ندارد»یکم،  ی زیر را انتخاب کنند:اند یکی از پنج گزینهدارند مجاز بوده

صالح به مراجع ذی»؛ چهارم، «دهمتذکر می»؛ سوم، «مخالفم ولی کاری ندارم»دوم، 

گویان میان این پنج های پاسخانتخاب«. کنمبرخورد می»؛ و پنجم، «دهماطالع می

 ی حجاب اجباری ترجمه کنیم؟شان دربارهگونه باید به موضعگزینه را چه

ی حجاب دهندگان به مقولهکنم که تفسیر نگرش پاسخع میابتدا از جایی شرو

ی سوم و چهارم و تر است، یعنی برگزینندگانِ یکی از سه گزینهاجباری بسیار سهل

و، به طریق اولی، با « بدحجابی»دهندگان یقینًا با پنجم. این دسته از پاسخ

ی زینهچنین، مشخص است که چون یکی از سه گاند. هممخالف« حجابیبی»

اند را برگزیده« برخورد شخصی»یا « صالحدهی به مراجع ذیاطالع»یا « تذکردهی»

ی اند، ولو به درجات گوناگون، چندان که هر چه از گزینهنیز موافق با حجاب اجباری

شان با حجاب اجباری نیز ی موافقتشویم درجهتر میی پنجم نزدیکسوم به گزینه

جمعِ درصدهای برگزینندگانِ یکی از این سه گزینه را ذیل لیابد. من حاصافزایش می

 دهم.قرار می« موافق با حجاب اجباری»ی ی خودساختهگزینه



 انقالب؟ ابانیدختران خ هِیعل ای: له اندستادهیکجا ا انیرانیا                                    160

 

ای جای داد؟ های اول و دوم را باید در چه مقولهاما برگزینندگانِ یکی از گزینه

در  گویانصورت نگرفته است و پرسش از پاسخ« حجابیبی»ای به جا هیچ اشارهاین

«( اشکالی ندارد)»ی اول است. تفسیرِ نگرش برگزینندگانِ گزینه« بدحجابی»ی زمینه

ی توان گفت که عمدتاً کسانی گزینهتری مواجه است. با اطمینان میبا دشواری کم

خواهند. این دسته از افراد اصوالً میان پنج اند که اساساً حجاب را نمیاول را برگزیده

ای جهت بازگویی انتخاب شان تعریف شده است هیچ گزینهای که برایگزینه

توانستند کم میخواستند دستاند. اگر حجاب را میشان در اختیار نداشتهارجح

خواهند به را برگزینند. اگر حجاب را نمی«( مخالفم ولی کاری ندارم)»ی دوم گزینه

ی رگزینندگانِ گزینهتوان گفت با حجاب اجباری نیز موافق نیستند. بطریق اولی می

اند یا، بنا بر یا، بنا بر تفسیری رادیکال، مخالف حجاب اجباری« اشکالی ندارد»

مخالفت با حجاب »دادِ نگرشِ کارانه، موافق حجاب اختیاری. برونتفسیری محافظه

عمالً یکسان است: آزادی انتخاب « موافقت با حجاب اختیاری»و نگرشِ « اجباری

زیمتِ گفتمانِی این دو نوع نگرش ممکن است با هم متفاوت باشند. پوشش. اما نقاط ع

های موضوع بحث تر از دادهبخواهانهخواهم تفسیری هر چه غیردلجاکه میمن، ازآن

ی اول را گیرم و برگزینندگانِ گزینهکار را مالک میبه دست دهم، تفسیر محافظه

 دهم.قرار می« موافق با حجاب اختیاری»ی ی خودساختهذیل مقوله

اند چه؟ را برگزیده«( مخالفم ولی کاری ندارم)»ی دوم اما کسانی که گزینه

تفسیر نگرش این دسته از افراد به حجاب اجباری تا حدی دشوارتر است. اینان 

های سوم تا پنجم یک از گزینهحال هیچاند اما درعینمخالف« بدحجابی»گویند با می

دهند نه می« تذکر« »هابدحجاب»، یعنی نه شخصاً به اندرا نیز انتخاب نکرده

دهند و نه خودشان با می« صالح اطالعبه مراجع ذی»را « بدحجابیِ بدحجابان»

توان نتیجه گرفت که ضرورتاً کنند. آیا از این مواضع میمی« برخورد« »هابدحجاب»

باری موافق دانیم. ممکن است با حجاب اجبا حجاب اجباری موافق نیستند؟ نمی
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اصطالح بدحجابی داشته باشند اما مایل نباشند خودشان شخصاً نقشی در مبارزه با به

اند اما باشند. شاید هم برعکس باشد، یعنی شاید گرچه شخصاً با بدحجابی مخالف

ها جوابی قطعی در این زمینه به زمان با حجاب اجباری نیز موافق نباشند. این دادههم

« برخورد با ناهمنوایی اجتماعی»های دیگری در همین زیرفصلِ ا دادهدهند. امما نمی

توانیم انتظار داشته ها میگشا باشند. از این دادهتوانند گرههست که تا حدی می

ی کسانی باشند که گرچه شخصاً با حجاب ی دوم در زمرهباشیم برگزینندگانِ گزینه

ام مشخصاً به پرسش دیگری است اشارهاند. «حجاب اختیاری»اند اما خواهان موافق

های برگزاری مهمانی و جشن»گویان پرسیده شده است: چه برخوردی با که از پاسخ

گویان ناگزیر بودند دوباره فقط یکی دارید؟ در پاسخ به این پرسش نیز پاسخ« مختلط

جاست که از نگرش افراد به گفته را برگزینند. همینی پیشاز همان پنج گزینه

مهمانی و »تلویحاً پرسش به عمل آمده است. توجه داشته باشیم که « حجابیبی»

در عرف ایران نه صرفاً بر حضور مردان و زنان در یک فضای مشترک « جشن مختلط

بودن زنان در چنین مراسمی نیز داللت «حجاببی»چنین ضرورتاً بر احتمالِ بلکه هم

های پس از انقالب با مثاًل ران طی سالدر عرف ای« مهمانی و جشن مختلط»کند. می

فرق دارد: اولی یا در « کالس درسِ مختلط در دانشگاه»یا « صف مختلط در نانوایی»

اند فضای خصوصی است یا در فضای غیررسمی اما دومی و سومی یا در فضای عمومی

بودن یی این دو نوعِ متمایز از فضاها دقیقاً در اجباریا در فضای رسمی. وجهِ ممیزه

حجاب برای زنان است نه در حضور زنان و مردان در کنار هم. اکنون ببینیم الگوی 

کند تا مان میگونه کمکچه« های مختلطمهمانی و جشن»ها به پرسشِ توزیع پاسخ

شان در قبال را به نگرش« بدحجابی»ی دوم در پرسشِ نگرشِ برگزینندگانِ گزینه

های بندیسطح ملی یا سطوح استانی یا سایر تقسیمحجاب اجباری ترجمه کنیم. اگر 

ی مقاله مبنا قرار خواهند گرفت در نظر بگیریم، هرچند درصِد دیگری را که در ادامه

مهمانی و »ی پرسشِ در زمینه« مخالفم ولی کاری ندارم»ی برگزینندگانِ گزینه
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سشِ ی پراز درصد برگزینندگانِ همین گزینه در زمینه« های مختلطجشن

تر است اما تقریباً به همان اندازه بر درصد برگزینندگانِ غالباً قدری کم« بدحجابی»

جمع درصدهای برگزینندگاِن افزوده شده است و حاصل« اشکالی ندارد»ی گزینه

توان با است. از این مقایسه میوجه اضافه نشده هیچهای سوم تا پنجم بهگزینه

بار کم یکگفته دستقطعیت نتیجه گرفت که کسانی که در پاسخ به دو پرسش پیش

رو، برگزینندگاِن اند. ازایناند با حجاب اجباری موافق نبودهی دوم را برگزیدهگزینه

ی ی خوساختهرا نیز ذیل مقوله« بدحجابی»ی دوم در پاسخ به پرسش گزینه

 دهم.قرار می« موافق با حجاب اختیاری»ی تهگفپیش

های وزارت فرهنگ و توانم دادههایی که شرح دادم اکنون میبا تفسیرها و فرض

شوندگان خواسته شده ای بازآرایی کنم که گویی از مصاحبهگونهارشاد اسالمی را به

موافق با »یا « موافق با حجاب اجباری»ی زیر را برگزینند: است یکی از دو گزینه

های کشور، محل ترتیب بر حسب کل کشور، استاننتایج را به«. حجاب اختیاری

 کنم.سکونت، جنس، سن، سواد، وضع فعالیت و وضع تأهل بنا بر شرح زیر گزارش می
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درصد موافق با  78.3شود که در کل کشور مالحظه می 1ی نمودار شمارهدر 

اند. توزیع درصدیِ نظر یز موافق با حجاب اجباریدرصد ن 21.7حجاب اختیاری و 

ی موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با حجاب اجباری بر حسب گویان دربارهپاسخ

 آمده است. 2ی های کشور در نمودار شمارهاستان
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ترین درصد شود که پنج استانی که بیشمالحظه می 2ی در نمودار شماره

(، 90.9(، فارس )91.7اند از: البرز )ترتیب عبارتبا حجاب اختیاری را دارند بهموافق 

چنین، پنج استانی که (. هم84.8(، و تهران )85.8(، آذربایجان غربی )88.7گیالن )

اند از: خراسان ترتیب عبارتترین درصد موافق با حجاب اجباری را دارند بهبیش

(، خراسان 34.4(، کهگیلویه و بویراحمد )41.5) (، سیستان و بلوچستان51.6جنوبی )

حال، موافقان حجاب اختیاری (. بااین32.7(، و چهارمحال و بختیاری )32.9شمالی )

های کشور به غیر از استان خراسان جنوبی در اکثریت هستند، ولو به ی استاندر همه

فقط اکثریتی  درجات گوناگون. در استان خراسان جنوبی نیز موافقان حجاب اجباری

 شکننده دارند.

ی موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

حجاب اجباری بر حسب محل سکونت )شهر مرکز استان، شهر غیرمرکز استان، 

 آمده است. 3ی روستا( در نمودار شماره
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در از مرکز استان به سمت شود که هر قمالحظه می 3ی در نمودار شماره

حال، در شود. بااینتر میشویم، درصد موافقان حجاب اختیاری کمتر میروستا نزدیک

هر سه نوع محلِ سکونتِ مرکز استان و شهر غیرمرکز استان و روستا اکثریت با 

گویان با حجاب درصد از پاسخ82.6ها موافقان حجاب اختیاری است: در مرکز استان

 72.1درصد، و در روستاها  79.1اند، در شهرهای غیرمرکز استان وافق بودهاختیاری م

 درصد.

ی موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ 

 آمده است. 4ی با حجاب اجباری بر حسب جنس )مرد یا زن( در نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د که درصد زنانی که موافق حجاب شومالحظه می 4ی در نمودار شماره

تر است، اما هم میان اند قدری از درصد مردانِ موافق حجاب اختیاری کماختیاری

 79زنان و هم میان مردان اصوالً اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: مردان 

 درصد. 77.6درصد و زنان 
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اری یا موافقت با ی موافقت با حجاب اختیگویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

سال به باال( در  50سال،  49تا  30سال،  29تا  15حجاب اجباری بر حسب سن )

 آمده است. 5ی نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های سنِی شود که هر قدر از سمت گروهمالحظه می 5ی در نمودار شماره

اب کنیم، درصد موافقان حجهای سنیِ باالتر حرکت میتر به سمت گروهپایین

حال، در هر سه گروه سنی اصواًل اکثریت با موافقان شود. بااینتر میاختیاری کم

گویان با درصد از پاسخ82.6 ساله  29تا  15حجاب اختیاری است: در گروه سنیِ 

درصد، و در گروه  78.3ساله  49تا  30اند، در گروه سنیِ حجاب اختیاری موافق بوده

 صد.در 71.8ساله به باال  50سنیِ 

ی موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

سواد، تحصیالت ابتدایی، تحصیالت متوسطه، حجاب اجباری بر حسب سواد )بی

آمده است. الزم به  6ی دارندگان دیپلم، صاحبان تحصیالت عالی( در نمودار شماره

ی صاحبان مهارت خواندن و نوشتن دهدربرگیرن« ابتدایی»ی ذکر است که مقوله
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ی یافتگان نهضت سوادآموزی و دارندگان مدرک ابتدایی است، مقوله)قرآنی( و تعلیم

کردگاِن تحصیلی تحصیلیِ سیکل و نیز ترکی صاحبان درجهدربرگیرنده« متوسطه»

شدگان در سطح ی متوقفدربرگیرنده« دیپلم»ی های دبیرستان، مقولهیکی از سال

نیز « عالی»ی ی تحصیلی دیپلم، و مقولهدانشگاهی و دارندگانِ درجهیشپ

دیپلم و کارشناسی و کارشناسی ارشد و ی صاحبان مدارج تحصیلی فوقدربرگیرنده

 کردگانِ سطوح حوزوی.باالتر و نیز تحصیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر باشد شود که هر قدر سطح تحصیالت کممالحظه می 6ی در نمودار شماره

حال، در هر پنج گروهی که شود. بااینتر میرصد موافقت با حجاب اختیاری نیز کمد

اند اکثریت با موافقان حجاب اختیاری بر حسب میزان تحصیالت از هم متمایز شده

اند، در میان دارندگان درصد با حجاب اختیاری موافق 69.1سوادان است: در میان بی

درصد،  76.9یان دارندگان تحصیالت متوسطه درصد، در م 72.6تحصیالت ابتدایی 

 درصد. 82.9درصد، و در میان صاحبان تحصیالت عالی نیز  81.3ها در میان دیپلمه
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ی موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با گویان دربارهتوزیع درصدیِ نظر پاسخ

مودار دار، محصل، بازنشسته( در نحجاب اجباری بر حسب فعالیت )شاغل، بیکار، خانه

ی سربازان و دربرگیرنده« بیکار»ی آمده است. الزم به ذکر است که مقوله 7ی شماره

ها، و آموزان و دانشجویان و طلبهی دانشدربرگیرنده« محصل»ی بیکاران است، مقوله

بگیران و صاحبان ی بازنشستگان و مستمرینیز دربرگیرنده« بازنشسته»ی مقوله

 درآمدِ بدون کار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موازاتِ حرکت روی طیفی که با شود که بهمالحظه می 7ی در نمودار شماره

یابد و با دار ادامه میترتیب با بیکار و شاغل و خانهشود و بهمحصل شروع می

شود. تر میرسد درصد موافقت با حجاب اختیاری نیز کمبازنشسته به انتها می

اند اکثریت وضع فعالیت از هم متمایز شده حال، در هر پنج گروهی که بر حسببااین

درصد با حجاب اختیاری  72.9با موافقان حجاب اختیاری است: در میان بازنشستگان 



 169                                                                                   محمد مالجو         

 

 
 

درصد، در میان  78.5درصد، در میان شاغالن  76.7داران اند، در میان خانهموافق

 درصد. 83.9درصد، و در میان محصالن نیز  79.8بیکاران 

ی موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با گویان دربارهپاسخ توزیع درصدیِ نظر

 8ی حجاب اجباری بر حسب وضع تأهل )مجرد، متأهل، و سایر( در نمودار شماره

ها و مطلقه»ی دربرگیرنده« سایر»ی آمده است. الزم به ذکر است مقوله

 است.« ها )بدون طالق( و دیگران ]کذا[ها و جداشدهکردههمسرفوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موازاتِ حرکت روی طیفی که با شود که بهمالحظه می 8ی در نمودار شماره

رسد درصد به انتها می« سایر»یابد و با شود و با متأهل ادامه میمجرد شروع می

حال، در هر سه گروهی که بر شود. بااینتر میموافقت با حجاب اختیاری نیز کم

اند اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: در حسب وضع تأهل از هم متمایز شده
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 76.7ها اند، در میان متأهلدرصد با حجاب اختیاری موافق 83.3میان مجردها 

 درصد. 71.3ین نیز «سایر»درصد، و در میان 

 و هاارزش پیمایش» از موج سومین هایداده شد، مرور که نتایجی بر بنا

 متولی تریناصلی اسالمی، ارشاد و رهنگف وزارت به متعلق «ایرانیان هاینگرش

ای که من به عمل سرانهغیرخود هایمحاسبه و هافرض و تفسیرها با کشور، فرهنگ

گردد، با های ایرانیان در قبال حجاب اختیاری برمیآوردم، تا جایی که به نگرش

ی گویند اکثریت بزرگی از ایرانیانِ ساکن در داخل کشور با مطالبهصدای بلند می

 اند.دختران خیابان انقالب موافق
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که در تفسیر برخی  یادداشتیدوست ارجمند آقای دکتر عباس کاظمی در نقد 

ی حجاب اجباری ی مسئلهدرباره« های ایرانیاننگرش ها وپیمایش ارزش»های داده

اما چیزی بیش از توییت پنجاه  ،اندنگاشته بودم تقریباً هزاروپانصد کلمه نوشته

اند. بنا بر توییت ایِ آقای دکتر محمدرضا جوادی یگانه، مدیر علمی طرح، نگفتهکلمه

ان موافقت با برخورد با ی میزتحلیل محمد مالجو درباره»آقای دکتر جوادی یگانه، 

ها، خواندنی است. اما همان پیمایش، ها و نگرشحجابی، بر اساس پیمایش ارزشبی

اگر به آن اعتقاد نداشته  یها، حتی اجبار به حجاب خانمارهسؤال روشنی دارد درب

آقای جوادی یگانه « درصد است. 25درصد و ممتنع  54باشند. میزان موافقت با آن 

مردم ایران »ترِ مندانه واکنش نشان دادند که حتا یادداشتِ بسیار مفصلچنان فراست

ای دیگر و منتشرشده در )با همکاری نویسنده« در مورد حجاب چه نظری دارند؟

بدون این که قصد داشته باشیم وارد نقد »( را چنین آغاز کردند: عصر ایرانتارنمای 

این پیمایش ملی  هایآزمایی هر یک از موارد منتشرشده بر اساس دادهو راستی

های مرتبط با حجاب در این پیمایش ملی را شویم، در این یادداشت قصد داریم یافته

ی آقای جوادیِ یگانه مندانهنویسی هوشگویی و گزیدهکم« به صورت کلی ارائه کنیم.

ی هزاروپانصد شان را از خطاهایی بری کرده است که نوشتهعمالً توییت و یادداشت

ی من؛ دوم، ی کاظمی گرفتارشان است: یکم، تفسیر غلطِ هدفِ نوشتهای آقاکلمه

شان؛ سوم، شده در یادداشت من بدون تالش برای اثبات نادرستیهای ارائهنفی داده

 ربط به بحث.کردن نکاتی ولو درست اما بیمطرح

اند: شان از هدِف یادداشت من. نوشتهآغازم: تفسیر غلطاز نخستین خطا می

گرفته تحت عنوان دختران ]خیابان[ انقالب و برای توجیه جریان شکل مالجو»

ی ایرانی به این نوع از تحقیقات داشتن این جریان در بطن جامعهزمینه

 نقد برای حال،اینبا …اندهای پیمایشی[ استفاده ]کذا[ کردهشناسانه ]دادهجامعه

 تکیه نگرشی هایداده بر چندان انتقادی اجتماعی علوم در ما اجباری، حجاب

https://pecritique.com/2018/02/03/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%90/
https://pecritique.com/2018/02/03/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%90/
http://www.asriran.com/fa/news/591300/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.asriran.com/fa/news/591300/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.asriran.com/fa/news/591300/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 استفاده من که هاییواژه به دقت با کاظمی دکتر آقای رفتمی انتظار «.کنیمنمی

کردند. صدالبته ام نمیچه را صراحتاً نوشته بودم بارِ نوشتهده بودم هدفی غیر از آنکر

 خیابان دختران یمطالبه با و نیستم موافق وجههیچبه اجباری حجاب با  که من

 چیزی بلکه اندگفته ایشان چهآن نه امیادداشت هدف اما دارم دلیهم تمامیبه بانقال

ی پاسخ به دو پرسشِ مشخص: قید کرده بودم، یعنی ارائه صراحتاً خودم که بود

ی مدنی دختران خیابان انقالب برای الغای حجاب اجباری در چه بافتی از مبارزه»

هایی اجباری آغاز شده است؟ نگرش چه بخشی حجاب های ایرانیان به مقولهنگرش

« از مردم در چه جغرافیاهایی به چه میزانی له یا علیهِ دختران خیابان انقالب است؟

های گوناگون از نتایج بررسی من برای توجیهِ حرکت مدنِی دختران خیابان رسانه

ظمی ظاهراً نه ی آقای کاشان! اما موضوع نوشتهبردند. مفتِ چنگ وفور بهرهانقالب به

ی من بود. آیا درست است که من نیز متقابالً ادعا کنم ها بلکه نقد نوشتهنقد رسانه

تذکری دوستانه برای »اند صرفاً ی آقای کاظمی نه چنان که خود گفتههدفِ نوشته

ی تاریخ بلکه توجیهِ حجاب اجباری در چهار دهه« هابردن از این دادهدقت در بهره

کنم. کار ان است و ایشان رفیقِ هر چیزِ پیروزند؟ من چنین ادعایی نمیماخیر مملکت

 صبرانه. کار آقای کاظمی نیز.بی گریِ دهیِ شکیبانه است نه تهییجمن شرح

جاست که شان را تحقق بخشند. ایناند هدفاما ببینیم آیا آقای کاظمی توانسته

شده در یادداشت من بدون ارائههای ی ایشان: نفی دادهرسم به خطای دوم نوشتهمی

شان. اغراق نکنم. تنها تالشی که برای اثبات نادرستی تالش برای اثبات نادرستی

ی اند اشاره به پنجمین گویهی یادداشت من به عمل آوردهشدههای ارائهداده

است. « های ایرانیانها و نگرشپیمایش ارزش»چهارمین زیرفصلِ هشتمین فصل از 

 قبل صفحه یک احتماالً داشتند دسترسی گزارش اصل به  اگر آقای مالجو»د: اننوشته

تری که مقصود ایشان را ؤال بهتر و مستقیمس که دیدندمی هم را گزارش این

کردند، یعنی این سؤال که نظر شما در مورد حجاب اجباری زنان رساند انتخاب میمی
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درستی مقصود آقای مالجو سؤال به اگر به آن اعتقاد نداشته باشید چیست؟ این یحت

بخواهی بازسازی چه ایشان به شکل دلی کاماًل متفاوت از آنرساند اما با نتیجهرا می

« کردند.های پیمایشی تکیه نمیوقت بر دادهصورت شاید هیچاند. در آنکرده

نیم بیها میهای خیلیبختانه دیگران سهم مرا از آن نوع شجاعتی که در نوشتهخوش

از آن یاد کنم، چه رسد  یی کاری حتنیستم که بدون مطالعه قدر شجاعاند. آنخورده

هایی که به عمل آورده بودم مرا به این هایش. بررسیرده از دادهی گستبه استفاده

ی آقای کاظمی با شده در قسمت محل اشارههای پردازشیقین نرسانده بود که داده

خوانی های چهارم و پنجم از فصل هشتم ضرورتاً ناهمهای زیرفصلبرخی از سایر گویه

ی ی نحوهًا یا اثباتًا ادعایی دربارهجا دارم نفینداشته باشند. گمان برده نشود این

وجه. از فرایند مراحل هیچکشم. بهها در پیمایش مذکور پیش میپردازش داده

ام که بخواهم چیزی تر از آن حدیاطالعگوناگون کار در این سه موجِ پیمایش بی

 ها وپیمایش ارزش»های اولین و دومین موج از ها از دادهبگویم. من در گذر سال

اش به سر سالهام و خرسندم که تعطیلی سیزدهوفور بهره بردهبه« های ایرانیاننگرش

ام و برای فهم تفاریق استفاده کردهآمد. از سومین موج نیز در یک ماه گذشته به

ای که از حال، همواره در استفادهدانم. بااینمان بسیار سودمندش میوضعیت کنونی

ها برایم اصل بوده متنیِ دادهام سازگاری درونآوردهمیهای پیمایش به عمل داده

ی آقایان جوادی یگانه و کاظمی ی محل اشارههای مرتبط با گویهی دادهاست. درباره

ی دوستان را چنان ی محل اشارهبه چنین اصلی هیچ یقین نیافتم، بگذریم که گویه

از حمل معنای روشن و  دانم که به نظرم تا حد زیادی ناتوان استدار میمشکل

 اشارهبه فقط بگذارید. نگذریم نه، واضحی در موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری. 

 حجاب یدرباره مستقیماً  ایگویه هیچ گفتهپیش پیمایش در که بگذرم و بگویم

 تقریر برای. است دوستان تأکید محل که ایگویه آن حتا است، نشده طراحی اجباری

طرزی های پیمایش بهحال، باید از دادههری حجاب اجباری، دردرباره ایرانیان نگرش
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ی پنجمِ ای به نقصان گویهغیرمستقیم استفاده کرد. در یادداشت خودم هیچ اشاره

جا هم قصد ندارم به این نقصان چهارمینِ زیرفصل از فصل هشتم نکرده بودم. این

ی حجاب و مشخصاً و ضرورتاً درباره گویم که این گویه نیز مستقیماًبپردازم. فقط می

« های مختلطمهمانی و جشن»و « بدحجابی»های اجباری نیست. تشبثی که به گویه

االمکان البته، چون، هر چه باشد، کردم تالشی برای رفع همین نقصان بود، حتی

کند که ی قدرت داللت میدانیم مهر و کین در قبال حجاب اجباری بر نوعی رابطهمی

اش نیز که بگیریم، اش گرفت. اندازهه کمّیتی ریاضی است که بتوان دقیق اندازهن

دانیم یک عدد واحد برای میزان موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری به همان می

ها از ملل گوناگون یک زبان ملی ی انسانهای همهگر است که خمیازهاندازه نشان

های بی ذکر ناِم من کوشیدند دادهها که با یا است. برخالف برخی رسانه

« های ایرانیانها و نگرشپیمایش ارزش»ی یادداشت مرا به طرح شدهپردازش

ها و تفسیرها و فرض»دفعات بر منتسب کنند، من شخصاً هرگز چنین نکرده و به

ها تأکید گذاشته بودم. ی خودم در پردازش داده«های غیرخودسرانهمحاسبه

نیز در آن نوشته به همین دلیل بود، ایضاً در این « من»ز ضمیر ی مکرر ااستفاده

گویند تحلیل دانند که به این شیوه مینوشته. آقای کاظمی قطعًا بهتر از من می

شان را در ایی هزاروپانصد کلمهتوانستند نوشتهدانند میثانویه. دقیقاً چون این را می

« بدحجابی»های های مرتبط با گویهداده یچهارده کلمه خالصه کنند: تحلیلِ ثانویه

حال، آقای کاظمی به جای صدور ممنوع است! بااین« های مختلطمهمانی و جشن»و 

های مرا در ها و محاسبهکوشیدند تفسیرها و فرضبایست میحکم ممنوعیت می

 گذاشتند. اما در عوض چه کردند؟ی نقد میبوته

: از فراز موضوع بحث با گامی بلند خیز در عوض، به سومین خطا مبادرت کردند

ربط به بحث را پیش کشیدند. مهم نیست که من برداشتند و نکاتی ولو درست اما بی

ها به ام یا مخالف، اما چون آن نکتهاند موافقتک نکاتی که ایشان طرح کردهبا تک
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و  شان کنمجا طرحموضوع بحث من هیچ ربطی ندارند ضرورتی نیز ندارد که این

مند است مستقیماً به مان عالقهای را که به انواع مسائلی غیر از موضوع بحثخواننده

ی آقای کاظمی دهم. اگر نوشتهشان ارجاع میی آقای کاظمی در کانال تلگرامنوشته

کشیدن جای پیشدادم که بهرا پیش از انتشار خوانده بودم یقیناً پیشنهادشان می

اند چارمیخ نشوند و دو مربوط بکوشند به موضعی که گرفتهنکاتی ولو درست اما نا

ها و پرسش دیگر را پاسخ دهند. هنوز هم دیر نشده : یکم، تفسیرها و فرض

اند؟ دوم، چرا نتایج های من از چه جهاتی و تا چه حد دچار خطا و ضعفمحاسبه

های مهمانی و جشن»و « بدحجابی»های مربوط به ی من از گویهتحلیل ثانویه

اعتقادی ها حتا در صورت بیالزامِ حجاب خانم»ی های مربوط به گویهبا داده« مختلط

هایی در پاسخ به این هر دو تا این حد متفاوت است. من نیز شخصاً فرضیه« به حجاب

ی من نیست. شرح نقصانِ ها اصالً وظیفهی پاسخ در این زمینهپرسش دارم اما ارائه

ی من نیز وظیفه« اعتقادی به حجابها حتا در صورت بیخانمالزام حجاب »ی گویه

قدم شوم، خواهند قدم شوم. اگر پیشنیست، اما اگر دوستان اصرار کنند شاید پیش

این گویه به حجاب اجباری نیز تا چه حد پررنگ بوده « ی اختیاریترجمه»دید که 

 است.
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دویست سال از فراخوان انقالب کبیر فرانسه برای برادری همگانی و هفتاد سال 

 انترناسیونالیستی مبستگیه بزرگ رؤیای از گذرد؛می المللیبین  از برپایی کمونیسم

گونه باید با آن پیوند برقرار ها چهچه برجای مانده است؟ سوسیالیستگآنستمدید

 کنند؟

های( بزرگ تاریخ قرن ها )پارادوکسی ناسیونالیسم یکی از تناقضنقش دوگانه

 آید.شمار میبیستم به

گرا قرار دارد به سها و نیروهای واپایدئولوژی ناسیونالیسم که در خدمت دولت

ترین جنایات قرن انجامیده است: برپایی دو جنگ جهانی، گسترش و مشروعیت زشت

های استعماری، پیدایی فاشیسم و کشی ارمنیان، یهودیان، کولیان، جنگنسل

های پیشرو و انقالبی در چین ی جنبشرحمانههای نظامی و سرکوب بیدیکتاتوری

 .1970ی و یا آرژانتین در دهه 1960ی نزی در دهه، اندو1920ی در دهه

بخش ملی توانستند استقالل از سوی دیگر، ملل مستعمره در پرتو مبارزات رهایی

های انقالبی سوسیالیستی رادیکال ترین جنبشخود را به دست آورند و برخی از مهم

ی دست یابند: از ای برخوردار شوند و به پیروزاند که از حمایت تودهنیز قادر شده

 .…جمله در یوگسالوی، چین، اندونزی، کوبا و نیز در نیکاراگوائه

انگیز دیگر این است که گرچه ناسیونالیسم به صورت عامل قطعی معضل شگفت

ما ـ  ترین انقالب عصرهای قرن بیستم درآمده است، اما بزرگگیری سیاستشکل

گیری ه جهتکع ناسیونالیسمی نبوده بلن هیچ نوتنها مرهوـ نه 1917انقالب اکتبر 

« دفاع ملی از سرزمین پدری»آن آشکارا در جنگ با امپریالیسم آلمان و مخالفت با 

عالوه در تاریخ جنبش کارگری و سوسیالیستی هرگز یک سازمان جهانی بوده است. به

اهده شده ای تا این اندازه به انترناسیونالیسم وفادار نبود که در قرن بیستم مشتوده

 های پیدایش آن.است: یعنی انترناسیونال سوم ـ حداقل در نخستین سال
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توان این معضالت را درک کرد؟ آیا مارکسیسم ابزار تئوریک چنین گونه میچه

که که مارکس گان چنانتواند فراهم آورد؟ آیا واقعاً کارگران و استثمارشددرکی را می

چون افق هم« سرزمین مادری»ندارند؟ « ین پدریسرزم»کرد فکر می 1848در سال 

توان نقش ایفا کند؟ و سرانجام، چه دورنمایی روشنی برای رهایی اجتماعی تا کجا می

 توان پنداشت؟های پس از پایان قرن، میبرای ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم در سال

ی دیالکتیکی یوهشده باید با شهای طرحگویی به سؤالهرگونه کوشش در پاسخ

نگر برخی آن بیا هایی ناسیونالیسم امری است متناقض و تناقضانجام گیرد: مسئله

 اند.می بشری نیستند، بلکه ناشی از شرایط مشخص تاریخیئهای داویژگی

هایی چند از رهبران و نخست باید دید که ملت چیست؟ این موضوع نسل

آنان امیدوار بودند که به  (1)ل داشته است.اندیشمندان مارکسیست را به خود مشغو

عنوان ملت معیارهای عینی دست یابند تا بتوان تعریفی از یک گروه اجتماعی مردم به

ی خود را ویژه« ی ملیخصیصه»براین نکته تأکید داشت که هر ملتی  اتو بایر. داشت

« وژیکی بورژواییی ایدئولپدیده»عنوان یک ملت را صرفاً به کوکآنتون پانهدارد. 

 دهند.دانست. دیگران عوامل اقتصادی یا جغرافیایی را معیار قرار میمی

ترین و پیگیرترین تالش در ساخت یک چارچوب تئوریکی تردید، منظمبی

، در «(ی ملیمارکسیسم و مسئله»)با عنوان  استالینی ی ملت در مقالهطبقاتی درباره

ی تأکید داشت که تعریف جامعی از همه ، منعکس شده است. او1913سال 

معیارهای عینی ـ از جمله زبان، قلمرو زندگی اقتصادی مشترک و نیز ساخت روانی ـ 

توان گاه میجا در کنار هم باشند، آنها یکآید که تمام ویژگیدست میتنها زمانی به

با زور و قلدری به اندیشانه که ناپذیر و جزماین تعریف انعطاف (2)از ملت سخن گفت.

های ها سال مانع بزرگی برای درک گروهصورت ایدئولوژی واقعی جلوه داده شده، ده

)نظیر یهودیان یا سیاهان آمریکا و غیره( شد. بر مبنای این تعریف، « دگراندیش»ملی 

اش از طریق ها پیش از وحدت اقتصادیتوان توضیح داد که آلمان، سالگونه میچه
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ها به ها یا سویسیگمرکی، به صورت یک ملت درآمد؟ و یا چرا بلژیکیی اتحادیه

 بخشی از ملت فرانسه تبدیل نشدند؟

گرایانه، گام ، با نگرشی تاریخ«بسته»گونه مفاهیم انتزاعی و ، برخالف ایناتو بایر

یگر از ملت، برداشت. او با در نظر گرفتن د« باز»ی تحلیل مارکسیستی مؤثری در ارائه

معیارها )از جمله زبان، اقتصاد و غیره( ملت را پیش از هر چیز محصول سرنوشت 

تنها تبلور رویدادهای تاریخی مشترک تعریف کرده است. به عبارت دیگر، ملت نه

می است. ئپایان یک روند داآمد بیکه پیای منجمد از تاریخ نیست، بلگذشته و قطعه

-نو« تاریخهای بیملت»ی آموزهاشتباهاتی نظیر این نگرش تاریخی سبب شده تا از 

ها و سایرین( که محکوم به زوال ها، رومانیاییی چک)ازجمله درباره انگلسگلی ه

 (3)بودند پرهیز شود.

ی چنین تحلیل غیرجزمی منطقاً آن خواهد بود که یک ملت به نظر من، نتیجه

ی ذهنی ـ و مجرد نیست. جنبه بیرونی« عینی»ای از معیارهای به سادگی مجموعه

یعنی آگاهی از یک هویت ملی، نیروی فرهنگ ملی و وجود جنبش سیاسی ملی ـ را 

ی اند، بلکه نتیجهکم گرفت. این عوامل ذهنی از آسمان نازل نشدهنیز نباید دست

اند: مثالً شکنجه و آزار، استثمار، تبعیض و غیره. این بدان شرایط تاریخی مشخص

تواند فهرستی از گرایی نمیکه در تحلیل نهایی هیچ کارشناس اصول معنی است

در دست داشته باشد تا بتواند تعیین کند که فالن جامعه « عینی»خصوصیات 

های خود جامعه مربوط دهد یا نه، بلکه این امر به ویژگیرا می« ملت»تشکیل یک 

 (4)داند(.بسته میاست )یا حداقل آن بخش از جامعه که خود را به ملتی وا

تمایزگذاری بسیار دقیق بین احساس هویت ملی، تعلق به فرهنگ ملی، آگاهی 

ی تاریخی خاص خودش، و ناسیونالیسم اهمیت دارد. ی ملی، با گذشتهبه جامعه

ی این عناصر؛ اما یک ای است از همهعنوان یک ایدئولوژی، مجموعهناسیونالیسم به

رود: یعنی انتخاب شمار مییرد که جزء حیاتی آن نیز بهگچیز دیگر را هم دربرمی
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عنوان ارزش اجتماعی و سیاسی عمده، بنیانی و بسیار مهم که تمام این عناصر ملت به

شناس مشهور تاریخ هانس کوهن (5)ـ به اشکال مختلف ـ وابسته به آن است.

رود فرد در ن مییک حالت فکری که در آن گما»عنوان ناسیونالیسم مدرن، ملت را به

تعریف کرده است. این تعریفی « ی نخست باید نسبت به دولت ملی وفادار باشددرجه

کاماًل مناسب است در صورتی که مبارزه برای استقرار دولت ملی نیز در آن گنجانده 

 دارند وجود  های ناسیونالیستیشود؛ گرچه باید تصدیق کرد که حداقل برخی جنبش

 .است ایمنطقه یا فرهنگی خودگردانی کسب فقط شانهدف که

گونه و در چه زمانی به وجود آمد. سادگی گفت که ناسیونالیسم چهتوان بهنمی

زمان با پیدایش دولت ـ ملت مدرن ( آن را همماکیاولیبرخی نویسندگان )از جمله 

به  ، آن راهانس کوهندانند؛ برخی دیگر، مانند های پانزدهم و شانزدهم میقرن

در فرانسه ربط  1789های بورژوایی قرن هفدهم در انگلیس و نخستین انقالب

ی دستگاه سلطنت جدا دهند ـ که برای اولین بار دولت توانست خود را از حیطهمی

در  تام نیرن (6)سازد: یعنی به حکومت مردمی و ملی در سرزمین پدری تبدیل شود.

نالیسم در قرن نوزدهم و به دلیل رشد این اواخر سعی کرد ثابت کند که ناسیو

وجود داری ـ در کشورهای پیرامونی )مانند آلمان، ایتالیا، و ژاپن( بهناموزون سرمایه

های اخیر بود که در کشورهای اصلی )انگلیس، فرانسه( آمد؛ و تنها در همین سال

بخواهی است و آور بسیار دلباید اذعان کرد که این رویدادشماری شگفت (7)ظاهر شد.

پرستی انقالب فرانسه و ی میهنی تاریخی ـ و از جمله جنبههای شناخته شدهداده

 طی در  که نیست تردیدی حال، هر به …گیردهای ناپلئونی را نادیده میجنگ

اشکال  بلکهبوده است،  آلایده سیاسی حیث از که نبوده ملت ـ دولت یا ملت  ها،قرن

ن سیاسی و اجتماعی نظیر طایفه، دولت ـ شهر، ارباب فئودال، کلیسا، دیگری از سازما

توان در ملیتی استقرار داشته است ـ اگر چه میدودمان سلطنتی و یا امپراتوری چند
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های باستانی اشاره کرد، ولی های باستانی یا یونانیهایی نظیر عبریگذشته به نمونه

 یسم امروزی تفاوت دارد.سرشت و جوهر آن کامالً با ناسیونال

طور بنیادی با ناسیونالیسم مخالف است. نخست به سوسیالیسم مارکسیستی به

ها به ی ملتبیند: یعنی همهای نمیچون بلوک یک پارچهدلیل این که ملت را هم

های متفاوت از هویت ملی طبقات اجتماعی گوناگون، منافع ناهمگون و برداشت

تر این که، سوسیالیسم، ایدئولوژی ناسیونالیسم و معیار شوند. مهمتقسیم می

چون و چرا، نه به ملت، بلکه به جوهر تاریخی داند و بیهای آن را مردود میارزش

انترناسیونالیسم )پرولتاریا( و هدف تاریخی آن )گذار به مرحله سوسیالیسم( باور دارد. 

 .دانندمی انترناسیونالیست را خود اخالقی هم و مادی دالیل  ها هم بهسوسیالیست

بینی مارکسیستی، ی جهاناند: از جنبههای اخالقی بسیار با اهمیتانگیزه

خود انسان است )انسان « مقدس»ماتریالیستی و آتئیستی تنها ارزش مطلقاً 

آید(. بنابراین، شعار بخش به شمار میای که نیروی رهاییاستثمارشده و ستم دیده

نه فقط یک ]طرح عملی برای اقدام[ بلکه « ی کشورها متحد شوید!یای همهپرولتار»

« عشق به میهن مقدس»یک پاسخ اخالقی سوسیالیستی به ایدئولوژی ناسیونالیستی 

شود. سوسیالیسم به لحاظ ارزش و هدف، جنبشی انترناسیونالیستی نیز محسوب می

ی اخالقی، نیروی جاذبه است با خصلت جهانی و بشردوستانه. بدون توجه به این

گران جنبش کارگری هایی چند از تالشتوان به مسئولیت کامل و فداکاری نسلنمی

بسیاری از کشورها در راه سوسیالیسم انترناسیونالیستی )یا کمونیسم( پی برد؛ 

اش )و قبل از اقدام به در آخرین نامه آدولف یوفهطور که بلشویک قدیمی، همان

نوشت: زندگی انسان معنی و مفهومی جز  تروتسکی( به 1927لخودکشی در سا

 خدمت به ذات الیتناهی که همانا بشریت است، ندارد.

باری، اگر انترناسیونالیسم تنها یک اصل اخالقی و امری مطلق بود، به سادگی 

عنوان یک اتوپی زیبا کنار گذاشت؛ و اگر چنین نیست به خاطر آن شد آن را بهمی
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ترناسیونالیسم پرولتری نیروی سیاسی خود را از شرایط عینی مشخص و است که ان

در مانیفست آن را تحلیل کرده است: یعنی درهم  مارکسگیرد که قبال مادی می

 داری.ی سیستم سرمایهگی اقتصادی جهان به وسیلهتنید

های آن، در داری جهانی، نظیر هر کلیت دیالکتیکی، هریک از بخشسرمایه

المللی نیز ی طبقاتی بینطور که مبارزهرچوب اقتصادهای ملی نیست ـ همانچا

شان، متمایز از ها با اشکال خاص حرکتآن بلکهبخشی از مبارزات ملی نیست؛ 

در  جورج لوکاچدهد. وار را تشکیل میاش، یک کل اندامهای عناصر سازندهویژگی

شناسی، ی کلیت، در سطح روشمقوله تأکید دارد که« تاریخ و آگاهی طبقاتی»کتاب 

حامل اصل انقالب است. کلیت از دیدگاه دیالکتیکی بدین معناست که هر موقعیت 

توان در چارچوب تئوری دریافت و در عمل پیاده کرد، اگر ارتباط محلی یا ملی را نمی

 آن با کل، یعنی با اقتصاد جهانی، جنبش اجتماعی و سیاسی نادیده گرفته شود.

سویی دارد ـ در مانیفست ـ که با روند تاریخ نیز هم مارکسحقیقت، تحلیل در 

، زیرا امپریالیسم به میزان 1848ی تر با دوران ما سازگار است تا دورهبیش

داری تحمیل کرده است. ای یکپارچگی را بر سیستم جهانی سرمایهمالحظهقابل

سابقه فزونی یافته است؛ و بیطور کنترل بازار از طریق انحصارهای چندملیتی به

طور کیفی داری امروزی، بهی تولید سرمایهخالصه این که، یکپارچگی جهان، با شیوه

ی خود نوبهرسیده است. این وحدت اقتصادی نیز به 1848به سطح باالتری از سال 

ا و گری آمریکهای نظامی اروپای غربی و مداخلهاش را در پیماننمود سیاسی و نظامی

دهد. این بدان معنی است که انترناسیونالیسم سوسیالیستی ریشه در غیره، نشان می

 های عینی دارد.آگاهی از این واقعیت

 آیا المللی؟بین  ی طبقاتی کدام است: شرایط ملی یاکننده در مبارزهعامل تعیین

ته است ـ عوامل نوشمائو گونه که هانی قایل شد و یا ـ آنج روند برای را اهمیت باید

خودی ی پیچیده چنین پرسشی بهزا؟ در این مسئلههای ملی دروندرونی و هدف
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کننده است؛ زیرا در ذهن انسان جدایی انتزاعی، متافیزیکی و ایستا بین خود گمراه

، داخلی و خارجی و درونی و بیرونی ایجاد «انترناسیونالیسم»و « ناسیونالیسم»مفاهیم 

ی درک وحدت متناقض بین اقتصاد دیالکتیکی مسئله مسلماً بر پایه کند. برخوردمی

 در نهفته وحدت ـ است استوار المللیبین  ی طبقاتی ملی وملی و بازار جهانی، مبارزه

 رشد محصول( اجتماعی چه و اقتصادی چه) ملی ویژگی که ستاین واقعیت، این

 المللی است.داری بینسرمایه ناموزون

رسد این ایده است که انیفست و دیگر آثار مارکس خطا به نظر میچه در مآن

کننده بوده و به پیدایش شرایط گونداری صنعتی مدرن الزامًا نیرویی همسرمایه

ای از انجامد. در مقالهی کشورها میگان همهی استثمارشدیکسانی در زندگی و مبارزه

انگیز ی شگفتشده است این جملهنوشته و اخیراً کشف  1845که در سال  مارکس

میهن کارگران نه فرانسه نه انگلیس و نه آلمان، بلکه کار شاق، »شود: دیده می

وار و فروش خویشتن است. حکومت آنان نه فرانسه، نه انگلیس و نه دستمزد برده

آلمان، بلکه سرمایه است. فضای بومی آنان نه فرانسه است، نه انگلیس و نه آلمان، 

فضای کارخانه است. سرزمینی که به آنان تعلق دارد نه فرانسه است، نه انگلیس  بلکه

ای از گرچه این سخن بخش عمده (8)و نه آلمان، بلکه چند وجب خاک در زیرزمین.

داری های فرهنگی هر ملت را )که سرمایهتنها ویژگیحقیقت را دربر دارد، اما نه

های اقتصادی ـ گیرد، بلکه تفاوتنادیده می وجه آن را از بین نبرده است(هیچبه

های گوناگون را نیز ـ که حاصل رشد ناموزون در متن اجتماعی بین پرولتاریای ملت

گیرد. عالوه براین، انسان داری است ـ در نظر نمییکپارچگی نظم جهانی سرمایه

شور و گسترش ی کارگر در هر کتواند از اهمیت خصوصیات ملی در ساخت طبقهنمی

 داری غافل بماند.سنت مبارزه و مقاومت ضد سرمایه

داری هم در کشورهای صنعتی متروپل و هم در به عبارت دیگر، گرچه سرمایه

کشورهای زیرسلطه به ظهور یک پرولتاریای مدرن انجامیده است که علیه دشمن 



 185                                                                 داریپا دیام ی/ ترجمه یلوو شلیم

 

 
 

این بدان معنی نیست وجه هیچجنگد و منافع تاریخی یکسان دارد؛ ولی بهیکسان می

های ملی اشاره که شرایط اجتماعی و مادی زندگی آنان )اگر نخواهیم به فرهنگ

هرگاه »بار نوشت: یک لئون تروتسکی که طورهمان …کنیم( کاماًل یکسان است

داری در نظر بگیریم، عنوان دو قطب از دو الگوی متمایز سرمایهانگلستان و هند را به

ی یکسانی وجه بر پایههیچهمبستگی کارگران انگلیس و هند به باید دریابیم که

شان نیست، بلکه بر بنیاد وابستگی متقابل و جدایی های، وظایف و شیوهشرایط

های باورنکردنی و اختالفات داری نابرابریجهان سرمایه( 9)ناپذیرشان قرار دارد.

وجود آورده است: همبستگی فاحشی را در شرایط زندگی مرکز و پیرامون نظام به

ی مبارزات انترناسیونالیستی را تنها با کاربرد اصل تکمیل و تحکیم ارتباط دوجانبه

های ضدجنگ در فرانسه در توان ایجاد کرد. بنابراین، جنبشکشورهای مختلف می

سهم مؤثری در مبارزات مردم الجزایر و  70و  60های و در آمریکا در دهه 50ی دهه

ور اند: یعنی این مبارزات ضداستعماری به شعلهچین ـ و بالعکس ـ داشتههندو

 ی رادیکال در کشورهای متروپل یاری رسانده است.ساختن مبارزه

گی ـ اما در شرایطی متفاوت ـ نیز مستلزم پیوند مبارزه کنندهمان منطق تکمیل

روپای شرقی بوده داری ابرای دموکراسی سوسیالیستی در غرب و جوامع پساسرمایه

است: به عبارت دیگر، این هدف مشترک است که موجب پیوند و تقویت متقابل 

آغاز چنین  1968شود و نه شرایط و موقعیت مشابه. رویدادهای چکسلواکی در می

مامی امکانات ت بتواند که این از پیش شوروی، تهاجم با که بود المللیبین  تحرک

هرحال، تردیدی نیست که پیدایش ، نقش برآب شد. بهی خود را شکوفا سازدبالقوه

و  مارکسالمللی نوین )که داری پویایی بینکشورهای )بورکراتیزه شده( پساسرمایه

بینی نکرده بودند( و نیز شکل جدیدی از های کالسیک آن را پیشمارکسیست

انی باشد، داری جهتواند فقط ناشی از وحدت سرمایهانترناسیونالیسم را، که نمی

وجود آورد. این شکل جدید حاصل منافع مشترک جنبش کارگری ـ چه در غرب و به
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داری را همراه چه در شرق است که نابودی دیکتاتوری بوروکراتیک در جوامع سرمایه

ی ایدئولوژیکی طبقات حاکم غربی در برابر خواهد داشت؛ و از این رو کارآترین مجادله

 سم( را از بین خواهد برد.تحول رادیکال )سوسیالی

سخن کوتاه: انترناسیونالیسم بیان هویت در شرایط زندگی تحت استثمار و 

گی بین کنندی دیالکتیکی تکمیلسرکوب تمامی کشورها نیست، بلکه بیان رابطه

ی کارگر در ی گوناگون است: جنبش سوسیالیستی طبقهحداقل سه نوع مبارزه

بخش ملی و اجتماعی در کشورهای ، جنبش رهاییرفتهداری پیشجوامع سرمایه

داری وابسته )یا استثماری( و جنبش ضد بوروکراسی برای نیل به دموکراسی سرمایه

 داری.سوسیالیستی در جوامع پساسرمایه

ی ملی یعنی عنصر ی ملی مسئلهها اغلب اهمیت کمی به مسئلهمارکسیست

ی اند. این بخشی از نمونهطه قایل شدهساز رهایی ملی برای مردم تحت سلسرنوشت

توجهی کلی یا حداقل توجه ناکافی به اشکال غیر طبقاتی ستم است: ستم ملی، بی

نژادی و یا جنسی. مسئله این نیست که مارکسیسم ناتوان از در نظر گرفتن این ابعاد 

ود های خاست، بلکه نگرش اقتصادگرای حاکم بر ذهن آنان و نیز برخی از نوشته

 توجهی شده است.اعتنایی و بیمارکس موجب این بی

اند. کم گرفتهها هم چنین بارها نیروی انترناسیونالیسم را دستمارکسیست

ُبعدی )برجای مانده از میراث گرایی و توهمات رشد یکای از اقتصادی ویژهمجموعه

ناگزیر و باسرعت بهعصر روشنگری( به این تصور باطل انجامیده است که ناسیونالیسم 

اختالفات ملی و »رو به نابودی است. برای نمونه، در مانیفست کمونیست آمده است: 

تضادهای بین مردم هر روز به دلیل رشد بورژوازی، آزادی بازرگانی، بازار جهانی، 

تر همسانی و یکپارچگی در شیوه تولید و شرایط زندگی وابسته به آن کم رنگ

رناسیونال دوم نیز براین باور بود که ناسیونالیسم به گذشته تعلق دارد انت (10)«شود.می

ها و با یک زبان ای سوسیالیستی بدون ملتدر رؤیای آینده کارل کائوتسکیو 
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گونه که راحتی با یکدیگر پیوند برقرار خواهند کرد همانها بهمشترک بود: ملت

تدریج و بدون انجام دادند. آنان به های ایالت گریزون در کشور سویسوبیش رومیکم

مقاومت خود را ژرمانیزه )آلمانی( کردند؛ زیرا به این نتیجه رسیدند با زبانی سخن 

ی کوچک تری برای همه قابل فهم باشد تا در چند ناحیهی وسیعگویند که در منطقه

رد ی ذهنی آمادگی برخوها با این زمینهروشن است که مارکسیست (11)پراکنده.

ای که را داشتند؛ پدیده 1914انگیز ناسیونالیسم، پس از اوت تری با ظهور شگفتکم

و « اتحاد مقدس در دفاع از سرزمین پدری»جنبش کارگری را دربرگرفت و به 

خود از کائوتسکی ی کشورها انجامید. سرانجام به کشتار متقابل پرولتاریای همه

کرد؛ و دلیلش این بود که انترناسیونالیسم امپراتوری آلمان جانبداری « دفاع ملی»

ی مناسبی فقط برای زمان صلح است و در زمان جنگ باید سوسیالیستی وسیله

 …تدریج آن را کنار گذاشتبه

جانبه بنابراین، نخستین رویارویی مؤثر با ناسیونالیسم، رهایی از توهمات رشد یک

و تدریجی « راه مخرب»یز، آمی تحول صلحلوحانهاست: یعنی انتظارات ساده

منظور دستیابی به نوسازی، دموکراتیزه های ناسیونالیستی بهناسیونالیسم و جنگ

 المللی کردن نیروهای تولید و غیره.کردن جوامع صنعتی، بین

توان این نیروی باورنکردنی ناسیونالیسم را در دوران تاریخ قرن گونه میچه

مان استدالل مارکسیستی کالسیک خواهد بود: بیستم توضیح داد؟ اولین پاسخ ه

ی عنوان یکی از اشکال اساسی ایدئولوژی بورژوایی است که با سلطهناسیونالیسم به

شود. اگر های مردم اعمال میداری بر تودهایدئولوژیک بورژوازی در کشورهای سرمایه

یسم ـ که گاه ی ناسیونالچه این تحلیل درست است ولی برای تبیین نیروی جاذبه

های گیرد، کافی نیست. علتگیری از جنبش کارگری را هم دربر میهای چشمبخش

 ها توجه کرد:دیگری نیز وجود دارند که باید به آن
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ها یا ( شرایط مادی و اقتصادی معین ـ یعنی رقابت میان کارگران ملت1

ی منافع ست. مسئلهداری اکشورهای مختلف که ناشی از ماهیت خود نظام سرمایه

مدت در میان است؛ برای مثال، ورود کاالهای خارجی که میزان بیکاری را باال کوتاه

شان را )که همانا برد، و درگیری و رقابت میان کارگران که منافع تاریخی مشترکمی

دهد. این مسئله در میان کارگران الشعاع قرار میکشی است( تحتاز بین بردن بهره

ت واحد نیز ممکن است صدق کند و آن زمانی است که کارگران بیکار یک مل

در مانیفست تأیید  مارکسکنند. داوطلبانه خود را جایگزین کارگران اعتصابی می

کرده است که رقابت میان کارگران همواره سازمان مشترک آنان را در معرض خطر 

 تجزیه و نابودی قرار خواهد داد.

اندیشی مذهبی، نه نظیر ناسیونالیسم شووینستی، جزمهای نابخردا( گرایش2

ای که هنوز هم باید مورد مطالعه و ی روانی پیچیدهنژادپرستی و فاشیسم ـ پدیده

های مهمی که به بررسی این موضوع بررسی قرار گیرد. از نخستین شخصیت

، «سمای فاشیشناسی تودهروان»در کتاب  ویلهلم رایشتوان از اند میپرداخته

نام برد. « شخصیت خودکامه»در  آدورنوو « گریز از آزادی»در  اریش فروم

، یعنی با هیچ معیار «ایدئولوژی خردستیز است»ناسیونالیسم در سرنوشت خود یک 

توان برتری ملتی را بر دیگران مشروعیت داد؛ زیرا فردگرایی واقعی )و نه منطقی نمی

های دارد. ناسیونالیسم ناچار است به افسانه وسوی جهانیصرفاً ابزاری( همیشه سمت

ای چون رسالت الهی یک ملت، برتری ازلی و ابدی یک ملت، حق اشغال نابخردانه

هرحال، تر و غیره روی آورد. بهسرزمین برای ایجاد فضای حیاتی جغرافیایی وسیع

گیری هرهظاهر بخردانه و عملی مشروعیت نیز بناسیونالیسم ممکن است از اشکال به

شناسی نژادی و غیره. ناسیونالیسم غالباً با هیچ وحدت کند: مثالً ژئوپولیتیک، مردم

های خوانی ندارد، و تقریبًا ایدئولوژی رسمی دولتفرهنگی و تاریخی ژرفی هم
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وبیش ساختگی است که مرزهای آن محصول تصادفی استعمار و یا استعمارزدایی کم

 مریکای التین(.است )مثالً در آفریقا و آ

طور جدی باید اما دلیل دیگری هم برای خیزش ناسیونالیسم وجود دارد که به

ها قرار گیرد و آن مبارزه برای رهایی ها و مارکسیستمورد توجه سوسیالیست

اند ولی ها مخالف ناسیونالیسمدیده یا مستعمره است. گرچه مارکسیستهای ستمملت

ی مبارزات دیده فرق بگذارند؛ باید از همهگر و ستمسم ستمباید آشکارا بین ناسیونالی

شان )یا ایدئولوژی که ایدئولوژیبخش ملی پشتیبانی کنند ـ ولو آنرهایی

های مارکسیست که در تردید، انترناسیونالیستشان( ناسیونالیستی باشد. بیرهبران

ود تالش کنند تا کنند باید با حفظ استقالل خبخش ملی شرکت میجنبش رهایی

های ی پیگیر، و بدون هدفهای استثمارشده را به لزوم گسترش مبارزهتوده

ناسیونالیستی، در جهت دگرگونی انقالبی سوسیالیستی رهنمون سازند؛ ولی نباید از 

ها برای خودگردانی ملی غافل شوند و یا آن را دست کم گیرند. اهمیت خواست توده

گری )ملی، نژادی، جنسی و ی اشکال تجاوز و ستمخالف همهها، گرچه مسوسیالیست

ی دیالکتیکی میان انترناسیونالیسم و حقوق ملی نیز باید اند( ولی به رابطهیا طبقاتی

ها توجه داشته باشند. جنبش سوسیالیستی بدون شناسایی حقوق برابر تمام ملیت

گونه که اتحاد و . همانتواند انترناسیونالیسم سوسیالیستی را گسترش دهدنمی

خواهی ـ و بدون ی برابریتواند جز برپایههمبستگی کارگران یک کشور واحد نمی

ی تولید ـ برقرار ای، مذهبی، نژادی، جنسی، و یا رشتههیچ تبعیض و تمایز حرفه

ویژه حق گان تنها با شناسایی حقوق ملی بهالمللی استثمارشوندشود، اتحاد بین

کرد که حزب تأکید می لنینتواند برپا گردد. وقتی ی مردم میرای همهخودگرانی ب

کارگران روسی باید حق خودگردانی لهستان را به رسمیت بشناسند ـ یعنی حق 

گیری آزاد خود برای برقراری حکومت جدا و مستقل ـ مردم لهستان در تصمیم

یسم به لحاظ تاریخی ی ملت لهستان علیه تزارمنظورش تنها آن نبود که مبارزه
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ارائه داده بودند(، بلکه چنین حقی را انگلس و  مارکس خواهانه است )دلیلی کهترقی

دانست. شناسایی حقوق المللی کارگران روسی و لهستانی میشرط اتحاد بینپیش

 زدودن به که جایی تا است، المللیبین  ها شرط الزم و ضروری برای همبستگیملت

 لنین که طورهمان. رساند یاری شوونیسم یفزاینده هاینگرانی و هانفرت ها،بدگمانی

بدون حق جدایی ـ یعنی داشتن حکومتی مجزا و مستقل ـ حتی یک »نوشت: 

ها. ملت مانند اتحادیه یا فدراسیون بین« تواند به وجود آیدی واقعاً آزاد هم نمیرابطه

( پس از اکتبر لنین)و حتی شخص  متأسفانه، همیشه سیاست حکومت بلشویکی

، 1920توان از تهاجم به لهستان در عنوان مثال میبراین اصل استوار نبود: به 1917

 و غیره یاد کرد. 1921اشغال گرجستان در 

و در تناقض با  1913در  استالین ی مشهورهای رسالهترین جنبهیکی از منفی

ی بزرگ و گر روسیهاسیونالیسم ستمـ آن است که هیچ تمایزی بین نلنین نظر 

های زیر ستم امپراتوری تزار، قایل نشده است. وی در یک پارگراف ناسیونالیسم ملت

یعنی « باال»از « گرطلب و سرکوبجنگ»اش ناسیونالیسم بسیار افشاگر از مقاله

ارها، ها، یهودیان، تاتـ لهستانی« پایین»حکومت تزار ـ و نیز موج ناسیونالیسم از 

سان شد، به یکها و غیره ـ را که گاه به شوونیسم کور تبدیل میها، گرجیاوکرایینی

از »و ناسیونالیسم « از باال»تنها تمایزی میان ناسیونالیسم رد کرده است. وی نه

های زیر های ملتدموکراتگذاشت، بلکه شدیدترین انتقادها را به سوسیالنمی« پایین

 اند.در برابر جنبش ناسیونالیستی نایستاده« محکم و استوار»ستم کرد که 

گذاری اساسی میان ناسیونالیسم ملت های سوسیالیست با تفاوتانترناسیونالیست

 بلکهی استالینیستی وفادار باشند، گر و ملت زیرستم نباید به این سنت گذشتهستم

بخشی ناسیونالیسم ییی رهای آن توجه کنند: یکی جنبهباید به خصلت دوگانه

عنوان یک های آن بهی محدودیتمثابه شورش برضد ظلم و ستم و دیگری جنبهبه

بستگی به یک ملت خاص(. بنابراین، منطقی نگر )یا ایدئولوژی دلایدئولوژی خاص
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ناگزیر رهایی ملی را های انقالبی واقعی در یک کشور زیر ستم بهاست که تمام جنبش

کشی ی بهرهبارزات خود قرار دهند. آزادی اجتماعی از سلطهدر مرکز ثقل م

ی جدید آن نیکاراگوئه، و نیز به رسمیت داری در گرو رهایی ملی است ـ نمونهسرمایه

ی یسم از طرف کشورهای امپریالیستی متروپل در مرکز همهنشناختن ناسیونال

گیرد، از جنبش ضد جنگ در آمریکا های رادیکال بر ضد نظام حاکم قرار میدرگیری

مرزها برای ما »اش این بود: در فرانسه )که شعار اصلی 1968گرفته تا جنبش ماه مه 

 «(.معنایی ندارد

است « نسبی»ان دو نوع ناسیونالیسم امری بار دیگر باید تأکید کرد که تمایز می

گی به سادتواند بهمی« دیروزی»ی دیده؛ زیرا نخست این که، ستم«مطلق»و نه 

 ایدئولوژی ثانیاً،. …بدل شود ـ گواه تاریخی در روزگار ما وجود دارد« امروزی»گر ستم

ه است: رهایی از دولب تیغ چونهم غالباً ستمدیده هایملت( جنبش یا) ناسیونالیستی

های ملی خود. و ثالثاً در هر دو نوع گران حاکم و در همان حال ستم به اقلیتستم

توان و گاهی راسیسم می« دیگران»ی ناسیونالیسم عناصری از شوونیسم طرد همه

 مشاهده کرد.

است « کالسیک»از جمله اندیشمندان مارکسیست لنین  شاید بتوان گفت که

ها ی دیالکتیکی بین انترناسیونالیسم و حقوق ملیتی از رابطهترکه درک روشن

عنوان ها را بههایش، حقوق دموکراتیک ملتای از نوشتهداشت. وی در عبارت برجسته

تابع الینفکی از کل جنبش سوسیالیستی و دموکراتیک جهانی دانسته است. به نظر 

است. اگر انقالب  بندی بسی خطرناک و تا حدی مکانیکیمن، این صورت

دیده ی اقشار اجتماعی ستمسوسیالیستی خودرهانی پرلتاریا است که در اتحاد با همه

و استثمارشده قرار دارد ـ پس عمیقاً در پیوند با خودگردانی دموکراتیک یک ملت 

بر ملتی تحمیل شود و مغایر خواست آنان « از خارج»گیرد. سوسیالیسمی که قرار می

کاریکاتوری از سوسیالیسم نخواهد بود، و الزامًا محکوم به فساد  باشد چیزی جز
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اند(. از دیدگاه من در ی روشن آن کشورهای اروپای شرقیبورکراتیک است. )نمونه

تر آن است ها ـ درستی ملیتی مسئلهدرباره لنین تر با روح آثارارتباط هر چه بیش

عنوان هدف لیستی پرولتری را بهکه انقالب سوسیالیستی و برابری انترناسیونا

ی الزم برای تحقق آن هدف عنوان وسیلهها را بهها، و خودگردانی ملتمارکسیست

ای در پیوند تنگاتنگ با یکدیگرند که وابستگی ملی به بدانیم. وسیله و هدف به گونه

 اولی در راه دومی است.« شدنقربانی»انترناسیونالیسم مانع از 

یونالیسم سوسیالیستی با ایدئولوژی ناسیونالیسم هرگز به معنی مخالفت انترناس

های ها را نفی کند. جنبشآن نیست که سنت فرهنگی و تاریخی ملت

انترناسیونالیستی در هر کشور باید به زبان ملی خود، به زبان فرهنگی و تاریخی ملی 

طور گیرد. همانیویژه زمانی که این فرهنگ مورد تهاجم قرار مخود سخن گویند، به

خواهانه و های دموکراتیک، ترقیاشاره کرد، هر فرهنگ و هر تاریخ ملی مایه لنینکه 

انقالبی دارد که باید با فرهنگ سوسیالیستی جنبش کارگری درهم آمیزد و با 

ی ی آن قاطعانه مبارزه کرد. وظیفهاندیشانههای ارتجاعی، شوونیستی و تاریکجنبه

ها پیوند دادن میراث فرهنگی و تاریخی جنبش سوسیالیستی جهانی لیستانترناسیونا

اش با فرهنگ و سنت مردم خویش است؛ این پیوند باید از بُعد انقالبی و رادیکال

انجام گیرد ـ در صورتی که غالباً ایدئولوژی بورژوایی سعی دارد آن را بد جلوه دهد و 

بندی یت قطعی ویژگی ملی و شکلیا این که از طریق فرهنگ خود باید به اهم

ی ملی فرهنگ و ی ایدئولوژیک نیز از خصیصهشان توجه کند و در مبارزهاجتماعی

بخش ملی ی آزادی)جبهه FSLNتاریخ خود غافل نباشند. این همان کاری است که 

پیوند داد که  ساندینوساندینیست( در نیکاراگوئه انجام داد و مارکسیسم را با میراث 

های مردم نیکاراگوئه است. روند مشابهی نیز با ت رادیکال و زنده در خاطر تودهسن

در کوبا انجام گرفت؛ و  خوزه مارتیسنت ضد امپریالیستی و دموکراتیک به رهبری 
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پوست که در گذشته در هیأت ی شورشیان سرخوسیلهیا در آمریکای جنوبی به

 .تجسم یافته بود و غیره« توپاماروها»جنبش 

طبقه و ای بیاش که در جامعههرگاه سوسیالیسم ـ به مفهوم مارکسیستی

ها دولت است بتواند در یک مقیاس جهانی برقرار شود، در این صورت جایگاه ملتبی

کجا خواهد بود؟ طرح چنین پرسشی صرفاً « ی مادری سوسیالیسمسیاره»ی در آینده

انترناسیونالیستیِ هدف انقالب  یک امر خیالی و نامربوط نیست؛ زیرا خصلت

بخش اشکال موجود گرایانه، الهامبایست، حداقل با یک ارزیابی واقعسوسیالیستی می

 مبارزه باشد.

ی دولت ـ ملت از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی امری ثابت و ابدی نیست: مقوله

طبیعی ی هیچ قانون بیولوژیکی است، و نه نتیجه« طبیعت بشری»یعنی نه حاصل 

مافوق ارتجاعی خاصی ارائه « شناسان اجتماعیزیست»ای که برخی از )فرضیه

های حیوانی برخوردار برخی گونه« منشأ قلمروی»دهند مبنی بر این که ملت از می

اور نیست که همیشه ب براین کسی و نداشته، وجود گذشته در همواره ملت(. …است

کالم: ملت محصول شرایط تاریخی معینی در آینده هم وجود داشته باشد. در یک 

 تواند تاریخاً هم از بین برود.است و می

ضرورت شکلی از تشکیالت منظم )یا نهادینه( برای تمام جوامع بشری متمدن 

تواند اشکال ملی، فروملی )مانند یک نیاز جهانی است. این سازمان، در عین حال، می

های میانه مذهبی( را دربرگیرد. اروپای سده هایطایفه، قبیله( و یا فراملی )تمدن

دهد که از ترکیب ساخت ی بارزی از یک سازمان سیاسی و اجتماعی ارائه مینمونه

ها و غیره( ـ و ساخت ها، امیرنشیناند )مانند تیول«پیشاملتی»که  -محلی

ت. وجود آمده اساند )امپراتوری رم مقدس، کلیسا( به«فراملتی»شمول ـ که جهان

داری و زمان با ظهور سرمایههای چهاردهم و پانزدهم، همدولت ـ ملت در حدود سده



 ؟یمادر یارهیس ای یپدر نیسرزم                                                                 194

برده ی آن دو ساخت غیرملتی نامبندی بازار ملی ـ دقیقًا با نابودی و تجربهشکل

 وجود آمد.به

که امکان پیدایش یک سازمان فراملی نوین ـ « پیشاتجربی»بنابراین، هیچ دلیل 

ی بشری در آینده مردود سوسیالیستی جهانی ـ را برای جامعه یعنی یک جمهوری

ها را گردهم بداند، وجود ندارد؛ سازمانی که از حیث سیاسی و اقتصادی تمام انسان

اش محدود سازد. فرهنگ جهانی حاصل در ی فرهنگیآورد و ملت را فقط به جنبه

زیستی وناگون و پُربار ملی همهای گآمیز با فرهنگطور صلحتواند بهاین چارچوب می

 داشته باشد.

در مانیفست کمونیست نوشتند که انقالب  انگلسو  مارکسزمانی که 

شاید این نظر را  (12)«اندازدها را برمیاختالفات ملی و دشمنی میان ملت»پرولتاریایی 

شناس مشهور مارکسیست، ، تاریخرومن روسدولسکیطور که داشتند. همان

جوامع قومی و زبانی موجود « براندازی»أکید دارد، این امر مسلماً به معنی درستی تبه

منشور تعیین حدود و مرزهای ملل است. در  بلکهبود( نیست )که البته ابلهانه می

اش را از دست قدرت دولتی، خصلت سیاسی»ی مانیفست( ای که )به نوشتهجامعه

های دولت»تواند جایی برای شود، نمیخواهد داد و دولتی که از این نوع نابود می

در مانیفست تأیید  مارکسطور که جداگانه وجود داشته باشد. البته، همان« ملی

دست آورد، کند، پرولتاریا بایستی نخست قدرت را در چارچوب یک دولت ملی بهمی

دولت  بیطبقه و ای انتقالی به سوی جامعه بیتنها مرحله»اما این دولت پرولتاریایی 

المللی ای تنها در یک مقیاس بینآتی خواهد بود؛ زیرا ساختن چنین جامعه

 1845های ویژه در سال)به انگلسو  مارکستردید، در آثار بی (13)«پذیر است.امکان

« شهر جهانی»توان دید ـ یک وطنی کمونیستی را می ی جهان( امید آینده1848تا 

ها و تنها تناقضالمللی که در آن نهوسیالیستی بینبدون مرز، یک فدراسیون س
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های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی )اما نه حتی اختالف بلکههای ملی رویارویی

 (14)ها از بین خواهد رفت.فرهنگی( میان ملت

انگیز بوده است، که های قرن بیستم کامالً بحثاین موضوع برای مارکسیست

 ان اشاره کرد:تواساساً به دو گرایش می

ها در یک فرهنگ سوسیالیستی مشترک ( گرایشی که طرفدار جذب تمام ملت1

کائوتسکی، لنین، داند )از جمله ناپذیر میجهانی در آینده است و آن را اجتناب

المللی واحد ی زبان بیندرباره کائوتسکی. تئوری کوک و اشتراسراستالین، پانه

 اه است(.ی روشنی از این دیدگنمونه

های ملی در یک جامعه باور دارد ی فرهنگ( گرایشی که به گسترش آزاد همه2

لئون اند(. برای نمونه، جملهاز این روزا لوگزامبورگ اتو بایر، تروتسکی و)

ملت یک جزء ثابت و فعال از کل »نوشت:  1915ای در سال در مقاله تروتسکی

ی تواند فارغ از زنجیرهستی میفرهنگ بشری است که در یک حکومت سوسیالی

های سیاسی و اقتصادی نقش اساسی خود را در پیشرفت تاریخی ایفا وابستگی

والدیمیر مدم گرایش سومی هم وجود دارد که خطوط کلی آن اساساً  (15)(.«…کند

از آن یاد « طرفیبی»ی یهودیان( ترسیم کرده است و زیر عنوان )رهبر اتحادیه

بینی کرد که آیا در سیر گسترش تاریخی توان پیشنمی»گوید: می مدمشود. می

ی آینده یکپارچگی ملت یهود تحقق خواهد یافت یا نه. در هر حال، وظیفه

هرگاه  (16)طرفی است.ها نه جلوگیری از این روند و نه محرک آن، بلکه بیمارکسیست

این کار را  مدمباشد )که های ملی ی فرهنگکسی در تالش تعمیم این روند به همه

ی این مسئله دست یافته نکرد(، در این صورت باید به مفهوم خالق و نوینی درباره

 (17)باشد.
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برای انترناسیونالیسم سوسیالیستی در قرن بیستم چه پیش آمده است؟ 

باری را برای انترناسیونالیسم به ارمغان آورد؛ آشفتگی مصیبت 1914رویدادهای اوت 

گیری از جنبش کارگری سوسیالیستی را )چه در سطح ه اکثریت چشمزمانی ک

ی حزب( موج عظیم هیستری ناسیونالیستی زیر ی اعضای سادهرهبری و چه در رده

، فرا گرفت. اگر چه این پایان انترناسیونالیسم نبود، اما آغاز «دفاع از میهن»عنوان 

آمد؛ جنبشی که به شمار میخیزش انترناسیونالیسم نوینی در جنبش سوسیالیستی 

طلبان( را دربر گرفت و سپس بعد از های کوچکی از انقالبیون و صلحدر آغاز گروه

. کمونیستی المللبین  ای شکوهمندی تبدیل شد. یعنیبه جنبش توده 1917اکتبر 

جنبش جهانی که به انترناسیونالیسم پرولتری )حداقل  یک عنوانبه کمینترن پیدایی

ی ظهورش( وفادار بود، دلیل تاریخی محکمی است براین که های اولیهدر سال

« مجرد»گان فقط یک خواب و خیال یا یک موضوع المللی استثمارشدهمبستگی بین

تواند در شرایط مشخص کشش وسیعی را در میان کارگران و دیگر نیست، بلکه می

نال سوم در چند کشور اصلی وجود آورد. انترناسیوکش بههای اجتماعی بهرهالیه

سرعت و از نو سازمان دهد و به این استثمارگر اروپایی توانست جنبش کارگری را به

کش به چیزی فراسوی ایدئولوژی های وسیع زحمتکارانه که تودهی محافظهافسانه

که ناسیونالیستی گرایش ندارند، پایان دهد. این دلیلی قطعی است بر این

طور کلی آگاهی طبقاتی انقالبی ـ یک امکان عینی است مبتنی یسم ـ و بهانترناسیونال

ی های آن؛ اگرچه تحقق مشخص آن به شرایط تاریخی، مبارزهبر واقعیت و تناقض

های سیاسی نیروهای انقالبی برای پیروزی مردم و رهایی آنان از تنگ نظری

نالیسم مارکسیستی )و نیز امید عبارت دیگر: انترناسیوناسیونالیستی، بستگی دارد. به

های جهانی که به یک تنها به تحلیل عینی از اقتصاد و سیاستبه انقالب( نه

های شرط تاریخی نیز تکیه دارد ـ شرطی که به سطحی از خردگرایی نزد تودهپیش

 شان وابسته است.زحمتکش و ظرفیت درک )دیر یا زود( آنان از منافع تاریخی عینی
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سابقه در آور ایمان و عمل انترناسیونالیستی و بیل، این خیزش شگفتبه هر حا

  ی سترگ انرژی انترناسیونالیستی و تعهدی کهی سوسیالیسم ـ ذخیرهتاریخ گذشته

انرژی عظیم کانالیزه  این کرد، نابود استالینیسم را همگی داد ارائه کمونیسم المللبین

های دولت و استراتژی قدرت در و سیاستشد و در خدمت ناسیونالیسم بوروکراسی 

دیپلماسی شوروی قرار گرفت و جنبش کمونیستی  آمد. انترناسیونالیسم در خدمت

در آمد. « سوسیالیسم در یک کشور»چون ابزاری برای ساختمان جهانی هم

تا انحالل آن در  1928ترین مثال در این مورد سیاست کمینترن از سال روشن

تر کم استالینآور ها و تغییر مواضع شگفتنازیسم آلمان بود: چرخشدر قبال  1943

طور فزاینده با به بلکهارتباطی با منافع زندگی و مرگ کارگران و مردم اروپا نداشت، 

 های نظامی گره خورده بود.نوسانات دیپلماسی شوروی )استالینیستی( و پیمان

ی عمل مندترین نمونهکوهش 30ی های دههبا این همه، اروپا در سال

های داخلی انترناسیونالیستی را به خود دید: شرکت باریگادهای انترناسیونال در جنگ

منظور همبستگی با مبارزات ضد فاشیستی مردم این کشور. اسپانیا و بسیج عمومی به

ها، ها، تروتسکیستها، آنارشیستها، سوسیالیستها هزار داوطلب ـ از کمونیستده

های ضد فاشیستی ـ از های رادیکال و دیگر گرایشهای منفرد، لیبرالمارکسیست

شان بر رحمانهها ملیت سراسر جهان به اسپانیا روی آوردند تا به مردم در جنگ بیده

به  هیتلر وموسولینی های ضد فاشیسم یاری رسانند. این جنگ به خاطر کمک

های غربی( به ی دموکراسی«عدم مداخله»اصطالح )و البته سیاست به فرانکو

شکست انجامید؛ اما جنگ باریگادهای انترناسیونال و بسیاری از آنان که داوطلبانه به 

های انترناسیونالیسم قرن ما ترین تجلیمیدان جنگ آمدند ـ به صورت یکی از باشکوه

 باقی ماند.

نو به صورت ناسیونالیسم، پس از جنگ دوم جهانی )حتی در طول جنگ( از

ایدئولوژی مسلط درآمد ـ حتی در بین کشورهای سوسیالیستی واقعاً موجود و در 
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جریان اختالفات ناسیونالیستی شوروی با چین و یا چین با ویتنام که به درگیری 

الملل پس از اضمحالل در جنبش کمونیسم بین« انترناسیونالیسم»چه از انجامید. آن

اش )که روی کورکورانه از اتحاد شوروی و دستگاه رهبریکمینترن باقی ماند تنها پی

های کوچک انقالبی درحال حاضر رو به فروپاشی است( بود. تنها استثنا برخی گرایش

های انترناسیونالیستی اصلی کمینترن الملل چهارم بود که کماکان به هدفنظیر بین

 وفادار ماندند؛ اما نفوذ و تأثیر محدودی داشتند.

المللی در کمونیسم، خأل ایدئولوژیکی را برجای نهاد ی همبستگی بینروحیهاُفت 

شد. امروز ناسیونالیسم ـ مانند گذشته ـ با سرعت با ناسیونالیسم پُر میکه باید به

گرا، که در شود: مثالً ناسیونالیسم واپسمفاهیم سیاسی بسیار متفاوتی ظاهر می

ه، زنده و فعال است ـ چه در شکل سنتی داری پیشرفتهای سرمایهمتروپل

ترین شکل آن یعنی اش و چه به شکل هژمونی امپراتوری و یا در رایجاستعماری

های رونق اقتصادی از راسیسم ضد مهاجرین، تجلی یافته است. مهاجرینی که در سال

شدند،  مستعمرات سابق و به دلیل نیروی کار ارزان به اروپا آورده شده و به کار گرفته

ویژه در فرانسه، ها بهفاشیستی )راسیستاکنون از سوی نیروهای ناسیونالیستی شبه

های اجتماعی ناشی از بحران )بیکاری، بزهکاری انگلیس و آلمان( عامل تمام بیماری

توان اشکال شوند. هم چنین در کشورهای جهان سوم نیز میو غیره( قلمداد می

های نظامی گوناگون ا مشاهده کرد که در ایدئولوژی رژیمگرای ناسیونالیسم رواپس

اند. از سوی دیگر، ناسیونالیسم گر شدهویژه در امریکای التین و خاورمیانه( جلوه)به

ترین جنگ ناسیونالیستی تاریخ هایی نظیر ایران و عراق که خونینتواند به جنگمی

تواند در جهت توجیه سم میمعاصر است( مشروعیت بدهد. سرانجام، ناسیونالی

ی های قومی )نظیر کردها در کشورهای مختلف خاورمیانه، سکنهتجاوزگری به اقلیت

 آفریقایی غیرمسلمان جنوب سودان، مردم اریتره در اتیوپی و غیره( نیز به کار رود.
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ی چون گذشته اشکالی از ناسیونالیسم وجود دارند که با همهاما امروزه نیز هم

اند: نخست، بخشیشان دارای بُعد رهاییهایها، نقاظ ضعف و تناقضتمحدودی

بخش در های ناسیونالیستی ضدامپریالیستی و ضد استعماری رهاییتوان از جنبشمی

آمریکای التین، آفریقا )نامیبیا، آفریقای جنوبی(، خاورمیانه )فلسطین( و غیره نام برد؛ 

اند، مانند داری برپا شدهر جوامع پساسرمایههایی که علیه تجاوز ملی ددوم جنبش

ها و غیره، و سوم، جنبش ها، چکسلواکیهای ملی در شوروی، لهستانیاقلیت

های ناسیونالیستی گرای گوناگون در نظامفرهنگی ملیگرا یا جنبشهای ملیاقلیت

از خودگردانی  های متفاوتیی اروپایی که برای حق خودمختاری یا حداقل شکلعمده

های شمالی، ها، ایرلندیها، اندلسیها، کاتاالنکنند )از آن جمله باسکملی مبارزه می

 (18)ها و غیره(.ها، ِکرِسیها، برتونها، ولزیاسکاتلندی

کرد ـ جا که انترناسیونالیسم سنتی ـ که با اتحاد شوروی هویت پیدا میاز آن

نوینی از همبستگی انترناسیونالیستی در عصر ما شکل  روبه نابودی است، اشکال

ی ی شصت شاهد موج عظیم و غیرمنتظرههای دههشوند. سالگرفته و جایگزین می

های ضد جنگ، تر بود که به شکل جنبشانترناسیونالیسم در میان نسل جوان

ند. های جهان سوم و ضد ناسیونالیسم شوونیستی ظاهر شدهمبستگی با انقالب

ما »فرانسه صدها تن از جوانان را به حرکت درآورد که شعار  68جنبش ماه مه 

گر احساس دادند ـ شعاری که بیانسر می« های آلمانی هستیمی یهودیهمه

 انترناسیونالیستی فراگیر و خودجوش بود.

گیری است که در حال حاضر یک فرهنگ انترناسیونالیستی نوین در حال شکل

گرایی چپ نوی مارکسیست که سنت استالینیستی جهان سوم از همکشورهای 

)شوروی، چین، آلبانی( را « سرزمین پدری استالینی»بار و اطاعت کورکورانه از فاجعه

وجود آمده بخش، بههای مسیحی هواخواه الهیات رهاییکند ـ و سوسیالیسترد می

 بخشرهایی الهیات خاطر به مذهب ـ المللیبین  ـ یعنی« کاتولیکی»است. خصلت 
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 هاساندینیست …است داشته نقش سوسیالیستی انترناسیونالیسم با دلخواه نزدیکی در

  بینش هایمحدودیت رغمبه برزیل، در جدید کارگران حزب و نیکاراگوئه در

 شوند.محسوب میای از آنستهبرج هاینمونه شان،المللیبین

ی اجزاء و اش نتیجهگیریسل جدید در روند شکلالمللی نوین ناین فرهنگ بین

 اند:ابعاد متفاوتی است که با هم ترکیب شده

چه از سنت سوسیالیستی پرولتری گذشته، انترناسیونالیسم انقالبی که آن -1

ها و های منتقد، آنارشیستهای چپ، کمونیستهنوز هم در سوسیالیست

 یدهه نو چپ فرهنگ از نیز و -شودمی هدید چهارم المللبین  هایی نظیرسازمان

 .است مانده برجای شصت

طرفداری از صلح، که در جنبش فراگیر ضد سالح اتمی )مخالفت با روند  -2

تسلیحات نظامی، منطق جنگ سرد ـ در هر دو اردوگاه نظامی ـ و میلیتاریسم 

های بشامپریالیستی )یا ناسیونالیستی( تجلی یافته است. هدف مشترک تمام جن

طلب از هر دو سوی اروپای شرقی و غربی جلوگیری از انهدام اتمی و نجات صلح

 بوده است.« نابودی»بشریت از خطر 

شان برای حفظ طبیعت و طرفداری از حفظ محیط زیست، که مبارزه -3

های از روند تخریب، ضایعات و تلفات صنعتی و آسیب« ی مادریسیاره»

 شناسد و به منافع همگانی بشریت تعلق دارد.محیطی مرزی نمیزیست

ی همبستگی با مهاجران نبرد با تبعیض نژادی، جنبش خودانگیخته -4

)آفریقایی، عرب، آسیایی یا ترک( و مخالفت با منطق راسیستی ـ ناسیونالیستی ـ 

ویژه در فرانسه( جدایی های آنان )بهترین بحثیعنی حذف خارجیان یکی از مهم

کنند حق شهروندی است: یعنی تمام کسانی که دریک کشور زندگی میملیت از 

 عنوان شهروند )با حق رأی( شناخته شوند.نظر از اقلیت بودن، باید بهصرف
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فمینیسم، که از براندازی فرهنگ پدرساالری سنتی ناسیونالیسم تجاوزگر،  -5

کند. هر رفداری میط« گراقهرمان»پرستی افراطی و میهن« مردساالر»برتری نظامی 

سرزمین »از « گرادفاع افراطی واپس»و « پدرساالری»ی دلخواهی میان جا که رابطه

خیزد؛ بنابراین، پیوند مشابهی بین وجود داشته باشد به مبارزه علیه آن برمی« پدری

های فمینیستی و فرهنگ دفاع از صلح خواهی، طرفداری محیط زیست و سیاست

 (19)نیز وجود دارد. «ی مادریسیاره»

دلی و همبستگی با مبارزات مردم جهان طرفداری از جهان سوم یعنی هم -6

های امپریالیستی، دیکتاتوری محلی، گرسنگی و سوم در راه آزادی از تجاوزگری

تر ی سیاسی و بیشتر دارای جنبهی شصت کمهای دههروزی. اگر چه جنبشسیه

گران مسیحی رادیکال را گرد هم روز پیوسته تالشضدامپریالیستی بودند ـ و ام

 داند.آورد، اما صمیمانه خود را به همبستگی انترناسیونالیستی متعهد میمی

های انترناسیونالیستی در اروپا تردید، عامل عینی که به پیدایی گرایشبی

های طور فزاینده به کشمکشی بازار مشترک است که بهانجامید، توسعه

های سنتی )فرانسه در مقابل آلمان( دامن زده است و شرایط مناسبی سیونالیستنا

ی برای مبارزات اجتماعی در اروپای مشترک را فراهم آورده است )برای مثال، مبارزه

الزامات »هرحال، در کوتاه مدت ساعت کار در هفته(. به 35های کارگری برای اتحادیه

 از یکی عنوانبه مشترک بازار خاص طوربه و یالمللبین  ، محیط«عینی اقتصادی

( غیره و یونان اسپانیا، فرانسه،) اروپا دموکرات سوسیال هایدولت اصلی هایاستدالل

تفاده قرار اس مورد ملی، مقیاس در اجتماعی رادیکال اقدامات اتخاذ عدم توجیه برای

ار دقیق به این شناس سوسیالیست مشهور، بسی، تاریخدانیل سینگرگرفته است. 

  های کنونی بین تحول ملی وگر، با اشاره به دیالکتیکتوجیههای خودـگونه بحث

 شکل در ملت ـ دولت برای مناسب محیط که واقعیت این»: داد پاسخ المللیبین

وم است به معنای آن نیست که فعالً پالتفرم تحول محک تاریخی لحاظ از اشکنونی
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سازد. در واقع، این دولت هنوز تنها زمینه و امکان اولیه را اجتماعی را فراهم نمی

ی تحول رادیکال است. این مسئله باید نخست کند. انکار آن مخالفت با ایدهآماده می

المللی و قبل از آن ها تقریباً بیندر درون مرزهای ملی طرح شود، حتی اگر پاسخ

ای از نوع متفاوت، غربی پیشتاز جامعه اروپایی باشند. به همین گونه، فقط یک اروپای

ای آمریکایی را دارد. وابستگی ی ما به آیندهامکان ممانعت از تبدیل شدن آینده

ی سریع جنبش از جنبشی ملی به ناپذیری توسعهی اقتصادی، اجتنابمتقابل فزاینده

از رود، به تبعیت دایمی تک کشورها را، چنان که تصور میجنبشی اروپایی تک

کند؛ هر چند این امر یک جنبش سوسیالیستی را به ی سرمایه محکوم نمیسلطه

 (20)«دارد.اش به انترناسیونالیسم وامیهای ملیگسترش ریشه

ی گوناگون بینی شود آیا این عناصر سازندههنوز زمان آن نرسیده است که پیش

مثابه جنبش مللی نوین بهالآهنگی درهم آمیزد؟ و آیا فرهنگ بینتوانند با هممی

ها ای سازمان یافته در اروپا )یا سراسر جهان( شکوفا خواهد شد؟ اما شاید اینتوده

خواهد  21چه که انترناسیونالیسم سوسیالیستی در قرن سرآغاز کوچکی باشند از آن

 …بود
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 شگفتاریپ

ی مارکس و های بابک احمدی دربارههدف از نگارش این مقاله نقد دیدگاه

است. تمامی گفتاوردها و  (،1«)مارکس وسیاست مدرن»مارکسیسم، در کتاب 

چاپ ششم این کتاب است. گفتنی است بابک احمدی  ی حاضر بهارجاعات نوشته

( را با 2«)ی فلسفی مارکسنامهواژه»نام پس از نگارش کتاب مزبور، کتاب دیگری به

مارکس و »همین روایت منتشر کرد که در واقع توضیح مفاهیم ابراز شده در کتاب 

ل خودشان، قوجا که او درمتن کتاب به توضیح، و یا بهاست. از آن« سیاست مدرن

جز دو مورد، در همین پیشگفتار، ی او، بهنامهتأویل این مفاهیم پرداخته، من از واژه

 ام.ام و تنها به نقد خود کتاب باال بسنده کردهای را نقل نکردهدیگر هیچ واگویه

ای از دو جهت مهم است، یکم از منظر ساختمان منطقی و خواندن هر نوشته

ای را که از نظر منطقی دارای انسجام درونی نیست و مدام شتهلحاظ محتوا. نودوم به

نهد که سرانجام هایی میدهد واو را در برابر تناقضخواننده را برسر دو راهی قرار می

ی مفیدی تلقی توان نوشتهکنند، در عمل نمیدرک دیدگاه نویسنده نمیکمکی به

 کرد.

مایه نسجم اما از نظر محتوا بس بیلحاظ منطقی متواند بهحال، نوشته میدرعین

ویژه وقتی که نویسنده سعی را برآن قرارداده که تنها به روش توصیف، باشد، به

یاری این روش پای در ی اجتماعی را توضیح و تشریح کند تا بهموضوعات پیچیده

 هایش را پابرجا سازد.رکاب نهد واستدالل

راحتی مورد کنکاش قراردهیم، بهاگر کتاب آقای احمدی را از این دو زاویه 

توان هردو کمبود را درآن مالحظه نمود و نقد من به این کتاب بایستی هر دو می

شود. نقیصه را آشکارسازد. اما سخن دیگرم با آقای احمدی مربوط به امر مهمتری می

ایشان کتابش را درانتقاد به نظرات مارکس تدوین کرده است، بنابراین هرآنچه از 

کند، قول خودش تأویل میدهد و یا بهی مارکس را مورد نقد قرار مییشهاند
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بایستی با مبانی نظریات مارکس خوانایی داشته باشد، ولی هیهات که ایشان تا می

مطلوب در نظریات مارکس خودداری نکرده و تا آنجا که آنجا که توانسته از مصادره به

اش، به چالش نظرات خودساختها استناد بهبرایش ممکن بوده با تحریف آنها و سپس ب

با مارکس خیزبرداشته است. آقای احمدی عالوه بر عدم رعایت منطقی منسجم، و 

اش قصد دارد تا خواننده رغم سستی محتوا در کتابش، حال با نظرات خودساختهعلی

ای که قدرت سیاسی واقتصادی را گراست. طبقهدیدگاه مارکس ساده»را مجاب سازد 

ی فرهنگ جامعه به کلی ترین معنای آن است. این دیدگاه در دست دارد سازنده

« ی قدرت کلیسا و اقتدار دانایی و ایمان دینی استگران دربارهیادآور نظر روشن

 مارکس درآنچه» نویسدمی دیگر جای در و( ۳۵ ص –ی فلسفی مارکس نامه)واژه

 دیکتاتوری مفهوم کرده، مطرح بقهط یزمینه در خود کار هایگیتازه عنوانبه

 چه برای ولی( 7۳ ص –انجا هم) «است خطرناک حتی و برانگیزابهام بسیار پرولتاریا

 طبقه؟ کدام یا و کسی

ی کتاب آقای احمدی ازآغاز تا انتها بردو زمینه بنا شده است که هردو پایهبُن

 زمینه دارای بنیاد محکمی نیستند:

باور علمی مارکس »هیچ حقیقتی وجود ندارد. یکم، ایشان مدعی است که 

پذیر است مثأل با این حکم هرمنویتیکی که هرگونه بحثی از واقعیت اما ضربهبه

یاری تأویل آنهاست واقعیت و حتی از حقیقت، جز تأویلی ازآنها نیست و ما درواقع به

سیاست مدرن )مارکس و« کنیمو نه خودِ آنها که تأویل دیگر را می پذیریم یا رد می

 ص – همانجا) «باورداشت حقیقت به رئالیست یمثابهبه» مارکس یا و( ۳0۸ ص –

را به دیگر بیان آقای احمدی حقیقت را نه امری ابژکتیو، بل وجود آن(. به1۹۹

توان گفت که نماید که با توجه به این ادعا میها و یا تقسیر افراد وابسته میخواسته

هیچ چیز »گیرد وجود دارد و با این تأویل از حقیقت نتیجه می به تعداد افراد حقیقت

 (.2۸2 ص –)همانجا « بنیادی وجود ندارد
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ها سروکار داریم و هیچ در قلمرو شناسایی، ما با نیروی تأویل»دوم، مدعی است 

 ص –)همانجا « طور کلی داشته باشدتواند عینیت، کمال و علمیت را بهشناختی نمی

 به اتکا با تا شوند داده توضیح ابتدا بایستی که علمیت و کمال هایواژه دقیقأ و( 10۳

ی منطق ویژه»یاری بات گردد که چرا عینیت و علمیت که تنها بهاث توضیحات، آن

مانند. یابند، تمامًا در سطح ادعای صرف و نگرورزانه باقی میمعنا می« هر موضوع ویژه

کرد بایستی درک مین دو ادعایش واقف بود، میالکن اگر آقای احمدی تنها به کنه ای

کند، درواقع نادانسته به یک زمانی که او وجود هر واقعیت را وابسته به تأویل می

که خودش به این اش اعتراف نموده است بدون آنهم درشکل مطلقحقیقت، آن

 موضوع واقف باشد.

تقاد به مارکس را شود که ایشان تمامی ادعاهایش در انمشکل زمانی آشکار می

نماید تا با ی دالیل عینی و قطعی و نه تأویلی از نظرات مارکس برآورد میمثابهبه

های مارکس را به شالق انتقاد چنین عینیت معتبر از دیدگاهش قادر شود اندیشه

 درکشاند.

خود گراییِ ادعایی دراظهارات آقای احمدی مدام قطعیت عینی و واقعی بهنسبی

ا در انتقاد به نظرات مارکس که هماره توسط ایشان در چارچوب گیرد تمی

مانند، راستی ادعاهای آقای احمدی را به زنجیر درکشیده باقی میگرایی بهنسبی

 کرسی برنشاند.

شود نظریه مارکس درمورد می در ایرادش به مارکس مدعیآقای احمدی 

ش به پیشرفت تاریخی، باورش به حقیقت ابژکتیو، ایمان»پذیراست واقعیت ضربه

 و( 221 ص –)همانجا « بخردانگی پنهان در فرآیند تاریخ ریشه در کارهای هگل دارد

 ادعایش این به مثال عنوانبه که بیندنمی ضرورتی که کرد خواهیم مالحظه

 صد چند کتاب در مارکس دیدگاه از را «تاریخ فرآیند در پنهان بخردانگی»

 سوبژکتیو امری را واقعیت ایشان که است آنجا نکته کنلی. نماید اثبات اشایصفحه
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دروغگو کم »نست، اما برحسب مَثلَ معروف فارسی دا تأویل به وابسته راآن و خواند

اما پیشرفت دمکراتیک آن »ی کنونی پراز تناقض است نویسد جامعهمی« حافظه است

 (.2۸1 ص –)همانجا « واقعی است

اقعیت است که نظریات آقای احمدی فراتر از شود این وآنچه حائز اهمیت می

گردد آن نظرات را تابو و سرانجام مونیستی رود و لذا مجبور میگری نمیعصر روشن

گران بورژوایی، فردی است در نماید. برداشت ایشان از انسان همانند نظرات روشن

ش حل مرکز تحوالت اجتماعی و دورافتاده از دیگران که بایستی مشکالتش را خود

ی بورژوایی خود، دارای یک تناقض واقعی در ارتباط با همین فرد کند. درعمل جامعه

باید در مراوده بادیگران و ی مدنی میی شهروند در جامعهمثابهاست. از طرفی فرد به

قبول اصل شهروندی به رعایت کردن حق دیگران در مفهوم عدالت اجتماعی، باشد 

ای اش دیگران را وسیلهحفظ منافع شخصی و خصوصی خاطرازطرف دیگر بایستی به

در خدمت اهداف خود درآورد که یک چنین تناقض غیرقابل حلی، معضالت بس 

انسان را به « منِ»نحوی که فردیت انسان دوپاره و کند بهفراوانی را در راه او ایجاد می

دوم او را « منِ»رد که دراغلب مواکند، جائیتقسیم می« مِن فردگرا»و « آلمنِ ایده»

گرداند و ترین موارد، تخیلی بیش نیست، مسلط میاولش که در بیش« منِ»بر 

سازد. عمأل ی بورژوایی جاودان میناگزیر این تضاد و ازهم گسستگی را در جامعهبه

داری توانست با ی سرمایهاین مارکس بود که برای ختم این چالش دائمی در جامعه

گشایی از این معضل گردد که من ی علوم اجتماعی راهوزهآوردهایش در حدست

ی مثابهآورد، یعنی نقد ایدئولوژی، کشف پراتیک بهدراین نوشته تنها به چهار دست

ی تبیین در تئوری شناخت و سرانجام عنوان گسترش حوزهعینیتی ویژه، طرح نقد به

داد که آقای احمدی یا کنم و نشان خواهم ی دموکراسی، بسنده مینظریاتش درباره

دهد که از بنیاد به کنه نظرات مارکس واقف نیست و نظراتی را به مارکس نسبت می
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ی او خوانائی ندارند، مثال ذهنی خواندن ایدئولوژی از دیدگاه مارکس که با اندیشه

 است.خالف آن صادق است و یا آگاهانه به تحریف این نظرات پرداخته

وارد در انتقاد به نظریات مارکس به شاید، گمان، آقای احمدی در بسیاری م

ی شک و هایی که درواقع در حوزهشود، واژهها متوسل میگونه واژهاحتمال واین

ها ولی حفظ محتوا، آنها را تردیداند، و سپس دراغلب موارد با حذف این گونه واژه

مارکس درآغاز شاید »نویسد زند. مثأل میاش علیه مارکس جا میعنوان نظریهبه

پیش هایش او را بهخواست که در بحث از باژگونی از فوئرباخ فراتر رود اما اندیشهنمی

 رمل یا و غیب علم کدام با احمدی آقای کهاین(. 1۹۴ ص –)همانجا « بردند

 در مارکس هایاندیشه چرا الکن نیست، مهم رسیده، ادعایی چنین به اسطرالبی

 هااندیشه آن توضیح از ایشان که است نظر مد رفت، فوئرباخ زا فراتر باژگونی با رابطه

ی . مارکس در تزهایش راجع به فوئرباخ کمبودهای نظریهرودمی طفره شاید گفتن با

فوئرباخ از واقعیت خودبیگانگی دینی »اش نوشت: او را آشکار نمود و مثال در تز چهارم

و دنیوی. کار او حل کردن دنیای کند، از دوگانگی جهان به دینی، تخیلی آغاز می

گیرد که پس از انجام دینی در بنیاد دنیوی آن است. او این واقعیت را نادیده می

ماند. زیرا این واقعیت که بنیاد دنیوی خود را چنان باقی میی اصلی همکار مسالهاین

تواند کند، فقط میچون قلمرویی مستقل در ابرها مستقر میکند و خود را همرها می

براساس ازهم گسستگی درونی و تضادهای درونیِ ]ذاتی[ همین بنیاد دنیوی توضیح 

شود. این بنیاد در نتیجه باید نخست در تضاِد خود فهمیده شود وبعد در حل داده

عنوان ی زمینی بهعنوان مثال همین که خانوادهتضاد، یعنی در عمل انقالبی. پس، به

طور نظری مورد انتقاد قرارگیرد و در عمل شود، باید به ی مقدس دانستهراز خانواده

(praktischدگرگون شود ) » آقای کتاب از را واگویه این من(. 7۸0 ص –)همانجا 

 چالش به را فوئرباخ نظریه بنیاد مارکس چگونه دهم نشان اوال تا آوردم احمدی

 اگر ثانیا شود،می رمتذک پراتیک یاری به راآن از رفتن فراتر چگونگی و است کشانده
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آنگاه ایدئولوژی  کردمی دقت نموده، بیان تز دراین مارکس که دنیوی تضاد به ایشان

 کرد.را ازدیدگاه مارکس امری ذهنی برآورد نمی

منطق »دهد که آقای احمدی بار دیگر در تکرار ادعاهایش به مارکس نسبت می

اش اورا و در بنیادهای متافیزیکیی اشناسانهاستقرایی کار مارکس، یعنی دیدگاه روش

ی ر نقدش به جامعهد مارکس کهآن حال( 10۴ ص – همانجا) «…کردمجبور می

گران شد، یعنی طرح گرا برای تمام پژوهشبورژوایی بنیادی را بنا نهاد که تعین

شمول که با و در نتیجه نفی هرگونه منطق جهان« ی هر موضوعِ ویژهمنطق ویژه»

توانند در آثار مارکس در نظرگاه، منطق استقرایی یا دیگر اشکال منطق می اتکا به این

گران هم که برای دیگر پژوهشچنانرسان باشند، همتوضیح این یا آن مساله کمک

دادن منطق استقرایی به کار مارکس تنها از  نیز چنین امری صادق است، ولی نسبت

که در ادعا است چناننشین استدالل کردهآید زیرا او ادعا را جای ایشان برمیعهده

 راحتی هرنوع بینشی را به مارکس نسبت داد.توان بهمی

های مارکس درنوشته»نویسد ی مارکس میمجددأ درتکرار ادعاهایش درباره

« اندشود که آیا تمام عناصر آگاهی بورژوایی ناراست است یا برخی ناراستمعلوم نمی

 موضوعِ هر یویژه منطق» مارکس ینظریه به توجه با یگرد بار(. ۳77 ص –)همانجا 

گوییم علم را ازآنجا زند. میان از بحث اصولی تن میایش چرا کرد درک توانمی «ویژه

ی است و این نه برای مارکس، بلکه برای هر پژوهندهباید آغاز کرد که قطع شده

 کند.دیگری نیز صدق می

اش را همانند انسان نخستین معین سیر آگاهی ایهر انسانِ متولدشده در جامعه

آوردهای بشریِ منتقل شده به او از طریق مفاهیم، این امکان کند، زیرا دستآغاز نمی

اش را آغاز نماید. اما آوردهای انسانی آگاهیآورند تا با اتکا به دسترا برایش فراهم می

شناختِ ین بود که روش شود اآنچه مربوط به مارکس در توضیح این امر خطیر می

گردد، آیا واقعا آگاهی در مفهوم ی آگاهی به انسان منتقل میمثابههر مفهوم که به
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باشد؟ بعد از طرح این سئوال ای راجع به موضوع خاص میخاص کلمه، یعنی گزاره

ارث رسیده، حتمأ آگاهی نسبت به موضوع مارکس ثابت کرد که تمامی مفاهیم به

رو این نوع توانند خودشان موضوع را تعیین کنند. از اینآنها میکه نبوده جایی

ها را رقم دارند و باور انسانرا بنا میی بورژوایی، ایدئولوژی آنمفاهیم که در جامعه

کنند تا سوژه در زنند ولی خودشان را در قالب آگاهی به ذهن سوژه حقنه میمی

شود تا گر میی روشنیاند، وظیفهاش برنماعنوان آگاهیاظهاراتش آنها را به

آوردی شان را اثبات نماید. به یاری چنین دستشان را آشکار و جایگاه واقعیگیوارونه

اند و یا توان روشن کرد کدامین عناصر فرهنگ بورژوایی جزو آگاهیاز مارکس می

به یاری  کهاند و کدامین ناراست، چناناند، کدامین عناصر راستمتعلق به امور عینی

مانده از آوردهای بشری، حتی باقیهمین منطق قادریم ثابت کنیم کدامین دست

ی آگاهی، مورد مثابهتوانند بههای پیشین فرهنگ انسانی، هنوز هم میدوران

 برداری ما قرار گیرند.بهره

آورد مارکس، در فراتررفتن از نهادن در راه نقد، یعنی همان دستنوشته من پای

دهد تا موانع و سدهایی را که تبیین ما این امکان را میبورژوایی است که بهتبیین 

 یک افشا و سرانجام درهم شکنیم.بورژوایی در برابر محقق ایجاد نموده، یک به

به نقد یکی از این موانع  یکمفصل است. در فصل  چهاراین نوشته شامل 

تا ثابت نمایم که با انتقاد از پردازم بینی بورژوازی، یعنی ایدئولوژی، میدرجهان

توان آگاهی اسیر افتاده در بینش بورژوایی را از دام توهمات ایدئولوژی است که می

ی سوژه )عامل را بر بنیادی واقعی پابرجا کرد تا قادر شویم رابطهنجات داد تا آن

 ای علمی وضع نماییم.گونهشناسایی( و موضوع را به

یک از دیدگاه مارکس روشن خواهم کرد که بدون در اثبات پرات دومدر فصل 

نوعی رازآمیز باقی خواهد اش، طرح سوژه و موضوع بهاستناد به پراتیک و عینیت ویژه

 ماند.
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ی نظرات سره دنبالهبا اتکا به نتایج حاصل از دو فصل پیشین یک سومدرفصل 

دموکراسی مورد  ی با دموکراسی خواهم کاوید و نشان خواهم دادمارکس را در رابطه

ی همان داری باز هم بر زمینهی مابعدسرمایهنظر او چرا و به چه دلیل در جامعه

 است.منطق مارکسی مورد تحلیل واقع شده

ی آقای احمدی خواهم به تحریفات عامدانه و آگاهانه چهارماما در فصل 

جانب ا در حق بهدارند تاش او را وامیهای متعصبانهپرداخت تا روشن گردانم که ادعا

کند وضوحی کامل، خودداری نمیهم با گونه تحریف، آندادن نظراتش از هیچنشان

بودن نظراتش، بیانگر نوعی تاالنگری در انتقاد به نظریات علت سطحیکه خود به

 شود.مارکس می

شده، استنتاجات مربوطه را ی طرحتوانستم با اتکا به نظریهام میدر متن نوشته

را در ارتباط گذاری نمایم ولیکن ترجیح دادم هر استنتاج را جداگانه آورده وآنهشمار

ام تکرار تواند این شبهه ایجاد شود که در نوشتهبا موضوع تدقیق نمایم. بنابراین می

اصطالح تکرار ی دقیق مالحظه خواهد کرد که در بهکه خوانندهآنشود، حالدیده می

رو در ام، ازاینی را در رابطه با موضوع از نو تشریح کردهنظرات، من هربار استنتاج

 ام.کاوی مسائل در این موارد به تأمل و تعمل خواننده امید بستهژرف

 در اینجا فرصت را غنیمت شمرده تا دو نکته را یادآور سازم:

ام، ی استاد را جایگزین نام آقای احمدی کردهیکم: اوأل، در متن مقاله، من واژه

شود. مثأل آقای یک دلیل ساده، زیرا ایشان گاه به این لقب خطاب میهم بهآن

ی کتابش، ایشان را با این هایدگر در مقدمه« هستی و زمانِ»جمادی مترجم کتاب 

شوم هم این واژه را مناسب دیدم، اما متذکر میلقب مورد خطاب قرارداده است و من

ثانیأ، در متن مقاله کل اقوال نقل شده وجه طعن و تمسخر نیست. هیچکه مقصود به

ی صفحه مشخص است که آنها را با شماره« مارکس وسیاست مدرن»از کتاب ایشان 

 ام.کرده
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های او و دریافتش از ، نظریهکمال خسرویی من آثار دوم: زیربنای نوشته

 مارکس و مارکسیسم است. من در مواردی نه چندان کم، نظریات او را حتی به انشای

گذاری کنم، ی گفتاورد مستقیم شمارهمثابهکه آنها را بهام، بدون آنخودش آورده

یک دلیل ساده، زیرا قصدم آن نبوده تا افکار خواننده را مدام هم مجددأ بهآن

دانم از زحماتی که آقای ها، ازهم بگسالنم. در اینجا الزم میبافرستادن به یادداشت

ی خودم نوبهتدالل نظریات مارکس کشیده است، بهخسروی در توضیح، تشریح و اس

 ها و مقاالت او من قادر به نوشتن این نقد نبودم.*تشکر کنم، زیرا بدون کتاب

ام که ام ازاین زاویه حرکت کردههمانطور که درباال شرح دادم در نوشتن مقاله

پراتیک، نقد و  ای، چون ایدئولوژی،ابتدا نظریه مارکس را در ارتباط با موضوعات ویژه

آورم و سپس نظرات استاد را با هاست، میگونه که برداشت من ازآندموکراسی، آن

کار بدون آنها مقابله کرده تا تناقض بین برداشت خود و استاد را آشکار سازم. اما این

آثار خسروی غیرممکن بود، لذا در اینجا اسامی تمام کتب و مقاالت ارجاع و استناد به

آورم تا خواننده را مطلع نمایم چه آثار اند، میی من قرار گرفتهه مورد استفادهاو را ک

یاری این جنبش چپ کشورمان اهدا گردیده است. ما بهپربهایی ازاین رفیق عزیز به

روایتی دیگر و جدا از روایت سنتی مطالعه کنیم تا آثار قادریم حال، مارکسیسم را به

مضمون، روشن و منسجم، از منظر محتوا، پربار و متکی بهلحاظ منطقی، انتقاد را به

 خالی از شک ابراز داریم.

 اند عبارتند از:که مورد استفاده من قرار گرفته کمال خسروی آقای آثار نام 

 .1۳۸۳نقد ایدئولوژی؛ نشر اختران، چاپ اول، تهران  -1

 مارکسیسم: نقد منفی، نقد مثبت -2

 انسان، موضوع رنسانس هستی -۳

 اندازبحران تئوری و بحران چشم -۴

 توصیف، تبیین ونقد -۵

http://naghd.info/NaghddeMosbatNaghdeManfi.pdf
http://naghd.info/NaghddeMosbatNaghdeManfi.pdf
http://naghd.info/mensch.pdf
http://naghd.info/mensch.pdf
https://pecritique.com/2017/05/30/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-%da%86%d8%b4%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://naghd.info/NAGHD1.pdf
http://naghd.info/NAGHD1.pdf
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 یدئولوژیا یهینظر

گردد و پذیر میها امکانمفاهیم میان انسانی ای با مبادلههر بحث و محاوره

کنند تا بدان وسیله ها در عمل با زبانِ مفاهیم با یکدیگر تماس برقرار میانسان

ها مناسبات میان خودشان را ممکن و آسان نمایند. تدقیق مفاهیم و درک ویژه از آن

بادل افکارشان از چنین در تافکارشان نظم دهند و همنماید به ها را قادر میانسان

دیگر با خبر شوند. زبان مفاهیم به معنای وحدت نظر میان نیات ابراز شده از یک

سازد هرانسانی چه درکی از مفاهیم دارد و چگونه از ها نیست، بلکه روشن میانسان

دهد که صحت و سُقم این مفاهیم را، ها امکان میبرد و به انسانها استفاده میآن

اش را با حقیقت و یا ایدئولوژی، روشن های بحرانی، نزدیکی و رابطهوقعیتویژه در مبه

اش را در برابر کرسی داوری عقل و باید واقعیت وجودیکه هر مفهوم میگرداند، جانی

http://naghd.info/NAGHD2.pdf
http://naghd.info/NAGHD8.pdf
http://naghd.info/NAGHD8.pdf
https://pecritique.com/2017/01/17/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
http://naghd.info/NAGHD10.pdf
http://naghd.info/NAGHD10.pdf
http://naghd.info/zur-kritik-der-hegelschen-rechtsphilosophie-einleitung.pdf
https://pecritique.com/2015/12/18/%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
https://pecritique.com/2015/12/18/%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%83%d8%a7%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
https://pecritique.com/2017/04/04/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
https://pecritique.com/2016/02/02/%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%d9%90-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84/
https://pecritique.com/2016/02/02/%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%d9%90-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84/
http://problematicaa.com/interviewkhosravi/
http://problematicaa.com/interviewkhosravi/
http://problematicaa.com/on-praxis/
http://problematicaa.com/interview-with-kamal-khosravi/
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پراتیک انسانی متحقق سازد. یکی از این مفاهیم ایدئولوژی و درک این واژه است. من 

د پیدایش و انکشاف این مفهوم، تنها به برداشت در بحث خود بدون پرداختن به فرآین

کنم و بعد از روشن نمودن درک مارکس از ایدئولوژی، نظرات مارکس از آن بسنده می

 دهم تا تمایزات دو برداشت را روشن کنم.استاد را در مقابل آن قرار می

علم اجتماع بورژوائی کوشاست تا همانند علوم طبیعی موضوع خود را چون آن 

وم وضع نماید تا در سطح شناخت )چه شناخت حسی و چه شناخت تعقلی(، عقل عل

ای میان سوژه و ابژه، را معیار قرار دهد و عمالً در این سطح دیگر قادر نیست تا رابطه

دیگر را توضیح دهد. عمالً این مارکس بود که وابستگی و تداخل آنها در یک

که دست و پایش را در عقل و اصل  گری راهای شناخت تعقلی عصر روشنمحدودیت

پیش راند. تا قبل ای در شناخت، یعنی نقد، بهاش بسته بود، با تدوین سپهر تازههمانی

ی کنندهزد که آیا ماده تعیینها عمدتاً حول این دو محور چرخ میاز مارکس بحث

ینیت ی عمثابهگرای ماده. با کشف پراتیک بهشعور است و یا برعکس شعور تعیین

ی پایانی گذارد و با اضافه کردن نقد به این معضل نقطهویژه، مارکس توانست به 

تئوری شناخت، سپهر نوینی در فضای زندگی اجتماعی انسان بگشاید که نه علم 

انداز ی مارکس هم چشماست، نه فلسفه و نه ایدئولوژی. اما از آنجائی که در اندیشه

 نقد، یعنی جدید، سپهر این ندیدن لذا …ینیت وشود و هم تأکید بر عمشاهده می

 با افراد این که جائی تا نموده، مشکل افراد از برخی برای را مارکس نظرات بررسی

 یا علمی یا فلسفی را او یاندیشه مارکس، ینظریه در آمده مسائل از یکی بر تکیه

اخت تا این سطح دند. تدوین نقد و ترفیع تئوری شنخوان شهریآرمان یا و ایدئولوژی

ای جدید را مبنا قرار داد که در آن عنوان سپهری نوین در شناخت انسان شالودهبه

ی مخلوق معرفی شد. بدین مثابهعنوان خالق و هم بهانسان برای اولین بار هم به 

عطفی است که  خاطر گسستِ شناختیِ مارکس از شناخت بورژوائی توسط نقد، نقطه
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ی که نظریهی او مبدل کرد، جائیهای مهم در نظریهی از جنبهاین گسست را به یک

 انتقادی توانست متولد شود.

ویژه در تزهایش راجع به فویرباخ، از پراتیک هایش، بهمارکس در بررسی

عنوان هستی اجتماعی، نقطه را بهی انسانی سخن راند و آنی عینیت ویژهمثابهبه

ی ش، یعنی عینیت ویژهمارکس ضمن تحقیقا عزیمت در شناخت انسان قرار داد.

ی )مثالً یافته)مثاًل سرمایه( و یا پیکر یافتههای عینیتپراتیک، مثالً کار را از پراتیک

های ی تحقیقاتش و تدقیق پیکریافتگی پراتیککاال( بشری مشخص کرد و در ادامه

اصل شود، ره برد و ها حتواند توسط این گونه پیکریافتگیبشری به انتزاعی که می

را ایدئولوژی نامید. اما چگونه؟ با روشن کردن تمایز نظراتش با نظریه تقابل کانتی آن

ی تقابل کانتی به معنای دو چیز خارج از هم که نسبت و نظریه تناقض هگلی. نظریه

قول مارکس جائی ی آبِ خارج از دریا که بهدیگر متضاد نیستند، مثل قطرهیک به

ها ممکن نیست و یا مثاًل که چون میانجی ندارد، امکان وساطت میان آن است

ی هگل که در فصل دیکتاتوری پرولتاریا ی مدنی در نظریهی بین شاه و جامعهرابطه

 آن خواهم پرداخت.به 

ی آب در دریا ی تضاد هگل بررسی چیزی در یک پروسه است، مانند قطرهنظریه

شناسی لحاظ شناختهی در نامتناهی. سئوال مارکس که بهقول خود هگل متناو یا به

وجود آید که دو تواند و یا ممکن است بهکننده شد، این بود که چه حالتی میتعیین

دیگر بازهم بتوانند با هم امکان وساطت پیدا یکعنصر ضد و یا متقابل نسبت به 

محمول از یک موضوع  کنند؟ و خودش پاسخ داد وقتی که این دو عنصر متقابل دو

دیگر ارتباط برقرار کنند. واحد باشند، و یا دو موضوع که توسط محمول واحدی با یک

تواند بین عنوان محمول میکه انسان بهمانند، زن انسان است. مرد انسان است. جائی

آن دو موضوع ارتباط برقرار سازد. سپس مارکس این پرسش را مطرح نمود که دو 

اند، آیا در شکل دیگر وساطت شدهکه توسط مفهومی واحد با هم عنصر متقابل
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عنوان مثال، مفهوم انسان که هم شامل زن شان با هم تناقض دارند یا خیر؟ بهوجودی

ای هستند؟ در واقعیت یا شان دارای چه مشخصهشود و هم مرد، در شکل وجودیمی

تواند با خودش متضاد باشد و نمیزن است و یا مرد؛ یعنی با تعیّن یافتن مفهوم، دیگر 

 کند.رو با خود تضاد دیالکتیکی را حمل نمیاز این

رسد که مارکس در این مورد پیرو نظریه تقابل نظر میدر نگاه نخست چنین به

کانتی است که مدعی بود در واقعیت تقابل وجود ندارد و تناقض تنها در مفهوم پیدا 

تواند در توان دریافت که تناقض میارکس مینظرات م شود. ولی با عطف بهمی

سر دیگر انتزاعی بیش واقعیت نیز موجود باشد، زمانی که یک طرفِ تقابل نسبت به 

دیگر بیان وقتی که دو عنصر متقابل از یک چیز نبوده، بلکه یکی انتزاعی نباشد. به 

نهادی کرده  خود مادیت بخشیده و خود رااست که از وجود دیگری بیرون آمده و به

ها برداشتی داشتند ولی با انتزاع قدرت ها از آتش و باران و قدرت آناست. مثالً انسان

شان، خدایانِ آتش درون مناسبات از آتش و باران و وارد نمودن این انتزاع از قدرت به

شکلی که این انتزاعات پیکریافته با کیفیت و کمیت جدیدی و باران را ساختند، به

بندی و تعیین نمایند، ناسبات آنان شدند و توانستند روابط میان آنان را مفصلوارد م

واقعیت این که مارکس آن را ایدئولوژی نامید. مارکس خاطرنشان ساخت که اگر به

نظر دیگر سخن به ها غلبه کنیم. بهتوانیم بر آنانتزاعات پیکریافته آگاهی یابیم، می

ی روابط اجتماعی است که تصوری از یافتهاعی و استقاللمارکس، ایدئولوژی بیان انتز

دهد، بلکه با انتزاع از این تصورات، طرحی از مناسبات دست نمیروابط اجتماعی به

ی روابط اجتماعی کنندهگذارد که خود آن طرح تعیینپا میاجتماعی را پیش

ارد و هستی آن شود. حکم ارزشی در ایدئولوژی تنها در باور مخاطبان وجود دمی

که بتوانند قانون گونه احکام ارزشی برای آنباور یافتن افراد است. این حکم متکی به

گرای روابط اخالقی، اجتماعی، حقوقی و یا سیاسی شوند، باید خودشان تعین

اجتماعی شوند. لذا باید خودشان را مستقل نموده تا خود، موضوع خودشان واقع 
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شرح آن خواهم ی خوبی از این پیکریافتگی است که بعداً بهشوند. قانون ارزش نمونه

کنم احکام و موضوعات طرح شده در باال را پرداخت. اما اینجا با مثال چادر سعی می

طور آشکار گر سلطه مرد بر زن است که بهتر نمایم. چادر در واقع نشانقابل فهم

دنبال خواهد داشت. لذا را به تواند این سلطه اِعمال شود، زیرا مقاومت زناننمی

شود و با برگشت موضوعی در جامعه چون شأن، آبرو و حیثیت فامیلی انتزاع می

دهد. این دوش زنان در فامیل قرار می جامعه این مسئولیت را عمدتاً بهمجددش به

رو گذارد و از اینعهده زن میانتزاع از طرفی با واالیش مسئولیت، حیثیت فامیل را به

گردد و با این دفاع از آن آماده میزن در خود این احساس مسئولیت را پذیرفته و به

زند و مانع عمل شناخت زن را از سلطه مرد که عامل اساسی چادر بود، واپس می

که تمام خاطر آنشود. اما در جامعه به آگاهی واقعی او از دلیل استفاده از چادر می

شان گردد تا باید دو شاخص اجتماعی وارد مناسباتکنند، میاین عمل اقدام  زنان به

 مراوده در جامعه را دچار بحران نسازد.

های زنان جامعه را در رابطه با چادر، یکم: منش اجتماعی؛ عاملی که توانمندی

ی آنان نباشد تا گیری آگاهانهی تصمیمبخشد تا رفتارشان بر شالودهسان شکل میآن

الگوی دیگر و یا سرکشی در برابر الگوی موجود در اجتماع را نداشته  امکان گزینش از

شمارند تا از فعالیت باشند. بنابراین زنان در تنگنای ناگزیری، این الگو را مناسب می

دیگر سخن این نقشِ منش های فرهنگ جامعه خرسند شوند. بههمساز با نیازمندی

ی رتباط با چادر در چارچوب جامعههای زنان را در ااجتماعی است که توانمندی

 اندازد.جریان میریزد و بهقصد تداوم و کارکرد آن قالب میاسالمی به

های وازنش است که در مورد دوم: ناخودآگاه اجتماعی؛ که منظور از آن حوزه

ی اسالمی با ی اسالمی مشترک است. لذا اگر قرار باشد یک جامعهزنان در جامعه

آمیز داشته باشد، زنان مسلمان آن جامعه عملکردی موفقیت تضادهای خاص خود

دیگر بیان ی مرد، آگاهی یابند. بهنباید از این عنصر وازنش مشترک، یعنی سلطه
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ی علل آن یابد اما اطالعی در بارهش فعلیت میاایدئولوژی چادر در پراتیک مخاطبان

دهد که چه بلکه تنها نشان می کند،را تعیین نمیدهد؛ یعنی چیستی آندست نمیبه

گر سلطه در حکم اعمالی قابل قبول هستند. عماًل همین اعمال قابل قبول نشان

سازد. تعیین سرشت سلطه در حکم ایدئولوژیکی است که این اعمال را قابل قبول می

ی فرد با روابط و شرایطی است که این حکم بیان ایدئولوژی ناشی از انقطاع رابطه

ی آن است. بنابراین ایدئولوژی تصور از چیزی نیست، بلکه ی و استقالل یافتهانتزاع

رو موضوعی مستقل از او گیرد و از اینتصور چیزی است که در برابر فرد قرار می

آن مراجعه کند. ایدئولوژی درواقع فعالیت یافتنِ همان حکمی وجود ندارد تا فرد به 

صورت کند که احکامش را بهاما سعی میاست که ایدئولوزی در آن هستی دارد 

کند، سر میاحکام علمی )یعنی تصور از چیزی( جلوه دهد. زن مسلمانی که چادر به 

که باوری را پذیرفته که آن باور کند که آگاه است، حال آنکند فکر میچون عمل می

او دوسیده  توسط روابط اجتماعی ایجادشده و در احکام ارزشی )آبرو، شأن فامیل( به

ای را بین زنان کند، که مبارزهی مرد را الپوشانی میاند. این باور نه تنها سلطهشده

زند تا مردان خارج از این مبارزه، از حجاب در جامعه دامن میباحجاب و بی

 (۳شان بر زنان سود برند. )سلطه

 افتهیکریانتزاع پ

عینی )ابژکتیو( محسوب  نظرات مارکس که برای او پراتیک امریبا توجه به

دانست، لذا او ایدئولوژی که ایدئولوژی را او عینیت پیکریافته میدلیل آنشد و به می

داد. حال مالحظه کنیم که ی امری عینی )ابژکتیو( مورد بررسی قرار میمثابهرا به

 گوید.هم از نظرگاه مارکس چه میاستاد در مورد ایدئولوژی، آن

( در ۳71تا  ۳6۹ی ایدئولوژی را از قول مارکس )از صفحه بارهاستاد سه معنا در

 کند:شرح زیر نقل میکتاب خود به
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ی حاکم است های نادرست طبقهایدئولوژی نظام پندارها و اندیشه»معنای اول: 

ی حاکم ابزار تولید فکری و معنوی را هم افزون بر که طبقهخاطر اینکه درست به

اختیار و زیر نظارت خود دارد، در سطوح وسیع جامعه پذیرفته ابزار تولید مادی در 

ی سیاسی و اجتماعی طبقه کار حفظ هژمونی، یعنی سلطهشوند. ایدئولوژی بهمی

 حقیقت، متضاد رواین از …دهدمی جلوه باژگونه را! حقیقت ایدئولوژی …آیدحاکم می

همین پدیده است. بهی راستین، شناخت درست و دقیق از دانائ اجتماعی، واقعیت

اند. این معنای مشهوری است که را آگاهی کاذب خواندهدلیل مارکس و انگلس آن

« ایدئولوژی آلمانی»طور خاص در کتاب ی ایدئولوژی بخشید و بهواژهمارکس به

 کند.همین مسائل را بار دیگر تکرار می ۳77استاد در صفحه « توضیح داد.

های ها و مقالهمارکس پیش کشید در برخی از نامهایدئولوژی که »معنای دوم: 

ی اجتماعی های منسجم هر طبقهمارکس آمده، ایدئولوژی نظام باورها و اندیشه

 شکل ترینجامع که گفت سخن دارانسرمایه برابر در کارگران ایدئولوژی از و …است

 «.خواند بینی جهان توانمی راآن

کار نرفته است، های مارکس به ی در نوشتهکه جز در موارد معدود»معنای سوم: 

ها در جامعه معرفی شمول تولید باورها و دانائیایدئولوژی را فراشد همگانی و جهان

ی مارکس آمده، فاقد منش طبقاتی کند. این معنا تا آنجا که در چند نوشتهمی

 «شود.ی حاکم برجسته میهای طبقهنیست، بل برتری دیدگاه

نظر کنیم و هژمونی را با سلطه مغشوش این سه معنا فعالً صرف اگر از تعاریف

سیاسی یکسان نگیریم، درواقع استاد در هر سه معنائی که از قول مارکس راجع به 

که کند، حال آنایدئولوژی آورده، شکلی از شعور اجتماعی )سوبژکتیو( را تداعی می

شد که در روند مقاله در میدانیم ایدئولوژی از نظر مارکس امری عینی محسوب می

کاویم. بنابراین، این مسئله از دو حال خارج تر میرا بیشارتباط با مفاهیم دیگر آن

دارد که ایدئولوژی از نظر مارکس امری است عینی، لذا باید نیست یا استاد اذعان می
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ی عینی خود را از نو بنویسد و یا معتقد است که مارکس ایدئولوژی را امر استاد کتاب

را اثبات نماید؛ نظر استاد غلط است که بایستی غلط بودن آندانسته است، که بهمی

خود را از نو بنویسد که چرا مارکس امری ذهنی را عینی  بار او بازهم کتابیعنی این

زعم استاد تأویل در کتاب او است، که دقیقاً جای چنین تفسیر و یا بهبرآورد کرده

 غایب است.

که مارکس در کدام اثر خود از ماند: یکم آندو سئوال از استاد باقی میاما 

داران سخن گفته است؟ ادعائی دروغ که استاد ایدئولوژی کارگران در برابر سرمایه

ترین شکل ایدئولوژی، دهد. دوم، در کجا از نظر مارکس جامعمارکس نسبت میبه

 بینی ارزیابی شده است؟جهان

پردازم که بینی میتعریف جهان از ایدئولوژی را آوردم و حال به در قبل تعریفی

های مختلف علمی، ی نظام باورهای فرد که منابع آن گفتمانست از مجموعهعبارت ا

فلسفی، اقتصادی، هنری و ایدئولوژیک هستند و در این مجموعه لزوماً گفتمان 

توان ود که با این تعریف نمیشراحتی دیده میایدئولوژیک نقش مسلط را ندارد. به

شرح آن خواهم پرداخت. ترین شکل از ایدئولوژی خواند که بعداً بهبینی را جامعجهان

برد و گانی چون گرامشی، آلتوسر و پوالنزاس نام میاستاد در کتاب خود از فرهیخته

ما در های مارکس ابتدائی است ای ایدئولوژی در نوشتهکند که بحث در بارهادعا می

توان دید. اما دقیقاً این گرامشی بود که آثار این نویسندگان پیشرفت این بحث را می

چنین از عنوان عینیت و نه ذهنیت برآورد کرد. همبرخالف نظر استاد، ایدئولوژی را به

نظر او ایدئولوژی علم نیست و با ( که به۳۸۳کند )همانجا، صفحه آلتوسر نقل می

نام ماکس آدلر )همانجا، صفحه چنین از فردی بهندارد. استاد همآگاهی سر و کار 

سازد که چرا نظرات کند که، ایدئولوژی خود عینیت است و روشن نمی( نقل می۳۳۴

این افراد را که دیگر مانند نظر مارکس ابتدائی نیستند، در رابطه با عینیت ایدئولوژی 

یه مارکس ابتدائی باشد و یا نباشد، آنچه تفاوت که نظرمورد توجه قرار نداده است. بی
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کند و استاد راحت نظریه او روشن است، مارکس ایدئولوژی را امری عینی برآورد می

ی ی ابتدائی مارکس در بارهکنیم که نظریهکند. اما مالحظه میرا ذهنی محسوب می

سم برای هموار کردن راه سوسیالیی»گونه است. مارکس نوشت که ایدئولوژی چه

تواند تحول تاریخی و واقعی انتقادی و ماتریالیستی، یعنی تنها سوسیالیسمی که می

« تولید اجتماعی را آگاهانه گرداند، گسست قطعی از اقتصاد ایدئولوژیک ضروری است

شرح آن خواهم و مارکس این گسست را در تئوری ارزش که در جای خود به 

 پرداخت، اثبات نمود.

دهد که او معتقد بود بایستی مبنای قول مارکس شرح می بار دیگر استاد از

راز و رمز این مبنا بحث به  هرچیز را در واقعیت مادی جست و بدون توجه به

پردازانه پرانتز باز پردازانه تبدیل خواهد شد و استاد در برابر راز و رمز خیالخیال

 (.۳۸6صفحه  )همانجا،« عنوان دیگری برای ایدئولوژی»نویسد: کرده، می

خواند و « آگاهی ناراست»در معنای اول از ایدئولوژی استاد آن را از قول مارکس 

آگاهی »خواند، معنای نظریه مارکس که ایدئولوژی را امری عینی میحال با توجه به

طور که مثالً ی ایدئولوژی روشن باشد که از نظر او، همانبایستی درباره« ناراست

رده است، ایدئولوژی اصالً آگاهی نیست، گرچه خودش را در گرامشی نیز اظهار ک

همان دو معیار نقل شده در مقدمه که زند. حال استاد با توجه بهشکل آگاهی جا می

آن  جنگ این واژه که اکنون کاماًل معنایحقیقتی وجود ندارد و یک تأویل نداریم، به

 پس ما …دهدتشخیص می چه کسی ناراست بودن را»پرسد رود و میروشن است می

 شود دانسته باید تأویل هر آیا هستند گراپنهان هاتأویل تمامی که ایمدانسته نیچه از

 ایدئولوژیک انسان فهم آیا است تأویل همان فهم که ایمدانسته هایدگر از پس که

ه استاد تنها در چند جمله ک باورنکردنی و است عجیب(. ۳77 صفحه همانجا،) «است

گیرد. استاد، مارکس را ادعاهایش را حداقل در مورد حقیقت و تأویل نادیده میتمامی 

های قطعی که گویا اجماع همگان را دنبال حکم گرا خواند و حال دائمًا و بهمطلق
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گرا هستند، ها پنهاندنبال هم دارد، پشت سرهم ردیف کرده است که تمامی تأویلبه

یک حقیقت و یک تأویل روبرو هستیم و یا فهم  که اگر حرف او را بپذیریم، ما با

شویم. لذا استاد با همان تأویل است که باز هم با یک تأویل و یک حقیقت روبرو می

گیرد. اما اصول خودش که حقیقتی وجود ندارد و یک تأویل نداریم، در تضاد قرار می

نیچه گفت یک آورم تا خالف نظر استاد را روشن کنم. تنها یک سخن از نیچه را می

خاطر درستی آن نیست، بلکه در جستجوی قدرت است که ی واقعیت بهاظهار در باره

گرا نیست، زیرا او ی نیچه پنهانرا ترجمه کنیم دقیقاً این گفتهزبان استاد آناگر به

ها با خبر نبود، مخدوش که از مفاهیم آنعلت آنعمالً علم اجتماعی و ایدئولوژی را به

توانیم از یک تأویل که اجماع توانیم سئوال کنیم که چرا نمیچنین میاست. همکرده 

همگان را ایجاب نماید، سخن بگوئیم؟ مثال معروف آن؛ انسان، حیوان ناطق است، که 

کند. انیشتن لحاظ منطقی تضمین میحداقل در سطح توصیف، اجماع همگان را به

رود، امری انتزاعی و واقعی؛ ولی تبدیل نمی در علم فیزیک ثابت کرد که انرژی از بین

تفاوت است که دیگر امری نسبی است. در مورد جهان جانداران، بییکها به انرژی

ی که رابطهمهره، گیاه یا جانور، زمانیدار، یا بیتک سلولی باشد یا پرسلولی، مهره

پایان جود بهارگانیک بین دفع و جذب در هر موجود زنده قطع شود، زندگی آن مو

چنین در ارتباط با جامعه گرا هم نیست. همرسد؛ یعنی باز هم یک تأویل که پنهانمی

ی انسانی را در نظر گرفت، توان هیچ جامعهدیگر که نمیها با یکو مناسبات انسان

 که بین افراد شیوه تولیدی وجود نداشته باشد.

گر دشواری اهی ناراست نمایشمفهوم آگ»نویسد: ی بحث خود میاستاد در ادامه

سرعت مالک تشخیص راست از ناراست، حقیقت از روش کار مارکس است، زیرا به

داند حقیقت کشد. مارکس متافیزیسین بود؛ یعنی مدعی بود که میدروغ را پیش می

ترین ضعف مفهوم ایدئولوژی کجا و در جانب کدام نیرو در پیکار طبقاتی است. بزرگ

مارکس و انگلس این است که در برابر آگاهی ناراست، از آگاهی راست  هایدر نوشته
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)همانجا، صفحه « دانند کدام آگاهی راست و درست است.دهند. انگار که میخبر می

دهد که این گفته کدام مرجع تشخیص می»کند گیری می( و سرآخر نتیجه۳7۹

گری که ( معیار روشن۳7۸حه )همانجا، صف« ها.زیان آن سود کارگران است و یا بهبه

چنین او را در مالحظه با نظرات تأویل تغییر نام یافته، اینتوسط استاد حال به 

باید بپذیریم که حقیقت که سرانجام میرساند، جانیگرائی کُشنده میدیگران به نسبی

ا در که چنین نظری رتوان توضیح داد، حال آنخواست افراد میرا امری ذهنی و بنا به

گرا هستند و فهم جهان تأویل ها که پنهانمورد خودش حداقل در دو موردِ تأویل

ها را است، مراعات نکرده است. تمایزی که مارکس بین علم و ایدئولوژی قائل شد، آن

ی ی تمایزگذاری میان دو نظام فکری، یا دو دستگاه ذهنی و یا دو مجموعهنه از زاویه

ی بین علم و بخشی از واقعیت بود که تفکیک کرد. مارکس دیسکورس، بلکه از زاویه

هم از نوع ناراست آن در برابر حقیقت راست قرار عنوان آگاهی، آنایدئولوژی را به

نداد، بلکه ایدئولوژی را چون جزء پیوسته و تنیده در واقعیت برمال کرد که در 

ها، و در اجتماعی انسان ی ساختاری تنیده در روابطمثابهداری بهی سرمایهجامعه

شود. این روابط تولید اجتماعی نمودار میها به چون آگاهی آنذهن عاملین تولید هم

شناسانه بین دو دیسکورس نیست، بلکه بنیادگذار نوع برداشت معیار شناخت

ی انتزاع مثابهدیسکوریسی است که همانا چون علم و نقد جزئی از واقعیت، به

( بنابراین ۴یعنی نقد اقتصاد سیاسی که علم اجتماعی است. ) پیکریافته است؛

ی معین با ساختار معین مفهوم حقیقت خود اصل پراتیکی است که در رابطه با سوژه

های معین اجتماعی ـ تاریخی و وارگیگردد. حقیقت باید در پراتیک، قانونمی

د کند تا بتواند در شرایط چنان تجریدیگر آنی این ساختارها را با یکچنین رابطههم

پذیرندگی واقعیت را ترین شیوه شکلترین راستای ساختار و یا محتملمعین عمومی

که ناشی از کارکرد نیروهای معین اجتماعی ـ تاریخی هستند را برنما سازد )اصل 

جوئی پذیرندگی روشن نماید )اصل ستیزهگری( تا جانب خودش را در این شکلروشن
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ترین نتایجی گانهی مارکس اگر تاریخ را بر اساس همگفته ث تحزب(. بهو در عمل بح

گاه حقایق اند، قبول نمائیم، آنی تاریخی زندگی انتزاع شدهی تجربهکه از مشاهده

ی مطلق هگل، انسان نوعی فویرباخ( همگی اعتبارشان را از دست ابدی )خدا، ایده

دیگر شود. بهاعتبار عام پیدا کند، زمینی میترین معیار، اگر گانهدهند و این هممی

ی اقتدار اصول کلی آن تا زمانی مشروعیت دارد که قادر باشد هر سخن، حوزه

که ی نوین و شکل پذیرفتن را برحسب این اصول شرح دهد و هر زمانیمسئله

پذیرندگی نوین واقعیت اجتماعی ـ تاریخی دگرگون ترین نتایج، خود در شکلگانههم

ما یاری رسد و پراتیک خودزاینده بهپایان میگاه میدان اعتبار آن نیز بهشود، آن

رو زمانی قادریم ترین نتایج اقدام نمائیم. از اینگانهتبیین هم رساند که بار دیگر بهمی

وارگی در واقعیت ساختار و پراتیک را درست بدانیم که متضمن دو ویژگی باشد؛ قانون

ی مجردترین رابطه، امکان بازسازی یک واقعیت مشخص و مثابهکه بهنخست: آن

ی تغییر در آن چیست و معین را فراهم آورد و نشان دهد که راستای عمومی و بالقوه

 باید باشد.چه می

که جایگاه خود را در آن تعریف عمومی و نقش خود را در تغییر نیز برنما دوم: آن

ی سوژه در ساختار بودن حقیقت ناشی از مداخلهرو تقریبی یا نسبی سازد. از این

ی بین تئوری و پراتیک در بخشد. این تقریب فاصلهاست که این تعریف را مادیت می

 ی تقریب آن، تنها کنشی شناختی بهعلوم اجتماعی ـ تاریخی است و کاستن از درجه

وم سوژه است، معنای نگرورزانه نیست، بلکه حاصل کارکرد سوژه در ساختار و نقد مدا

ریشگی سوژه و ساختار، هم نقد واقعیت است و هم نقد خود. ی همواسطهنقدی که به

خصلت تقریبی حقیقت تأکید کنیم و نشان ندهیم که این در نتیجه اگر صرفاً به

ی مطلق هگل توانیم ممیزی اساسی در جدائی از مثالً ایدهتقریب حاصلِ چیست، نمی

ی ست آوریم. لذا این سرشت کاربردی در عمل، در بردارندهو حقیقت کامل لنینی بد

ی شمول خود عینیت یابد وهم تواند هم در حوزهپذیری است که میکارایی و عینیت
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ی منطق ویژه»ی مارکس تغییر موضوع برآید. از این معیار است که بر اساس نظریهبه

هم را برجسته کرد، آن «تاریخیت»توان یک ویژگی دیگر، یعنی می« هر موضوع ویژه

است که پذیری ساخته شدهکه بر مبنای معیار کارآئی و عینیت با محتوای نوین

های توان از آن در تبیین معیار تئوری و حقیقت سود برد. کارکرد عقل در بحثمی

ی عنوان تنها معیار حقیقت آن بود که ثابت نمود خودِ حقیقت، نتیجهمارکس به

کند، بدون که کلیت موضوعات علوم اجتماعی را نسبی مید زمانیپراتیک است. استا

گری بورژوائی در تضاد که درجه نسبی بودن را شرح دهد، در عمل خودش با روشنآن

دلیل به ذهنی کردن ای بیگونهشناسی بهسو در شناختگیرد، زیرا از یکقرار می

ها در جستجوی آن« بار عینیِاعت»کند و با لطمه زدن به ها در علوم میل میتئوری

کند. از سوی دیگر چون حل خودش که هیچ چیز واقعی وجود ندارد، حرکت میراه

است، باید پرسیده شود که  امکان داوری نهائی اصوالً متناقض با اصل داوری شناخت

ای از علم که توان این تناقض را حل کرد؟ تنها از طریق تعریف تازهگونه میچه

جای تکیه یه بر عینیت ترافرازنده بر عینیت پراتیکی استوار باشد؛ یعنی بهجای تکبه

 بر انتزاع عینیت مادی، تکیه بر عینیت پراتیک مشخص. در علوم اجتماعی، تئوری به

پردازد و خود تئوری در نتیجه حاصل پراتیک، چون پراتیک مشخص و معین می

ای ترافرازنده از دسترس خود دور گونهکارکرد سوژه در پراتیک است که پراتیک را به

هم دارای کنش متقابل، تأثیر و تأثر کند. بنابراین تئوری و پراتیک نسبت بهنمی

متقابل و پیوند متقابل هستند و معیار درست بودن تئوری عالوه بر کارآئی و 

 چنین فرآیند استدالل نیز هست.یابی و تکرارپذیری در ساختار، همعینیت

را در سطوح شود، بلکه باید آنحت تئوری از پراتیک بالواسطه نتیجه نمیلذا ص

ی چه سوژه دربارهکارکرد تئوری )یعنی آن دیگر نیز بازشناخت. اکنون با توجه به

گر و تغییردهنده درنظر تواند عامل شناسا، تفسیرکننده، مداخلهگوید( میهستی می

های اجتماعی خالصه رفرم تغییر را به گری سطحکه تئوری روشنگرفته شود، جائی
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زند. لیکن در عمل در کند و از قبول تغییر بنیادی در مناسبات تولیدی تن میمی

، در آن موضوع مادیت علوم اجتماعی ـ تاریخی داوری تئوری در رابطه با موضوعش

وع قبلی دهد که دیگر موضنوعی تغییر میآید و گاهی بهتغییر آن برمییابد و بهمی

ی معیارها را از همان شرایط توان همهنیست. بنابراین در تحلیل شرایط مشخص نمی

ی عناصر یک روش را از همان انتزاع کرد و یا در تحلیل یک پدیده معین همه

ما یاری  مارکسی به« نقد منفی و نقد مثبت»وضعیت بیرون آورد. در این جاست که 

 تقدیرگرائی، ساختارگرائی و غیره نگردیم. گرائی،رساند تا دچار تاریخیمی

گرائی متذکر شد که بورژوازی با استفاده از دکترین آدورنو در ارتباط با نسبی

ی عمل پوشاند و از اش جامهمنافع مادی ـ طبقاتیسو به خواهد از یکگرائی مینسبی

ینی بورژوازی ـ اجتماعی خنثی سازد. بدبلحاظ سیاسیجانب دیگر، رقبای خود را به

تضاد مبانی تئوری و ش بهای بدبینیآزادی و برابری حقوق شهروندان نتیجه به

داری و نظام ی تولید سرمایهش، شیوهاپراتیک است، زیرا تحقق اصول تئوری

کشاند. این برداشت عامیانه از ماتریالیسم، در عمل بست میبناش را به طبقاتی

چالش با تفکر روی ها را، مختل کرده و چون بهز آندریافت تجربیات و شناخت ا

گرائی از جهتی شناخت را نسبی و از سوی ماند. نسبیآورد، ضرورتاً مجرد باقی میمی

که در قبل آمد، تنها کند. اما نسبی بودن چناندیگر تصادفی و سوبژکتیو قلمداد می

باشد. هرگاه آگاهی در زمانی قابل طرح است که شناختی متعهدکننده، ایجاد نشده

ارزیابی گذارد، تصادف را در حول واقعیت یا تقلب بهابژه دخول کند و ادعای مفهوم آن

تواند گرائی نمیشود. لذا نسبیبودنِ شناخت برکنار میچون نسبییا سوبژکتیو نیز هم

انتقاد گرا شناخت خود را ابژکتیو و غیرقابل مورد تأئید قرار گیرد. از جانب دیگر نسبی

ی استاد در مورد تأویل از نظرگاه نیچه و نظرات ابراز شدهپندارد، )توجه شود بهمی

داران این نظریه پیش از شناخت تعیین که واکنش طرفهایدگر( از این فراتر آن

رسند و تحلیل چنین شناختی حاصل طرح مسئله میها از نتیجه به شود، زیرا آنمی
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نماید که برای فرم ظاهری در جامعه خودش را محدود میفردگرائی است که تنها به

تداوم نظام طبقاتی بسیار ضروری است، زیرا موانع بزرگی را در برابر رقبای خود قرار 

دلیل ثانوی کردن واقعیت، در نهایت روی به گرائی بهدهد. روشن است که نسبیمی

معیار راست از ناراست خود ( استاد فرموده بود که پیش کشیدن ۵«. )آوردارتجاع می

کند که هر جسمی بودن مارکس است. اما حتماً استاد اعتراف میگر متافیزیسینبیان

کند تر از هوا باشد اگر در ارتفاعی قرار گیرد و رها شود به زمین سقوط میکه سنگین

حریم مالکیت خصوصی تجاوز کند، با چند ضربه شالق و ی کنونی اگر بهو در جامعه

خواهد این حقیقت پیمشت و لگد و یا چند صباحی آب خنک خوردن در زندان به  یا

باره سازند. استاد اما یکها همگی معیارهای راست از ناراست را روشن میبرد که این

انگیزد. دهد که تعجب انسان را بر میی قطعی دیگری در مورد ایدئولوژی مینظریه

اشتی جزمی از جهان و مناسبات انسانی است که در ایدئولوژی برد»نویسند: استاد می

 میان درونی پیوند قطع با ایدئولوژی زیرا …مقابل خرد و علم قرار گرفته است

 شدنی باطل یا و اثبات که جزمی هایحکمبه کردنتکیه و اجتماعی هایواقعیت

 رو راه خشونت و کارهاید، دنبالههستن غیرعلمی و متافیزیکی زیرا نیستند،

ی امری مثابه(. بار دیگر ایدئولوژی به۳60)همانجا، صفحه « اندغیردمکراتیک

معیارهایی که استاد در تقابل با مارکس قرار سوبژکتیو ارزیابی شده است. اما اگر به 

جزمی بودن ایدئولوژی داد مراجعه کنیم، بایستی از او بپرسیم که با کدام معیار او به 

ئل شده است؟ با کدام معیار اثبات کرده است که ایدئولوژی در مقابل خرد و علم نا

کند که اثبات آن در واقع بیان های اجتماعی را قطع میپیوند درونی میان واقعیت

گونه مصداق حال استاد شود که نظریه آدورنو چهخود حقیقت است. مالحظه می

رد، خودش را فرض خود نگیچیز را پیشتئوری که هیچ»که گفته بود است، جائی

مورد احکام قطعی استاد را بایستی ابژکتیو و راست و در این« گیردفرض میپیش

انگلس »نویسد: انگیز میبرآورد کرد. استاد بار دیگر با ادعای جدیدی و مجدداً تعجب
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نوشت که ماتریالیسم هیچ نیست مگر پژوهش جهان واقعی. اما مگر جز این است که 

گر آفریده است. اگر پژوهش جهان های پژوهشفرضت را پیشمعناهای جهان و واقعی

توان صرفاً از که باید، پژوهش واقعیت تاریخی باشد، دیگر نمیواقعی، چنان

های اندازیجهان نگریست. منش تاریخی ناگزیر طرحباورانه بهاندازی مادهچشم

همانجا، صفحه « )کشدشناسی و در یک کالم ذهن انسان را پیش میانسانی، فرجام

ساکن باید گفت که از نظر انگلس ماتریالیسم، تنها در پژوهش جهان (. ابتدا به ۳0۴

روند تکوین خود واقعیت مشخص و کارکرد شد، زیرا انگلس بهواقعی خالصه نمی

ها باور داشت. درواقع همان بحث قدیمی که دوتائی ذهن و عین را انسان در تغییر آن

در نیست فراتر از این دستگاه دوتائی برود و جایگاه پراتیک را کند، ولی قامطرح می

واقعیت این پدیده، یعنی پراتیک که بدون در این دستگاه دوتائی روشن کند، زیرا به 

آن استدالل ذهنیت سوژه و عینیت ابژه غیرممکن است، واقف نیست، زیرا استاد هنوز 

ی ، یعنی نقد آگاه نیست. نقطهیکی از اصول مارکسی گری است و بهدر بند روشن

گیرد و با های اجتماعی قرار میعزیمت استاد انسان منفردی است که در برابر معضل

ش را در درون های خود، گویا جهان واقعی را ساخته تا جایگاهفرضقرار دادن پیش

 که انسان در روند تکامل خود خط و آموزش را انکشاف داد، بدانآن توضیح دهد. این

جا آغاز کند. تقدم جهانِ تنیده شده در معنا نیست که هر کودکی بار دیگر از همان

گذارد امری نیست هر فردی که پای در راه مبارزه برای تغییر جهان میمقوالت، به 

گاه انتخاب دلخواه او وابسته باشد، اگر آگاهانه در برابر این وضع قرار نگیرد، آنکه به 

شکل خواهد گرفت  ی مفاهیم ایدئولوژیکیوسیلهاش بهنه، آگاهیآنکه بخواهد یا بی

شود که انسان ها را دارد. تمامی بحث در این امر خالصه میکه قصد مبارزه با آن

اش را شروع کند اما سرآخر بایستی اثبات هائی بررسیفرضتواند با پیشمحقق، می

اند اجتماعی هستند، یا ایدئولوژی هائی در موضوعها، یا واقعیتفرضکند که این پیش

که بایستی افشا شوند و یا تخیالتی که موضوع واقعی ندارند که در جای دیگر مفصاًل 
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ها چه واقعی، چه ایدئولوژیکی و چه تخیلی، فرضآن خواهم پرداخت، اما پیش به

ی عینیت ویژه واسطهی بشری نیستند که بهیافتههای عینیتچیزی جز پراتیک

دهد: ها باید اثبات شود. استاد از قول مارکس شرح میاتیک راستی و یا ناراستی آنپر

ی اصل این نتیجه رسید که شرایط مادی زندگی علت و رانهمارکس به »

نام تاریخ. چون در تمامیتی بههستند، رهیافت ماتریالیستی به های تاریخیدگرگونی

دهد که او را به دوش فیلسوف قرار میبه گیرد و وظایفی را جای می« فلسفه تاریخ»

کننده، مسیر کلی تاریخ و مفاهیمی از این سوی تحلیل علت اصلی، نیروی تعیین

ی تاریخ گرفتار آمد و نتوانست کشاند. مارکس در بند منطق سخن فلسفهدست می

. این آن نگاهی انتقادی بیاندازد و خود را زندانی آن نکند چون نیچه از بیرون بههم

ی گرایانه و به گفتهدهد که او چگونه با نگرشی مطلقخوبی نشان میناتوانی او به 

کرد. مارکس نگاهی ی انسانی توجه میخودش علمی به تاریخ و جامعه

نام ( و از قول شخصی به ۳۴۵)همانجا، صفحه « شناسانه به تاریخ داشت.شناخت

شناسانه امروز مسائل دیگر نه شناخت»کند هایدن رایت در رد نظرات مارکس نقل می

نگاران گذشته را توصیف اند. شکل سخنی که بوسیله آن تاریخشناسانه شدهبلکه زبان

های اند؟ آنان تا چه حد تابع قانون و شیوهکنند، چیست؟ چگونه روایت کردهمی

است؟ با اند؟ عامل مسلط زبان تا چه حدی بر روایت آنان تأثیر داشتهگری بودهروایت

گری و روایت شده و قانون و توضیح شناسانه موضوع اصلی بیاناین چرخش زبان

« توان گفت که دیدگاه مارکس رسم روز نیست.رو میکار رفته است. از اینبه

آلیستی نهایت هم ایدهگرائی کُشنده که در عمل بی)همانجا( بار دیگر همان نسبی

آلیسم استعالئی و در عمل ده که در روش به ایدهگرائی فلج کننشده است. بله نسبی

آنها دخیل بندد تا بتواند کند، مجبور است به سیاسی، به پراگماتیسم مبتذل میل می

های واقعی و وجود که انسانجای آنگرائی بهش را وضع کند. نسبیتئوری شناخت

تصور هر نوع زبان و ها فرض بگیرد که بدون آناجتماعی یا تاریخ زندگی آنان را پیش
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شود، که در همین فصل در توضیح قانون ارزش، فیتیشیسم معنا میشناسی بیزبان

آلیسم استعالئی پناه کاالئی و گرایش نزولی نرخ سود بدان خواهم پرداخت، به ایده

گر هستی اجتماعی در که ثابت خواهم نمود که این مقوالت تماماً بیانبرد، جائیمی

این مقوالت واقعی مهر  شناسی مجبور است بهداری هستند و زبانیهی سرماجامعه

تأئید زند و نه بالعکس. نقدی که مارکس مطرح کرد مجبور بود فراتر از تبیین 

شناسی اگر بخواهد ی باالتری رساند که زبانی علم را به نقطهبورژوائی برود و پایه

 را تأئید کند.شناسی باقی بماند، باید آنزبان

را به جامعه نگاه کرد ولی آنبرخالف نظر استاد، مارکس از یک پایگاه بیرونی به

روایت ابرمرد رساند. اصل فراماندگار مانند نیچه مبدل نکرد که سرانجام او را به

جامعه نگریست ولی برخالف هگل چنین مارکس از یک پایگاه درون اجتماع بههم

ساخت. در حالت اول )بیرون از موضوع و نگرش به ماندگار مبدل نرا به اصل درونآن

اش را تعمیم جوئیگری را تأمین نمود و در حالت دوم، ستیزهجامعه( اصل روشن

اش را عنوان مثال در تمایز کانتی بین جوهر و پدیدار، مارکس تئوریبخشید. به

کند. میداری وابستگی درونی در ساختار سرمایهمتضمن شناخت و برنمایاندن آن به

سوی را اثبات کند؟ از طریق سخن گفتن و جانب گرفتن بهگونه توانست آناما چه

ی یکی از عوامل درگیر در این ساختار، یعنی پرولتاریا. مسئله این است که رابطه

طبقه کارگر هویت اجتماعی داند به تجریدی که مارکس متضمن وابستگی درونی می

ش بر وابستگی درونی نگرورزانه نبوده، بلکه رو نظارتندهد و از ایـ تاریخی معین می

را از تئوری کانتی که تفاوت توان آنی سوژه در ساختار است و نمیناشی از مداخله

میان یک تصور روشن از تصور ناروشن تنها منطقی است، به تنهائی استنتاج نمود، 

ارجی باشد که هم موضوع خود خقدر نسبت بهتواند آنزیرا تئوری مارکس نمی

گردد و هم واقعیت همواره از آن پیروی کند. لذا جانب استلزامش تنها دلیل آن 

سازد سوی عامل درونی، اصل عینی نظرگاه تاریخی مارکس را تأمین میگرفتن او به
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ماندگار تبدیل کند، که این اصل عینی را به اصلی درون)از درون جامعه(، بدون آن

نماید اش را نیز تأمین میگریجوئی علیه همان اصل جایگاه روشنکه با ستیزهجائی

)از بیرون جامعه(. بنابراین برخالف نظر استاد که از میان تمامی پیامبران جرجیس 

ی تقدس ماندگار به هالهعنوان پیامبر برونآورد تا او را بهنیچه را دائماً شاهد می

سئوال استاد کند، بلکه به تنها تأمین میبرکشاند، نظریه مارکس هر دو جهت را نه 

« هاسود کارگران است یا زیان آندهد که این گفته بهکدام مرجع تشخیص می»

ی او را از طریق انکشاف روشنگری و نقش نقد گرائی فلج کنندهدهد و نسبیپاسخ می

نه جای عقل مطلق هگل که حکمی نگرورزاکشاند. استاد در عمل بهبست میبنبه 

ی آورد. فراموش نشود که استاد در همان واگویهشناسی را میاست، حکم کلی زبان

گرا و تابع فلسفه تاریخ خواند ولی حاال خودش کلیت نقل شده از او، مارکس را مطلق

ی آدورنو کند. بار دیگر همان نظریهشناسی بررسی میمسائل تاریخی را در قالب زبان

ز طرفی شناخت خودش را ابژکتیو و غیرقابل انتقاد گرائی که ای نسبیدرباره

ای بر رو چنین تئوریکند. از اینپندارد و شناخت دیگران را تصادفی و دلخواه! میمی

 ی مطلق آن میل خواهد کرد.یک جانبه بودنش و سلطه

 ییکاال یارزش و بتوارگ یهینظر

داری، ی سرمایهبحث مارکس در سرمایه روشن کردن ایدئولوژی غالب در جامعه

نام گرفت که حال با توجه « نقد اقتصاد سیاسی»رو کتاب او یعنی ارزش است. از این

توانیم درک کنیم که مارکس در نقد این جامعه چه تعریف نقد و ایدئولوژی میبه

کرد. این تبلور روابط تولیدی در روند انکشاف خود میان افراد به منظوری را دنبال می

که شکل اجتماعی معینی انجامد، جائیل اجتماعی مناسب میان اشیاء میتبلور اشکا

توان تاریخ گردد و دقیقًا از آن زمان میشود و در آن تثبیت میدر شیئی بسته می
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صورتی گسسته از روابط تولیدی میان افراد، تعیین ی مادی معینی را بهپیدایش مقوله

 نمود.

ی ارزش مارکس نشان دهیم، این مقوله ریهاگر بخواهیم مقوله ارزش را در نظ

« عینی اجتماعی»و یا « شیئی اجتماعی»تنها برای اطالق کردن به چیزی است که 

ی شود. بنابراین هدف نظریهداری مربوط میی سرمایهدورهخوانیم که تنها بهمی

چنین تحلیل روابط مبادله بین اشیاء و همارزش مارکس کشف درک رایج محدود به

روابط بین کار و اشیاء نیست، بلکه بررسی روابط متقابل اشکال گوناگون کار در 

ی مبادله میان اشیاء یعنی محصوالت کار واسطهها است که روابط بهفرآیند توزیع آن

سخن دیگر کشف قوانین موازنه، تشخیص کار در پس نظم شود. بهبرقرار می

داری قانون ارزش نه از مشخصات اد سرمایهرو در اقتصبرابرسازی اشیاء است. از این

شود، زیرا داری، بلکه از خصوصیات اجتماعی آن ناشی میفنی اقتصاد کاالئی سرمایه

ای که دهد و تنها در شیوهمحصول کار شکل ارزش را نمیتوزیع کار اضافی همیشه به

گاه به ام گیرد، آنتوزیع کار نه مستقیماً توسط اجتماع، بلکه از طریق بازار مبادله انج

 بخشد.محصول کار، شکل ارزش می

که کار در دهد، بلکه از آنجائیمحصول ارزش نمینفسه بهدیگر بیان کار فیبه

محصول ارزش یابد، بهشکل اجتماعی معینی سازمان میداری بهی تولید سرمایهشیوه

دهندگان واحدهای عنوان سازمانکه برابری تولید کنندگان کاال بهدهد، جائیمی

داری، در روند مبادله، کاران روابط تولید سرمایهی پیمانمثابهاقتصادی منفرد و به

گردد، که در آن ها، یعنی ارزش، بیان میصورت برابری میان محصوالت کار آنبه

رو در است. بدینگر نوع معینی از روابط تولیدی میان افراد شدهارزش اشیاء بیان

گاه ارزش شود، آنداری، که در آن محصول کار دارای ارزش میایهی سرمجامعه

گر شکل اجتماعی معین یا کارکرد گر خاصیت محصول کار نبوده، بلکه نشاننمایان

ی رابط تولیدکنندگان عنوان حلقهشود که در آن محصول کار بهای میاجتماعی
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کنند. فراد، بدان عمل میعنوان یک واسطه یا حامل روابط تولیدی امجزای کاال، به

که بنابراین ارزش، مناسبات تولیدی میان تولید کنندگان مستقل کاالها است، جائی

خود گرفته که با توزیع کار اجتماعی پیوند دارد. این رابطه شکل خاصیت اشیاء را به

ر وارگیِ کار دی افراد است. شئوارهی دیگر سر و کار ما با روابط تولیدی شئگفتهبه

وارگی روابط تولید افراد وارگی است که ناگزیر بودن شئی بتترین نتیجهارزش، مهم

 دهد.داری توضیح میرا در اقتصاد سرمایه

ی ارزش کار و تجمع مادی کار در اشیائی که محصول کار مارکس کاشف نظریه

های اقتصادی صورت گرفته است و بندیی صورتهستند، نبود. این امر در همه

ی ارزش کار را. نظریهدهد و نه علت اقتصادی آنساس فنی ارزش را تشکیل میا

وارگی، یعنی نمایان شدن کار اجتماعی را در ارزش و اشیاء کشف کرد و مارکس، بت

کند، لذا شود که شکل ارزش اجتماعی را پیدا میکار در ارزش بدین معنا متبلور می

عنوان شکل اجتماعی ی مارکس ارزش را بهگردد. وقتشود و منعکس میکار بیان می

شد. او ی شکل اجتماعی معینی از کار تعیین میواسطهمحصول کار تلقی نمود که به

ی کار خود قرار داد. بنابراین شناختی ارزش را در سرلوحهی کیفی و جامعهجنبه

 گردد.صورت کار مجرد ظاهر می ارزش کیفیتاً و کمیتاً به

ر قصد دارد که ارزش را برابر با کار ضرورتاً اجتماعی جا زند و پذیتعریفی عامه

همانی کاملی بین کار و ارزش مقدار آن تقلیل دهد و با این عمل اینارزش را به 

ی ارزش مارکس را ملغا طریق نظریهرا فراتاریخی ارزیابی کند و بدینایجاد نماید تا آن

ظر مارکس برحسب شکل، ذات و مقدار شده اعالم کند. بنابراین ارزش را که از ن

یک کمیت صرف تقلیل خواند بهاست و مارکس کار را فقط ذات ارزش میتحلیل شده

ی محصول کار آغاز سو از تحلیل ارزش چون شکل تمام شدهدهد. مارکس از یک

ی تحلیل محتوای گنجیده در شکل معین، یعنی کار را کشف وسیلهکند و بهمی

مورد او شکل ارزش را به محتوای کار کارش را از ریکاردو که در این کند و تمایزمی
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سازد چرا این محتوا، شکل دهد و خاطرنشان میفروکاهی کرده بود، نشان می

گیرد. از سوی دیگر شکل ارزش را مورد بررسی قرارداده و خود میاجتماعی معینی به

داری، ی سرمایهرزش در جامعهنماید چرا اگردد و ثابت میاز محتوا به شکل برمی

گیرد، امری که برای اقتصاددانان کالسیک خود میشکل اجتماعی محصول کار را به

محتوا و برعکس در عمل روش  رسید. روش تحلیل از شکل بهنظر میامری بدیهی به

که دیالکتیک برای مارکس برخالف هگل دهد، جائیدیالکتیکی مارکس را نشان می

دیالکتیک محمل شدن بود، برای مارکس هم روشی برای شدن و هم که برای او 

ی ی ازمنهشمول و فراگیر در همهدرک آن معنا یافت. بدین خاطر دیالکتیک جهان

 تاریخی از دیدگاه مارکس مردود محسوب شد.

ی مارکس را که گاهی کار این روش دیالکتیکی تناقض ظاهری موجود در نظریه

کند، حل خواهد کرد. گاهی کار مجرد را محتوای ارزش فرض می اجتماعاً برابر شده و

شود که محتوای این شکل بدین سان که در تحلیل از شکل به محتوا پرسیده می

طور کلی تنها مبین کار اجتماعی صرف شده در آن چیست؟ روشن است این شکل به

ی تنها در شیوه دیگر سخن ارزش بیانگر برابرسازی اجتماعی کار است که نه است. به

های تولیدی نیز هستی داشت. لذا اگر از اشکال داری، بلکه در سایر شیوهتولید سرمایه

عنوان محتوای ها گذر کنیم، کار اجتماعی برابر شده را بهمحتوای آن تمام شده به

ی ما نه شکل تمام شده، بلکه خود محتوا، یعنی کار ارزش خواهیم یافت. اما اگر آغازه

باید مفهوم کار را در اقتصاد گیری دیگری خواهیم رسید. بنابراین مینتیجه، بهباشد

ای که بین این رابطهعنوان کار مجرد در نظر گیریم. حال مجبوریم بهداری به سرمایه

 ای دارند؟وجود آمده است بپردازیم که کار و ارزش چه رابطهدو نوع تحلیل به

داری شکل دقیق و بیان ها در اقتصاد سرمایهپاسخ کلی چنین است که ارزش تن

کند و محتوای آن، یعنی کار است که فرآیند مبادله را با نظم خاصی تعیین می

وری کار دارد. اما ارزش مبادله شکل اجتماعی توسعه و تغییرات بهرهبستگی به
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بر روی چنین پرده کند، بلکه همتنها تغییرات کار را بیان میمحصول کار است که نه 

یک دلیل ساده که ارزش هم بهنماید، آنها را پنهان میاین تغییرات کشیده و آن

ای دو های مبادلهی ارزش بین کاالهاست ولی تغییرات در نسبتمبادله مستلزم رابطه

است. گوید که مقدار کار صرفشده در تولید کاالها چگونه تغییر کردهما نمیشئ را به

ی بین ذات و شکل را هم از نظر کیفی و هم از ش خود رابطهمارکس در نظریه ارز

عنوان ذات ارزش و شکل ی کیفی، بهنظر کمی مورد مطالعه قرار داد. ارزش را از جنبه

ی کیفی مقدار ارزش پرداخت. در جنبهارزش مورد بررسی قرار داد و از نظر کمی به

قابل کار اجتماعاً مجرد و روابط متقابل بین ذات و شکل ارزش، حاکی از روابط مت

وارگی بتی ارزش او به ی آن، یعنی ارزش است که در اینجا نظریهوارهشکل شئ

لحاظ کمی به پژوهش روابط متقابل مقدار کار مجرد اجتماعاً شود و بهنزدیک می

سازد. های بازار است، آشنا میضروری، که تغییرات آن مبنای حرکت منظم قیمت

خاطر خصلت مقدار کار مجرد اجتماعاً ضروری دارد. اما بهزش وابسته بهتغییر مقدار ار

ی کار، تغییرات مقدار کار مجرد اجتماعاً الزم، معلول تغییرات مقدار کار دوگانه

وری کار دارد. بنابراین کل مشخص، یعنی بسط فرآیند مادی ـ فنی تولید، بویژه بهره

ی انواع حسابداری خودانگیخته و مقایسهی عظیمی از نظام ارزش مبتنی بر منظومه

عنوان اجزای شود که بهی افراد مختلف میکار رفته بوسیلهگوناگون محصوالت کار به 

شود و کل کار مجرد انسانی این منظومه پنهان است و در سطح رویدادها دیده نمی

ن مجرد برای ما این سطح پنهادر عمل در سطح تبیین و رفتن از این مشخص به

سازد که در عمل خود یک نوع تأویل است که خواهیم دید منظومه را آشکار می

اش از قانون ارزش! که در ذیل خواهد آمد، از آن غفلت اصطالح بررسیاستاد در به

عنوان تجلی چنان دقیق و بهکرده است. مارکس در سرمایه این مفاهیم را آن

دهد که مستلزم نکات ذیل ار ادامه میهای متفاوت برابرسازی کار در فرآیند کجنبه

 شود:می
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 ی فرآیندهای کار )کار اجتماعی(هم پیوستگی همهـ به1

 های کار )کار مجرد(ـ برابرسازی قلمروهای منفرد تولید با حوزه2

 ـ برابرسازی اشکال مختلف صالحیت کار )کار ساده(۳

رو معین تولید )کار های فردی در قلمکار رفته در بنگاهـ برابرسازی کار به۴

 اجتماعاً ضروری(.

داری دارای دو خصلت است: اوالً مستقیماً کار کار در فرآیند تولید کاالئی سرمایه

لحاظ اش را با کار بهخصوصی، کار مشخص، کار مرکب و کار فردی است که رابطه

ات مستقیم، دارای خصوصیغیردهد. اما در همان فرآیند، کار مادی ـ فنی نشان می

ی اجتماعی نیز هست: کار اجتماعی، کار مجرد، کار اجتماعاً الزم و کار ساده که بالقوه

گردند. کار در شدنِ کار، این نوع کارها بالفعل میابتدا در روند مبادله، یعنی اجتماعی

گیرد خود میاش، یعنی در مبادله، کمیت و کیفیت کار اجتماعی را بهاشکال اجتماعی

لحاظ کیفی بیانگر کار اجتماعی است ای ماده در آن نیست و بهمیت ذرهلحاظ ککه به

داری ی سرمایهای است که دو وارونگی واقعی در جامعهو دقیقاً در این چنین رابطه

 دهند.را نشان میخودشان

 ـ محمول.ی سوژهیکم: حکومت کاال بر انسان؛ یعنی وارونگی رابطه

 ش مصرف؛ یعنی وارونگی واقعیت.دوم: حکومت ارزش مبادله بر ارز

کار لحاظ فنی ـ مادی و تبدیل بهتوان این فرآیند تمایز کار را بهسان میبدین

 اجتماعی را چنین نشان داد.

کار ی فرآیندهای کار که مبدل بههم پیوستگی همهـ کار خصوصی؛ یعنی به1

 شود.اجتماعی می

ی کار؛ یعنی تولید با حوزه ـ کار مشخص؛ یعنی برابرسازی قلمروهای منفرد2

 دهد.لحاظ کیفی نشان میهای کار که کار مجرد را به توزیع کار مشخص در حوزه
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کار ـ کار مرکب؛ یعنی برابرسازی اشکال مختلف صالحیت کار که مبدل به۳

 گردد.ساده می

 های فردی در قلمرو معینکار رفته در بنگاهـ کار منفرد؛ یعنی برابرسازی کار به۴

 شود.لحاظ کمی میتولید که مبدل به کار اجتماعًا الزم، یعنی کار به

یافتگی کار انسانی است؛ یعنی عینیت ها خود بیانگر شیئیتاین تبدیل شدن

یافتگی است. این شیئیتخود پیکر داده و تعیین کننده شدهبهنام ارزش که انتزاعی به

سازد. اما علت دارد و شکل ارزش را می گر کار مرده است که بر کار زنده سلطهبیان

های هاست که ویژگیاش، شرایط معین زندگی و مناسبات میان انسانوجودی

مشخص و متفاوت انواع مفید کار از آن انتزاع شده است و در روند تاریخ شرایط ذیل 

 مناسبات میان افراد بدل کرده است:را به

ادی و عینی تولیدشان که این شرایط ـ جدائی دارندگان نیروی کار از شرایط م1

ی گیرند. لذا دارندگان نیروی کار مجبورند برای ادامهدر قطب مخالف آن قرار می

 افراد دیگر در قطب مخالف بفروشند. شان این نیرو را بهحیات

 ای نیست.هیچ برنامهها وابسته بهـ تقسیم کار اجتماعی و توزیع انسان2

گیرد و زمان خود میرف شود شکل چیزگونِ ارزش را بههر گونه که صـ کار به۳

 آید.شکل ارزش درمیکار به

ها محصوالت کارشان را محصول کار ها برعکس دورانی که آنمبادله بین انسان

جای یک کالم، بهشود. بهپذیر میشان انجامدانستند، حاال از طریق محصوالتخود می

ها برقرار شود، معادله ی اجتماعی میان انسانرابطهی بین اشیاء از طریق که رابطهآن

دهد. در ی بین اشیاء برقرار و نظم میی اجتماعی را رابطهکاماًل وارونه شده و رابطه

ی دموس و کراتوس و افرادی که معتقدند همین مورد بایستی توجه شود به رابطه

که کند. در عمل بدون آنرا تأئید میهاست و آنی نظم بین انسانکنندهبازار تعیین
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نمایند نام بازار مییک کراتوس بهخودشان متوجه باشند انسان را ثانوی و وابسته به 

 دهم.مورد کنکاش قرار می« دیکتاتوری پرولتاریا»که آن را مفصالً در فصل 

داری دارای دو معنای گوناگون است: از یک طرف کار ساده در اقتصاد سرمایه

باشد که خود جزئی از فرآیند تبدیل کار کار ساده میکار مرکب به شدنمعرف تبدیل

دیده( کار مجرد است. از طرف دیگر در برابر کار مرکب )یعنی کار آموزشمشخص به

گردد. در این حالت کار گیرد که کار مرکب معرف توان بیشتری از آن میقرار می

طور میانگین و ی کاری که بهساده عبارت است از صرف نیروی کار ساده؛ یعنی نیرو

بدون هیچ پرورش خاصی در اندام هر فرد عادی وجود دارد و برخالف آن کار آموزش 

ای و تعلیم عمومی معتبرتری نسبت تربیت خاص طوالنی یا حرفهدیده که نیاز به

ـ افزایش 1صورت: دیده، و ساده به سطح میانگین کار ساده دارد. تفاوت کار آموزشبه

ـ افزایش نیروی کار 2محصوالت تولید شده توسط کار آموزش دیده، و ارزش 

 شود.دیده نمایان میدیده، که در افزایش مزد کارگر آموزشآموزش

شناسانه خوانده، حال ببینیم استاد که دوران را، دوران تأویل و عصر را، عصر زبان

مارکس »نویسد: می دهد. استادگونه قانون ارزش مارکس را مورد بررسی قرار میچه

ی اقتصادی به سنتی تعلق داشت که با سنت مارژینالیستی که امروز در در اندیشه

شود، تفاوت زیادی داشت. امروز با قیمت سر و عنوان اقتصاد تدریس میها بهدانشگاه

طور خاص، شد. بهنوشت در ارزش آغاز میکار دارند و سنتی که مارکس در آن می

ی ( و در ادامه۴00)همانجا، صفحه « کردی ارزش کار یاد میمارکس از نظریه

نظریات سرافا و موریشیما بحث در مورد اقتصاد »دهد اظهاراتش شرح می

 …اهمیت شدی خاص ارزش کار او بیای داد ولی نظریهی تازهمارکسیستی را جنبه

 نزول مورد در مارکس مشهور ینظریه زیرا بود بحران ینظریه از فارغ هاتحلیل این

 یاندیشه و فکری یبارقه چه(. ۴01 صفحه همانجا،) «نبود پذیرفتنی دیگر سود، نرخ

وشن نیست و استاد بار دیگر به تأویل از نظر ر واقعاً هست، ادعاها این در نوینی
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نشاند. فرض کنیم در زمان ماند و تنها، ادعا را جای تأویل میخودش وفادار باقی نمی

کدام دلیل یا تأویل بایستی در اطراف ارزش کار بود و حاال نیست، بهها مارکس بحث

اعتبار ی ارزشِ کار مارکس را بیها، نظریهی قیمتمعترف شد که امروزه بحث درباره

ها نظریات مارژینالیستی تدریس این دلیل که امروزه در دانشگاهاست؟ آیا تنها بهکرده

عنوان مثال در کتاب را از دست داده است؟ به ی مارکس اعتبارششود، لذا نظریهمی

داری است، گفته ی سرمایهپل ساموئلسن که معرف زیربنای اقتصاد جامعه« اقتصاد»

توان آن را است، میاست که اقتصاد چون تنها از عرضه و تقاضا تشکیل شدهشده

سان های تولید را بدینترین شیوهطوطی هم آموخت و در واقع یکی از مشکلبه

عامیانه و غیرقابل بررسی کرد. در توصیف، یعنی بررسیِ شکل ظاهری و تعمیم آن در 

را ثانوی انگارد و یا آنرا در سطح تعقل، یعنی تبیین، یا ندیده میعمل شناخت، انسان

آیند، ریزند و در بهار در میکه مشاهده نمائیم برگ درختان در پائیز میسازد. اینمی

شود که دقیقًا در این حالت ویژه، یعنی تبیین چرائی آن مهم می عمده نیست، بلکه

مجرد است؛ یعنی دریافتن علل  ی رفتن از این شکل مشخص یا پدیده بهمثابهبه

ها در بهار و در برگشت از این مجرد های درختان در پائیز و پیدایش آنریختن برگ

تنها این مشخص جدید نه  دهد زیرا درجلو سوق میبه مشخص دانش انسانی را به

کند. را نیز این مشخص جدید آشکار میاست که علت آنتوصیف گنجانیده شده

همین مسئله عمالً در مورد علوم اجتماعی و در این مورد خاص، برای ارزش و قیمت 

ی مکانیسم تعیین ای دربارههم اعتبار دارد. اگر قرار باشد که محتوای حقیقت نظریه

توان ر بازار از طریق انطباق مفهوم آن با واقعیت بررسی کنیم، دیگر نمیها را دقیمت

که قیمت بازار بر اساس تعادل در راستی نظرات اقتصاددانان بورژوا شکی کرد، جائی

شود. این نظریات بر واقعیت عرضه و تقاضا یا مطلوبیت نهائی آخرین واحد معین می

طور که هستند بیان امر واقع را همانرو حقیقی هستند که منطبق است و از این

ایم، زیرا دقیقًا چرائی کنند و لذا قدمی فراتر از شناخت حسی ـ تجربی برنداشتهمی
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ایم. عمالً این مارکس بود که این بدیهیات را که هرروزه در را مورد توجه قرار ندادهآن

سئوال کرد که  گیرند، مورد بحث قرار داد وها انسان قرار میمقابل چشم میلیون

این گونه برقرار دیگر سخن چرا این عینیت بهمحتوای این حقیقت چیست. به

ی ارزش است که مارکس با تدقیق و تبیین این پدیده دو اصل است. در نظریهشده

 اساسی را پایه ریخت:

یابی روابط تولیدی مردم، فرآیندی که روابط تولید معین میان یکم: مادیت

داران و کارگران( را در شکل اجتماعی معینی با مشخصات سرمایه ها )مثالًانسان

سازد ها را ممکن میی مابین آنبخشد، این رابطهاشیاء می اجتماعی معینی که به

 )مثالً شکل اجتماعی سرمایه(.

وارگی اشیاء، فرآیندی که وجود اشیاء دارای شکل اجتماعی معین، دوم: شخصیت

دار ظاهر شده و او را در روابط شکل سرمایهکند بهقادر می رامثل سرمایه، صاحب آن

ی این دو دلیل است که چون در جامعهتولیدی مشخص با سایر افراد وارد نماید و به 

شود، مثالً قیمت، داری روابط اجتماعی افراد از طریق روابط بین اشیاء بیان میسرمایه

است و محتوای آن حقیقت، روابط  گاه ماهیت این عینیتِ استوارشده، وارونهآن

اند. بنابراین دیگر موضوع اجتماعی و تاریخی هستند که چنان عینیتی را پابرجا کرده

بر سر انطباق مفهوم بر امر واقع نیست، بلکه محتوای سیاسی )یا روابط اجتماعی و 

رو است که ماهیت سیاسی حقیقت و ماهیت تاریخی( خود حقیقت است. از این

 ی امری واحد هستند.کذب بیان کننده اقتصادی

پرسیدنی است چرا استاد نه با تأویل موضوع ارزش، بلکه با یک ادعا که امروز با 

همان نقطه نظراتی  است، دقیقاً بهاهمیت شدهقیمت سر و کار داریم و قانون ارزش بی

بر هم قول مارکس اگر پدیدار و ماهیت رسد که سرافا از درک آن غافل شد و بهمی

شد و لذا استاد از درک و فهمیدن قانون ارزش معنا میمنطبق بودند، آن وقت علم بی

 مانند سرافا، تن زده است.
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نظرات سرافائی در عمل در سطح توصیف باقی ماندند و در یک قیاس بین دو 

ی مارکس، یکی را درست و یکی را نادرست ارزیابی کرد. در نظریات مارکس با نظریه

بار منشاء سود را ارزش شویم که مارکس یکاصطالح متناقض روبرو میعیت بهاین واق

ی ثابت در آن شود و لذا سرمایهداند که از صرف نیروی کار زنده حاصل میاضافی می

ریخته، اعم ی پیشی دیگر او مقدار سود را وابسته به کل سرمایهنقشی ندارد و نظریه

خواند. تفسیر سرافائی در برخورد با این بت، میی ثای متغیر و سرمایهاز سرمایه

ها را برحسب سطوح تجرید و برای توضیح مسائل اصطالح تناقض که مارکس آنبه

که مارکس از منشاء مقدار سود سخن گفته بود، بود و با آن مشخص مطرح کرده

بندد. یای عیان است، دخیل می دوم او، یعنی مقدار سود که تجربهراحتی به نظریهبه

واقعیت است و با این بندی نسبت بهای درواقع نوعی صورتکه چنین تجربهدر حالی

عمل تئوری ارزش مارکس را که شامل ذات ارزش، شکل ارزش و مقدار ارزش است، 

مقدار ارزش تقلیل داده و بدین ترتیب امری عیان که دیگر دچار تناقض  ابتدا به

زند. زیرا اگر پذیرفته شود گرا در جامعه جا میتعین ی امری درست ومثابهنیست را به

ی ثابت و متغیر( است، قیمت ریخته )سرمایهی پیشسرمایهکه مقدار سود، وابسته به 

ی دانستن امری مجرد و غیرقابل ی تولیدشان تأثیرپذیر هستند، فایدهکاالها از هزینه

تفاوت کار فردی و کار  فهم، یعنی کار مجرد چیست؟ مارکس در جلد اول سرمایه

است، زیرا اجتماعاً الزم، یعنی ارزش انفرادی و ارزش اجتماعی )بازار( را در نظر نگرفته

رو مسائل دیگر شود. از اینگو بهباید پاسخسطح تجرید در جلد اول سرمایه می

ش که اهای بعدیاست. اما در بررسیطور کلی سخن راندهمارکس صرفاً از ارزش به 

کند از تقابل میان ارزش انفرادی و اجتماعی که در تر میوح تجرید را مشخصسط

تری راند. یعنی مارکس مفهوم ارزش را پرورش بیششود، سخن میبازار ظاهر می

همین دلیل هم گوید، بهکه از ارزش اجتماعی یا ارزش بازار سخن میداده و زمانی

دهد. بنابراین در اقتصاد کار فردی قرار میزمان کار اجتماعاً الزم را در مقابل زمان 
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ی کاالهائی که از نوع و کیفیت خاصی داری قیمت واحدی برای همهکاالئی سرمایه

گردد که مستقل از شرایط فنی و انفرادی و مستقل شوند، برقرار میدر بازار مبادله می

داری ی سرمایهجامعهاند. کار رفتهاز مقدار کار مزدی است که در تولید این کاالها به

را از طریق ارزش کاالها تواند فعالیت کاری افراد را مستقیماً تنظیم کند، آنچون نمی

حساب های فردی را بهبخشد و بازار در این حالت خاص، انحرافات بنگاهنظم می

میانگین ی مثابهکاالهای انفرادی باید بهی در این رابطه همه»آورد، بلکه نمی

های انفرادی و قیمتی که در تحلیل نهائی بین بنگاه« ش در نظر گرفته شوداطبقه

شود. لذا کار ی ارزش میانگین یا ارزش بازار تعیین میوسیلهشود، بهحاصل می

ی سطوح مختلف بارآوری ی ارزش بازار است، نتیجهکنندهاجتماعاً ضروری که تعیین

اً الزم، ارزش کاالها را صرفاً تا آن حدی های مختلف است که کار اجتماعکار در بنگاه

های معین را گرد هم آورده و در ی تولید کنندگان شاخهکند که بازار همهتعیین می

دهد. کار اجتماعاً الزم بنابراین با اهمیت شرایط واحد مبادله در بازارشان قرار می

ی تولیدی شاخه که ارزش بازار را از طریق رقابت تولیدکنندگان درصورتیشده، به

 کند.واحد برقرار می

های چنین میان سرمایهداری رقابت همی سرمایهاما چون در جامعه

ها را های گوناگون تولید نیز موجود است و انتقال سرمایهگذاری شده در شاخهسرمایه

گرداند، لذا رقابت هم در اثر رقابت، ممکن میی دیگر، آنای به شاخهاز شاخه

داری قیمت تولید را آشکار و نرخ مایهی سرهای گوناگون در جامعها در عرصههسرمایه

های یکسان سود برابر نماید که در عمل سرمایهسود را در قلمروهای مختلف برابر می

های ثابت و متغیر هستند، این تظاهر، های برابر، شامل سرمایهبرند و چون سرمایهمی

سازد که تنها ویژه منشاء ارزش اضافی را پنهان می، بهی عیان، قانون ارزشاین تجربه

توان به درک منشأء سود رسید ی رفتن از سطح توصیف به سطوح تبیین میواسطهبه

ی عیانِ سطح که ارزش اضافی حاصل از کار کارگران است، وگرنه ظاهِر تجربه
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که ست؛ یعنی چیزیرساند که سرافا و استاد را رسانده اتأویلی میتوصیف، آدمی را به

 واقعیت با آن مفهوم انطباق طریق از را هاقیمت مکانیسم تنها اگر …عیان است

نظر عنوان تنها معیار واقعی منطبق بر واقعیت بهبه تقاضا و عرضه گاهآن سنجیم،به

 رسد.می

همانی داری از یک اینشود؛ اقتصاد سرمایهدر همین واقعیت دو نکته برجسته می

نماید، ها را وابسته به باال رفتن عرضه و تقاضا میکند و قیمتکت میکامل حر

گونه که ریکاردو ارزش پول را با نوسانات قیمت کاالها تعیین کرد؛ یعنی اگر همان

او ایراد گرفت که آید و برعکس. مارکس بهها باال روند، ارزش پول پائین میقیمت

از تبیین آن عاجز است و این عجز  کند ولیریکاردو تنها وضعیت را توصیف می

این است. تئوری ارزش مارکس پاسخی است بهگیر سرافا و استاد نیز شدهدرواقع دامن

شود و نرخ ی نرخ سود متوسط تعیین میکه قیمت کاالها بوسیله همانی؛ یعنیاین

سود متوسط خود تابعی است از اضافه ارزش کل و در نتیجه ارزش کاالها. بدین 

سری بگذارد. او توضیح داد که اواًل این گیجی پایانی بهرتیب مارکس توانست نقطهت

هنگام خرید ارزش تمام شرایط تولیدی را پرداخته است، و هنگام فروش دار بهسرمایه

کند. بنابراین عدم تساوی بین خرید و شان مبادله مینیز کاالها را برحسب ارزش

د و نه در سطوح مبادله مورد بررسی قرار داد، که از باید در روند تولیفروش را می

ای که مارکس در ارزش مبادلهی دوم آناستثمار نیروی کار حاصل شده است. نکته

گر چیزی برابر است که صرفاً ای در کاال نمایانهای مبادلهثابت کرد که آن ارزش

شکل، است. و شکل عمده و برنماشدن چیزی موجود در آن، اما قابل تمیز از آن 

ها قابل شناخت نیستند، خط بطالن ی کانت که معتقد بود نومنبدین ترتیب بر نظریه

نظر کشید و آموزش انسانی را بر مدارج باالتری، یعنی تبیین ذات پدیده ـ یا نومن به 

ی این نتیجهاستاد را به کانت ـ ثابت کرد. اما افسون توصیف و عیان بودن قیمت،

، بدون «قانون ارزش اهمیت خود را از دست داده»ند که ادعا کند رسامحتوم می
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طور کلی هر خود زحمتی دهد که این ادعا را ثابت و یا حداقل تأویل کند. بهکه بهآن

که ی مخالف دارای موضوع واقعی است؟ و یا اینمدعی بایستی ثابت کند که نظریه

گونه آن موضوع با حقیقت چه موضوع آن انتزاع پیکریافته، یعنی ایدئولوژی است

ترین روابط بین تئوری و پراتیک در آن مورد مالحظه قرار خواند؛ یعنی آیا عمدهمی

را گرفته است؟ و اگر موضوع دارای عیوبی و اشکاالتی است که توصیف و تبیین آن

ی بین تئوری و یک از مسائل در رابطهسازد، بایستی بررسی شود کداممشکل می

ای را قبول توان هر نظریهاند. وگرنه با ادعای صرف نمیورد نظر قرار نگرفتهپراتیک م

هم بدون اثباتِ همان دو طور که استاد با توسل به دو واگویه، آنو یا انکار کرد، همان

 اهمیت جلوه داد.ی ارزش مارکس، قانون ارزش مارکس را بیواگویه، در رد نظریه

ارزش اضافی که منشأء سود و مقدار سود  پیش از این از تناقض صوری بین

ی تقابل کانتی و تناقض چنین گفتم که مارکس فراتر از نظریهاست، سخن گفتم و هم

دو ادعای تواند مطرح شود که اگر واقعیتی که اینهگل رفت. پس این سئوال می

لیف گاه تکاست، آنخودِ واقعیتِ متناقض  بندی شده،آن صورت متناقض که نسبت به

ای از جا واگویهچیست؟ چگونه بایستی این تناقض در واقعیت را تشریح نمود؟ در این

آورم تا است، میدقت خاصی مورد بررسی قرار دادهخسروی که این مسئله را به

ی منطقاً و صوراً متناقض، ناظر اگر دو گزاره»نویسد موضوع کامالً روشن شود. او می

اگر « اند؟تناقض است، آیا این دو گزاره هم متناقضبر واقعیتی باشند که خود م

توان از داری پیکریافتگی تناقضی واقعی باشد، آیا باز هم میی تولید سرمایهشیوه

اش دو ادعا سخن گفت؟ اگر ما واقعیتی در برابر خود داریم که دربارهتناقض بین این

ر آن محرک افزایش سود توان ادعا نمود که همان عوامل و اوضاع و احوالی که دمی

شوند، آیا هستند، درعین حال باعث کاهش نرخ سود و بدین ترتیب کاهش سود می

اند؟ وقتی شویم که هر دو راستهای منطقاً و صوراً متناقض نمیبندیناگزیر از صورت

از قوانین تولید، تصوراتی دارند که از ماهیت « داریعاملین تولید و دوران سرمایه»
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آیا « انداین حرکت ظاهری»ی حال بیان آگاهانهو در عین« اندنین منحرفاین قوا»

« حرکات واقعی درونی نیستتحویل این حرکت مرئی و صرفاً ظاهری به»کار علم 

ادعای اول، این (. آیا تحویل ادعای دوم به۳2۴، صMEW, 25)سرمایه جلد سوم، 

حل این تناقض و در این تنها راه عبارت دیگر آیاکند؟ یا بهتناقض صوری را رفع نمی

ی ساده حرکت کرده، ( اما استاد عزیز از مبادله6« )حال افشای راز آن نیستعین

معنای تأویل دیگری در برابر ی عیان را نه به یعی چیزی که عیان است و این تجربه

اعتبار ساختن آن قانون، یعنی چیزی که دیگر حتی در سطح قانون ارزش، بلکه بی

این ترتیب ادعای خود را ابژکتیو و عقالنی دهد و بهأویل هم نیست، قرار میت

ها که حقیقتی وجود ندارد و تأویلاش، یعنی اینهر دو ادعای اساسیخواند، ولی بهمی

گرایش »زند. توجه نمائیم که استاد در مورد پا میمتعدد هستند، با این عمل پشت

ست که این نظریه دیگر پذیرفتنی نیست، یعنی ملغا فقط ادعا کرده ا« نزولی نرخ سود

خود که این زحمت را بهی مارکس است بدون آننظریه است ولی انتقاد او بهشده

 ی مارکس پذیرفتنی نیست.بدهد و شرح دهد که چرا نظریه

خردگرائی بورژوائی در امر تولید و شراکت در بازار، تنها از طریق بازار عملی 

بینی احتماالت در این خردگرائی با دو محضور روبرو است: اوالً پیش است. اما خود

بازار برای این خردگرائی غیرممکن است. دومًا شرایط تولید در بخش خصوصی با 

این دو دلیل شرکت و رقابت در بازار برای کسب سود دیگر مشابه نیستند. بهیک

ی ثابت نسبت به فزایش سرمایهشود. اما این شرکت و رقابت تنها از طریق امفهوم می

ی متغیر مولد ارزش اضافی پذیر است و چون به نظر مارکس تنها سرمایهمتغیر امکان

گرایش نزولی نرخ سود است، تعمیم این خردگرائی در بخش خصوصی منجر به

 شود. اما چرا و چگونه؟ اگر نرخ سود رامی

 سود نرخ( = ثابت یسرمایه+ متغیر یسرمایه)÷( اضافی ارزش) 100  = 
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تر تر شود، نرخ سود کمدر نظر بگیریم هرقدر در مخرج کسر سهم سرمایه ثابت بزرگ

 ی تولید برابرعنوان مثال اگر سهم سرمایه ثابت و متغیر در یک دورهشود. بهمی

  ۸0 ثابت سرمایه+  20 متغیر سرمایه=  100 

 با تولیدی یدوره این در گاهآن کنیم، فرض ٪100 با برابر را ارزش اضافه نرخ اگر و

 . ۸0+  20+ 20=  120    : شویممی روبرو زیر اضافی ارزش نرخ

 شود مجبور خصوصی دارسرمایه اگر حال. ٪20در همین دوره نرخ سود برابر است با 

 ترکیب در تغییربه مجبور دهد، افزایش را خود کار بارآوری بازار در رقابت برای

 ۸۵+  1۵=  100        .شودمی ثابت یسرمایه زایشاف نفعبه و سرمایه

 بنابراین. باشدمی ٪1۵و در این دو حالت با ثابت ماندن دیگر شرایط، نرخ سود برابر با 

 سود میانگین نرخ زیرا کرد، شروع مبادله از نبایستی سود، میانگین نرخ تشکیل در

تلف مخ هایحوزهبه اعیاجتم یسرمایه کل تخصیص یا یابیتعادل شاخص یا نشانه

تولید و تقسیم کار اجتماعی و توزیع نیروی کار است. لذا اصل و منشأء سود را باید 

یابی را به بازار و رقابت موکول در فرآیند تولید مورد پژوهش قرار داد ولیکن تعادل

طور که مالحظه نمودیم بارآوری سرمایه، یعنی افزایش سرمایه ثابت نمود و همان

گونه پژوهش توانست دهد. مارکس با اینبه متغیر این نرخ سود را کاهش مینسبت 

کند را آشکار سازد و نشان ای که سرمایه تجاری در این فرآیند ایفا مینقش فریفتارانه

کند، چون که در تشکیل نرخ میانگین سود مداخله میحال دهد، این سرمایه درعین

شود. ز هم مسببی در گرایش نزولی نرخ سود میدر ایجاد ارزش اضافی نقشی ندارد با

که استاد اما اصل خرافی سرافائی استاد را دوباره به دغدغه فکری انداخته است، جائی

این تحلیل فارغ از نظریه بحران بود، زیرا نظریه مشهور »از قول سرافا متذکر شد 

( و روشن ۴01ه )همانجا، صفح« مارکس در مورد نزول نرخ سود، دیگر پذیرفتنی نبود

های انباشت هستند، چگونه داری را که در واقع بحرانهای سرمایهسازد که بحراننمی

چه مسلم است و از جانب استاد پذیرفته شده است، الغاء تئوری باید توضیح داد. آن
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نظر به»ش گفته بود گرایش نزولی نرخ سود مارکس است. استاد در اصل هرمنوتیک

ایش وجود دارد اما امکان دارد که در برخی از شرایط خاص مارکس تنها یک گر

(. اگر نظر استاد را قبول کنیم حتی 100)همانجا، صفحه « معکوس هم عمل کند

شود زیرا اگر معنا میبحث صوری در مورد قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس بی

نرخ سود نه زمان گرایش نزولی گرایش سود گاهی رشد کند و گاهی کاهش یابد، آن

معنا است و دیگر حتی در سطح تأویل استاد هم تنها یک تأویل نیست، بلکه اساساً بی

دلیل قانع کننده باید اثبات کند ولی آن را بهتواند قرار گیرد، امری که استاد مینمی

فایده خوانده است. گیریم که تأویل! کرده است و لذا اثبات اصل را بی« امکان دارد»

آورد تاد درست و سود دارای گرایشهای نزولی و صعودی است، پس با دستادعای اس

وجد آورده است، چه طور کلی نفی کرده است و استاد را بهسرافا که این قانون را به

یابد و نه باید کرد؟ زیرا قانونی که نفی شده است و دیگر معتبر نیست، نه کاهش می

کند؟ قبالً شرح دادم را چگونه توجیه میافزایش. حال استاد این تناقض در تفکرش 

توانند مقدار آن را دهند، میکه از نظر مارکس همان شرایطی که نرخ سود را تنزل می

را دیگر بیان استاد تفاوت میان گرایش نزولی نرخ سود و قدر مطلق آناضافه نمایند. به

و اگر بپذیریم  اشتباه گرفته است. اگر قبول کنیم که منشأء سود ارزش اضافی است

نفع سرمایه ش مجبور به تغییر در ترکیب ارگانیک سرمایه بهاکه سرمایه در بارآوری

جای نفی آن کند )البته تمامًا برحسب تئوری مارکس که استاد بهثابت حرکت می

گاه این گرایش چون یک قانون ریاضی به ادعای صرف بسنده کرده است( آنتنها به

ر مورد بارآوری چه باید گفت؟ اگر در حالت اول تعداد کاالهای تولید آید. اما دنظر می

دار به قیمت یک تومان بفروشد، بیست شده صد عدد باشند و هرکدام را سرمایه

ای رشد کند که گونهشود. اما در حالت دوم اگر بارآوری سرمایه بهتومان نصیب او می

 ها را بهدار آنرساند و باز هم سرمایهتعداد کاالهای تولید شده را به صد و ده عدد ب

تر از بیست تومان خواهد بود. قیمت یک تومان بفروشد، مقدار سود برگشت شده بیش
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توان با گرداند که گرایش نزولی نرخ سود را نمیدیگر سخن این قانون روشن میبه

 قدر مطلق آن یکی گرفت.

مارکس را لی او ابتدا نظرات بایستی نقدی بر آثار مارکس باشد وکتاب استاد می

کشاند که درواقع نظریات انتقاد میها را به مطلوب کرده و سپس آنمصادره به

مطلوب را در مورد باشند و نه مارکس. استاد این مصادره بهخودساخته خود او می

برد. مالحظه کار مینظریه کار، نیروی کار، نیروی مولده و مناسبات تولیدی و غیره به

 کند.مسائل را نقد می کنیم که او چگونه این

استاد در رابطه با نظریه مارکس که تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات تولید را 

این طرح دگرگونی بنابه »کند: خواند و اظهار میفرا رسیدن دوران انقالب می

ها نیست بل عنصر جدیدی به ی اقدام آگاهانه انساناجتماعی و فرهنگی صرفًا نتیجه

ده است، عنصری که در خود بنیاد تکنولوژیک دارد. این عنصر رشد بحث وارد ش

گری گرائی، رسالت، روشنی افراد. ارادهنیروهای مولده است و نه خواست و اراده

)همانجا، صفحه « گری دیگر بسنده نیستندی روشنها و آگاهی برخالف پروژهذهن

۳17.) 

ی عنصری که بنیاد تکنولوژی دارد، مثابهها را بهاستاد نیروهای مولده و رشد آن

تقلیل داده است. ولیکن نیروهای مولده از نظر مارکس اواًل شامل انسان و وسائل 

ها تنها عامل تکنیکی در رشد روانسانتولید )ابزار کار و موضوع کار( است. از این

ی دو آیند. دومًا از نظرگاه مارکس مناسبات تولیدی داراشمار نمینیروهای مولده به

که متناسب با رشد نیروهای مولده هستند، خودشان مضمون گوناگون هستند، زمانی

شوند و هنگامی که مانعی در رشد این نیروها جزئی از نیروهای مولده محسوب می

 آیند.حساب نمیعنوان نیروی مولده به کنند، دیگر بهایجاد می

های عملی و دگرگونی هانظر مارکس در تحرکبه»کند استاد سپس اضافه می

ی مدرن، عامل آگاهی دهنده عنصری ضروری است، اما بسنده نیست، هرگاه جامعه
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این عنصر یگانه عامل در جهت دگرگونی دانسته شود، خطائی نظری پیش آمده 

های اجتماعی ( در واقع همان خطای موجود در جنبش217)همانجا، صفحه « است

شرایط مادی را و در عمل انکشاف نظریه مارکس  کند و یاکه یا آگاهی را عمده می

طور کلی در گذار از جهان استن گیرد. بهدر مورد شناخت، یعنی نقد را نادیده می

سره جهان بایستن )جهان آینده، جهان اتوپی(، نه جهان استن یک)جهان کنونی( به

رابطه پراتیکی  باشد، بلکهسره اراده آدمی میکننده است و نه جهان بایستن یکتعیین

میان این دو جهان است )نقد منفی ـ نقد مثبت( که مناسبات میان اراده و آگاهی و 

ای سازد. بنابراین تکیه بر حالت اول نتیجهشرایط عینی زندگی را متحول و متغیر می

شود و طبق نظر انگلس بالنکیسم منجر می گرائی ندارد و در حالت دوم بهجز تاریخی

درک ماتریالیستی از تاریخ، عامل اصلی و تعیین کننده در تاریخ،  طبق»که گفت 

ایم. تولید و بازتولید زندگی واقعی است. نه من و نه مارکس اضافه بر این نگفته

این کند که عامل اقتصادی  بنابراین اگر کسی این مطلب را تیره نماید و تبدیل به

مورد معنا، مجرد و بیعبارتی بی تنها عامل تعیین کننده است، وی این اصل را به

راند. و ( و در ادامه از رابطه متقابل در زندگی واقعی سخن می7« )تبدیل نموده است

در ارتباط میان جهان استن و بایستن و نقش عوامل در زندگی واقعی، مارکس نوشت 

بوسیله  گزین انتقاد بوسیله اسلحه شود. قهر مادی را بایدتواند جایسالح انتقاد نمی»

قهر مادی گیر شود به مجردی که تودهقهر مادی سرنگون کرد. ولی تئوری هم به 

ها محمل تظاهر که تودهمحض اینگیر شود به تواند تودهگردد. تئوری میتبدیل می

شوند که تئوری رادیکال باشد. ها زمانی محمل تظاهر تئوری میآن گردند و توده

ریشه مسائل بردن و برای انسان ریشه خود انسان  رادیکال بودن، یعنی دست به

شوند، مسائلی که در پرتو انکشاف نظریه شناخت، یعنی نقد قابل فهم می«. است

 سازد.چیزی که رابطه میان این عوامل را عمده می
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ای که به مارکس نسبت داده بود، که نیروهای استاد بار دیگر برخالف نظریه

مارکس عامل تغییر خواند و نه خواست و اراده را، حال شرح  را از نظرمولده و رشد آن

نظر مارکس در مقایسه با اقتصاددانان کالسیک فراتر از تکامل تکنیکی »دهد، می

رود و مقصود مارکس در این نخستین موارد یادآوری از نیروهای تولید ابزار تولید می

تر بعدی او نیروی کار بود. ان دقیقبی)وسیله ساده، ماشین و مواد خام( و نیز کار یا به 

دهی تکنیکی فرآیند کار که نیازمند نیروی کار به ماهیت اجتماعی تولید، سازمان

 رشد مورد در …بستگی میان تولیدکنندگان است، وابسته استای یا شکلی از همشیوه

 که کرد هاییزمینه «اجتماعی منش» بر تأکید همواره مارکس مولده، نیروهای

های ی روشیابند؛ یعنی نیروهای تولید در خود مسئلههای تولید در آن رشد مینیرو

(. من ۳1۹)همانجا صفحه « کشندتولید و سرانجام مناسبات تولید را پیش می

جا آورده است، در ادامه مقاله جواب خواهم همانی کار و نیروی کار که استاد در اینبه

است. یکم: معلول خواندن مناسبات در رابطه با داد، ولی بحث با او در دو مورد ویژه 

که طبق نظر او نیروهای مولده علت مناسبات تولید است که از نیروهای مولده، جائی

آقای پرودون خیلی خوب درک کرده است که »دهم: آن پاسخ میزبان مارکس به 

چه هنر راستی که کنند. بههای ابریشمی تولید میها چلوار، کتان و پارچهانسان

ای را بفهمد. ولی برعکس است یک چنین موضوع ساده بزرگی انجام داده که توانسته

ها بر حسب نیروهای چیزی را که آقای پرودون درک نکرده است این است که انسان

آورند که در آن چلوار و کتان تولید وجود میای را بهشان روابط اجتماعیتولیدی

 (۸است())تأکید از مارکس « کنند.می

قولی از استاد که نیروهای رو نقلدوم: بحث در مورد آگاهی از نظر مارکس. از این

نقد آن خواهم پرداخت. خواند، آورده و سپس به مولده را علت مناسبات تولیدی می

ها را به این دو وجه بنگریم، آن اگر از زاویه شرایط مادی تولید به»نویسد استاد می

و جدا از هم نخواهیم یافت. شاید )همان کلمه جادوئی که وقتی طور کامل مستقل 
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های همین دلیل در ایدئولوژی آلمانی شکلاستدالل موجود نیست، کاربرد دارد( به

همکاری و همبستگی در فرآیند تولید که منطقاً در قلمرو مناسبات تولید باید جای 

(. باز ۳22)همانجا، صفحه « اندخوانده شده« نیروی تولید»گیرند و بررسی شوند، 

همان اشتباه قبلی که نیروهای مولده تکنیک هستند و مناسبات تولید معلول آن، 

توانند بستگی درعین حال میشود. استاد درک نکرده است که همکاری و همتکرار می

که او خودش این هم نیروی مولده ارزیابی شوند و هم مناسبات تولیدی و از آنجائی

تواند هم نیروی مولده باشد و هم جزو ، که در آن واحد چیزی میدوگانگی را

حساب آید، درک نکرده است، با شدت تمام به مارکس حمله مناسبات تولیدی به

رفت نیروهای رفت تولید، پس شکل پیشتوان شکل پیشنمی»نویسد کند و میمی

انین اقتصادی نتیجه تولید را صرفاً از درجه معین تکامل تکنولوژیک و یا کاربست قو

مناسبات اجتماعی و تولیدی شناخت. بدون توجه به  توان تکامل راگرفت. نمی

ای از نیروهای تولید از قوانین مالکانه و سایر مناسبات اجتماعی که شکل خاص و ویژه

اند، جدا نیستند. تمامی مناسبات و کارکردهای انسانی تولید مادی را ممکن کرده

گذارند و بیش و کم یزان که نمایان شوند، بر تولید مادی تأثیر میهر شکل و مبه

بار هم (. استاد این۳2۳و  ۳22)همانجا، صفحه « تأثیری تعیین کننده نیز دارند

نفع خودش مصادره اش که نظرات او را بهساختهگیری از مارکِس خودسرمست در مچ

و تمامی شکل پیشرفت را مطلوب کرده تا بتواند به مارکس نسبت دهد که ابه 

نتیجه گرفته است. « از درجه معین تکامل تکنولوژیک و یا قوانین اقتصادی»منحصراً 

اما استاد توجه ننموده که اواًل مناسبات تولیدی خودشان همیشه بخشی از قوانین 

ها را با نیروی مولده در ارتباط قرار دهیم. ثانیاً استاد حتی اند زمانی که آناقتصادی

که استاد قول از مارکس نیاورده تا این ادعایش را اثبات کند. بله زمانیک نقلی

نظرات مارکس مراجعه سازد، چرا باید به ادعاهایش را جانشین نظرات مارکس می

 کند.
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گرا است سره تعیندر رفتن از جهان استن به جهان بایستن، نه جهان استن یک

داری به است. لذا در گذار از جامعه سرمایهو نه جهان بایستن تمامًا اراده آدمی 

را داریم و هم داری که قصد تغییر آنواسطه ساختار جامعه سرمایهسوسیالیسم، هم به

ی علت و توان این گذار را در یک رابطهبواسطه سرشت پراتیک خودزاینده، نمی

را مشخص آن هایتوان حوزهمعلولی قرار داد. تنها از طریق نقد منفی و نقد مثبت می

ها نشان داد. ها را در آن حوزهکرد آنروشن نمود، تا جایگاه تئوری و پراتیک و عمل

حال اگر آگاهی سوسیالیستی را، خود کارکردی از پراتیک طبقه کارگر بدانیم، باید در 

نقد ایدئولوژی ثابت نمود که در پسِ نقد ارزش بایستی کار، در نقد سرمایه، وسایل 

قد مزد، وسائل معیشت کارگران و در نقد ارزش اضافی، کار اضافی را در تولید، در ن

دیگر سخن نقد ارزش، نقد سرمایه، نقد مزد و نقد ارزش اضافی، نظر گرفت. به 

اند و باشند که مادیت یافتهی انتزاعاتی پیکریافته و مستقل شده میمثابهبه

گری چون زند. خرد روشنها را رقم میکرد انسانکارکردشان این است که عمل

خودش را در این انتزاعات پیکریافته که همگی قابل سنجش هستند، تأئیدیافته دید و 

اش برای آن که ماتریالیسم مکانیکیدلیل آن در سطح تبیین، جایگاه ایدئولوژی را به

داری در عمل توانست بدین سان برحسب کرد، پنهان نمود. جامعه سرمایهکفایت می

 بیعی، موضوع علم اجتماعی شودومدل ط

ابتدا این مارکس بود که با نقد ایدئولوژی بورژوائی توانست تبیین را فراتر از 

کننده عنوان توضیح دهنده و دگرگونسطح تبیین بورژوائی برد و نظریه مارکسی به

هراس وضع موجود را پرنسیپ خود توانست بنیاد گردد که نقد بیزمان میواقعیت، آن

ترین اصل کرد. بنابراین اساسیداد و نقد موضوع را به نقد خود مبدل میر میقرا

معنای نقد از خودِ پرولتاریا بود که این پرنسیپ را نقد داری بهمارکسی، نقد سرمایه

ها ـ جهان منفی )نقد جهان موجود ـ جهان استن( و نقد مثبت )نقد جهان آرمان

ی پراتیکی و امکان آزادسازی یک امکان مداخلهترین خوانیم، زیرا بیشبایستن( می
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نیرو را همواره دارد و این دقیقاً خصلت پراتیکی است که خودآگاهی سوسیالیستی را 

تر دگرگون نماید. ی همان کارکردِ بسیطتواند در ادامهمثابه یک انتزاع، همواره میبه

ا نقد واقعیت خواند که بین توان نقد خود و همانمسئله این است که نقد را زمانی می

ای چون نقد منفی و نقد مثبت برقرار کرد و اگر نظریه مارکسی خود و واقعیت رابطه

نتواند ضمانت خود را به نقد مثبت آشکار گرداند، در حوزه نقد منفی باقی خواهد ماند 

گونه که در شوروی شد، مبدل خواهد گشت. یک ایدئولوژی جدید، همان که الجرم به

ذا زمانی نظریه مارکس قادر است انتقادی باشد که توان واقع شدن در حوزه نقد ل

 خود را داشته باشد. اما چگونه؟

است. انسان در ارتباط با تولید و بازتولید زندگی همواره با دو ابژه روبرو بوده

زمان در این فرآیند طبیعت در شکل موجودش و دیگری ساختار اجتماعی که هم

ها با طبیعت از طریق ی انسانگفته دیگر رابطهزتولید پدید آمده است. بهتولید و با

است. اما در این تولید ها بودهراه با مناسباتی معین در میان انسانتولید و بازتولید، هم

زمان و همراه، فرآیند شان علت و معلولی نیست، بلکه همو بازتولید سوژه و ابژه رابطه

ها با رو ساختار اجتماعی )مناسبات ویژه انساند. از ایندهتولید را فعلیت می

تواند خود از گیرد، نمیزمان با آن انجام میراه و همدیگر( که تولید و بازتولید همیک

ای که در تولید بین سوژه و ابژه هست، برکنار بماند؛ یعنی انسان چنین رابطه

زمانی حضور شود و در نتیجه همو میرصورت ابژه و سوژه رو به تولیدکننده با خود به

آید که وجود این شمار میهای خود دارد که خود تناقضی بهابژه و سوژه را در ریشه

معنای پذیرش تناقض در اندیشه تناقض در ابژه )ساختار اجتماعی( درعین حال به

ه ها بود که نقش آگاهی را مستدل ساخته کاست. دقیقًا تدقیق این موارد و نقد آن

را در مثالی نشان داد. بیکاری، معضل جوامع کنونی است که برای آن توان آنمی

ـ کم کردن 2ـ کم کردن ساعات کار و مزد 1شود، مثل های گوناگونی ارائه میحلراه

نحوی از ـ باال بردن ساعات کار و کم کردن مزد که به۳ساعات کار و باال بردن مزد 
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حل مارکس است حل دیگر راهدهد. راهارگران را نشان میداران و کانحاء منافع سرمایه

توان بر بیکاری داری است، تنها با نفی آن میگوید معضل بیکاری ذاتی سرمایهکه می

ای مستقیم با قدرت دارند و هرکدام موضوع عینی و حل رابطهفائق آمد. هر چهار راه

ای که بین عناصر موضوع هحل نخست رابطمستقل، یعنی بیکاری هستند. اما سه راه

مثابه دهند تمایزی بین علم اجتماعی بهی کار و سرمایه، ارائه میخود، یعنی رابطه

شوند و سرمایه که خود انتزاعی است عنوان ابژکتیو قائل نمیسوبژکتیو و ایدئولوژی به

در  مثابه یکی از مفروضات، سدیها بهپیکریافته و مستقل شده، دائمًا در راه حل آن

داران با تخصیص سهم که دیدیم سرمایهشود. یعنی جائیها میبرابر گزاره آن

تری از کل سرمایه به سرمایه ثابت و تغییر ارگانیک آن و بالنتیجه کاهش بزرگ

علت دهند. مارکس مشکل بیکاری را نه بهسرمایه متغیر، بیکاری را افزایش می

جایگاه اجتماعی و تاریخی طبقه کارگر پاسخ  اندازاش به کارگران، بلکه با چشمعالقه

کرد تئوری را به ایدئولوژی دهد. اگر مارکس نیز از منافع طبقه کارگر حرکت میمی

موضوع وفادار بماند و مجبور توانست به داوری عینی نسبت بهنمود و نمیتبدیل می

ییر را قبول آن وفادار بماند. لذا مارکس تغشد بعد از تبیین موضوع نسبت به می

کرد و بنابراین اصل روشنگری را فدای منافع ماندگار میکرد ولی طبقه را درونمی

انداز از جایگاه عینی و اجتماعی طبقه کرد. مارکس بعد از تبیین، یعنی با چشممی

جو ماند و آن ستیزهرو نسبت بهماندگار تبدیل نکرد و از اینرا به اصل درونکارگر آن

شود، نسبت کمک نقد مقدم میی پراتیک اجتماعی ـ تاریخی بهه نتیجهچون نسبت ب

نماید. اش را تأمین میگریگردد )اصل فراماندگار( و روشنبه موضوع خارجی می

خواهند مشکل بیکاری را در قلمرو مبادله یا توزیع حل اول میدیگر بیان سه راهبه

وب بین عرضه و تقاضای نیروی کار، ای مطلنیروی کار حل کنند و با برقراری رابطه

یابد که گرچه معضل بیکاری خود حل مارکسی درمیکن سازند. اما راهبیکاری را ریشه

دهد ولی علت آن نه در را در عدم تناسب بین عرضه و تقاضای نیروی کار نشان می
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 عدم تناسب مابین عرضه و تقاضا، بلکه در روابط تولیدی است که این روابط خودشان

شان در قالب حل اول پیشنهاداتسازند. بنابراین سه راهرا در عرضه و تقاضا برنما می

شوند که ها در جائی جست و جو میحلای است که اصالً موضوعی ندارند و راهگزاره

دانند. با که خود را مدعی کشف علل و حل مسئله میها است، حال آنقلمرو معلول

ی واقعیت بیکاری هستند، ولی توجه هایی دربارهگزارهحل نخست نیز که سه راهآن

هائی ریشه دارند که مناسبات اجتماعی کنند که معضل بیکاری اساسًا در پراتیکنمی

دهند و از آنجا که انتزاعی از این روابط خود را واقعیت داده و پیکر تولید را شکل می

های سه یعنی موضوع گزاره صورت واقعیتی عینی روابط عرضه و تقاضا،بخشیده و به

حل چهارم تفاوت ماهوی دارند. شود که با راهگاه دیده میراه نخست شده است. آن

دهند، هایی که مسائل اجتماعی را موضوع خود قرار میبدین خاطر در میان گزاره

شان پوشیده ی خود را با منشأءبرخی بیان انتزاعات پیکریافته هستند که رابطه

کنند. این ها را حفظ میاز این طریق روابط اجتماعی متکی بر این پراتیک دارند ومی

طرفانه های دیگر با تالشی بیخوانیم. برخی گزارهها را احکام ایدئولوژیک مینوع گزاره

ناگزیر کنند و بهبرای توضیح روابط واقعی، منشأء این انتزاعات پیکریافته را آشکار می

ای مثابه گزارهتی که منشأء این انتزاعات هستند، خود را بهتنها از راه نقد مناسبا

های بیکاری در رو نظر مارکس در اثبات وجود ریشهسازند. از اینتئوریک پابرجا می

مثابه های دیگر بهحلمناسبات تولید بدین دلیل تواناست که با اعالم راه

ه تئوری توانست استوار مثابداری خود را بههای حافظ مناسبات سرمایهایدئولوژی

عنوان نقد، ناقد ی علمی توانست در علوم اجتماعی ـ تاریخی بهمثابه گزارهسازد، و به

های علوم اجتماعی ـ های وضع موجود گردد و عاملی در تشخیص گزارهایدئولوژی

ها قادر شود در چالش با موضوعات که موضوع واقعی این گزارهطوریتاریخی، به 

نمایند، این وحدت ظاهری موضوع را خیالی ایدئولوژیکی که ظاهراً یکی می انتزاعی و

عنوان یک تئوری در علوم اجتماعی نقد کشاند. لذا ویژگی تئوری ارزش مارکس به به
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ـ تاریخی این نیست که دارای موضوعی مستقل از خویش است، بلکه در این است که 

نگام با این موضوع )یعنی شیوه تولید هش را در نقد همراستی خود و عینیت موضوع

ترین توان نتیجه گرفت که مارکسیسم در عامکند. بنابراین میداری( تأمین میسرمایه

ای در علم اجتماعی ـ عنوان نظریهتعریف علم، یک نظریه است. اما وجه تمایز آن به

ری و دیگر سخن، روشنگباشد. بهش میجوئی توأمانگری و ستیزهتاریخی روشن

که علمی توان چنین نیز تعریف کرد، جائیی مارکس را میجوئی در نظریهستیزه

 تواند اثبات کند.ش را میبودن خود و عینی بودن موضوع

 کار یرویکار و ن

پردازم، همانی که استاد میان کار و نیروی کار قائل گشت، میاکنون به نقد این

تر نشان مراتب دقیقهمانی را بهورم و این اینآای را میولی قبل از آن از او واگویه

کار برای مارکس بیش از هر چیز فعالیتی جسمانی به »نویسد: دهم. استاد میمی

صورت نیروی کار، اهدافی بود که در مناسبات تولیدی خاص بهسودای دسترسی به

ل شد، و بندی که برای کار قائرسد. مارکس در هر تقسیمچون یک کاال بفروش میهم

ها کار مشخص )یا کار ساده( در برابر کار تجریدی است. از نظر مشهورترین آن

مارکس کار کنش تکنیکی است و فرهنگ هیچ نیست مگر سویه تکنیکی تولید مادی 

ی کل مارکس قدرت شود تا این تأویل از اندیشهاین نکته راه گشوده میو با توجه به 

)همانجا، صفحه « ادی تولید اجتماعی کاهش دهدشرایط مگیرد که همه چیز را به

رسد و مارکِس نهایت اوج خود میمطلوب در این واگویه به ( مصادره به۴0۵

کرد خودساخته استاد بایستی انسانی تلقی شود که تنها مسائل تکنیکی را عمده می

در  ام. توجه کنیم که مارکسحال کذب این نظرات خودساخته را روشن کردهکه تا به

بندی جوامع با تکیه بر تقسیم کار اجتماعی از سه مرحله جدائی شبانی از تقسیم

وری از کشاورزی و جدائی کار فکری از یدی، سخن راند و این کشاورزی، جدائی پیشه
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بندی را اصل اساسی در تکامل اجتماع خواند ولی استاد روشن نکرده است که تقسیم

الیت جسمانی برآورد شده است. لیکن مشکل اساسی چرا کار از نظر مارکس عمدتًا فع

او در عدم درک او از کار و نیروی کار است. طبق نظر مارکس کار استاد و ایراد من به 

ش در روند اعبارت از فرآیند انسان کارورز با شرایط مادی، عینی و ذهنی زندگانی

ر مرحله خاصی عوامل تولید و بازتولید زندگی واقعی است. در این فرآیند است که د

مثابه شوند و این عوامل بهمادی و عینی زندگی از دارندگان نیروی کار جدا می

عنوان مالکیت بایستی در نظر گرفت، قرار هم بهمالکیت در برابر نیروی کار، که آن

گر فرآیند رابطه گر مالکیت کارگران است و کار بیانگیرند. لذا نیروی کار بیانمی

دیگر در جامعه و طبیعت. گرچه انگلس در اصول کمونیسم از فروش با همها انسان

کار کارگران سخن راند، اما این خود انگلس بود که با کشف نیروی کار، این اشتباه 

داری است را گسترش داد. دقیقًا در جامعه سرمایهخود را تصحیح نمود و مارکس آن

یگری نسبت به کار مشخص و که کار در روند مبادله کمیت و کیفیت مشخص د

بار در برابر کار گیرد تا اجتماعی شود و تفاوت کار مشخص را یکخود میانفرادی به

جا خودداری کار ساده شرح دادم که از تکرار آن در اینبار نسبت بهمجرد و یک

 کنم.می

این ادعا کدام دلیل و یا برحسب کدامین تأویل از نظرات مارکس به  استاد به

نویسد و از قول هابرماس می« کار از نظر مارکس کنش تکنیکی است»رسد که یم

بنیادی تکنیکی این برداشت به پراکسیس که برداشت مارکس از کار استوار بود به »

که (. این۴0۴)همانجا، صفحه « شودباید در مقابل تکنیک مطرح شود، مربوط نمی

ه برای استاد مهم نیست، زیرا گفته هابرماس چنین نظری را اثبات کرده است یا ن

آورد. اما استاد خودش اذعان نموده بود که عنوان حجت تمام میهابرماس را به

)همانجا، « بین کار نویسنده و کار کارگر کارخانه )کار یدی( تفاوت قائل شد»مارکس 

بماند،  دو ادعای کامالً متضاد وفادارچنان به تواند همگونه استاد می(، چه۳۵0صفحه 
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برآورد « تالش تکنیکی»قدر نادان بود که کار نویسنده را روشن نیست. آیا مارکس آن

ی قبول مفهوم جدید پیشرفت، خود نتیجه»نویسد نماید؟ استاد ادامه داده و می

همراهی مارکس با مبانی متافیزیکی خردباوری مدرن بود. مارکس سوژه استعالئی 

های متافیزیک مدرن پایهردِ ابزاری و بسیاری از درونمدرن، دوگانگی سوژه و ابژه، خ

( 6۳)همانجا، صفحه « و نیهلیسم تکنولوژیک را )هرچند انتقادی( پذیرفته بود.

چندین بار و در چندین جای، تفاوت میان تبیین بورژوائی و تبیین از دیدگاه مارکس 

که در گری توانست خرد روشنرا روشن کردم و خاطرنشان ساختم چرا نمی

اش خودش را تصدیق شده، یافته بود، یعنی در ماتریالیسمی که ماتریالیسم مکانیکی

پذیر ساخته بود، مورد قبول مارکس واقع شود. علم هر چیز حتی انسان را اندازه

این خاطر توانست چون علوم طبیعی دارای موضوع شود که اجتماعی بورژوائی به

اش را اعالم طرفیکه بیداد، برای آنن اجازه را میآن، ایاش به ماتریالیسم مکانیکی

عمل آلوده نسازد، که دقیقاً کشف پراتیک توسط کند، مجبور بود که خودش را به

مثابه یک عینیت ویژه او را قادر ساخت تا کمبودهای علم اجتماعی مارکس به

انند رابطه در علوم مکه رابطه در علوم اجتماعی به بورژوائی را آشکار نماید. از آنجائی

توان در علوم ای که میطبیعی، مثالً رابطه بین سنگ و کلوخ نیست، لذا جدائی

باشد، زیرا طبیعی بین ابژه و سوژه قائل شد، دیگر در مورد علوم اجتماعی صادق نمی

گر منافع معینی هستند ها است که خود بیانگر مناسبات بین انساناین رابطه بیان

ایجاد شده در برابر علم اجتماعی بورژوائی  دار شود و این دوراهیِجانببایست که می

اش مثابه علمی که ایدئولوژیش را پنهان سازد و بهاداریکرد یا جانبرا مجبور میآن

اش داریکه جانبگرفت و یا اینرا پنهان کرده بود، در روابط سلطه و قدرت جای می

کرد. دقیقًا در علوم اجتماعی بورژوائی نظر میاش صرفپذیرفت و عماًل از علمیترا می

عنوان ایدئولوژی و بنابراین غیرعلمی محسوب شد. در ناتوانی دانش داری بههر جانب

اجتماعی بورژوائی برای بدست آوردن مقام علمی این راز نهفته بود که در آن سوژه و 
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دیگر سخن موضوع ر نبودند. بهدیگابژه که بایستی جدا از هم بررسی شوند، جدا از یک

ها هستند که خودشان را در قالب ای از سوژههم پیوستهی بهدانش اجتماعی مجموعه

کاری عالم در موضوع شناخت بر رو هرگونه دستدارند. از اینیک ابژه عرضه می

دهد. بنابراین معیار را تغییر میگذارد و آنگاهش تأثیر میموقعیت خود او و جای

ی عقل و قدرت، کرد زیرا که رابطهاش دیگر بسنده نمیهمانیو اصل این عقل

این یا آن شد. تئوری مارکس عمالً پاسخی بود به ای از سوژه طرح میعنوان متعلقهبه

علم بورژوائی. اما چگونه؟ با کشف موضوع عینی دیگر؛ یعنی پراتیک اجتماعی که 

تبیین، محدودیت تبیین بورژوائی را  کشف آن به مارکس امکان داد که عمالً در

آشکار و ایدئولوژی پنهان و نهفته در آن را برمال سازد و تبیین را در سطح جدیدی 

دار بماند و هم یاری آن بتواند هم جانبدر شناخت انسان، یعنی نقد پایه گذارد تا به

دهنده  مثابه علم اجتماعی ایدئولوژی نشود که در یک سخن مارکس، یعنی آموزشبه

 توان درک کرد.روشنی میخود بایستی آموزش گیرنده گردد، به

ی سوژه و ساختار در علوم اجتماعی ـ تاریخی مارکس مدلل نمود که رابطه

خود ی تئوری و پراتیک را بهبرخالف نظر استاد نه استعالئی، بلکه شکل معین رابطه

دو معنا: هم بهماعی است، آنگیرد. یک سوژه، مثالً یک انسان ناگزیر عنصری اجتمی

که عمومًا ش سوژه آگاه است. دوم آنی اجتماعی بودنواسطهکه اصوالً بهنخست آن

پذیر است. در این سطح آن انسان های اجتماعی گوناگون امکانش در مجموعهزیست

های تاریخًا معین را که هستی اجتماعی انسان را با را سوژه و هر یک از آن مجموعه

ی سوژه و ساختار خوانیم. لذا با تبیین رابطهکند ساختار میبندی میگران مفصلدی

جدائی سوژه و ابژه در تبیین بورژوائی، نقطه پایانی بگذارد و اهمیت بود که توانست به

این رابطه را که علت و معلولی نیست، برجسته نماید. این دقیقًا ویژگی ساختار است 

تواند در گام کند که میفراد است، این نکته را آشکار میکه خود محصول اکه با آن

ی فرد در ارتباط با طبقه، او را ها را محصول خود گرداند. بنابراین رابطهبعدی آن
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ها، ای از افراد است، اما نه مجموعه جبری آنسازد و طبقه را که مجموعهسوژه می

گردد. سوژه و جامعه ساختار میتر طبقه یا طبقات نماید. در مقیاس بزرگساختار می

آن در  گویی بهها و ساختارها، پاسخدلیل درهم ریختن سطوح سوژهاین ترتیب و بهبه

هم که سوژه و ساختار نسبت بهگردد، جائیعلوم اجتماعی هم مهم و هم مشکل می

چه سوژه شوند؛ آندیگر واقع میی عمل یکدارای کنش متقابل شده، یعنی در حوزه

شود. یابد و کارکرد ساختار در سوژه نمایان میکند در ساختار عینیت میل میعم

دیگر قرار سوژه و ساختار در تأثیر و تأثر متقابل، یعنی کارکرد کنش متقابل، یک

ای نیست شوند. هیچ سوژهگیرند و سرآخر سوژه و ساختار دارای پیوند متقابل میمی

تار مقطع معینی از زندگی اجتماعی انسان که در درون ساختاری نباشد. لذا ساخ

محض تحقق، دیگر لزوماً جمع جبری اراده و میل عناصر خود نیست. پس است که به

ای برای خود اتخاذ کند و تواند کردار نسبتاً ویژهمحض تحقق میاگر ساختار به

تا  بیرون از خود بفرستد خود خارجی کند و یا بههمان مقیاس سوژه را نسبت بهبه

که سوژه گری را بیابد )یعنی در این حالت سوژه، فراماندگار شود(، و وقتیامکان نظاره

فرمان او ندارد، بایستی از یاری کارکردش ساختاری را بنا ساخت، که دیگر سر بهبه

سان سوژه و این فرمان من ندارد کیست؟ بهخودش بپرسد این غولی که دیگر سر به

گوید، تئوری ش میای هستی اجتماعیچه سوژه دربارهناسیم. آنتوانیم بشابژه را می

این گذاریم. بهزیید، پراتیک نام میگونه که بر محمل ساختارها مینامیم و آنمی

ماندگاری تئوری و ساختار و رابطه میان سوژه و ابژه را از خاطر فراماندگاری و درون

قد ایدئولوژی و کشف پراتیک انجام نظرگاه مارکس در تبیین و نقدی که او توسط ن

 کنیم.داد، درک می

ترین شکل که انسان قادر است خود علم اجتماعی در سطح توصیف، یعنی ساده

که بین خود و دیگری، یعنی عنصری خارجی و غیر از خود، تمایز قایل شود بدون آن

ان حیوان اش، که انسچیستیِ این تمایز را مشخص گرداند، در نمونه مشهور تاریخی
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ناطق است، پاسخ داد و این معیار را فصل تمایز بین خود و جانوران ساخت. عقل 

داند، توصیف را تنها معیار نمیاتکای این معیار که آنتواند بهانسان هنوز هم می

توان بین راست راست را از ناراست تمیز دهد و برخالف نظر استاد که مدعی بود نمی

کند. در تبیین ، حداقل در این رابطه عقل انسان اجماع میو ناراست معیاری گذارد

که معیارهای عقالنی، یعنی بالواسطگی میان عینیت و عقالنیت پابرجا بورژوائی، جائی

همین عمل شد و کار علم هم بهبود و موضوع شناخت مستقل از سوژه بررسی می

و پابرجا نمود. علم شد، امکان نداشت که بتوان علم اجتماعی را تعیین محدود می

بورژوائی و بر تارک آن علوم طبیعی همراه با فرزندان توأمان عقالنیت و عینیت 

مثابه علم اجتماعی قابل قبول افتد و اجماع عمومی را باعث شود، تا توانست بهنمی

دو استوار بود. نقد مارکس بر این بالواسطگی بین  که این بالواسطگی بین آنزمانی

را های آنگری را مورد انتقاد قرار داده و پایهعینیت توانست خرد روشنعقالنیت و 

مثابه یک موضوع عینی تبیین کند که قادر گشت هم جامعه را بهدرهم فروریزد. جائی

جو بماند. آن ستیزهرا برمال سازد و نسبت به گری( و هم توأمان راز آن)اصل روشن

های علوم اجتماعی جدید با ایدئولوژی پیکریافته این ممکن نبود مگر از راه تعیین مرز

سخن دیگر نقد اقتصاد سیاسی، نقد تبیین بورژوائی و در مناسبات سلطه. به

مند و مارکس هرگز اثرمستقل نظام»های آن بود و برخالف ادعای استاد محدودیت

 گر این واقعیت(، بیان۴1)همانجا، صفحه « ی نظریه سیاسی ننوشتکاملی درباره

طور کلی در ی مدنی را بههای جامعهباشد که مارکس در نقد اقتصاد سیاسی، پایهمی

سطح سیاسی و پنج اصل آن، یعنی لیبرالیسم، اندیویدوآلیسم، هومانیسم، الئیسیسم 

نقد فلسفی »و سکوالریسم که همگی ایدئولوژی بورژوائی هستند، نقد کرد و گفت 

دهد، ی امری موجود نشان نمیمثابهضات را بهحقیقی قانون اساس کنونی، تنها تناق

 مذکور قانون نقد این …یابدش را در میها و ضرورتکند و منشأءرا تبیین میبلکه آن

 عبارت کردمی فکر هگل برخالف ادراک عمل این. کندمی درک اشویژه معنای در را
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 هر ویژه منطق تدریاف بلکه نیست، نقطه هر در منطقی مقوالت تعینات بازشناسی از

اش نفس بایست در تبیینمطرح کرد می مارکس که نقدی(. ۹) «است ویژه موضوع

رو مجبور شد هم عینیت کرد و از اینگری را فدای عینیت موضوع نمیروشن

داری تعیین نماید و هم معیار ی جامعه سرمایهشدهش را برخالف عینیت شئاموضوع

گری استدالل کند و در این رابطه و رد روشنسنجش این عینیت را متمایز از خ

ای دیگر گونهگری )عینیت یعنی عقالنیت و برعکس( بهبرخالف ثنویت عنصر روشن

ش را تنها از طریق نقد معیارهایش را تدوین کند. تئوری انتقادی مارکس هویت

ش و ی موضوعگری دربارهزمان با روشنتوانست استوار سازد، یعنی همایدئولوژی می

داری وارگی مناسبات سرمایهنقد ایدئولوژی پیکریافته در آن موضوع، یعنی بت

جو بماند، زیرا که موضوع گر و ستیزهطور توأمان روشنآن به ای که نسبت بهگونهبه

های انسانی در یک مقطع معین داری، یعنی پراتیکتئوری انتقادی، جامعه سرمایه

اند، بود و در ضمن در برمال وابط سلطه تنیده شدهاجتماعی ـ تاریخی که در آن ر

گر بماند. اما باید ها و روابط مبتنی بر سلطه در آن، روشنکردن راز آن پراتیک

این  گونه و از چه پایگاهی توانست بهمالحظه نمود که مارکس در نقد خود چه

ه موضوع قادر شود. مارکس در نقد خود مجبور بود محتوای واقعی تبیین ک

آن باز گرداند و این کار عملی نبود، مگر را محدود کرده بود، بهگری بورژوائی آنروشن

دلیل بالواسطگی عقالنیت و گری را بهاز راه نقد ایدئولوژی که دست و پای روشن

رو بود، یعنی ش بسته بود. بنابراین نقد مارکس با یک پارادوکس رو به اعینیت

خی در چارچوب وضع موجود است و هم باید فراتر از آن لحاظ تاریکه خود بهجائی

رو پایگاه نقد در این پارادوکس هم در درون موضوع و هم در بیرون برود، از این

 شد.بایستی بررسی میموضوع خویش می

گونه مارکس این پارادوکس را حل کرد؟ از این طریق که حال باید پرسید که چه

آن جامعه نگریست داری بهدر درون جامعه سرمایهکه نقد او از یک پایگاه عینی 
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 ماندگار یک فلسفه تاریخ گردد. بهی انکشاف درونکه این پایگاه عینی نقطهآنبی

حال با نقد همان پایگاه اش را تأمین نماید و در عینجوئیسان توانست ستیزهاین

های ی پراتیکتیجهعنوان نکه بهطوریعینی، خود را خارج از موضوع قرار دهد، به

گر این ترتیب اصل روشننظر آید و بهش مقدم بهاجتماعی ـ تاریخی نسبت به موضوع

گری بورژوائی را در سطح تبیین آشکار های روشنزمان محدودیترا تضمین و هم

داری، خود را وابسته به نماید. این روش بررسی موضوع ویژه، یعی جامعه سرمایه

گرایانه )مثاًل عقل مطلق هگل و یا دانش کامل رهای غایتشناسی و معیاشناخت

ی شرایط، هر وضعیت معین را مورد سازد، بلکه با اتکاء به مجموعهلنینی( نمی

بیان دیگر نگرش از این پایگاه عینی، لزومًا نیاز ندارد که  دهد. بهسنجش قرار می

یک موقعیت عینی،  تواند با بررسیگوئی کند، بلکه میپیامدهای عملی را پیش

توانند ناشی واری را که از تبیین وضع میهای عملی یا قانونهای گرایشضرورت

وظیفه »نویسد بینی کند و برخالف نظر استاد که از قول هابرماس میشوند، پیش

بینی نیست تحلیل شرایط موجودی است که به مفهوم معینی از اندیشه انتقادی پیش

تواند موقعیت بینی می( انسان با این پیش۴07همانجا صفحه « )دهدآزادی امکان می

گونه تواند نشان دهد که چهخودش را در آن گرایش آشکار گرداند. مثاًل نقد می

شوند های اجتماعی منجر میداری ضرورتاً به بحرانهای اقتصادی سرمایهبحران

کنند یسم بازار را افشا میطرف بودن مکانها ایدئولوژی بیبینی(، زیرا این بحران)پیش

مفهوم ش در اجتماع برای رفع بحران، نه به بینی و تعیین جایگاهو دقیقاً با این پیش

 مبارزه برخیزد.آزادی بلکه واقعاً برای خود آزادی به 

 یدئولوژیو ا یعلم اجتماع

هیم تواند در این مورد مفاهیم نقل شده در باال را تفای بین دو دیدگاه میمقایسه

سازد. شرح دادم که ایدئولوژی در علم اجتماعی بورژوائی در سطح تبیین پنهان 
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داد کند رفت انسان قلمعنوان آخرین مرحله پیشداری را بهماند تا جامعه سرمایهمی

توان از این سطح فراتر گونه میباید درونی شود. اما چهکه طبق نظر هگل نقد می

بورژوائی معترف است که کارگران کارشان را  که علم اجتماعیرفت؟ در حالی

فروشند، تا برابری و عدم استثمار را ثابت کند. تئوری مارکس از فروش نیروی کار می

هم با را اثبات نمود، آنو اثبات استثمار نیروی کار در روابط تولیدی سخن گفت و آن

ار برای کار کردن، یک شیوه بسیار ساده که کارگران تا پیش از وارد شدن به محیط ک

شوند، تمام که وارد پروسه کار میرا بفروشند، ولی زمانیاند، که آنفعالیتی نکرده

گونه دخالتی کند که کارگران در این فرآیند هیچدار تعیین میفرآیند کار را سرمایه

دار هستند. پس ندارند و سرانجام محصوالت ایجاد شده، یعنی کاالها متعلق به سرمایه

باشد. فروشد نه کارش بلکه نیروی کارش میچه که کارگر در فرآیند کارش میآن

این موضوع ویژه، اوالً مارکس از یک پایگاه عینی در درون جامعه، یعنی حال با اتکا به

این ماندگار مبدل نکرد، زیرا بهرا به اصل درونجامعه نگریست، ولی آن کارگران به

. دوماً، با نقد این پایگاه عینی خود را خارج از موضوع کردترتیب سوژه را ثانوی می

گرائی دخیل اصل تاریخی اش را تأمین نمود. بنابراین نه بهگریقرار داده و روشن

ترین گانهبست )رد نظریه پوپر( و نه دنبال ناجی تاریخی افتاد، بلکه با بررسی همه

خودش را در آن روشن گیری آن، نقش پذیرندگی ساختار و احتماالت سمتشکل

 کرد.

در علوم اجتماعی ـ تاریخی تئوری توسط یک عایق که همان ایدئولوژی است، از 

شود و عمالً وظیفه تئوری در علوم اجتماعی نقد است تا عینیت پراتیک جدا می

گونه؟ در تمایز ش و از آن طریق علمیت خودش را ثابت کند. اما چهممکن موضوع

گذاری بری نیستند ولوژی شرح دادم که علوم اجتماعی از ارزشعلوم اجتماعی و ایدئ

گرداند. اگر این کارکرد ولی این کارکرد، علوم اجتماعی را به ایدئولوژی مبدل نمی
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گری و توان استدالالت الزم در اثبات روشنگاه میعلوم اجتماعی را ثابت کنیم، آن

 جوئی علوم اجتماعی را فراهم آورد.ستیزه

کلی ما دارای چهار نوع احکام ارزشی هستیم و اگر علم را مرکب از احکام طور به

باید ثابت نمود که کدامین احکام ارزشی دارای موضوع تصوری در نظر بگیریم، می

 توان تصور ارزش داشت و کدامین فاقد موضوع هستند.ها میهستند که از آن

 است. حکم ارزشی نوع اول: برف سفید است، برف زیبا

حکم ارزشی نوع دوم: سمفونی شماره پنج از بتهوون است. این سمفونی 

 انگیز است.اعجاب

 حکم ارزشی نوع سوم: فالن انسان مبارز بود. او انسانی مقاوم بود.

حکم ارزشی نوع چهارم: بیرون از احکام وجود واقعی ندارد و لذا انتزاعات مادیت 

 که گفتمانی ایدئولوژیک است.اند؛ مثل مردان بر زنان برتری دارند یافته

های ایدئولوزیکی مرکب از احکام ارزشی هستند، و از جانب دیگر چون گفتمان

گذاری پرهیز کند تا ایدئولوژی نشود خواه علم بورژوائی آن است که از ارزشمدل دل

 ها ریاضی ـ فیزیک یا منطقی ـ تحلیلی است که در آن:و لذا الگوی آن

 ائی مستقل از سوژه وجود داشته باشد.ـ ابژه در تحلیل نه1

 ـ سوژه مستقل از ابژه موجود باشد.2

 ـ روابط علّی درون ابژه مستقل از سوژه باشد.۳

هایی که توسط انسان سان نیستند، زیرا شرط اول حتی ابژهشرط اول و دوم یک

ته توانند حتی بدون انسان وجود داشهای انسانی، میاند، یعنی فرآوردهتولید شده

باشند. لیکن شرط دوم تأکید دارد که سوژه از ابژه تأثیر نپذیرد تا نسبت به آن 

شوند. در دار نباشد که خود باعث مشکالتی بس فراوان در علوم اجتماعی میجانب

تواند از آن تأثیر گیرد و ش کامالً مستقل نیست و میعلوم اجتماعی، ناظر از موضوع

اندازد ژگی در علوم اجتماعی رابطه علّی را از قطعیت میبر آن تأثیر گذارد. این دو وی
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زمان مثالً در تولید وارد این خاطر است که گفته شد سوژه و ابژه توأمان و همو به

ی علّی نیست. حال ی علت و معلولی و یا رابطهها رابطهشوند و مناسبات میان آنمی

چون یت را در علوم اجتماعی همی علّاین دیدگاه مارکس توجه نشود و رابطهاگر به 

بریم و یا نوعی ی علّی در علوم طبیعی قلمداد سازیم، یا راه به پوزیتیویسم میرابطه

توان در هائی از آن را میصورت اکونومیسم و ساختارگرائی، که جلوهابژکتیویسم به

 دیدگاه کائوتسکی روشن کرد.

ز قوانین حرکت و تصور کائوتسکی معتقد بود که سوسیالیسم علمی چیزی ج

خواهد که آل اخالقی میاش ایدهارگانیسم اجتماعی نیست و چون پرولتاریا در مبارزه

دست آورد. اگر این حرف را از جائی دیگر بهربطی به سوسیالیسم علمی ندارد، باید آن

چیز هیچتوانیم مدعی شویم که پرولتاریا احتیاج بهکائوتسکی را جدی بگیریم، می

ی ناپذیر تاریخ نتیجهآل اخالقی، زیرا تطور قطعی و اجتنابرد. نه مبارزه و نه ایدهندا

ی این نظریات تسلیم شدن به دنبال خواهد آورد. نتیجهخواه را برای پرولتاریا بهدل

چنین کائوتسکی گفت که روی و یا رفرمیسم است. همتقدیرگرائی و یا دنباله

درون طبقه را از بیرون به پرولتاریا نیست و باید آنشناسی اجتماعی مربوط به روان

دنبال آن وارگی و بهکه نفی بتآنان آموخت. حال آنبرد و این علم اجتماعی را به 

نفی بیگانگی پرولتاریا جزو جنبش اجتماعی او است و پرولتاریا با شناخت از این دو 

 ی نیز تدوین کند.شناساش را در سطح روانتواند مبارزهعامل است که می

ها در این موارد همان تمایز قایل نشدن میان احکام ارزشی است، ی دشواریهمه

کند که تنها احکام روبد و روشن نمیکه همگی احکام ارزشی را با یک جارو می

ارزشی نوع چهارم هستند که موضوعی ندارند و خودشان موضوع خودشان واقع 

کنند. خود نفی میکب از احکام تصوری است، خودبهشوند و لذا شرط علم را که مرمی

مجرد پذیرفتن خیزد که بههائی مثل استاد، از این منظومه برمیهمه اشکال انسان

گیرند. را نتیجه میداری مارکسیسم، بالفاصله جزمی بودن و ایدئولوژی بودن آنجانب
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دار بودن یست و جانبسان ندار بودن با ایدئولوژیک بودن یکمن نشان دادم که جانب

هائی وجود را نسبی سازد. اما زمینهکه آندر سرشت نظریه مارکس است بدون آن

توانند در مرزهای علوم اجتماعی و ایدئولوژی اغتشاش ایجاد ها میدارند که توسط آن

 نمایند.

تواند با آشنائی با یکم: شرح دادم که در علوم اجتماعی موضوع آن می

ارکردش را تغییر دهد و با این تغییر موضوع نیز دگرگون شود، امری ش، کهایگزاره

ها با جذب کند. مثالً وقتی گروهی از انسانکه در مورد علوم طبیعی صدق نمی

شوند، در این حالت یک امر مادی ـ عینی پدید ای میای وارد پراتیک ویژهنظریه

تواند یه در علوم اجتماعی میشود که نظرگر این واقعیت میآورند که خود بیانمی

جا که ایدئولوژی هم تعیین کننده و نوع خاصی از عمل را تعیین نماید. اما از آن

پیدایش اغتشاش در مرزهای علوم  ی پراتیک اجتماعی است، پس بهبازتولید کننده

 ای جست.چارهشود که بایستی برای آن راهاجتماعی و ایدئولوژی کشیده می

گذاری و انتخاب موضوع در علوم اجتماعی است، گر تأثیر ارزشدوم: مورد دی

گذاری ی نوعی ارزشش را بواسطهتواند موضوعکه در علوم اجتماعی نظریه میچون

سازد، خود نظریه را به ایدئولوژی مبدل نمیخودیگذاری به انتخاب کند، اما ارزش

، ست که در انتخاب موضوعکه استاد را به این نتیجه رساند که این سوژه اامری

کند، که تنها استعالئی می گذارد. که در این مورد سوژه را نهاش را در آن مینظریه

گذاری گفت در این ارزشکند که میای نمیاو توجه باقی نظراتدر مورد مارکس به

د. از گذاری را اثبات کنسوژه باید واقعیت عینی و یا ایدئولوژیکی و یا تخیلی این ارزش

گونه اغتشاشات بایستی سرشت علوم اجتماعی و نظریه انتقادی رو در پرهیز از ایناین

را در تمایز با ایدئولوژی روشن کرد تا مرزهای علوم اجتماعی را از ایدئولوژی آشکار 

 کرد و از جانب دیگر رابطه نظریه را با ایدئولوژی روشن نمود.
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ی موضوع است؛ یعنی امری سوبژکتیو، رههائی درباگفتم که علم اجتماعی گزاره

که ایدئولوژی مِفصلی از خود موضوع است، بنابراین امری ابژکتیو است. نظریه در حالی

لحاظ ارزشی روشن سازد. لحاظ علمی و چه بهباید این دو سطح را چه بهانتقادی می

ه با آن سر گر موضوع خویش نیست، بلککه نظریه انتقادی تنها گزارشاما از آنجائی

های من نقش اساسی را بازی جوئی است که در بحثستیزه هم دارد، این ستیزه

 را اثبات کنم.باید آنکند که میمی

ای است مبتنی بر روابط سلطه و مارکس داری جامعهدانیم که جامعه سرمایهمی

فاش و ش، روابط مبتنی بر سلطه را گری درباره موضوعبا تدقیق قانون ارزش و روشن

جو نباشد. اما هنوز آن ستیزهتوانست نسبت به را توضیح داد که نمیهای آنمکانیسم

ای اش کوشید ثابت کند که تار و پود چنین جامعهکافی نبود. مارکس با نظریه

این جامعه  است، و استواریبندی شدهش مفصلهای گوناگونی ایدئولوژیوسیلهبه

های موجود در این جامعه در ذهن افراد تصوری ایدئولوژیاین خاطر است که هم به 

منزله نظام مفهومی، یعنی علم جا زنند تا دهند تا خودشان را بهاز جامعه را ارائه می

ایشان عرضه دارند. عماًل این منزله شناخت سوژه از ابژه بهسرانجام خودشان را به

گاه دروغین که این جای عنوان علم اجتماعی بود تاوظیفه نظریه مارکس، به

دادن خودش را که ایدئولوژی برای خود دست و پا کرده بود، یعنی سوبژکتیو نشان

چنین به مارکس نیز نسبت داده است، افشا نماید و را باور، بلکه هماستاد نه تنها آن

زیر کشاند. مارکس نشان داد که ایدئولوژی، علم اجتماعی، ش بهرا از مسند دروغینآن

عنی نظام مفهومی نیست، بلکه بیان روابط اجتماعی مبتنی بر سلطه است. لذا اصالً ی

تواند امری ابژکتیو ی رابطه است و بنابراین تنها میمفهوم نیست، بلکه تنظیم کننده

گذاری آغاز کرد، چون یک نظریه در علوم اجتماعی با ارزشی مارکس همباشد. نظریه

ادر گشت تا روابط واقعی و مبتنی بر سلطه را در این لیکن در نهایت، این نظریه ق

ها آغاز نموده بود در این روابط هائی که با آنجامعه مستدل و اثبات نماید زیرا ارزش
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مناسبات توانند بهها میگاهی دارند. ولی نکته مهم این است که آیا این ارزشجای

 شد اما نتیجه کار مارکس بهگذاری آغاز واقعی تبدیل شوند؟ نظریه مارکس با ارزش

کرد نظریه او به ایدئولوژی جدیدی انکار ایدئولوژی منجر گردید و اگر چنین نمی

مارکس آشکارا ایدئولوژی خود را »کند رو وقتی استاد ادعا میشد. از اینمبدل می

گر و (، بیان۳۹)همانجا، صفحه « پوشاندرا در حجاب عمل نمیکرد و آنبیان می

ر این واقعیت است که استاد نه برداشت درستی از ایدئولوژی از نظرگاه گروشن

رابطه عمل در نظریه پراتیکی مارکس آگاه است. مارکس با انتقاد مارکس دارد و نه به

رسد گیری نمیاین نتیجه از روابط سلطه و استثمار به مالحظات اخالقی و الجرم به

کند. ی افراد دیگر را نمیاست که مالحظهدار انسان پلید و خودستائی که سرمایه

کند، تنها در گذاری شروع نمیدار را با ارزشگاه سرمایهاساساً مارکس جای

نماید را افشا میدار را آشکار و آنگاه سرمایهگری از روابط سلطه است که جایروشن

و واقعیت  و دقیقًا برخالف نظر استاد که معتقد است دانشمند معناهای جهان واقعی

 آفریند.را می

گذاری جدید، یعنی نفی شیوه تولید ارزش مارکس در نتیجه است که به

جوئی دارد و دار سر ستیزهگاه سرمایهاین دلیل با این جایرسد و به داری میسرمایه

دارانه را که این بایستی تبیین سرمایهخواهان تغییر شیوه تولید است که سرانجام می

الپوشانی کرده بود، تا حد نقد انکشاف « مزد»واسط ایدئولوژیِ تثمار را بهسلطه و اس

قهقرا کشیده شد، که یا دهد. نظریه مارکس زمانی ایدئولوژیک شد و به 

گری جامعه پرداخت )مثالً تر به امر روشناش ثانوی گردید و بیشجوئیستیزه

ش طبقاتی بخشی از مبارزاتعنوان آگاهی نظریات کائوتسکی( و یا ایدئولوژی را به

داری قلمداد نمود )مارکسیسم روسی(. بنابراین جریان اول در روند علیه سرمایه

کم رفرمیسم درغلطید و مسائل عمده مارکسیسم، از جمله انقالب را کماش بهتکاملی
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داری رفت و جریان دوم دیگر نیازی پای دفاع از سرمایهطاق نسیان سپرد و بهبه

 اش گسیل دارد.قلمرو واقعیتا ایدئولوژی را بهدید نمی

ی ارزش اضافی و لذا منشأء ای دقیق رابطهگونهاگر نظریه ارزش مارکس به

وجه خود نظریه مارکس را به هیچگذارانه بهسازد، این نتیجه ارزشاستثمار را برمال می

گاه دام جایدهد که این نظریه در ککه نشان میکند، با آنایدئولوژی بدل نمی

دار است. زیرا این نظریه بیان وضعیت کارگران جانبطبقاتی قرار دارد و چرا نسبت به

ها برای منافع ی این حکم، تصوری که انسانواقعیت است. همین مسئله درباره

توان از آن حکم ارزشی ـ مثاًل کارگر مبارز برای کنند، که میاشان مبارزه میطبقاتی

کند ـ را استنتاج نمود اما این حکم دوم حکم قبلی را مبارزه می اشمنافع طبقاتی

جوئی ناشی از که نه ستیزهکند. نتیجه اینحکمی ایدئولوژیک مبدل نمیبه

معنای ایدئولوژیک بودن نظریه است.  گذاری بالواسطه بهگذاری است و نه ارزشارزش

گری از جامعه وشنداری چه کرد؟ او در عین رمارکس در نقد جامعه سرمایه

را توأمان برنما ساخت و در نقد آدام اسمیت و ریکاردو جوئی آنداری ستیزهسرمایه

داری نیست. بلکه بیان های آنان مفهومی برای بیان روابط سرمایهثابت کرد که نظریه

مزد، دست»ی تولیدی هستند. مثاًل این گزاره ی روابط در این شیوهکنندهاصل تنظیم

دارد، بلکه ی مناسبات کار و سرمایه ابراز نمیدرواقع چیزی درباره« ار استقیمت ک

داری که قیمت کار را بپردازد، سود را حق کند که سرمایهای تبیین میچنین گزاره

داری نبوده، بلکه گر مناسبات سرمایهای بیانرو چنین گزارهخود خواهد خواند. از این

 داران در این شیوه تولیدی است.ان و سرمایهی میان کارگراصل تنظیم کننده

اش را از علم اش اصولی را پایه ریخت که تفاوت نظریهمارکس در بررسی

بود « ی هر موضوع ویژهمنطق ویژه»کرد. یکی از این اصول همان بورژوائی روشن می

داد و  مثابه یک کل مورد پژوهش قرارداری را بهاین اصل جامعه سرمایه که با توجه به

توان بر های کارکردی در این جامعه چگونه است و چگونه میثابت نمود که مکانیسم
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توانند تغییر کنند، متذکر ها میکه بعضی از این مکانیسمها فائق آمد. اما از آنجائیآن

باشند. به ها میحل آندهند که قادر بهها مسائلی را در برابرشان قرار میشد که انسان

یان این اصل او، نتیجه منطقی استدالل او از روش برنمائی است که گفته بود دیگر ب

عنوان روند تکوین خودِ واقعیت مشخص نیست و روند تکوین مشخص در اندیشه به

ی تاریخی بایستی های روش برنمائی را نشان داد که در هر دورهاین سان محدودیتبه

تواند بر روش برنمائی که تدوین میکه پراتیکِ خودزاینده را شناخت، جائیآن

در طول دهه گذشته مجموعه »استاد درباره مدرنیته می گوید  است، پیشی گیرد.شده

موضوع مدرنیته اختصاص داشته که حاصل آن دو رهیافت اصلی است از کار فکری به

دیگر. رهیافت نخست مسیر کار فکری در جهت فهم دو زاویه مختلف ولی مکمل یک

کری در جهت فهم ف کار مسیر دوم رهیافت ،…ه و بررسی آن از نظر تاریخیمدرنیت

 (.66)همانجا، صفحه « مدرنیته از طریق ارزیابی فکری و فلسفی آن است

 روش شناخت

طور که در باال شرح دادم این نحوه تفکر را مارکس در گروندریسه شرح همان

شیوه ارائه واقعیت مشخص. داده بود؛ یعنی تفکیک قائل شدن میان شیوه بررسی و 

شناسی اجتماع مورد پژوهش قرار لحاظ هستیچنین بهمارکس این دو شیوه را هم

ـ ساختاری نیز مورد ۳ـ تکوینی، 2ـ کارکردگرائی، 1لحاظ داد و هستی اجتماعی را به

را روشن بحث قرار داد که دو مجموعه نخست کیفیت هستی و سومی کمیت آن

رود، گری نمینظری استاد نه تنها فراتر از بررسی خرد روشن سازد. لذا مجموعهمی

شناسی )مرحله دوم( و ی خردباوری، رشد شناختلحاظ سلطهدو مرحله را بهزیرا این

کند کند و سپس اضافه میهای سخن ادبی و خبری )مرحله اول( ارزیابی میزمینه

کنیم که تعریفی نهائی، یهای نظری هر دو رهیافت، ادعا مبحثاکنون با توجه به»

 حاضر زمان با مطابق مدرن امر مرکزی ینکته. نیست ممکن مدرنیته از …کامل
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« در مقابل باورهای کهن است امروز باورهای زیستن یشیوه مدرنیته. است زیستن

دانم نام این مطابق با زمان حاضرزیستن را، اپورتونیسم (. نمی70)همانجا، صفحه 

چه که در این ادعا روشن شده همان ادعای باورهای تیسم؟ اما آنبخوانم یا پراگما

توان با باورهای اند، است. و چرا میباشند و باورهای کهن که چه بودهامروز که چه می

اند، تماماً ادعاهایی بدون امروز زیست و چرا باورهای کهن غیرقابل زیست شده

هم پراکماتیسم در برداشت از دانش اند. اما استاد سرانجام هم اپورتونیسم و دلیل

دانش مدرن دانائی از هستندگان با توجه به کارکرد آنها »نماید مدرن را آشکارمی

است چنین عملی از تکنولوژی جدا شدنی نیست و ارزش فهم در میزان 

رسان باشد، دانش چه که بهره(. پس هر آن۸7)همانجا، صفحه « اش استرسانیبهره

است.  اش در خدمت چه کسیتفاوت است که این دانش مدرن بهرهشود، بیمدرن می

سازندگان آن مثالً فروش مهمات و اسلحه خیلی عادی است که بهره فراوانی به 

ای گیر است. استاد با آوردن واژهها نیز بسیار چشمرساند، ولی خسارات وارده از آنمی

ن، موضوع اساسی را ناگفته باقی کارکرد آو توجه به « هستندگان»از هایدگر، یعنی 

خواهم نظریات هایدگر را جا نمیرود. در اینگذارد و باز هم فراتر از سطح ادعا نمیمی

ها بحث ما و ادعای استاد، یعنی هستندگان، کارکرد آنبررسی کنم ولی تا آنجا که به 

تاد با تواند به روشن شدن تمایز نظرات اسشود، که میو میزان ارزش مربوط می

 دهیم.مارکس منجر شود، برخی از نظرات هایگر را مورد کنکاش قرار می

طور خالصه اگر فلسفه هایدگر را برحسب مقوالت عام )عام انتزاعی و عام به

توان رکن اساسی فلسفه او را پاسخ مشخص( و مفرد و خاص در نظر گیریم، می

هست را مورد بررسی قرار داد تا  چه کهگوید بایستی هرآنهستی، نامید. هایدگر میبه

کند و برای عنوان عام انتزاعی شروع میهستی متعین رسید. او درواقع از هستی به به

شود که عام مشخص، یعنی هستنده را وارد هستی متعین مجبور میرسیدن به 

ی هستندگان گیری همهکه سمتاش سازد. بنابراین هایدگر زمانیمعادالت فلسفی
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کند، خود برآورد میمثابه چیزی متعلق بههستی معین، بهان را نسبت به درون جه

دهد، ی فاعِل مجهول تقلیل میمسئلهتنها مسئله اجتماعیت هستی معین را به نه

همراه آن سرشت اجتماعی اشیاء مصرفی را نیز در خودویژگی شناختی آن بلکه به

داری سرشت کاالئی دارند عه سرمایهکه اشیاء در جامگذارد. اینکشف نشده باقی می

گردد که هستی معین گاه نمایان میو کاال یک چیز اجتماعی است، ابتدا فقط آن

مثابه هم ـ هستی و با هم ـ هستی واقعی و عمومی درک شود، خودش نیز نه تنها به

ای اجتماعی عمومیت شیوهطور آن دیگری با هم، بهبلکه در این مقام، این یکی همان

داری درست با این اند در جامعه سرمایهها عمومیت یافتهای که اینیابد. شیوه

های منفرد و یک عامیت ی تکشود که این جامعه، جامعهگیری تعیین میسمت

ی اجتماعی خود را در برابر خود سان ترتیب سرشت ویژهاینانتزاعی هستند و به 

جای جای هستی متعین او پول، و بهکنند. لذا اگر در نظریه هایگر بهپنهان می

ی اجتماعی او را در های نظریهتوان محدودیتگاه میاش، کاال بگذاریم، آنهستنده

داری و حفظ رابطه با جهان کار نشان داد، و متذکر شد که در رابطه با جامعه سرمایه

اری را دکند روابط درون جامعه سرمایهرود و سعی میآن فراتر از نظریه هگل نمی

گونه که دیگر سخن همانمثابه کل دفاع نماید. بهفردی کرده تا بتواند از جامعه به

داری زمان، همه چیز و انسان هیچ چیز مارکس متذکر شده بود در جامعه سرمایه

کرد پذیر مبدل میبایستی به شئ اندازهداری انسان را میکه سرمایهشده است، جائی

ی انتزاعی هایگر در آن تصدیق شده بیابد؛ عمالً در فلسفه گری خود راتا خرد روشن

داری، یعنی پول، و هستنده او، با مشخص کردن هستی متعین در جامعه سرمایه

چه معنا است،  رسانی بهلحاظ بهرهشود که همه چیز بهگاه روشن مییعنی کاال؛ آن

داران هستند و ، سرمایهبرندداری بهره میزیرا افرادی که در تولید کاالئی سرمایه

دقیقاً آنان برحسب دانش روز و مطابق با زمان حاض رزیستن خودشان را پاینده 

 کنند.سازند، زیرا که در این نوع زیستن خودشان را تأئید شده درک میمی
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که در جلد سوم سرمایه شرایط رسانی، چنانلیکن نظریه مارکس در رابطه با بهره

ترین شرط برای رشد طبع آدمی برآورد کرد و طبع آدمی را رزشترین و بااکار را مهم

تواند میان فعالیت فعال و آگاه و آزاد ارزیابی نمود و گفت انسان برخالف حیوان می

اش تمایز قائل شود. منظور از هستی، وجود جسمانی و نیروهای بالقوه خود و هستی

ن با خودش، با دیگران و با یاری پراتیک، در مبادله انسادرون انسان است که به

توانند بالفعل شوند که این تنها در مورد انسان صادق است. و عمالً در طبیعت، می

ش را، ی دیالکتیکی بین خود و فعالیتارتباط با فردیت، انسان باید قادر گردد رابطه

 رو پراتیک جزو خصوصیات انسانی ودر همراهی با دیگران و طبیعت بنا سازد. از این

عامل اساسی از انسان شدن او است. اما انسان تنها ماشین منزوی نیست که تنها 

نظر مارکس خوردن، حرکت درآید. بهاش بهها و یا سودجوئیتوسط انفعاالت، یا سائق

ها را انتزاعی مورد بررسی قرار دهیم، یعنی با پوشیدن، مسائل جنسی اگر آن

ها تماماً اعمالی حیوانی هستند و حواس نانگاشتن حیطه پراتیک انسانی، آنادیده

جا که خام بماند، هیچ تفاوتی با حواس حیوانی ندارد. مثاًل برای یک انسان تا آن

انسان گرسنه صورت انسانی غذا مطرح نیست، بلکه تنها سیرشدن برای او معنا پیدا 

برد. انسان  ها در طبیعت لذتتواند از بهترین زیبائیکند و لذا چنین انسانی نمیمی

ها را برده و ریشه پویائی این توانشش پیهایش به توانشهایدر ارتباط با پراتیک

ش در جهان و نه در نیازش صرفاً به هایکند؛ یعنی نیازش به ابراز توانشدرک می

رسانی، وری از جهان، زیرا توقف در این مرحله، یعنی تعیین میزان بهرهاستفاده و بهره

که در ابراز برد، چوناز سطح ضرورت و نه رهائی از قیود آن فراتر نمی شناخت را

جهان واقعی و آزادی  تواند از سطح شناخت ضرورت، بهها است که انسان میتوانش

های آدم، اعم از خوردن، نوشیدن و احساس کردن، به وارد شود. بنابراین تمام فعالیت

چنان فعال شان، آنباید در کارکرد ویژهاین خاطر حیوانی نیستند، که هرکدام می

های های انسانی عمالً ارگانهای انسان را بروز دهند. کلیه این فعالیتشوند که توانش
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معنای ابزارهای فعال هستی انسان هستند که هدفی را درپیش یابی انسان بهفردیت

باید کیفیت نماید، پس دارند و چون خود هدف نیز مظهری از هستی انسان را برمی

طور انسانی با چیزی نظر مارکس من فقط زمانی خودم را بهخود گیرد. بهانسانی به

طریق انسانی با من مرتبط سازم که آن چیز به )دیگران، طبیعت، خودم( مرتبط می

صورت انسانی، بازهم در ارتباط با خودم، دیگران و شده باشد و نیازی از من را به

نابراین طبیعت، اعم از طبیعت خارج از انسان و یا درون انسان، طبیعت، پاسخ گوید. ب

بایستی طوری برقرار شود تا هر دو یعنی  اش را ندارد، بلکه رابطهتنها سودمندی

نظر مارکس طبیعتِ انسانی و غیرانسانی آن، هم خود و هم انسان را بارور سازد. به

ای که گونهورت یک نیاز ابراز شود، بهصورزم، بایستی بهآن عشق می چه را که بهآنهر

کند اگر عشق بورزم ولی تولید عشق را از خود اشباع نماید. مارکس اضافه میذات من

ارزش »ای که در ارتباط با گفته استاد بیش نیستم، استعاره« یخ مشتعلی»نکنم، 

 تفاوت بین دو شیوه و تفکر به دو جهان« اش استرسانیهم در میزان بهرهآن

 کند.آنتاگونیستی را آشکار می

را « مارادونا»بار در عرصه فوتبال جهانی که برای اولیندر دهه هفتاد، زمانی

های فراوانی در قیمت ده میلیون دالر خرید، بحثمادرید اسپانیا بهباشگاه رئال

مورد درگرفت ولی رئیس باشگاه مزبور دقیقاً برحسب همان روش منطقی استاد این

ای است. بایستی پرسیده شود که آیا ای داد و گفت بحث بیهودهانع کنندهجواب ق

( هست یا خیر و زمان نشان داد که حق با رئیس Rentabelآور )بهره« مارادونا»

های یکی از باشگاه میلیون دالر به22قیمت باشگاه بود، زیرا چند سال بعد او را به 

 ایتالیا فروختند.

که او نیز ی مدرن خواند، چونپرداز جامعهل را تئوریشرح دادم که مارکس هگ

کرد و لذا مفهوم مدرن اش ارزیابی میچیز را در جامعه مدرن از نظر سودمندیهمه

تنها متفاوت، بلکه اساساً در تضاد هستند. جامعه مدرن  هگلی با مفهوم مارکسی آن نه
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ش را تنظیم نماید، زیرا این خاطر چون علوم طبیعی رفتاراز نظر هگل توانست به 

که جامعه مدرن با طرد خدا از مرکز پذیر مبدل کرد. اینشئ اندازهانسان را به 

جلو راند، و جای آن، کارکرد بشری را چندین گام بهش و برنشاندن انسان بهمناسبات

برای اولین بار در تاریخ مفهوم انسان توانست شکل بگیرد، سخنی در آن نیست. اما 

ش جانشین کرد که فردگرا شد و جامعه مدرنی انسانی را در مرکز مناسباتچنین 

گر دو دنبال منافع خود رهسپار شد و این خود نشانافتاده از جامعه به منفرد و تک

نمایاند. اگر ها را یکسان میکه دانائی امری انتزاعی بماند، انسانبینش بود، زیرا زمانی

باید که گاه میه هرموضوع ویژه مسلط گردد، آنآگاهی منطق ویژ این بینش به

 سودمندی این بینش را نیز روشن گرداند.

شرح  استاد در تعریف و روشن نمودن مفهوم دانائی، چهار مفهوم اساسی را به

ـ مسئله چندپاره ۳ی فراسخن، ـ مسئله2ی بخردانگی، ـ مسئله1»آورد: ذیل می

دهد و سپس شرح می« های ارتباطی خردـ مسئله فروبسته شدن راه۴شدن سخن و 

یک روئیم و نه یک بخردانگی و خالصه هرکه بخردانگی را به با خردمندانگی رو به »

های شدن راه و در ادامه در رابطه با فروبسته« شکل تقلیل دهد اقتدارگرا است

ی هارسد که مارکس در مورد فروبسته شدن راهنظر میبه»شود ارتباطی متذکر می

(. استاد ۹۸تا ۹6ها از صفحه )همانجا ـ تمام واگویه« ارتباط انسانی نیاندیشیده بود

نیز تکرار کرده است. در بخش دوم من مفصالً  6۴چنین همین ادعاها را در صفحه هم

ی مارکس از دیدگاه استاد خواهم اصطالح اقتدارگرایانه و جبرباورانه نظرات بهبه 

های ارتباطی به دو مسئله بخردانگی و فروبسته شدن راه جاپرداخت، لیکن در این

گاه نظر کنیم، آنپردازم. اگر از شکل شعارگونه که یک بخردانگی نداریم، صرفمی

ی هر موضوع ویژه اثبات نمود. خود باید هر بخردانگی را در رابطه با منطق ویژهمی

جود است؛ یعنی طبق داری استثمار موی سرمایهاستاد معترف است که در جامعه

منطق او یک بخردانگی داریم و نه چند بخردانگی. گروهی منکر استثمار در جامعه 
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یک شکل تقلیل مورد مشخص، بخردانگی اجباراً بهداری هستند و دقیقاً در اینسرمایه

دو برداشت، یعنی قبول و است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، قبول هرکدام از این یافته

کند و لذا معیار انتزاعی ستثمار، تنها یک شکل از بخردانگی را معقول مییا نفی ا

شود. زیرا اگر استاد وجود استثمار را قبول کند، نفی آن تنها معنا میاستاد بی

طور که در قبل شرح دادم مسئله قبول یک بخردانگی یا شود. اما همانبخردانگی می

باشد یا خیر؟ ی واقعیت میکنندهگی بیانچند بخردانگی نیست، بلکه آیا این بخردان

نظرات مارکس که منشأء استثمار را روشن را اثبات نمود؟ حال با توجه بهتوان آنمی

مرحله باالتری انکشاف داد، آیا را بهکرد و دقیقًا بخردانگی را عینیت بخشید و آن

است، کرده توان این یگانه نظر در مورد استثمار را که بخردانگی را اثباتمی

های ارتباطی، بار دیگر استاد با اقتدارگرایانه خواند؟ در مورد فروبسته شدن راه

ش را در مورد مارکس تجویز کند. استاد در ابتدا خواهد ادعایاحتمال گرفتن می

های ارتباطی انسان رسد که مارکس در مورد فروبسته شدن راهنظر میبه»نویسد می

رسد، نظر میبه»ی بخردانگی شامل سازد که آیا دامنهن نمیو روش« نیاندیشیده بود

 .شودمی نیز «…شاید، احتماالً

داری، یعنی در روشن کردن منطق ویژه این در نقد ایدئولوژی در جامعه سرمایه

نظر مارکس ارتباط بین وضوح از قول مارکس آوردم که بهموضوع ویژه چندین بار به

پراتیک مشخص انسان در این جامعه را، ایدئولوژی آن  دانش ـ بخوان بخردانگی ـ و

سد کرده است و لذا فراتررفتن از سطح تبیین بورژوائی و گشودن سطح دیگری در 

ها را در رابطه با مسائلی که سد راه ارتباطی آنان شناخت، یعنی نقد، شناخت انسان

که ابژکتیو است که ای سوبژکتیو، بلاست، گشود و ثابت نمود که ایدئولوژی نه مقوله

چنین متذکر شد که در تمایز میان دانش و سازد. مارکس همآگاهی انسان را می

رسد و امر پایان میمثابه امری سوبژکتیو، زمانی با موفقیت بهایدئولوژی، پروسه علم به

مثابه گیرد که انتقال آگاهی فعلیت یابد و نظریه مارکسی بهانتقال آموزش صورت می
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نبش واقعی اجتماعی، متعلق به سوژه است و بخردانگی سوژه در آن است که نظریه ج

خواهد خودش را طور دروغین میای است ابژکتیو که بهدرک کند ایدئولوژی مقوله

جای آگاهی جا بزند و تمام این مقوالت در مورد بخردانگی را مارکس در قانون ارزش 

 است.ثابت کرده

شده و ادعا و نه استدالل متوسل  رکس باز هم بهاستاد در نقد نظریه ارزش ما

های خاص و تجربی اجتماعی از نظر تاریخی محدود و معین تمامی قانون»نویسد می

ای خاص داری در دورهتواند در مورد اقتصاد سرمایههستند. برای مثال یک قانون می

های اجتماعی نیز ناز تکامل آن صادق باشد یا در کشور معینی کارآئی یابد. حتی قانو

ی چارچوب علوم اجتماعی هستند، باز از نظر تاریخی متنوع هستند. که سازنده

دانست که عوامل اقتصادی در تحلیل نهائی هرچند مارکس این را قانون کلی می

های ی عوامل فراساختاری هستند، باز متوجه این مسئله هم بود که شیوهکنندهتعیین

(. 100)همانجا، صفحه « تواند متفاوت باشدای میهر جامعهکرد این قانون در عمل

باید آن قوانین را در های تاریخی هستند و میقوانین اجتماعی دارای محدودیت

ی یک لحاظ جغرافیائی و در محدودهچارچوب تاریخی مورد بررسی قرار داد و نه به

گر کارکرد ویژه آن نعنوان مثال قانون ارزش مارکس از بدو تدوین آن روشکشور. به

تفاوت که این جوامع دارای کدامین فراساختار داری است، بیدر جوامع سرمایه

داری از جمله امریکا، ی سرمایهرفتهباشند. این قانون در تمامی جوامع پیشمی

 همآن. چین و عربستان ایران، چون جوامعی در که کندمی عمل چنانآن …آلمان

 تفاوت بایدمی بنابراین. دهدمی نشان را ویژه موضوع این ویژه قمنط زیرا دلیل، یکبه

 کارکرد دقیقاً کهجائی آن، ایدئولوژیکی کارکرد و قانون کردعمل میان شد قائل

های فرهنگی و سنتی دلیل تفاوتتواند در کشورهای مختلف، بهولوژیک آن میایدئ

اجتماعی را با هم مخلوط  کارکردهای دیگری بخود گیرند و نبایستی این دو معضل

 کرد.
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های تاریخی یاد گران دیگر از قانونمارکس برخالف اندیش»دهد استاد ادامه می

که نوشت که از نظر تاریخی این ها آشنا بود و زمانیهای آنمحدودیتکرد و بهمی

ناپذیر است، مقصودش معین بودن آن قانون در محیط خاص و موقعیت پدیده اجتناب

(. حال عالوه بر 101)همانجا صفحه « د. مثالً اروپای غربی دوران خود اوخاص بو

شود تا شان از نظر جغرافیائی نیز اضافه میها، مسئله محلی بودننسبی بودن قانون

داری دوران خود او، یعنی سرمایهقانون ارزش را به بتواند نظرات مارکس راجع به

دنی است که اگر قانون ارزش مارکس اعتبار دوران رقابت آزاد تقلیل داد. ولی پرسی

گرا شده است ولی باز هم جامعه اش را از دست داده و نظرات سرافا تعینتاریخی

ها داری است، کدامین تحول بنیادین نهادینه شده است که حال قیمتکنونی سرمایه

مغشوش است؟ باز هم همان اشتباه پیشین، یعنی ی نوین! نمودهگر این دورهرا بیان

ی شیوه تولید کردن قانون و کارکرد ایدئولوژیکی آن. قانون ارزش قانون سلطه

گرای این شیوه است. بنابراین وظیفه دانشمند در این داری است که تعینسرمایه

ی بین سازندگی انسان و تقیّدی که از جبری بودن قوانین، شود که رابطهخالصه می

ایرادی که به »نویسد عیین نماید. استاد میآید، تدر هر مرحله مشخص حاصل می

توان گرفت چنین است: او انبوهی از امکانات را نادیده گرفت، یا بین میمارکس پیش

گمان خود او ها نشد، تا از کشف آن پدیداری که بهحذف کرد، یا اساساً متوجه آن

ن خواهد آ چه پدیدار تبدیل بهو کشف منطق آن، به آن« پیش رویش قرار داشت»

(. باز هم مانند همیشه ادعا پشت ادعا، بدون 102)همانجا، صفحه « شد، برسد

سازد که حداقل با اثر مهم ی دلیل. استاد در این مورد واقعاً برمال میگونه اقامههیچ

که مارکس از دو روش تحقیق و برنمائی مارکس، یعنی گروندریسه، آشنا نیست، جائی

توانست ادعا کند که او امکانات را حذف رویه نمیچنین بیسخن رانده است وگرنه این

گرفت. روش تحقیق را مارکس کشف نکرد، بلکه پیش از او در علوم و یا نادیده می

معنای رفتن از پدیده، یعنی امر مشخص برای تعیین شد. این روش بهکار گرفته میبه



 سمیمارکس و مارکس یدرباره یبابک احمد دگاهینقد د                                      2۸2

 

امین عنصری در این ماهیت، یعنی امری انتزاعی است که بایستی تعیین شود کد

شود در این گرا است و لذا هر دانشمندی برای تعیین ماهیت مجبور میپدیده تعین

ماهیت برخی از امکانات، عوامل و یا عناصر را کنار بگذارد تا  روش و برای رسیدن به

خواهد ثابت که دانشمند میقادر شود ماهیت پدیده را نشان دهد. مثاًل فرض بر این

شود در روش تحقیق بیند، برای اثبات آن مجبور میا چشم انسان میکند که چر

 کنار را …عناصر سازنده چشم و عواملی که در دیدن مؤثر هستند، مثل شبکیه، قرنیه

ی زرد عاملی در دیدن است. این روش رفتن ارد تا بتواند ثابت کند که مثاًل نقطهبگذ

چنین که دانشمند بههمین از مشخص به مجرد برای تعیین ماهیت شئ است. و

دستاوردی رسید، در روش معکوس، یعنی برنمائی تمامی عناصر و یا امکاناتی را که 

گرداند تا شئ اش وارد میدر روش تحقیق نادیده گرفته بود، بار دیگر در روش برنمائی

ش، برنما گرداند. این روش گونه که هست با تمام عناصر سازنده و امکاناترا به آن

فتن از انتزاع به مشخص است که سرآخر دانشمند را به تبیین مضمون شئ، یعنی ر

شود و این مخصوص اند، راهنما میتعین کلیه عناصر و عوامل و امکاناتی که عمده

های این داده چه مارکس بهرفت. آنمارکس نبود و قبل از او هم در علم بکار می

های علوم اجتماعی بود. روش برنمائی در حوزه ویژهها بهعلمی اضافه نمود، کارکرد آن

باید که های علوم اجتماعی میمارکس اضافه کرد که روش برنمائی در حوزه

های خودش را بشناسد، زیرا روند تکوین واقعیت مشخص در اندیشه، محدودیت

زبان ساده و عنوان روند تکوین خود واقعیت مشخص در علوم اجتماعی نیست. بهبه

تواند در روش برنمائی با استدالل و رک، همان بحث مارکس که آموزگار میقابل د

که واقعیت مشخص خود اقامه دلیل عناصر سازنده پدیده را اثبات نماید ولی هنگامی

گاه آموزگار برای برحسب پراتیک خودزاینده فراتر از برنمائی ابراز شده رفت، آن

لحاظ مارکس از محدودبودن روش این شود. بهگیر میشناخت واقعیت، آموزش

 برنمائی سخن راند زیرا پراتیک خودزاینده را نیز در نظر داشت.
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است، او دقیقاً برخالف نظر استاد، که نظریه مارکس درباره پراتیک را درک نکرده

را ساخت ولی آنطور که ممکن است مستدل میدر روش برنمائی واقعیت را آن

 رد.کشناخت پدیده نمیمحدود به

اند که این نتیجه رسیدهشود امروز بسیاری از دانشمندان به استاد مدعی می

ی مارکس که محصول روحیه پوزیتیویستی دوران او بود، کارساز باورانهنظرات علم

یاری به»و « گر استباورانه نه فقط کارا نیست، بل ویراننگرش علم»نیستند و 

ح شده که در قلمرو شناسائی، ما با نیروی مباحث فلسفی هرمنویتیک این نکته مطر

طور تواند ادعای عینیت، کمال و علمیت بهها سروکار داریم و هیچ شناختی نمیتأویل

توانند گونه میها خود چه(. اما نیروی تأویل10۳)همانجا، صفحه« کامل داشته باشد

و پراتیک ی هر موضوع ویژه شان را اثبات کنند؟ جز از طریق منطق ویژهدرستی

تر علت خواست برای هر دگرگونی علتی، و مهماو می»دهد انسانی. استاد ادامه می

ی عناصر تجزیهقول خودش بهنهائی بیابد. در این میان به تقسیم عوامل و عناصر یا به

کرد با پرداخت. ولی او غافل از این بود که آزمایشگاهی که در آن کار میمی

آسانی ش یکی نبود. آنجا نه تجربه بهشناسان دورانو زیست دانانآزمایشگاه فیزیک

« شدندعنوان علت شناخته میای بهکنندهشکل قانعها به شود و نه علتعملی می

دانیم که میچناندلیل کرده است. همصدر اقامه)همانجا(. در عمل استاد همانند بنی

پراند. اما موی زنان اشعه میاند که صدر مدعی شد که دانشمندان ثابت کردهبنی

که در اجتماع تجربه است و آن اینای هم اعتراف کردهمسئله استاد ناخودآگاه به

معنای غیرممکن بودن عملی شدن تجربه نیست. اما شود، که به آسانی عملی نمیبه

مشکل تجربه و شناختن آن تنها و تنها در تشخیص روند تکوین خود واقعیت 

ی شود. اما استاد بار دیگر با دو حربهراتیک خودزاینده، قابل تأمل میمشخص، یعنی پ

باد انتقاد گرائی، نظرات مارکس در مورد اجتماع را بهاش، یعنی تأویل و نسبیقدیمی

گیرد. مالحظه کنیم که نظرات مارکس در تمایز با ادعاهای استاد که نه تنها سپهر می
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روش او در شناخت واقعیت، یعنی نقد مثبت  جدید در شناخت مارکس، یعنی نقد، و

 است، در چیست.و نقد منفی را درک نکرده

پذیر شرح دادم که علوم اجتماعی بورژوائی در تبیین، هرچیز را شئ سنجش

که مورد تأئید استاد نیز « اشرسانیمیزان بهره»برآورد نمود و لذا انسان را نیز در 

انیم که فلسفه تا زمان مارکس کل شیوه دواقع شد، مورد سنجش قرار داد. می

سو بود، یک دو مرجع تقسیم کردهش را بهشناخت انسان از خودش و جهان پیرامون

سخن دیگر در انسان و طرف دیگر جهان پیرامون او، اعم از جامعه و یا طبیعت. به

سو عامل شناسائی )سوژه( و در سمت دیگر موضوع شناسائی )ابژه(. تمامی یک

ی ابژه کنندهشود که آیا سوژه تعییناین امر منتهی میهای ماقبل مارکس به بحث

است یا برعکس. و آیا سوژه و ابژه اساساً قابل شناسائی هستند؟ اگر آری، شرایط و 

توانیم مطمئن شویم که شناخت ما راست است؟ امکانات آن کدام هستند؟ از کجا می

گونه؟ سئوال اتیک جواب گفت. اما چهاین معضل تئوری از طریق پر مارکس به

تواند قرار مارکس این بود که پراتیک در کجای آن دستگاه دوتائی سوژه و ابژه می

مثابه ابژه نیست، و از طرف دیگر گیرد. از یک طرف پراتیک مانند سنگ و کلوخ به

 فوئرباخباشد. مارکس در چنین مورد و در جواب بهسوژه هم مانند عقل و فکر نمی

فهمد. بنابراین کشف عینیت ی چیزی عینی نمیمثابهگفت، که او فعالیت انسانی را به

ی انسانی گشود و سوی سپهر نوین در تاریخ اندیشههای جدیدی را بهپراتیک دروازه

مارکس ثابت نمود که بدون استناد به عینیت پراتیک، استدالل ذهنیت سوژه، 

شود، گردد و عینیت ابژه وابسته به پراتیک مییها غیرممکن ممنجمله تأویل و تأویل

زیرا پراتیک بایستی عینیت و یا مادیت ابژه را اثبات نماید. در پراتیک است که انسان 

جهانی بودن اندیشه و ابژه را ثابت کند. تواند و باید حقیقت، واقعیت، قدرت، اینمی

موجود باشد. یعنی جهانی  جهانی بودن اندیشه، خود بایستی در جهان واقعیلیکن این
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بودن اندیشه در روابط واقعی و مبتنی بر سلطه در شرایط کنونی جایگاهی دارند و 

 رود.که از علوم اجتماعی انتظار آن میتوانند به مناسبات واقعی بدل شوند، امریمی

هایش در روش تحقیق، رفتن از مشخص به شرح دادم که مارکس در بررسی

رد به مشخص بازنمائی را شرح داد و متذکر شد که روند تکوین مجرد و حرکت از مج

عنوان را بهداری فیتیشیسم کاالئی است و آنگرفته در جامعه سرمایهواقعیتِ شکل

بیان انتزاعات پیکریافته که ساز و کار زندگی اجتماعی را در این شیوه تولید اجتماعی 

نوع برخورد مارکس نوع جدیدی از  شد که اینکند، برآورد نمود. مالحظه تعیین می

نگرش را در بنیادگذاری نوع دیگری از علوم اجتماعی متمایز از علوم اجتماعی 

تنها مناسبتی با پوزیتیویسم ندارد، بلکه هر تأویلی،  داری پایه گذارد که نهسرمایه

ل که بینشی نگرورزانه نگردد، مجبور است در رابطه با این علم جدید، تأویبرای آن

فوئرباخ این طور که مارکس در تز شماره دو راجع به بودنش را اثبات نماید. همان

تواند به که آیا حقیقت ابژکتیو میی اینمسأله»بندی نمود اصل را چنین جمع

ای عملی است. ای نظری نیست، بل مسألهی انسان اطالق شود یا نه مسألهاندیشه

جهانی بودن نی واقعیت و قدرت را، و اینانسان باید حقیقت را اثبات کند؛ یع

ی واقعیت یا غیرواقعیت اندیشه، که اش را در عمل اثبات کند. مجادله دربارهاندیشه

(. من 776)همانجا، صفحه « طور ناب یک بحث مدرسی استمنزوی از عمل باشد، به

ستاد را این مسائل خواهم پرداخت و اندیشه ادر بخش دوم راجع به پراتیک بیشتر به 

نقد خواهم کشید. ولی آنچه مسلم است استاد این واگویه را از در این زمینه به 

پای اثبات این نظرات  داند که حداقل در سرمایه بهخوبی میکند و بهمارکس نقل می

 کند.ادعای صرف که تأویل چنین است و چنان، بسنده میرود ولی استاد تنها بهمی

شمول است، که ا برای مارکس قانون علیت، قانونی جهاناما پرسیدنی است که آی

مرغ است؟ بحثی مدرسی مانند مرغ و تخماگر چنین بود پس علیت اولیه کدام بوده

طور که در باال و قبل از آن شرح داده بودم، روند که از اندیشه مارکس دور بود. همان
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مثالً عمل آفرینش تواند تابع هیچ علیتی نباشد. تکوین خود واقعیت مشخص می

تواند خودش نقطه آغاز خود انسان نشان دهد که هر آفرینش جدید، میتواند به می

کند، اما شمول بودن قانون علیت را نفی میشود که تابع هیچ علیتی نبوده و لذا جهان

های دیگری کشانده علت و معلولتواند بهآفرینش جدید در روند انکشاف خود می

طور که شرح دادم، در منتزع شدن امری از ت ایدئولوژی را همانشوند. الکن عل

واقعیت، که آن واقعیت علت ایدئولوژی است، بایستی در نظر گرفت. بنابراین تمامی 

عنوان اصول تمام و باوری، بهباوری، علمادعاهای استاد در رابطه با جبرباوری، علیت

ا پراتیک خودزاینده، نقش برآب نظریه مارکس در رابطه بشمول با توجه بهجهان

برد علت آن پیتوان بهطور که در پیش گفتم در رابطه با ایدئولوزی میشود. همانمی

امربری ذات شده است و قادر است سوژه را تابع خود، به و شرح داد که چگونه قائم به

امربری که امر سلطه در ایدئولوژی سوژه را وادار به از خود اجبار گرداند؛ چنان

 کند.می

زند و قصد دارد تا نظرات سینه میرا به ای که استاد دائمًا سنگ آنعلت نهائی

جهانی شدن اندیشه آن فراتاریخی بنمایاند، در عمل در همانمارکس را با استناد به 

طور واقعی در جهانی بودن اندیشه است که بهکند. اگر نظریه ارزش اینمعنا پیدا می

مناسبات واقعی بدل شده است  ی بر سلطه و استثمار جایگاهی دارد و بهشرایط مبتن

توان جامعه را تغییر مثابه انتزاعی پیکریافته، میو با حل آن، یعنی شناخت ارزش به

که مورد طبع استاد واقع شود، می گوئیم که قانون داد. لذا در شرایط کنونی برای آن

 ارزش علت نهائی است.

توان می»کند نظیر، مانند همیشه ادعا میبا اطمینان خاطری کم استاد بار دیگر

)همانجا، « با اطمینان گفت که فهم مارکس از گوهر اجتماعی آدمی ذات باورانه بود

کند؟ مهم نیست. (. چرا، چگونه و با کدام استدالل استاد چنین ادعائی می117صفحه 

که استاد، باز هم اهمیت ندارد. همین سازد،چه دلیل و برهانی را پشتوانه این ادعا می
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باورانه بود، گوید که فهم مارکس از گوهر آدمی ذاتهم با اطمینان خاطر میآن

کند و بایستی مورد قبول واقع شود. اما بررسی کنیم که تا چه حد این کفایت می

تضاد کند که تواند با واقعیت منطبق باشد؟ استاد از مانیفست نقل میادعای استاد می

داند و در را مارکس مسئله انسان میمولده و مناسبات تولید و حل آنبین نیروهای 

با آوردن تز شماره سه از تزهای مارکس راجع به فوئرباخ که  11۴صفحه 

باوری شود، باید پرسید پس ذاتگیرنده میدهنده، در حل تضاد خود، آموزشآموزش

در آثار مهم مارکس بحث از تکامل انسان نویسد که می 11۹در کجا است؟ در صفحه 

شود و حل آن می« کار ازخودبیگانه»داری مربوط به مطرح است که در جامعه سرمایه

رساند. بار دیگر بایستی پرسید با کدام اطمینان استاد آزادی اجتماعی میانسان را به 

داری را مایهی سرکه جامعهراند، در حالیی مارکس سخن میباورانهاز نظرات ذات

خواند که با حل تضادهای مربوط مثابه یک دوران گذار در زندگی انسان میمارکس به

وجود خواهد آورد که بار دیگر خود انسان آن انسان مناسبات تولیدی جدیدی را به به

 گیرنده از این مناسبات شود.باید آموزشی این مناسبات، میوجود آورندهبه

عدم ثبات ذات؛ یعنی نظریه هگل و مارکس نظریه راجع به حال مقایسه کنیم دو

که هستی از نظر هگل تجلی روح در شرایط معین است؛ یعنی متناهی شدن را. جائی

ای از شدن بشری و چون امر نامتناهی که هر مرحله متناهی شدن برابر است با مرحله

ا امکان تبدیل متناهی یک روند است که بایستی به متضاد خود تبدیل گردد، لذ

حالت دیگر را در ذات خود دارد؛ بنابراین برای هگل، امکان همیشه پیشآئی شدنش به 

گردد. از نظر است زیرا بدون وجود آن، تبدیل متناهی به نامتناهی غیرممکن می

مارکس این امکان یک عینیت واقعی، یعنی پراتیک انسانی است که امکان تغییر و 

این نتیجه محتوم  د و در همین رابطه است که استاد بهگردانتحول را ممکن می

« من»این دلیل غیرممکن شده است، زیرا خود  تعریف از پسامدرن به»رسد می

(. 12۸ـ ۹)همانجا، صفحه « است و حل نشدنییک معضل فلسفی شدهتبدیل به 
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ن ردیف دنبال آادعای دیگری را به« من»استاد بعد از این ادعا یعنی الینحل بودن 

این گران پسامدرن با مارکس درست به هرحال بسیاری از اندیشبه»گوید کرده و می

)همانجا، « اندهای کالن ارائه کند، مخالفت کردهدلیل که او تالش کرده بود تا نظریه

اهمیت کار »کند: مورد از فوکو در تأئید نظرات خود نقل می(، و در این12۸صفحه 

شود، نه آزادی تر میثابت کند که هرچه میزان دانائی آدمی بیش فوکو در این است تا

)همانجا(. در مورد نظریه کالن « شودبل کارآئی قدرت و پایگان اجتماعی بیشتر می

ساکن بایستی گفت که بهبدان خواهم پرداخت ولی ابتدا « من»بعد از شرح درباره 

ضرورت دانسته بود. فوکو  نظریه فوکو برخالف نظریه هگل است که آزادی را درک

بیند. در عمل خواند و در آن حتماً آلت آزادی نمیدانش را آلت تسلط می

اش را که هر چیز را منفرد و منزوی ی بورژوائی پیروزی فلسفیورزی بدبینانهاندیشه

سازد، دقیقًا تابع همان انتقاد مارکس به فردِ تک افتاده گرداند، که از دیگر چیزها می

کند. لذا نظریه فوکو، حداقل در جا در رد نظریه کالن بار دیگر عرض اندام مییندر ا

 باشد.قولی که آورده شده است، خالف نظریه استاد میاین نقل

ناشدنی و با ادعای دیگرش شده و حلمعضل فلسفی« من»استاد در این ادعا که 

موضع قبلی خود که  همانکه نظریه کالن یا اَبَر روایت نداریم، بار دیگر به 

کند که اگر همه چیز را کند و توجه نمیگرائی را اساسی خوانده بود، رجوع مینسبی

 شود. درواقع استاد بهگرائی یک اَبَر روایت یا نظریه کالن مینسبی بدانیم، خود نسبی

« عقالنیت»فکران بورژوا که معیار همه چیز را در معضل خود همانند تمام روشن

افتاده مثابه فرد تکداری را که فرد را بهکنند و لذا متابولیسم جامعه سرمایهمیبرآورد 

 کند، درک نکرده است.و منزوی ارزیابی می

 گونه بود؟این معضل و حل آن چهاما پاسخ مارکس به 

انسان در تولید و بازتولید با دو ابژه، یکی طبیعت و دیگری مناسبات اجتماعی 

راه فرآیند راه که هماش و ساختار اجتماعی همشکل داده یعت بهشود. طبرو میروبه
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ی انسان با طبیعت از طریق دیگر سخن رابطهتولید و بازتولید پدید آمده است. به

سان در اینشود. به ها میتولید و بازتولید همراه با مناسبات معین بین خود انسان

این معنا که یکی از دیگری ناشی ولی، به ی علت و معلتولید سوژه و ابژه دارای رابطه

دهند. بنابراین در زمان فرآیند تولید را فعلیت میراه و همشده است، نیستند، بلکه هم

شود و این رو میصورت سوژه و ابژه با خود روبهای انسان تولید کننده به چنین رابطه

حال تناقض و درعینزمانی در وجود تناقض واقعی در برابرایستاهای اجتماعی هم

دهد؛ یعنی بیان تناقض واقعی در اندیشه، امکان تناقض منطقی در اندیشه را نشان می

دهد. به آورد و بیان تناقض اندیشه در برابرایستا، شکل تناقض را تغییر میرا پدید می

بیان دیگر اگر تناقض واقعی در پراتیک در فرآیند تبدیل پراتیک به تئوری، تناقض 

ای در تئوری بوجود آورد، در فرآیند وارونه، این تناقض تازه در پراتیک پیکر تازه

دو امکان تناقض )تناقض واقعی و یابد. لیکن بایستی متوجه بود که اگرچه اینمی

معنای این نیست که همواره از یک تناظر یک روند هستند ولی بهتناقض منطقی( هم

شکل تز، تناقض منطقی )تناقض در اندیشه به کنند. مثالً شکلی ازبه یک، پیروی می

ی مسائل اجتماعی تعمیم داد. تمام تاریخ و همهتوان بهتز و سنتز( را نمیآنتی

نفی داری در جوامعی مثل ایران و امریکا از قانون نفیعنوان مثال رشد سرمایهبه

تاریخی،  هایتمام پروسهرو تعمیم این روش منطقی بهاند. از اینپیروی نکرده

 متافیزیک است.

انسان از بدو پیدایش براساس دیالکتیک بین فرد فیزیکی و جزء اجتماعی هستی 

حفظ هائی که انسان تنها از طریق جماعت بود که قادر بهاست و در محیطیافته

جزء اجتماعی محکوم بود. اما تحول مالکیت شد، ناچاراً بهاش و بازتولید آن میهستی

داری، مالکیت مشاع زمین، مالکیت ژرمنی( اشکال دیگر )بردهولیه به از اشتراکی ا

ها باعث شد، تا فرد را از جزء اجتماعی به فردیت اجتماعی ای را بین انسانمبارزه

شد مگر از تکامل دهد. منظور از فردیت، فاعلیت تاریخی است و این عمل ممکن نمی
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که زندگی فرد، تماعی. زیرا در جائیدو ابژه طبیعت و ساختار اجطریق سلطه بر هر

دو ابژه تسلط یابد و در شد، فرد کوشید که بر آنتنها از طریق جامعه ممکن می

گاه خود در های جمعی و متناسب با جایسوی تشکلهمین کشاکش او اجباراً به

دو ابژه )یعنی تملک فرآیند تولید کشانده شد و هرقدر میل به سلطه درآوردن این

تر، گردید، تالطمات در آن روابط نیز قویوسائل تولید( گریزناپذیرتر می خصوصی

داری این فرآیند که در شیوه تولید سرمایهشد، تاحدیتر میشدیدتر و خصمانه

 شود.نهایت خود رسیده است و در فرد فیزیکی ادغام میخصوصی شدن مالکیت به

ها دو نکته را برجسته از آن گیریهای باال و در نتیجهگفتهحال با توجه به 

 کنیم:می

دیگر مبتنی بر نقد مثبت، یعنی یکیکم: تبدیل اشکال زندگی اجتماعی انسان به 

طور کلی، پیدایش عناصری کامالً جدید و گذار برخی عناصر از میان رفتن عناصری به

 از اشکال قدیم به جدید.

تبدیل این اشکال، خود  دوم: رابطه سوژه و ابژه؛ یعنی انسان و ساختار، در

گی و کننددیگر سخن تعییندیالکتیکی مبتنی بر نقدمنفی ـ نقدمثبت است. به 

ی عنصر دیگری واسطهدیگر همواره بهوسیله یکشوندگی سوژه و ساختار بهتعیین

عنوان یک عایق نقش بسیار مهم و براین اشکال، ایدئولوژی به شود و عالوهوساطت می

داری و تنها در آن، گیرد. لیکن در شیوه تولید سرمایهعهده میای را بهکنندهتعیین

شود. یک، دیده میبه  تناظر بالواسطه نفی و اثبات و یا تناظر یکزمانی گرایش بههم

شدن مالکیت را در فرد فردیت اجتماعی، گرایش خصوصیی گرایش به این شیوه

ی موجود اجتماعی مثابهاستقالل خود را بهدهد. فرد فیزیکی ادغام کرده و تکامل می

ی آورد که در جامعهتملک خود درمیتنهائی )منفرداً( ابزار تولید را بهیابد و به باز می

گونه که در تملک خود آید که همانی منفرد و مختار در میصورت سوژهمدنی به 

هر کس ن تملک را بهتواند آشود که میآزاد است، مالک عقاید و نظریات خود هم می
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جا بفروش برساند و عقایدش را در هرجا بیان کند. اما این شیوه و جامعه و در همه

انسان پا با بخشیدن چنین هویتی به راه و همزمان و همآن، هممدنی مربوط به 

گونه؟ ستاند. اما چرا و چهاش این هویت را از او میی کارکردهای ویژهواسطهمنفرد، به

فردیت، انسان امکان داشت داری در روند تکامل جزئیت بهسرمایهدر جوامع ماقبل اگر

ی آن ترکیب ای بدون وساطت جامعه، هستی خود را حفظ کند ـ نمونهتا اندازه

گر کل نبودن جامعه بودـ وری در شیوه تولید آسیائی، که خود بیانکشاورزی و پیشه

سازد و لذا یک کل مبدل میعه پیشین را به داری آن مجموکه جامعه سرمایهحال آن

باشد. مثاًل فروش تواند بدون ارتباط با کل امکان حیات داشته هیچ جزئی دیگر نمی

کند. نتیجه چه خواهد نیروی کار، و همراه با آن فردیت اجتماعی را نیز تأمین می

شده فیی مدنی در دیالکتیک بین فرد ـ جزء خود را معرشد؟ انسان عضو جامعه

عنوان فرد مالک نیروی کار خویش است، اما این تملک زمانی یابد و انسان بهمی

ممکن است تحقق یابد که در کار غیر، یعنی سرمایه عینیت یابد. نیروی کار فرد 

یافته خریداری شود وسیله سرمایه یعنی کار عینیتشرطی در تملک فرد است که بهبه

حال شرط نیروی کار قابل مصرف است که در عین این و نیروی کار فرد تنها به

ی زیستش ی فرد با مجموعهرو در این جامعه رابطهنیروی قابل مبادله نیز باشد. از این

کند که همان تناظر نفی و ی نقد منفی و نقد مثبت پیروی میاز یک دیالکتیک ویژه

خود مجبور است  یک است. فرد برای تحقق اهدافبه  اثبات است؛ یعنی تناظر یک

ی هدف دیگران واقع پا با آن، وسیلهحال و همدیگران را وسیله قرار دهد و در همان

ی تولید، این عناصر در ضمن بازتولید ذات خود، قول مارکس در این شیوهشود. بهمی

کنند. یعنی همان فرآیندی که انسان را از یک ذات مقابل و یا نفی خود را تولید می

کند. مثالً کارگر را جزء ـ فرد در یک کل مبدل میعی در یک مجموعه به جزء اجتما

زمان او را نیز از شرایط سازد، اما همانسان آزاد برای فروش نیروی کارش تبدیل می به

ی آن وجود نماید. نتیجهعینی تولید جدا و آن شرایط را در قطب مخالف، مستقل می
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ی نفی و اثبات است که است. در این رابطی متضمن کار مزدی و برعکس سرمایه

داری برخورد نمود. حال با ، یعنی فرد در شیوه تولید سرمایه«من»معضل توان به می

توان اوالً، شرایط تکوین سرمایه را از شرایط بازتولید آن این تناقض واقعی میتوجه به 

را طرح کرد، که شرح آنجدا نمود و دوما،ً بر این پایه کمونیسم را چون اتوپی مثبت م

 کنم.بعد موکول میبه

داری در ی سرمایهدیگر سخن الغای جزئیت ـ فردیت اجتماعی در کل جامعهبه

ی ی نقد منفی، و اثبات فردیت اجتماعی در مناسباتی غیر از آن یعنی در حوزهحوزه

 در جامعه« من»ی جزئیت ـ فردیت شود. بنابراین مسئلهنقد مثبت، بررسی می

کند، ایدئولوژی داری و کل بودن خود شیوه تولید که دائمًا خود را بازتولید میسرمایه

رفتن از را افشا نمود و وسائل فراترباید در همه سطوح، آنسازد که میبورژوازی را می

 را فراهم کرد.آن

 دانائی …زا استنکه نظریه کالن بحرا»کند: استاد از قول دیگران نقل می

 تنها نه آن به راجع نظریه و استعمار اما ،(12۸ صفحه همانجا،) «است ننامطمئ

 برابری و سیاسی هایآزادی برای مبارزه یا. نبود هم زابحران که بود، کالن ینظریه

دو رابطه نه مربوط زا نیست. بحران در اینحرانب هم و است کالن نظریه هم مرد و زن

که هم است، ضمن آناع در تحقق این نظریات بودهنظریات، بلکه در مقاومت ارتجبه

های سیاسی و برابری زن و مرد جایگاهی در روابط واقعی نظریه استعمار و هم آزادی

که تا حدودی مناسبات واقعی بدل شوند، چنانتوانند به و مبتنی بر سلطه دارند و می

داری یوه تولید سرمایهاند. قبول نظریه شآزادی سیاسی و برابری در جوامع غربی شده

ای کالن است که در بحث راجع به از جانب استاد و دفاع از آن، باز هم نظریه

 آن خواهم پرداخت. دیکتاتوری پرولتاریا به
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 .1۳۹۳، چاپ ششم 1۳7۹احمدی، بابک؛ مارکس و سیاست مدرن، نشر مرکز، تهران  .1

 .دوم چاپ –نشر مرکز ی فلسفی مارکس، نامهاحمدی، بابک؛ واژه .2

مرداد مجالت وقت، از جمله ترقی وآسیای جوان  2۸های بعد از کودتای ـ دراوایل سال .۳

کردند اما هیچ زمانی عکس دختران را چاپ میعکس لخت مادرزاد پسران خردسال 

گر این واقعیت بود که جامعه کدام مسائلی را اجازه خردسال چاپ نگردید که خود این بیان

 دانست.وکدام را مجاز نمی دادمی

ی مارکس فروم درنظراتش راجع به مارکس مدعی گشت میان مناسبات تولید وفراساختار در نظریه

ناخوآگاه »و « منش اجتماعی»ی تواند آنرا پر نماید. او دو واژهخالئی وجود دارد که روانشناسی می

های ها انسانرا برطرف نمود. عمال درآن سالها بتوان این خالء یاری آنرا ابداع کرد تا به« اجتماعی

جمله فروم فکران، منبرده بودند و باقی روشنمثابه امری ابژکتیو پیمعدودی به معضل ایدئولوژی به

ی ترمیم نظریه مارکس روانشناسی مورد و در رابطهکردند و فروم دراینایدئولوژی را آگاهی ارزیابی می

 که:را عمده کرد ولذا درک نکرد 

عنوان عایق، مانع آگاهی واقعی انسان از مناسبات تولیدی و فراساختار اوأل، این ایدئولوژی است که به

 گردد.می

داری، یعنی فیتیشیسم کاالیی، خود عامل اصلی بیگانگی است که دوما، ایدئولوژی در جامعه سرمایه

تواند درک مارکسی از ایدئولوژی می سازد و روانشناسی نیز بانقد آن، روابط پنهان شده را آشکار می

 ش را منبطق با آن گرداند و نه مفاهیم خود را جانشین ایدئولوژی نماید.مفاهیم

زا، ]یعنی[ علم مج علم یک فقط ما»: نویسدمی چنین آلمانی ایدئولوژی در علم به راجع مارکس ـ ۴ 

را به تاریخ طبیعت و تاریخ انسان آنتوان به تاریخ از دو جنبه نگریست و شناسیم. میتاریخ را می

ناپذیرند؛ مادام که انسان وجود دارد، تاریخ طبیعت و تاریخ تقسیم نمود. اگرچه این دو جنبه جدائی

شود، در اینجا مورد نظر ما اند. تاریخ طبیعت که علوم طبیعی خوانده میدیگر وابستهیکانسان به 

برداشت تحریف  سی نمائیم، چرا که تقریباً کل ایدئولوژی یا بهرا برربایست تاریخ انساننیست، ولی می

تجرید کامل از آن. خود ایدئولوژی همانا فقط یکی از جوانب این شود، یا به شده از این تاریخ منجر می

 (۳۸ژی آلمانی ـ فارسی ـ ص ایدئولو ـ مارکس) « تاریخ است.

 .۴۴انتشارات زورکامپ، ص  ـ آدورنو، تئودور، دیالکتیک منفی، متن آلمانی، ۵
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ی ایدئولوژی و انکشاف تئوری ی مارکس دربارهتشریح نظریهبه بخش پیشیندر 

ش ی اساسی در بیندو حلقهشناخت تا سطح نقد پرداختم و در کنکاش میان آن

مارکس از کشف پراتیک توسط او سخن گفتم. قصدم در این فصل کاوش این کشف 

گونه مارکس ابزاری دراختیار ما قرار داد تا در وجوه مختلف است تا نشان دهم چه

ی سنتی با بنیاد جهان دوتایی سوژه و یاری آن قادر شویم با درگذشتن از فلسفهبه

عنوان سرفصل ممیزی در انتقاد را بهم و بتوانیم آنی نوینی را برپا داریاش، شالودهابژه

ی من رویکرد ی سنتی، مبنا قرار دهیم. در این بخش نیز مبنای اصلی نوشتهبه فلسفه

 *مارکس است.از دیدگاه  کمال خسرویو دریافت 

عنوان ی سنتی و دستگاه فکری متعلق به آن، هستی بهی فلسفهجوامع و همه

ی کرد و عمالً امر عینی را تنها مادهدو امر عینی و ذهنی تقسیم میهستی عام را، به

توانست به عینیت پراتیک واقف شود: طبیعی و یا اشیاء درنظر داشت و لذا نمی

یسم تاکنونی )شامل ماتریالیسم فوئرباخ نیز( این است ی ماتریالکاستی اصلی همه»

که ]درآن[ برابرایستا، واقعیت و حسیت تنها در قالب شئ یا ]درشکل[ شهود فهمیده 

ای متکی گونهمثابه فعالیت محسوس انسانی، ]یعنی[ پراتیک؛ ]و[ نه بهشود؛ نه بهمی

 موضوعات از که موضوعاتی است، محسوس موضوعاتی خواهان فوئرباخ …بر سوژه

 عینی فعالیتی مثابهبه را انسانی فعالیت خودِ او اما باشند؛ تمیز قابل واقعاً ایاندیشه

ی سنتی که خود را در ایدئولوژی توان اذعان کرد که فلسفهبنابراین می (1)«.فهمدنمی

بورژوایی تأییدشده یافت، نقطه عزیمت ماتریالیسم فلسفی شد که در آن انسان منفرد 

بود تا  و انتزاعی ایستاده در برابر هستی طبیعی و اجتماعی، آهنگ آن کرده

ی استعالیی جایگاهش را در درون این طبیعت برای خود توضیح دهد که در فلسفه

 را نشان داد.توان آنکانت می

چنین اش وهمی سنتی وعنصر دوتاییعمالً این مارکس بود که در تقابل با فلسفه

ئوری شناخت بورژوایی، به نقد آن پرداخت و پرسش کرد در این های تمحدودیت

https://pecritique.com/2018/02/14/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://pecritique.com/2018/02/14/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://pecritique.com/tag/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
https://pecritique.com/tag/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
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عنوان پراتیک ویژه در آفرینش او بهدستگاه دوتایی نقش و جایگاه پراتیک انسان، به

شناسی این سؤال مجبور ش قلمرو شناخت تولیدی کجاست؟ مارکس درپاسخ به

توانسته نهان از ، نمیخوبی واقف بود که چنین معضلیسوژه ـ ابژه را ترک گوید و به

 باشد.ی ماقبل خود او نیز بوده دیدگاه برخی از فالسفه

منطق »مارکس در پاسخ به این مشکل و با توجه به دستاورد دیگرش، یعنی 

ی تمایزش را با دیگران، در ، نقطه«تاریخیت هر موضوع»و « ی هر موضوع ویژهویژه

ر داد و در یک جمله که امروز بسیار ی تاریخی سوژه و ابژه قراکردن جنبهبرجسته

طور بالواسطه گاه بهرسد، جواب داد که طبیعت و انسان هیچنظر میساده و بدیهی به

گیری هرکدام تاریخ خود را دارد. مارکس سپس اضافه کرد اند و شکلداده نشده

ینی های واقعی، مادی و ععنوان موجودی زنده، مادی و عینی محتاج به ابژهانسان به

است. یعنی با طرح این مسئله استلزام دو عینیت را پیش کشید که دیگر مربوط به 

عنوان موجودی نوعی با طبیعت و یا تقابل آگاهی و تقابل بین انسان و طبیعت، به

جا که درصدد نبود عینیت انسان را از مادیت او نتیجه گیرد، شد و از آنطبیعت نمی

ی سنتی دخیل بندد، این دامان فلسفهبار دیگر به  بودزیرا با این عمل مجبور می

سؤال را پیش کشید که چه چیزی در انسان عینی است؟ و درعین حال آیا این 

توان با عزیمت از این عینیت تازه، به مثابه سوژه هم مطرح است؟ و چرا میعینیت به

 ی سنتی هم پاسخ داد؟معمای فلسفه

انسان را دیگر نه آگاهی، بلکه تأثیرپذیری و مارکس با کشف پراتیک وجه تمایز 

بست ماتریالیسم فلسفی که واقعیت را بناین تأثیرپذیری برآورد کرد و به آگاهی به

کرد این چنین جواب را در طبیعت و اشیا خالصه میآورد و آنشمار میامری مادی به

 داد بله واقعیت دیگری وجود دارد که:

 انسان بیرون نیست.نخست، از چارچوب طبیعت و 

 دوم، مادی و عینی است.
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ی عزیمت را طوری آغاز کرد که حالل مشکالت توان نقطهآن میسوم، با اتکا به

 ما شود که آن را پراتیک خواند.

گرفت و فرض میها و یا تاریخ آنان را پیشمارکس همیشه وجود اجتماعی انسان

فرض گرفتن وجود ادریم با پیشگونه قی سنتی متذکر شد چهدر تمایز با فلسفه

اجتماعی انسان با اندام مادی و قدرت اندیشیدن، این واقعیت را اثبات کنیم؛ یعنی 

که این واقعیت فعلیت یابد و در عملی متجلی شود. اما فعلیت یافتن هر امری وقتی

اش باشد که تنها در ارتباط با دیگران تواند خود دلیلی بر آگاهی عمل کنندهمی

ی شود که مجموعهها برقرار میگیرد و خودِ ارتباط نیز، تنها از طریق نشانهت میصور

نامیم که ناشی از انسان نشانه، را پراتیک میاین سه عنصر، یعنی عمل ـ رابطه ـ 

مثابه باید خودش هم بهاش، میاجتماعی است. در نتیجه پراتیک با سه عنصر عینی

ی مهم، موضوعی برای شناخت انسان شود. نتیجهامر عینی تلقی گردد تا بتواند 

ی پراتیک هم واسطهای فعال است و بهعنوان سوژهدرواقع تعیین جایگاه انسان، به

عنوان توان مدعی گشت که انسان، قدرت شناخت دارد و بدون آن اساساً بهمی

 گردد.معنا میموجودی دارای قدرت مشاهده، ادراک و تعقل، بی

عنوان عامل آگاه، خارج از شیئی طبیعی و به م فلسفی انسان بهدر ماتریالیس

آید که گیرد و این سؤال همیشه پیش میمثابه موجودی منفعل دربرابر شئ قرار می

که سوژه آگاه این تعینات را در شئ خود شئ است یا اینآیا تعینات شئ متعلق به

ا مگر جز این است که ام»که استاد را برآن داشت تا مدعی شود نهد، امریمی

)مارکس وسیاست « های پژوهشگر آفریده استفرضمعناهای جهان و واقعیت را پیش

 (، که در همین فصل به آن خواهم پرداخت.۳۰۴مدرن، ص 

عنوان امر عینی باشد، با وجوه مختلف و ی عزیمت ما پراتیک، بهاما وقتی نقطه

 کننده است:لیسم فلسفی تعیینشویم که در تقابل با ماتریاای روبرو میعمده

 اول، منفعل نبودن انسان نسبت به پراتیک، زیرا پراتیک تنها در رابطه معنا دارد.
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مثابه سوژه همانند برابرایستاهای طبیعی دوم، خارجیت پراتیک دربرابر انسان به

 عنوان سوژه است.ی سوژه بهو اشیا نیست، جائی که پراتیک عنصر اساسی سازنده

اش را از گردد و عمالً عینیتراتیک با این استدالل امر عینی برآورد میسوم، پ

ی آموزه»شود: آورد که باعث تغییر در موضوع خویش میدست میجا بهآن

کند که محیط باید ماتریالیستی ] ناظر بر[ تغییر محیط و تغییر تربیت فراموش می

د باید تربیت شود. این آموزه کننده خوها دگرگون شود و تربیتی انسانوسیلهبه

دو بخش ورای ناگزیر باید جامعه را در دو بخش مورد معاینه قراردهد، که یکی از این

سازیِ محیط و فعالیت انسان، بودن دگرگونگیرد. توأمان]بررسی[ این آموزه قرار می

ای گونهو بهی پراتیکِ انقالبی دریافته، مثابهتواند بهسازی، تنها میبا خود ـ دگرگون

سان هر چیزی که موضوع تغییر امری عینی واقع شود، بدین (2)«عقالیی فهمیده شود.

ناگزیر امر عینی است و محیطی که چنین پراتیکی در آن خود در تحلیل نهایی و به

دلیل کند، بایستی امر عینی محسوب گردد. لذا دیدگاه پراتیکی مارکس بهعمل می

تیک، همواره معیار تاریخیت، یعنی کارکرد انسان در شرایط آن که با عزیمت از پرا

ی ی امری انتزاعی را، نقطهمثابهدهد و نه هستی بهمعین را، معیار سنجش قرار می

تواند انسان منزوی، منفرد و انتزاعی باشد و از عزیمت نظرات مارکس از طرفی نمی

 گردد.نیسم و ناتورالیسم میهای اومای تمایزی در تقابل با دیدگاهطرف دیگر نقطه

ی پراتیک است که رازوارگی در تقابل های مارکس دربارهحال با توجه به نظرگاه

شرایط کنونی رود و با توجه بهکنار میمیان سوژه وابژه، عمل و اندیشه، ماده و ایده، به

در باید داری و استثمار نیروی کار کارگران، جایی که انسان میی سرمایهو سلطه

ی مفهوم نظریهتوان بهاش از سلطه، به نفی استثمار برخیزد، میبخشپراتیک رهایی

اند، مسئله انحای گوناگون تعبیر کردهفالسفه جهان را به»برد که آموخت مارکس پی

 (۳)«]اما[ بر سر تغییر آن است.
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 رگپژوهش هایفرضپیش را واقعیت و جهان معناهای …»جا ادعای استاد در این

 را آشکار سازم.آلیسم آنکنم تا ایدهی دیگری بررسی میزاویه از را ،«است آفریده

آلیسم مبنی بر مقدم توان با سه دلیل، علت غایی ایدهیاری پراتیک مارکس، میبه

آلیسم ی ماتریالیسم برعلیه ایدهخواندن ایده برعنیت را ملغا کرد که دالیل قاطعانه

 هستند.

ی با استلزام از این حقیقت، که ایده پیشآتر از تحقق واقعیت، آلیستتفکر ایده

ی طور اساسی سازندهشود، این برداشت را کرد که آیا ایده بهباعث حرکت انسان می

 ماده نیست؟ به این ادعا، یعنی تقدم علت غایی بر ماده، سه ایراد وارد است:

ن شود، اما علت نیست؛ اش، باعث حرکت انساتواند جلوتر از تحققیکم: ایده می

 شود ولی عامل وجود انسان نیست.یعنی ایده باعث حرکت انسان می

ی تاریخی انسان است. مثالً ایدهدوم: ایده خود محصول کارکرد اجتماعی ـ 

های غریزی، چون تشنگی و گرسنگی، شکل فرهنگ غذایی بعد از ارضای کنش

ی ی مدنی و دولت، نتیجه را نقطهی جامعهگرفت. استاد همانند هگل که در رابطه

ی کارکردهای اجتماعی ـ اش گرفت، او هم پیشآیی مفاهیم را که نتیجهآغاز نظریه

دست که ابراز دارد که پژوهشگر از کجا این مفاهیم را بههاست، بدون آنتاریخی انسان

ی یجهکند آن مفاهیم در عمل، نتگیرد و توجه نمیی آغاز میراحتی نقطهآورده، به

 ی انسان است.یافتههای عینیتپراتیک

همان شکل تواند بهشود، نمیمثابه پیشآ درنظر گرفته میای که بهسوم: ایده

هم برحسب اصل گردد، آنتحقق یابد، زیرا پراتیک خودزاینده عاملی در تغییرش می

قعیت معنای روند تکوین خود واعمومی روند تکوین واقعیت مشخص در اندیشه که به

مشخص نیست. لذا پراتیک خودزاینده، که خود علل مادی ـ اجتماعی دارد، باعث 

 شود.ی پیشآ میتغییر ایده
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شرح دادم که پراتیک متشکل از سه عنصر بنیادی عمل ـ رابطه ـ نشانه است که 

های متعددی را ایجاد سریتواند همواره گیجعلت تضاعف معنایش میدر آن نشانه به

 کند.

هاست، های او که قادر به بازتولید آنابطه باعمل انسان، اگر تنها به فرآوردهدر ر

اند، عینی کار رفتهها بهتوجه کنیم، درک خواهیم کرد کارهایی که در تولید آن

ی عمل، یعنی محصول را بایستی دو عینیت که، عمل و نتیجههستند. حاصل آن

نیت با خود انسان، نباید مزاحمتی در عنوان یک عیدانست و همراهی عمل انسان، به

این تمایزگذاری ایجاد کند. اما گاهی این سه عینیت، )انسان، کار او و محصول 

توانند تولیِد ابهام کنند. مثاًل یک شوند که میکارش(، چنان درهم ادغام می

ی باله )انسان عینی( در یک عمل عینی )رقصیدن( محصول عینی )رقص رقصنده

ی عمل از خودِ عمل و از انسان جداناپذیر دارد، جایی که نتیجهرضه میباله( را ع

گیرد. دراین خود نمیای مانند میز را بهماند و نتیجه بعد از پایان عمل، پیکر مادیمی

برد، لحاظ شکل و نه کیفیت، پیتوان به تفاوت بین موضوع مادی و عینی، بهحالت می

اند، درحالی که پیکریابی موضوعات ه پیکریافتهبدان معنا که موضوعات مادی همیش

گیرد و لذا پس از اتمام عمل، این پیکریافتگی عینی تنها در ضمن عمل، انجام می

 دیگر وجود خارجی ندارد.

های اجتماعی ـ ی عزیمت پراتیک در دیدگاه مارکس، انسانگفتم که نقطه

شود. تأکید شان منجر میمیان اند که اعمال آنان در تولید ناگزیر به ارتباطتاریخی

رو ضروری است چون رابطه را باید مستقل از عوامل درگیر در آن براین نکته از این

عنوان مثال در ایران با شود. بهدرنظر گرفت، زیرا لزومًا از عینیت آن عوامل ناشی نمی

ورود معلم  خیزند که در این حالت ما با دو فعل،پا میکالس شاگردان بهورود معلم به

اند، اما عینیت رابطه را روییم که هر سه عینیو برخاستن شاگردان، و یک رابطه روبه

 بایستی مستقل از دو فعل درنظر گرفت.
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ها که عوامل تفکیک میان موضوعات عینی هستند، مثل مفاهیم ی نشانهدرباره

خود چیست و آیا توان سؤال کرد که اصوالً نشانه یا مفهوم، میز، درخت و انسان، می

 ها وجود دارد؟عنوان شرط تمیز موضوعات عینی، مستقل از آنبه

که سیر تحول انسان را چون بود طبیعی، یعنی سیر تحول دلیل آنبه

باید اش، درنظر نداریم، زیرا در چنین حالتی دیگر تفاوتی با اشیا ندارد، میارگانیک

 و دلیل، برآورد کرد:دهم بههایش، آنخود انسان را محصول پراتیک

اش در ابراز یک پراتیک است، دلیل اول: تمایز انسان از دیگر موجودات در توانایی

شود، یعنی تا جایی پراتیک معرفی میبنابراین پدیداری او تنها در دیالکتیک انسان ـ 

 شود.که پراتیکی ندارد، انسان محسوب نمی

طور واقعی محصول زمان بهمثابه محصول یک زوج، همدلیل دوم: انسان به

کند، لذا هم ای است که در آن زندگی میتاریخی معین دورههای اجتماعی ـ پراتیک

های نشانهای طبیعی سازندگان خود، و هم سرشتنشانی سرشتدارای کلیه

شدنش را با اتکا به تاریخی آنان است، یعنی انسانِ متولدشده سیر انسان اجتماعی ـ

ی معین و نه مانند انسان نخستین، طی ی موجود انسانی در جامعهآوردهادست

های بشری، باز هم در پاسخ آوردها و میراثی دستطریق که مجموعهکند بدینمی

ی واسطههایش، بهعنوان عوامل پیشآ برای انتخاب در بررسیتمامی بهبه استاد، به

« انتقال»و « مفهوم»ی فهیم دو واژهشوند که با تاو منتقل میای از مفاهیم بهمجموعه

 ها را دقیقًا مشخص کنیم.توانیم جایگاه نشانهمی

یابد، ها آگاهی میبرد و به آنمیبودن طبیعت و اشیا پیکه انسان به خارجیاین

ها تواند همیشه در رویارویی با آنفعالً مد نظر نیست، ولی چون این آشنایی نمی

زیرا امکان رویارویی همواره فراهم نیست و از جانب دیگر شود، انجام گیرد، مهم می

یک ی خود هستند و بر چیز دیگری داللت ندارند، انسان محتاج بهچون اشیا نماینده

گردد تا از طریق آن، شئ را، حتی زمانی که با آن روبرو نیست، چیز عینی و ویژه می
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شود. آن چیز عینی که انسان یاری آن مابین اشیا تفکیک قایل بشناسد تا بتواند به

ی خودش است و عنوان یک برابرایستا، که هم نمایندهتواند با آن مواجه گردد و بهمی

های فرهنگی از ی چیز دیگری، نشانه است که توسط آن تمام میراثهم نماینده

اش قابل انتقال خاطر عینیتشوند. نشانه، نخست بهنسل دیگر منتقل مینسلی به

باید رو در اولین گام میی خودش نیست، از اینز سوی دیگر تنها نمایندهاست و ا

ها ممکن مثابه عینیت ویژه، ارتباط میان انسانها، بهاعتراف کرد که بدون وجود نشانه

 نیست.

ها عالوه بر رو انساناند، از اینترین یاور انسان در امر انتقال آگاهیها بنیادینشانه

طور که آفریدن اشیا بدون ها نیز هستند و همانچنین خالق نشانهتولیدات مادی هم

ی ارتباط ممکن نیست، خلق رابطه هم بدون نشانه غیرممکن است، جایی که رابطه

بین دو انسان، مثاًل در بحث و مذاکره، بدون انتقال این موجود عینی ویژه، عملی 

عنوان شود، بهای که بیان میی نشانه، زبان است. هر واژهنیست که بارزترین نمونه

موجودی خارجی، صوتی است که تفاوتی با برخورد موج به ساحل و یا آوای پرندگان 

ندارد، اما تنها تمایزش با آن دو صوت دیگر، دال بودنش بر چیز دیگری است که 

 اند.که دو صوت دیگر فاقد این بار مفهومیدارای بار معنا و مفهوم است، حال آن

چنین حاوی تنها موضوعات عینی، که همی نهها دربرگیرندهشانهکه ناین

ویژگی عینی باشند، فعالً مورد بحث نیست و تأکید تنها بر موضوعات ذهنی هم می

که بار مفهوم را با خود علت آنسازند و بههاست که رابطه و انتقال را میسر میآن

ر از هر چیزی، یعنی آگاهی ها تصوگیریم که بدون آنکنند، نتیجه میحمل می

طور عام، ممکن نیست. لذا پیدایی هر موضوع اجتماعی، اعم از واقعی، تخیلی و یا به

فرض خود دارد. بنابراین بار دیگر در پاسخ به ها را پیشانتزاعی، مسلماً پیدایی نشانه

ویژه،  عنوان عینیتاستاد، هرگونه تأویل مشخص، دقیقاً پیدایی نوعی از نشانه را، به
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آورد پراتیکی انسان است ی دستفرض خود نتیجهفرضِ خود دارد که این پیشپیش

 گرداند.چنین پیشآیی را ابتدا ممکن میکه یک

های اجتماعی ـ تاریخی معین، از ی محصول پراتیکمنزلهالکن انسان خود به

ن زاویه هایش، از ایساختهتمامی موضوعات عینی دیگر، اعم از طبیعی و یا دست

عنوان خالق موضوعات عینی و از طریق دخل و تصرف و تغییر در متمایز است که به

ی وسیلهباشد تا بهترین آن زبان، میها و برجستهی رابطه و نشانهطبیعت، آفریننده

شود سازی و بیان باعث میسان ارتباط الینفک مفهومها را بیان کند. بدینزبان، آن

دیگر سخن انسان سازی در یک رازآمیزی متافیزیکی فروغلتد. بهومکه بدون بیان، مفه

ای های ویژهیاری عینیتباشد، بهچون موجودی که دارای موضوعات ذهنی هم میهم

مثابه اش را مادیت بخشد که خود بهتواند موضوعات ذهنیمانند گفتار و نوشتار می

یعنی امکان توأمان  ای،شود. چنین ویژگیسرشت ـ نشان انسان محسوب می

سازی و بیان برای انتقال، فصل ممیز انسان با تمامی موضوعات عینی و ذهنی مفهوم

ها بدان معنا است که ها و نشانهشود. توجه شود که تمایز میان انسان و رابطهدیگر می

گر ویژگی انسان هاست و نه برعکس، که باز هم بار دیگر بیانی آنانسان سازنده

ین معنا که هیچ موجود دیگری دارای چنین سرشتی نیست، یعنی است. بد

ای را برجسته جا بایستی نکتهشرط رابطه و نشانه، همواره انسان است. در اینپیش

ها از جانب انسان و یا ثانوی بودن اشیا شدنِ رابطهکرد تا با اتکا بدان بتوان تعیین

ی جایگاه انسان شود کننده، تعیینبسا که رابطهنسبت به انسان را نتیجه گرفت، چه

ی نوشته بار دیگر به آن باز خواهم را کاویدم و در ادامهکه در توضیح ایدئولوژی آن

 گشت.

ی نمود که عمل انسان، آفرینندهدر بررسی پراتیک، روند استدالل چنین می

عمل دیگر سخن، بیان هایند. بهگر نشانهی عمل و رابطه، آفرینشرابطه و مجموعه

شرط شناخت موضوعات شرط نشانه و نشانه، پیشمعین، شرط رابطه و رابطه، پیش
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اند. اما فراموش نشود که تولید بدون رابطه و رابطه بدون نشانه ممکن عینی و ذهنی

شویم. باید اذعان رو میجا روبهنیست که با یک وارونگی نشانه ـ رابطه ـ عمل در این

ی نخست، پیشآیی نشانه ـ رابطه ـ عمل نسبت به رابطه ی دوم، یعنینمود که رابطه

توان از آن استنتاج، منشا عمل ـ رابطه ـ نشانه، تقدمی منطقی است و بنابراین نمی

ای بدون یک دلیل ساده که هیچ نشانه و یا رابطهدست آورد، آن هم بهشناختی به

ی است که در ادامهدو قابل تصور عمل قابل تصور نیست، درحالی که عمل بدون آن

 پردازم.یاری تجرید، به توضیح آن مینوشته و در تشریح تفکیک این سه عنصر به

توان مرز میان ها که حامل بار معنا هستند، مییاری نشانهشرح دادم که به

دیگر را چنین تفاوت بین موضوعات عینی با همموضوعات عینی و ذهنی و هم

های بعدی مثابه آگاهی به نسلآوردها را بهدست ها اینمشخص کرد و توسط نشانه

سازند، ولی ها با بیان خودشان، ما را با چیستی شئ آگاه میمنتقل کرد. اما نشانه

تواند در این حالت ایفا کنند که شئ چه بایستی باشد. نقشی که نشانه میتعیین نمی

ها ی نشانهکند تا رابطهشود و ما را مجبور میکند، از اهمیت بس بسزایی برخودار می

ها در بندی نشانهچنین طبقهاند و همهای آن موضوعاترا با موضوعاتی که نشانه

 موارد را، مورد کنکاش قرار دهیم.این

دو، ها با موضوعات را، از منظر توانایی انسان دربرابر اینی نشانهحالت اول: رابطه

 کنیم:بندی میچنین تقسیم

 ها.ش موضوعات دربرابر نشانهتوانایِی واکن -1

 .هانشانه تکرار تواناییِ – 2

 .هانشانه از ایتازه ترکیب ساختن در توانایی – ۳

 .هانشانه با رویارویی اثر در دیگر موضوعات با شانرابطه تغییر در توانایی – ۴

اند، لیکن های نوع اول و دومروشن است که برخی حیوانات دارای برخی توانایی

رابطه و ای بهها است. اما ویژگی چهارم رنگ تازها انسان، واجد تمامی این تواناییتنه
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کند، بلکه تنها چیستی موضوع را تعیین میزند، زیرا نهها میموضوعات نشانه

سخن تواند باعث تغییر در رفتارش گردد. بهگذارد و میچنین بر آن تأثیر هم میهم

شود برای اثبات چیستی انسان به معنای میای دیگر این ویژگی خود زمینه

 تواند تغییر یابد.ها میاش، که در اثر نشانههویت

توانند با داشتن بار معنا ها میمورد نشانهها. در اینبندی نشانهحالت دوم: طبقه

ها را از هم تفکیک سازند و اجماع همگان را نیز باعث گردند، انواع مختلف پراتیک

های گوناگون انواع پراتیک در درون یک نوع در به تمایزگذاری بین طیفولی باز هم قا

توانند پراتیک نیستند. در این وضعیت، یعنی در تفکیک در درون یک نوع پراتیک، می

ها را ی جدیدی از نشانهقوانین ارزشی، چون خوب و بد، زشت و زیبا و غیره، طبقه

دهد، اما امکان اجماع همگانی را کاهش ها داخل نشانهملزوم سازند که ورودشان به

 توانند بر انسان مؤثر واقع شوند و او را تغییر دهند.ها میی جدید از نشانهاین طبقه

را گذاریم که قبأل آنترین بنیاد ایدئولوژی گام میایجا بار دیگر به پایهدر این

اجه هستیم، یعنی روزه با آن موشرح دادم و حال با یک مثال دیگر که تقریبأ همه

 کنم.را روشن میقناعت، آن

عمالً هرانسان با درآمدی که دارد، مجبور است دخل و خرجش را تعیین کرده 

اش را سامان دهد. اما اگر درآمد انسان، حتی با کار زیاد، تکافوی تا زندگی روزمره

حقاق شود، برای ااش چپاول هم میاش را نکند و وقتی که درک نماید که حقخرج

تواند از داند مبارزه میماند. لیکن میاش راهی جز مبارزه برایش باقی نمیحقوق

معنای بار آورد، از طرف دیگر دست نیازیدن به مبارزه بهطرفی مخاطراتی را برایش به

های دیگر عذاب وجدان و یا ناراحتیلحاظ روانی بهجبن هم، قادر است انسان را به

کردی بدون بار بامعنای تواند قناعت، که عملر چنین حالتی میروحی مبتال گرداند. د

عنوان یک فضیلت وارد اش جدا نماید و بهی قبلیارزشی بود، خودش را از مجموعه

کند: اوأل با قبول قناعت از زمان دو عمل را در خود حمل میزندگی انسان شود که هم
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کشاند، انسان را به انفعال می شود وجانب انسان در شکل فضیلت، مبارزه وازنش می

ی رفتارش را عنوان فضیلت، اخالق انسان و در نتیجه شیوهاز جانب دیگر قناعت به

ای که سان نشانهگردد. بدینکند که خود مسببی در شادی روح انسان میتعیین می

 اش جداشده و با گرفتن بار معنا، در اینی پیشیندارای بار ارزشی نبود، از مجموعه

ی فرد را علیه افرادی جهت کند و سرآخر مبارزهحالت، رابطه و عمل را تعیین می

هایی را شان گرفتاریاند و مبارزاتدهد که مانند او منفعل در سیاست باقی نماندهمی

گوش جانب و با جمالتی همواره بهای حق بهاست. چنین فردی با قیافهایجاد کرده 

و امثالهم، « قناعت هم امر خوبی است»، «شاخ گاو درافتد نبایستی آدم با»آشنا، مثل 

سازد. پس قناعت، کند که او را مجددأ مشعوف و راضی میاش راتوجیه میعملیبی

مثابه منش اجتماعی، اخالق عمومی برای برخی افراد شد و در شکل زمانی که به

زه با دشمن دور کیش درویشی، دریوزگی را تجویز کرد، هم تعداد کثیری را از مبار

 کند.کرده هم موانع و مشکالت فراوانی را در مقابل مبارزان راه آزادی ایجاد می

کننده اش جدا شود و خودش تعیینپس زمانی که یک انتزاع از روابط واقعی

ها، باعث تغییر روابط نبوده، ها در اثر نشانهشود، در چنین حالتی، تغییر هویت انسان

ها، روابط را شود، یعنی یک وارونگی واقعی، جایی که نشانهر هم میبلکه مانع این تغیی

کنند و روابط، جایگاه و هویت انسان درگیر در آن را. چنین موقعیتی که تعیین می

های مستقل از خود نیستند، واقعیتبندی ادعاهای معینی نسبت بهها صورتنشانه

ها را اند و چون باور انساناعیبلکه سازوکار زندگی اجتماعی در شرایط معین اجتم

ی مارکس حال کنند. طبق نظریهها عمل هم میها بر حسب آنسازند، لذا انسانمی

وجود آورده، آگاه شویم، واقعیتِ این وارونگی، یعنی انتزاعی که آن را بهاگر ما به

دیگر بیان، ها ایجاد کرده، درگذریم. بهتوانیم از سّد موانعی که در تقابل با انسانمی

گرچه شناخت موانع، اهمیت خاصی برای انسان دارد، ولی کوبیدن موانع که سد راه 

زبان کند که بهاند، از ویژگی مهمی انسان را برخوردار میانکشاف تکامل انسان شده
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اند، فالسفه جهان را به انحای گوناگون تفسیر کرده»توان بیان کرد مارکس چنین می

 «.تغییر آن استمسئله ]اما[ برسر 

ی فوئرباخ است ی سایر تزهایش دربارهروشن است که تز یازدهم مارکس منتجه

ی مارکس تاحدودی ناروشن باقی که بدون درنظر گرفتن تزهای پیشین، این نهاده

ی دلیل و سپس انتقاد مورد اقامهگونه استاد در اینماند. اما مالحظه کنیم چهمی

نویسد قعیت که استاد خود با استناد به تز سوم مارکس میاین واکند. با علم بهمی

به شکل  1859گفتار به های نخستین بیان روشی هستند که در پیشدرواقع نهاده»

(، ولی خود این تز را از دیگر 297جا ـ ص )همان« اندبندی شدهدرخشانی قاعده

ز نقل چهار پیشنهاده از تفسیر آن بپردازد. استاد نخست بعد اها جدا کرده تا بهنهاده

ی اساسی مارکسیسم نه فهم مسئله»کند شده نقل میرا تحریفکرش، چهارمین آن

که (. لیکن برای آن۴6جا ـ ص)همان« سازی آن استتعمقی جهان، بل دگرگون

چرا »ی ی کرش را بیاوریم. کرش در مقالهبدانیم واقعیت امر چیست، باید نظریه

هدف مقدم مارکسیسم، تمتعی نگرورزانه »دهد شرح می« مارکسیست هستم

[contemplative enjoyment[ یا ]besinnliche Vergnügung از جهان ،]

تر از تحریف نظرات هیچ عملی ناشایسته (8)«موجود نیست، بلکه تبدِل عملی آن است.

ام به تحریفات تواند باشد و من در بخش چهارم نوشتهدیگران در یک نوشتار نمی

مورد الزم دانستم که این تحریف را ذکر ی استاد خواهم پرداخت، ولی در ایندهعدی

قدر نادان بود که نخست تفاوت بین تعمق و تمتع را درک کنم که گویا کرش آن

نکرده بود و دوم فهم تعمقی از جهان توسط مارکس را انکار نمود. استاد در انتقاد به 

های متفاوتی ی بحثموارد سرچشمهاین هریک از»نویسد: تز یازدهم مارکس می

های انتقاد به ی یازدهم )از نهادهعنوان مثال مورد آخر یادآور نهادهتواند باشد؛ بهمی

کم ناقص و از نظر تواند نادرست یا دستگمان من میی مارکس بهفوئرباخ( نوشته

ی این گمانش ی دلیل براجا(. او در اقامه)همان« کننده ارزیابی شودفلسفی گیج
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جا تأویل فلسفی را از عمل دگرگونی جهان جدا مارکس این»کند: چنین استدالل می

ای دگرگونی در فهم انسان از است که کار درستی نیست. هر تأویل فلسفی گونهکرده 

لفظ محبوب مارکس های عملی یا بهتواند موجب دگرگونیجهان است و می

ای تأویل از گرگونی جهان هم در نهایت از گونهبشود. هر د« های واقعیدگرگونی»

ها برای اهل هرمنویتیک، امور پیش پاافتاده و بسیار دهد. این نکتهجهان خبر می

اعتنا به هرمنویتیک فلسفی، که از عمل اند. اما برای مارکس بیروشن و ساده

فقط  راستی مسئلههم درمتنی فلسفی، اگر بهدگرگونی جهان دفاع کرده است، آن

فهم و درواقع تأویل شد، و هیچ نیازی بهدرگیری عملی در پیکار طبقاتی خالصه میبه

ی انقالبی همه تأکید مارکس بر این که پرولتاریا نیازمند نظریهتازه نباشد، تکلیف آن

ی پیشین مارکس چون به گفتهرود که بهای میشود؟ چه برسر آن نظریهاست چه می

شود؟ اگر هم بگوییم که از نظر د تبدیل به نیروی مادی میروها میمیان توده

است و نه فلسفه، این مشکل پیش « علم»ی پرولتاریا نیازمند «هانهاده»ی نویسنده

هایی های علمی خود تأویلهای علمی، یعنی بیان نظری تجربهآید که مگر دانستهمی

علمی یا نتایجی علمی رها از های شود به دیدگاهها نیستند؟ مگر میاز جهان و ابژه

ای علمی دست یافت؟ عبارت مارکس مهمل است و جز بیان ادبی و تا حدودی نظریه

کوشد تا اهمیت درگیری در عمل را آمیز و شعارگونه است و فقط میزیاد تحریک

« ) اعتبار کردن نظریه و فلسفه هیچ نیست و معنایی نداردبهای بیروشن کند، اما به

جای استدالل که با این روش استاد آشنا (. ادعا، به186،187صص  جا ـهمان

 ایم.شده

یابد. گویا درگیری نظری در پیکار ی استاد واقعیت میعجیب است ولی در نوشته

کند که نشسته بود و طبقاتی، خود یک پراتیک نیست. او مانند دکارت استدالل می

تواند شک کند، به تنها چیزی که نمیی محتوم رسید که کرد و به این نتیجهفکر می

فکرکردنش است. استاد همانند دکارت واقعیت طبیعی را جز ماده و اندیشه 
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خواند. اگر دکارت فکر کردن و همچنین شک کردنش را پراتیک خود برآورد برنمی

ی تاریخی فرض آن مجموعهدهد خود پیشکرد عملی که انجام مینمود، درک میمی

 که او خود، محصول آن است. ـ اجتماعی است

اعتبار شدن فلسفه و نظریه توسط من نخست به این ادعای استاد، یعنی بی

را تکرار تنها در این واگویه، بل در گفتارهای دیگرش نیز آنمارکس، که استاد نه

پرسم که مارکس مخالف کدام نوع از فلسفه بود؟ و با استناد پردازم و میکند، میمی

چون که هنوز هم استاد ی چناندهم، با فلسفهخود مارکس جواب می ینظریهبه

ای برآورد چون از دیدگاه مارکس فلسفهی چنانزند. فلسفهسینه میسنگ آن را به

های رفت و حوزهکار میای در شناخت علوم طبیعی و انسانی بهعنوان گزارهشد که به

هنر و مبانی وجودی بود. الکن آن در علوم انسانی شامل علم، سیاست، اخالق، 

شان، سبب شد تا فلسفه از یابی آنها پس از استقاللها و هویتیافتن آن حوزهاستقالل

ی معتبر و عام در داوری شناخت در علوم طبیعی و مثابه تنها گزارهسریر واالیش، به

شان ها مدعی گشتند که خودنحوی که خود آن حوزهزیر کشیده شود، بهاجتماعی، به

چون با تدوین ی چنانسان فلسفهشان اظهارنظر کنند. بدینی موضوعاتقادرند درباره

عنوان یگانه گزاره السابق بهتوانست کمافینقد در تئوری شناخت مارکس، دیگر نمی

ی ها دربارهی علوم طبیعی و انسانی معتبر افتد. لذا اثبات موضوع و اثبات گزارهدرباره

 فلسفه شد.ی موضوع، وظیفه

 –1ی سه وجه: ی واقعیت که در برگیرندهای دربارهعنوان گزارهرا بهاگر علم

بندی شده در رابطه با ی صورتزارهگ – ۳ و موضوع استقالل – 2 علم، موضوع

شود؛ یعنی عینیت کرد علم، کشف حقیقت میوقت عملموضوع، درنظر گیریم، آن

ی ها در اخالق و سیاست دربارهکه گزارهدلیل آنموضوع و علمیت خودش. اما به

کنند، مثاًل در مورد اخالق؛ دزدی بد است. یا در را تعیین میموضوع نبوده، بلکه آن

توان خاطر تعیین موضوع، دیگر نمیامر سیاست؛ بایستی از قانون تبعیت کرد، دقیقًا به
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گزاره عنوان شِبهرا به هاباید آنی اخالقی و یا سیاسی سخن راند و عماًل میاز گزاره

ی موضوع برآورد ای دربارهی علم را، گزارهدرنظر گرفت. حال اگر شناخت درباره

ی علمی را بررسی کرد؟ تنها توان معیار و امکان صدق گزارهگونه مینماییم، چه

ها، که چنین بررسی را ممکن ای از متاگزارهشناسی، یعنی منظومهی شناختواسطهبه

رو فلسفه در این حوزه سازند. بدیننند ولی اثبات آن را وابسته به پراتیک میگردامی

سنجد و دارای دو ی علمی را میقرار دارد و خود فاقد موضوع است و تنها گزاره

اش، دوم: اثبات عینی بودن و یا تخیلی بودن گردد: یکم: اثبات علمیتوظیفه می

تنها با فلسفه مخالف شود مارکس نهحظه میموضوع. بنابراین و برخالف نظر استاد مال

ی ای دربارهعنوان گزارهاش را که در تبیین بورژوازی، بهنبود، بلکه جایگاه واقعی

موردِ ویژه با نظرات مارکس مخالف توان در اینعینیت ـ عقالنیت بود، روشن نمود. می

توان مدعی شد که نمی ی او باز هم یک نظریه است، هرگزجا که نظریهبود، ولی از آن

تاراج خاطر عمل صرف، علم را بهو تنها به« اعتبار کردن نظریه و فلسفهبه بهای بی»او 

 داد.

ی علمی، خود دارای چه مثابه نظریهی مارکس، بهتوان سؤال کرد که نظریهمی

برده )یعنی موضوع ی نامی او علمی است، باید آن سه حوزهجایگاهی است؟ اگر نظریه

جایی که ی موضوع( را اثبات کند. از آنی دربارهعلم، استقالل موضوع و گزاره

گونه باید عنوان موضوع را چهی مارکس راجع به جامعه است، بررسی جامعه بهنظریه

گونه قادریم اساساً از استقالل ها در جامعه؟ چهآغاز کرد؟ از رفتارها، ساختارها، اراده

ای را ی آن، گزارهو جدا از انسان سخن رانیم تا بتوان دربارهعنوان موضوع، جامعه، به

طرح کرد. وقتی شناخت موضوع در علوم اجتماعی وابسته به استوارساختن عینیت 

ی وجودی )متافیزیک( ممکن نیست، بنابراین با آن است که بدون نوعی گزاره

توان به این می گونهشویم. چهشناسی مواجه میشناسی و هستیای از شناختآمیزه

مثابه ی مارکس را بهگونه که نظریههمه سؤال و معضل پاسخ مکفی داد؟ تنها بدین
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عنوان نقد ی جنبش واقعی و اجتماعی درنظر گیریم که در عمل بهای دربارهنظریه

یابد. مثالً در جامعه تاریخی آن در شرایط معین معنا میپراتیک اجتماعی ـ 

ی موضوع(، ها، یعنی علم )گزاره دربارهن با تمامی آن حوزهداری که انساسرمایه

گزاره در تعیین موضوع(، متافیزیک )اثبات وجود موضوع(، اخالق و سیاست )شبه

شان تنها در تبیین همان تاریخ واقعی زندگی کند، حلدرگیری مستقیم پیدا می

 شود.کنونی قابل تعمق می

زد: آیا ارکس حول دو محور دور میهای فلسفی پیش از مشرح دادم که بحث

عنوان ی ماده است و یا برعکس؟ مارکس با کشف پراتیک بهکنندهشعور تعیین

این مشکل پاسخ داد و با گشودن سپهر نوینی در شناخت انسان، یعنی عینیت ویژه به

ی ساتری میان چون پردهداری، امری که همی سرمایهنقد و نقد ایدئولوژی در جامعه

مثابه علم استوار نماید، علمی اش را بهفه و موضوع قرارگرفته بود، توانست نظریهفلس

ی تبیین ترین شیوهکند که عینیکه با نقد واقعیتی که موضوع آن است، ثابت می

گری )تبیین ـ مثالً موضوع، بدون نقدِ واقعیت ممکن نیست و این توانایی میان روشن

های استوار آن و شرایط گذار از آن( )تعیین حوزهجویی فتیشیسم کاالیی( و ستیزه

ی واقعی سان مارکس قادر گشت محتوا و وظیفهی مارکس شد. بدینسرشت نظریه

فلسفه را که در علم اجتماعی بورژوایی مخدوش شده بود، ازنو روشن سازد و برخالف 

گر محتاج به ادعای استاد که به مارکس نسبت داده بود پرولتاریا بنابه نظر مارکس دی

فلسفه نیست، بلکه برعکِس چنین ادعایی، او مدلل کرد که پرولتاریا احتیاج به 

گری بتواند عنوان ابزار روشنای که بهچون نباشد، بل فلسفهای دارد که چنانفلسفه

داری ایدئولوژی شده ی سرمایهی دیالکتیکی بین اندیشه و عمل را که در جامعهرابطه

رهایی آلمان، رهایی بشر است. مغز این رهایی »اریا روشن سازد: است، برای پرولت

که پرولتاریا را آنفلسفه، و قلب آن پرولتاریاست. فلسفه خود را متحقق نتواند کرد، بی

که فلسفه رامتحقق براندازد و پرولتاریا یارای درگذشتن از خویش را ندارد، مگر آن
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شود؛ پراتیک. باتوجه به این ممکن می چنین کارکردی تنها از یک طریق (۴)«سازد.

ی مارکس برجسته کرد، یعنی ارتباط توان جایگاه فلسفه را در اندیشهبرداشت می

دیگر سخن الینفک تئوری و پراتیک بر بستر دیالکتیکی که وی منظور داشت. به

ریا پرولتاریا بدون تئوری قادر به نفی خود نخواهد بود و تئوری هم بدون آن که پرولتا

ی ناب و مدرسی باقی خواهد ی اندیشهاش تحقق بخشد، تنها در حوزهرا در پراتیکآن

یابد، پرولتاریا فلسفه در پرولتاریا سالحِ مادی خویش را می»ی مارکس گفتهماند. به

 (5)«نیز در فلسفه سالحِ معنوی خویش را خواهد یافت.

روند است، ایی خود او همتوان بیان کرد انسان در شناخت جهان که با پیدمی

ی بازآفرینی، یعنی کند که خود این قانون در حوزهقانون هستی را کشف می

ما یاری می رساند که در بازآفرینی ی تئوری است. لذا دیالکتیک مارکس بهدرحوزه

هستی، روش این بازآفرینی را هم بشناسیم. بنابراین انسان به کمک دیالکتیک 

کند و پراتیک، انسان را موجودی خودآگاه یک خود مشخص میرا در پراتمارکس آن

شود. اگر ای انسان هم موضوع علم و هم مدرک آن میسازد. در چنین نظریهمی

باید در مورد انسان اذعان کرد که او هم بپذیریم سنگ، قانون جاذبه را نیافریده، می

توضیح خود تنها به شود کهای میی هستی خویش است و هم بازآفرینندهآفریننده

واقعیت، سان مارکس با ارجاع بهآید. بدینتغییر خود نیز برمیکند، بلکه بهبسنده نمی

با نشان »گوید خواند، می« لفظ محبوب مارکس»تمسخر ای که استاد بههمان واژه

دهد و جای آن ی وجودیش را از دست میذات واسطهی قائم بهدادن واقعیت، فلسفه

ی توان از مشاهدهترینِ نتایجی نشیند که میای از همگانهبندیحداکثر، جمع تواندمی

 (6)«تکامل تاریخی انتزاع کرد.

پرسیدنی است مارکس در کدام اثرش، فلسفه را از عمل، آن گونه که استاد ادعا 

دهد؟ از استاد چنین کرده، جدا نموده که این چنین او را مورد شماتت قرار می

تواند ای دگرگونی در فهم انسان از جهان است و میگونهتأویل فلسفی بههر»خواندیم 
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ای گونهیل فلسفی بهتأو هر چرا کهاین. «بشود را …های عملی وموجب دگرگونی

ی شود، خود راز بزرگی باقی خواهد ماند، لیکن نکتهدگرگونی در فهم انسان می

باشد که مارکس یل استاد آن میگرا در بینش مارکس در رابطه با تأوروشن و تعین

ی بشری، یعنی همان سرشت پس از کشف عینیت پراتیک، سپهر نوینی در اندیشه

انقالبی و انتقادی، را برگشود که بدون استناد به عینیت پراتیک، اساساً در عمل، 

این »مورد مارکس گفت  گردد. در اینی هرگونه تأویل غیرممکن میاستدالل درباره

ی انسانی با حقیقت عینی خوانایی دارد یا نه، پرسشی در آیا اندیشهپرسش که 

ی نظری نیست، بلکه پرسشی پراتیکی است. در پراتیک است که انسان باید حوزه

اش را ثابت جهانی بودن اندیشهعبارت دیگر، واقعیت و قدرت را، اینحقیقت را، و به

ندیشیدن ـ اندیشیدنی برکنار و جدا کند. مشاجره بر سر واقعی بودن یا واقعی نبودن ا

 (7)«ی ناب است.از پراتیک ـ تنها یک پرسش مدرسانه

دو های تئوری و پراتیک است که آنتاریخی دارای لحظههر واقعیت اجتماعی ـ 

هم قرار ندارند و بدین دلیل ی تناظر یک به یک نسبت بههمیشه در یک رابطه

وجود آورده، پاسخ داد. عدم پذیرش ناهمانی ی بهبحرانی که شناخت بورژوازتوان بهمی

بین تئوری و پراتیک بدین معناست که نقد تئوریک را در سطحی مستقل، اما نه 

ی نوین پراتیکی را عنوان امری مستقل باید دنبال کرد، یعنی نقد منفی، و هر تجربهبه

عنوان عاملی که بهرا مثابه امری مستقل در نظر گرفت و آندر سطح مستقل، اما نه به

 تواند گرهی از کار تئوریک بگشاید، تلقی کرد، یعنی نقد مثبت.می

 نقد مثبت ،ینقد منف

داشته « نقد منفی، نقد مثبت»ی بحث جا شرح کوتاهی دربارهالزم است در این

 ی بحث بپردازیم.ادامهباشیم، تا بعد از آن به
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یک مقوله درنظر بگیریم، یعنی نشان  عنوان تعیین جغرافیایطور عام بهنقد را به

دادن حدود و ثغور، کارکرد، توان و جایگاه آن مقوله، و عالوه بر آن درک از مقوالت، 

چنین هر وضعیت معین اجتماعی ـ تنها فهم مفاهیم ناب اندیشه نیستند، بلکه هم

جتماعی ها تصور کرد. برای گذار از یک ساختار معین اتوان تحت آنای را میتاریخی

 شویم:رو میشرح ذیل روبهساختار دیگر عموماً با چهار ویژگی بهـ تاریخی به

ساختار بعدی منتقل است بهک و کم بدون پیشین ساختار از هاییبخش –1

 اند.شوند و لذا خودشان عنصر متناظرِ خودشان، در ساختار بعدیمی

 در متناظر عنصر بنابراین و روندمی بین از کالً پیشین ساختار از هاییبخش –2

 .ندارند بعدی ساختار

 بخش در متناظری عنصر که آیندمی پدید بعدی ساختار در هاییبخش –۳

 اند.ها حاصل پراتیک خودزاینده، آنندارند پیشین

 .شوندنمی تکرار بعدی ساخت در لزومأ جدید ساختار در نوین هایبخش –۴

معنای روشن کردن این موضوع که نفی یک نقد منفی )دو ویژگی نخست( به

گونه معنای براندازی یک ساختار معین اجتماعی ـ تاریخی چهمفهوم یا نفی، به

گونه مفهوم جدید از نفی مفهوم صورت گرفته است، و نقد مثبت به آن معنا که چه

واقعیتی اینده که خود، بدل بهدیگر بیان پراتیکِ خودزدست آمده است. بهقبلی به

کند چگونگی پیدایش آن را بررسی کنیم. بر این اساس شده است، ما را وادار می

مشخص کرد تا جایگاه « نقد منفی و نقد مثبت»توان برای های معینی را میحوزه

عناصر نوینِ حاصل از ها روشن کرد تا بتوان با توجه بهتئوری و پراتیک را در آن حوزه

 ها عبارتند از:ها ابداع کرد. این حوزهاتیکِ خودزاینده، مفاهیم مناسب را برای آنپر

 منفیِ نقد یحوزه در دهند،می مابه درآمده عملبه هایتئوری که معیاری –1

 اند.یکتئور



 سمیمارکس و مارکس یدرباره یبابک احمد دگاهینقد د/  کیپرات یدرباره                 ۳16

 

 و روندمی آینده ساختاربه کاست و کم بدون گذشته ساختار از که عناصری –2

 .اندپراتیک منفیِ نقد یحوزه در د،هستن خودشان متناظر عنصر

 متناظری عنصر و شوندمی ایجاد خودزاینده پراتیکِ یواسطهبه که عناصری –۳

 اند.کپراتی مثبتِ نقد یحوزه در ندارند، پیشین ساختار در

 نقد یحوزه در فردا، یجامعه اندازچشم تعیین و تازه عناصر اینبه برخورد –۴

 .اندتئوریک مثبتِ

شود که برخالف ادعای استاد که اصل تأویل را اساسی در ابراین مالحظه میبن

تعیین مفاهیم خواند، این روند تکوینِ خودِ واقعیت مشخص، یعنی پراتیک خودزاینده 

ی سازد که در توضیح خود جامعهای را اجباری میاست که ابداع مفاهیم تازه

ی مرحلهداری از رقابت آزاد بهسرمایه یداری قابل اثبات است. انکشاف جامعهسرمایه

را نشان دهد، اجباری ای که ویژگی آنعلت پیدایش انحصارات، ابداع واژهدیگر، مثاًل به

ی امپریالیسم تدوین گشت تا بیانگر آن عصر شود و یا امروزه در عصر نمود و واژه

ی ن عصر واژهانقالب صنعتی سوم و تکامل نیروهای مولد تا سطح دیجیتال، برای ای

علت تکوین پسامدرن ابداع شد، جایی که هردو واژه، یعنی امپریالیسم و پسامدرن، به

ها را ضروری کردند و سپس بعد از ابداع خود واقعیت نسبت به گذشته، ابداع این واژه

 مثابه مفاهیم پیشآ در دستورکار پژوهشگر قرار گیرند.ها بود که توانستند بهآن

های زمینی یابیم که کار مارکس تنها در توضیح ریشهتی درمیبا چنین برداش

تر، او مدلل ساخت چرا این مراتب مهمشود، بلکه بهمتبلور در آسمان خالصه نمی

سازند تا محتوای های زمینی در قالب ایدئولوژیک، در شکلی خود را برنما میریشه

ی را دارد تا چنین عملی را شان را پنهان سازند و چرا ایدئولوژی این توانایواقعی

رو اگر تأویل بخواهد محتوای واقعی را برنما سازد و در سطح ممکن گرداند. بدین

کرد به این باید با رویی صرف مبدل نگردد، میتوصیف ایستا نشود و یا به اندیشه

 مسائل اساسی، کارکردش را تعیین نماید.
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ای که چنین های میانیمدر عمل ویژگی کار مارکس این بود که توانست گا

دو کارکرد با هم، یعنی تبیین محتوای نمودند، روشن سازد. اینکارکردی را ممکن می

داری با ی سرمایهواقعی و چرایی ایدئولوژی شدن آن است که ما را در نقد جامعه

ای که استاد پیش کند. لیکن بحث مدرسانهاش راهنمایی میتمامی وجوه ایدئولوژیکی

سان ما براساس این»نویسد کند. استاد میمانعی برای اندیشیدن او ایجاد می کشدمی

شویم. پس از آن خود رو میاند با تاریخ روبههایی که در اسناد متجسد شدهتأویل

پذیریم که از دهیم و میهای گذشته سامان میهایی تازه را براساس همان تأویلتأویل

ها های ما تأویلی هستند و بدون آنفهمداریم. پیشاین دور هرمنویتیکی راه گریز ن

 اما نیست امروز فهم لزومأ گذشته، پژوهش …های تازه را نداریمی تأویلتوانایی ارائه

 «.نداریم هرمنویتیکی یتجربه و گذشتهبه توجه جز راهی ما امروز، فهم برای

شته اساساً ممکن رویدادهای گذ ناب شناخت»: گیردمی نتیجه و( 5۴ ص ـ جاهمان)

« تواند کامالً درست یا غلط باشد و علم تاریخ وجود ندارد.نیست، آزمون گذشته نمی

 جا()همان

« های گذشته لزومًا فهم امروز نیستپژوهش»نخست به این ادعای استاد که 

 بررسی سایر ادعاهای استاد در این واگویه خواهم پرداخت.دهم و سپس بهپاسخ می

های تأویل»قول استاد تواند مقوالت پیشآ یا بهم انسان نمیمکرر شرح داد

شده در مقوالت، درهر عنوان مفاهیم پیشآی جهان تنیدهرا، به« متجسد در اسناد

آوردهای بشری، ها خودشان دستخواه انتخاب کند، زیرا آندلاش بهمقطع مبارزاتی

گاهانه وضعیتی را تحلیل کند و اند و اگر کسی بخواهد آیافتههای عینیتیعنی پراتیک

در صدد تغییر آن برآید، مجبور است دقیقاً روشن نماید منظورش از پژوهش گذشته 

 توانند فهم امروز ما باشند.های گذشته، دیگر نمیچیست و چرا بعضی از پژوهش

باید ویژه شرایط بحرانی، مفاهیم تاریخی میمتذکر شدم که درهر شرایط، به

شان را از نو ثابت کنند. ک انسانی و کرسی داوری عقل، وجود اجتماعیدربرابر پراتی
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های گذشته و مفاهیم توان ثابت کرد چرا برخی پژوهشدو دلیل میبنابراین، به

 اند.شان را از دست دادهها، ضرورت تاریخیآمده از آندستبه

ست که دلیل اول، منوط به پیشی گرفتن پراتیک خودزاینده نسبت به تئوری ا

توان دهد که با فهم از مقوالت گذشته نمیها را در برابر مسائل جدیدی قرار میانسان

ی خود موضوعات نوینی را پیش نوبهها پاسخ داد. جایی که پراتیک خودزاینده بهبدان

نحوی که انسان باید قانون هستی این کنند، بهشان را طلب میآورد که منطق ویژهمی

ی دانیم خودِ کشف قانون هستی، در حوزهکه میکشف کند و چنانموضوع نوین را 

ی پراتیک خودزاینده رو کارکرد انسان در حوزهبازآفرینی تئوری جدید است. بدین

 یافتن نسبت بدان پراتیک است.چنین آگاهیعالوه بر کشف قانون هستی جدید، هم

اند. بررسی قرار گرفته شود که در گذشته موردموضوعاتی میدلیل دوم، وابسته به

رو تاریخی، حداقل با چهار موضوع، روبهانسان در بررسی موضوعات اجتماعی ـ 

شود و مجبور است منشاء این موضوعات را روشن گرداند که این چهار موضوع می

 اند:قرار ذیلبه

 ت.اس خودبه متکی و واقعی امری اشعینیت و دارد عینیت که موضوعی –1

 شرح راآن ایدئولوژی با رابطه در که است انتزاعی اشعینیت که موضوعی –2

 .دادم

 .تقاضا و عرضه مانند هاستمعلول یعرصه آن عینیت که موضوعی –۳

 را خود که است تخیلی امری اشعینیت و ندارد عینیت اصالً که موضوعی –۴ 

 .است کرده موضوع گزینجای

ب رویدادهای گذشته اساساً ممکن شناخت نا»سان، برخالف ادعای استاد بدین

توان مدلل کرد چرا مثالً که با تعیین ایدئولوژی میشود چنانمعنا می، بی«نیست

اند و چرا بدون بررسی صدقه، دعا و توبه و امثالهم در ادیان توحیدی ایدئولوژی

ز طریق توان اها انتزاع یافتند، نمیتاریخی که این مفاهیم از آنهای اجتماعی ـ زمینه
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اش، ها ره برد. اما استاد بار دیگر مسائل اساسیشناخت واقعی آنخود این مفاهیم به

گرایند، را مورد ها که گوناگون و پنهانکه، حقیقتی وجود ندارد و یا تأویلیعنی این

دهد. اگر از او بپذیریم که تأویل رویدادهای گذشته اساساً ممکن نیست، سؤال قرار می

مورد خاص، نخست، حقیقتی داریم  ساً معترف شود که حداقل در اینباید اسامی

تنها یگانه است، بلکه برعکِس مورد نهی آفتاب، دوم تأویل هم، در اینروشن به پهنه

، «علم تاریخ وجود ندارد»ادعای استاد گرا هم نیست. باز هم اگر بهنظر استاد، پنهان

چنین ما سازد. هماش، مواجه میقت اساساً نابنظر اندازیم، بار دیگر ما را با یک حقی

کند که مفاهیم گرداند، ولی روشن نمیرو میگرا نیز روبهرا با یک تأویل غیرنهان

ی داری و یا فئودالیسم را انسان بایستی از گنجینهای، چون بردهتاریخی

دارد، اش حذف کند، زیرا اگر معتقد شویم علم تاریخ وجود نآوردهای تاریخیدست

ایم. ولی استاد با ابراز نظر دیگری خود نفی کردهوجود تاریخی این مفاهیم را خودبه

های قدرت یا اصالت یا حقیقت مندرج، در یکی از راه»کند: وواج میانسان را هاج

(. ولی مگر قدرت استدالل 55جا ـ ص )همان« بینش یا استدالل فیلسوف است

داری و یا فئودالیسم را مدلل و روشن کرد که با دهفیلسوف نبود که وجود تاریخی بر

شود که توان از علم تاریخ سخن راند. مالحظه میها میتوسل به این استدالل

خود اش شده، جایی که بهپردازیگرایی کشنده، وبال گردن استاد در نظریهنسبی

هم مارکس، آن دهد شناخت گذشته را اساساً منکر شود، ولی این اجازه را ازاجازه می

کند که با کشف پراتیک، نقد اش، سلب میهمان تأویل مورد عالقهبا عدم توجه به

ایدئولوژی و انکشاف تئوری تا سطح نقد، شناخت موضوعات گذشته را ممکن و بنیاد 

 نوینی را برای علم تاریخ تدوین کرد.

گران است که هایی از دیاش با واگویهی عجیب استاد نقل نظریهیکی از شگردها

ای را نقل کرده است. استاد تواند مدعی شود او فقط نظریهمورد همواره میدر این

های مارکس که معنای تکامل )یا تنزل( تاریخی اندیشهمارکسیسم به»نویسد: می
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است. « اَبَر ـ روایت»قول مشهور لیوتار یک رود، بنا بهفراتر از زمان زندگی خود او می

(. بازهم مصادره 55جا ـ ص )همان« ها، حقیقت نهایی، حرف آخری نظریهنظریه

اما پرسیدنی  (9)ی دیگران را مورد انتقاد قراردادن.مطلوب و بر حسب آن، نظریهبه

گذارد. جواب میرا بیاست که حرف آخر از نظر مارکس چیست؟ سؤالی که استاد آن

ا اساسی و عمده برآورد کرد، رآیا زمانی که مارکس از تغییر جهان سخن راند و آن

توان از حرف آخر توسط مارکس سخن گفت؟ وقتی که مارکس متذکر گونه میچه

گونه هایند، چهحل آنکنند که قادر بهها مسائلی را برای خود مطرح میشد که انسان

ی او را حرف آخر بخوانیم؟ و آیا مسائلی که پیش پای انسان واقع قادریم نظریه

ی مشخص، یعنی ودشان وابسته به تکوین خود شرایط مشخص در جامعهشوند، خمی

توان آن شرایط را هیچ وجه از قبل نمیپراتیک خودزاینده نیست که پایانی ندارند و به

توان حرف آخر را به مارکس نسبت داد؟ حرف آخری که گونه میتعیین کرد، پس چه

علم تاریخ »تاد است که مدعی شد از ازل تا به ابد معتبر باقی بماند؟ حرف خود اس

توان وجود خواهد آمد، که مینه در گذشته وجود داشته و نه درآینده به« وجود ندارد

ی تاریخ ی مارکس به استاد جواب داد که تعمیم این ادعا به سراسر گذشتهبا نظریه

ی تاریخ انسانی، چیزی انسان، در عمل متافیزیک محض است و تعمیم آن به آینده

توان در شرایط مشخص از حرف آخر، اگر جز قدرگرایی در تاریخ نیست. لیکن می

عنوان مثال مارکس با تبیین استثمار چنین اصطالحی اصأل مجاز باشد، سخن راند. به

داری اثبات کرد در این جامعه انسان خود به شیئی چیزگون و ی سرمایهدر جامعه

ن انسان را به او بازگرداند، مجبوریم که شأپذیر مبدل شده، لذا برای آنسنجش

گرداند، تغییر شرایطی که استثمار را ممکن و انسان را به شئی چیزگون مبدل می

ی را حرف آخر خواند، ولی این گفته توان این نظریهی استاد میگفتهدهیم که بنا به

استثمار داری، یعنی سوسیالیسمی که در آن جوامع پساسرمایهتوان بهرا دیگر نمی

خواهند بود که  ها در آن جوامع با مسایلی مواجهوجود ندارد، تعمیم داد، زیرا انسان
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ها در شرایط کنونی نیست، دوم برحسب همان شرایط مشخص و اول، مسائل ما انسان

هایند. اما استاد ناچار است نخست با مصادره حل آنبا تعیین منطق ویژه قادر به

ی هر موضوع ویژه را، نادیده بگیرد، ارکس، یعنی منطق ویژهمطلوب، این آموزش مبه

گرفت، اجبارأ روش دیگری را را جدی میکنه این آموزش آگاه بود و آنزیرا اگر به 

مارکس در توزی استاد بهگرفت. نشان خواهم داد که راز این همه کینپیش می

قرار دارد، یعنی حرف آخر خواند، داری را پایان تاریخ میی سرمایهتفکرش که جامعه

 پردازم.از نظر استاد، که در فصل بعدی به آن می

شود، بدین معنا که در علم منطق، انسان بین برهان و دلیل تفاوت قائل می

را، استدالل خردمندانه و کند و دلیل تجربه ارزیابی میبرهان را استداللِ متکی به

شود و باید ابتدا ذاری در علم منطق میگتعقلی. تأویل، خود نیز، شامل این تفاوت

تعیین کرد که منظور از تأویل، آیا تأویل تجربی است یا تعقلی. استاد اما عماًل تأویل 

کند تا تأویل خردمندانه را مطلق را ثانوی می لحاظ تجربی را ندیده گرفته و یا آنبه

های متجسد در اسناد ی تأویلواسطهسازد. از استاد آموختیم رویارویی با تاریخ به

های گذشته های تازه را براساس همان تأویلپس از آن خود تأویل»گردد و ممکن می

ای از ابهام دادن در پرده(، اما چگونگی این سامان5۴جا ـ ص)همان« دهیمسامان می

شناخت ناب رویدادهای گذشته »باقی خواهد ماند، زیرا استاد خود ادعا کرده بود: 

های جدید را باید براساس رویدادهایی دیگر سخن تأویلبه« کن نیست.اساساً مم

گذارند و دقیقاً همین حالت، نظر گونه اطالع نابی! در اختیار ما نمیسامان داد که هیچ

های قدرت یا اصالت یا حقیقت مندرج، در یکی از راه»کند: استاد است وقتی ادعا می

 (55جا ـ ص همان« )های فیلسوف است.بینش یا استدالل

ی استدالل خردمندانه توصیف شده و در این نقل قول، تأویل تنها بر زمینه

شود. حقیقت و قدرت مندرج در واقعیت، به بینش و استدالل فیلسوف وابسته می

زبان دیگر روش استدالل فیلسوف که بایستی حقیقت مندرج در اسناد متجسد را به
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اش برای استاد صحت پیدا ستدالل نماید، وارونهلحاظ منطقی اها را بهکشف و آن

ای که وجود خودِ حقیقت، وابسته به استدالل و بینش فیلسوف گونهکند، بهمی

نماید و ی استاد که اندیشه را جانشین واقعیت میگرایانهشود؛ دیدگاه نسبیمی

ی گفته جاسان باید بینش و استدالل فیلسوف را منشاء حقیقت تلقی کند. اینبدین

هگل در پی کشف »شود که گفت: مارکس راجع به هگل شامل حال استاد می

«. دنبال کشف هستیِ امپریک حقیقت استحقیقت هستیِ امپریک نیست، بلکه به

منش یکتای خردورزی »کند را این چنین اظهار مینحو بارزی آنجایی که استاد به

(، و این بار، استاد روش ۴8ا ـ ص ج)همان« ترین نکته در کار فیلسوف استکه مهم

گون ارزیابی شده بود، بایستی تفکیک کند تا نظر او گونهتأویل را از خودِ تأویل که به

 بتواند یکتایی خرد را بدان نسبت دهد.

مثابه یگانه معیار سنجش گری بورژوایی عملکرد عقل در سطح منطق را بهروشن

اش سربرتازد، از این برج عاج خودساختههرچیز پذیرا شد و هنوز هم آماده نیست 

منش »امری که مورد تأیید استاد نیز است. اما باید روشن کرد که آیا استاد واقعًا به 

 شود؟ماند و به تناقض در گفتار گرفتار نمیوفادار می« یکتای خردورزی

داری و سوسیالیسم از قول مارکس در استاد راجع به توزیع در جوامع سرمایه

شکلی معادل نیروی ی سوسیالیستی بهکارگران در جامعه»نویسد: ی گوتا میمهبرنا

گیرند. آشکارا این همان اصلی است که در مبادله میان کاالها، در کار خود را پس می

ولی با های مساوی است، ی ارزشداری نیز رایج است. این مبادلهی سرمایهجامعه

دهد و یچ چیز جز فروش نیروی کارش را نمی، زیرا فرد هتفاوتی در شکل و محتوا

کند. ابزار تولید از آنِ تر هیچ چیز جز مواد مصرفی مورد نیازش را دریافت نمیمهم

توان دید که میزان جامعه باقی خواهد ماند. اما آسان میجامعه است و متعلق به

شود. بادله میارز کار در کفه دیگر ممعینی از کار در یک کفه با میزان برابر یا هم

ـ تأکید از من  7۴۴جا ـ ص)همان« یک معنا هنوز برقرار استمیزان ارزش مبادله به
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مثابه اصل، امری لحاظ محتوا و هم شکل متفاوت، الکن بازهم بهاست(. دوچیز هم به

یکسان که باید در تاریخ اندیشه درج شود که استادی در این کشور قادر به کشف 

قول است. عجیب و باورنکردنی. استاد در یک قیاس بین توزیع در های محیرالعاندیشه

داری و سوسیالیستی که هم از نظر شکل و هم به لحاظ محتوا ی سرمایهدو جامعه

رسد. اگر بخواهیم ادعای استاد را در این ها مییک وجه اشتراک میان آنمتفاوتند، به

یم که استاد تنها وجه مشترک رسی محتوم میاین نتیجهزمینه موشکافی کنیم، به

توان این واژه در شکل عام را داند که میی مبادله میدو نوع مبادله را، واژهمیان این

ای انتزاعی است، ی مبادله که واژههای تولید نسبت داد. استاد از واژهتمامی شیوهبه

رسد، ون میی گوناگی مشخص در دو جامعهمیزان ارزش مبادله بین دو نوع مبادلهبه

دادن بدان، ذهن را که عنوان امری انتزاعی با استقاللمانند هگل که از ذهنیت به

ای عنوان جامعهداری، بهی سرمایهکه در جامعهامری مشخص است، نتیجه گرفت. این

ی فرماست و این قانون در جامعهها، قانون ارزش حکممشخص در تاریخ زندگی انسان

ی که در جامعهر مارکس، محلی از ِاعراب ندارد. همینسوسیالیستی مورد نظ

فروشد، زیرا از شرایط مادی و عینی تولید جدا داری کارگر نیروی کارش را میسرمایه

ی کار، غیرمستقیم و توسط یک عامل واسط، یعنی مالکیت خصوصی، شده و پروسه

ند، جایی که در توان فروش کار و نیروی کار را همسان خواگردد و نمیبرقرار می

تفاوت تمام برای استاد بیجامعه سوسیالیستی این موانع دیگر وجود ندارند، به

شوند، های معادل مبادله میی تولیدی، ارزشکه در هر دو شیوهخاطر آنشوند، بهمی

داری ارزش نیروی کار پرداخته ی سرمایهولی این موضوعِ بس مهم که در جامعه

دار تعلق دارد و کند که به سرمایهتری تولید میکار ارزش بیششود، الکن نیروی می

شوند تا استاد به شود، کاًل به طاق نسیان سپرده میبا این عمل کارگر استثمار می

نایل شود. « یک معنا هنوز برقرار استمیزان ارزش مبادله به»خواهش ی دلنتیجه

ستداللش مانند ی اهد، لذا اقامهدولی استاد دانسته توضیحی در مورد این معنا نمی
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کار از قول اما بار دیگر استاد فراموش«. گوشت، گوشت است»شود شیلوک می

جا که کار اشتراکی باشد، مناسبات میان افراد انسان در آن»دهد: مارکس شرح می

« دهد.های میان چیزها نشان نمیشکل ارزشها خود را بهتولید اجتماعی آن

بعد  اش را از دست داده و مِندیگر سخن قانون ارزش هستی اجتماعیجا( به)همان

باید ی کنونی با نفی قانون ارزش میی سوسیالیستی ندارد و جامعهتناظری در جامعه

مثابه تواند بهکه نیروی کار دیگر نمیکارکردش را به روالی دیگر برقرار نماید، جایی

ی سوسیالیستی، همان آغاز توسط برنامهکاال خرید و فروش شود و نیروی کار از 

های تولید که حال در خدمت مردم و مطابق با نیازهای جامعه و افرادش میان شاخه

ی واسطهها و نه بهشود و این توزیع، آگاهانه توسط خود انساناند، توزیع مینه سرمایه

ایه، توزیع خاطر حفظ و سودآوری سرمنهادی کور، یعنی بازار که نیروی کار را به

شود که خود استاد بار دیگر از قول مارکس به آن اعتراف نیز کند، عملی میمی

ها و مواد مصرفی متناسب با میزان کار فرد انجام ولی توزیع فرآورده»کند: می

ی همان شعار عام معتبر در جامعه(، که درواقع اقرار به7۴6جا ـ ص )همان« گیردمی

 است.« ی کارشاندازههر کس بهی استعدادش، بهاندازهاز هرکس به»سوسیالیستی 

های استثمار همین توزیع است که شکل»نویسد ی توزیع میاستاد باز هم درباره

(، ۳2۴جا ـ ص )همان« کندی هر وجه تولیدی تعیین میعنوان شکل ویژهرا به

دارد، جایی که سال قدمت  15۰این ادعا حداقل نظر از این مورد که انتقاد بهصرف

که چیزی توزیع شود، او پاسخ داد که برای آندورینگ هم بر این نظر بود و انگلس به

وجود اش را بهباید ابتدا تولید گردد و لذا این تولید ویژه است که توزیع ویژهمی

ی مشخص این واقعیت که توزیع در دو جامعهآورد، ولی استاد با اعتراف بهمی

سازد اند، روشن نمیوسیالیستی، توزیعاتی ویژه و الجرم متفاوتداری و سسرمایه

 گیرد.دو نوع توزیع را همسان میگونه و برحسب کدام تأویل اینچه
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بالد، که استاد بدان می« منش یکتای خردورزی»وجه دیگر تناقض در تبیین 

ستاد این ادعا را اغتشاشی است که او در رابطه با سوژه و ابژه، برپا کرده است. قبالً از ا

شود که مارکس آوردم که سوژه را از نظر مارکس استعالیی خواند و حاال مدعی می

 هر هستی در انسان اهمیت مورد در کارش انقالبی هاینهادهپیش از جدا ساناین …»

 ـ جاهمان) «ماند باقی سوژه از دکارتی فهمی یمحدوده در چنانهم اشعملی یروزه

شده ی بیانکدام از این اشکال سوژهشود که استاد به هیچمعلوم می (، و حال۳۰1ص 

چنین خطای فاحشی را از جانب فالسفه )استعالیی و دکارتی( آشنا نیست وگرنه یک

تواند ی استعالیی را پیش از این شرح دادم و نشان دادم که چرا نمیکرد. سوژهنمی

ی دکارتی و سوژه از تشریح تفاوت سوژهسوژه از نظر مارکس استعالیی باشد. اکنون به

 پردازم تا خالف ادعای استاد را روشن گردانم.دیدگاه مارکس می

ی دکارت سوژه و ابژه توالی دارند، یعنی مستقل از یکدیگرند که توسط در فلسفه

اند و همراه، زمانکه نزد مارکس سوژه و ابژه همشوند، حال آنواسطی باهم مرتبط می

ی اند. سوژهزمانی و همراهی، بیانگر تناقض واقعی و منطقیی همین همهو در نتیج

طور کلی است که در آن تصور، تئوری دکارتی تصور سنتی از ساختمان تئوری به

عنوان مثال شوند. بهها ازآن استنتاج میشامل چند اصل عام است که سایر گزاره

توان استنتاج کرد و داری را میرمایهترین سطح که از آن اقتصاد سعنوان عامفلسفه به

گونه ام، هیچنظراتی که تاکنون از مارکس آوردهاز اقتصاد، سیاست را که با توجه به

 خوانایی با نظرات او ندارند.

توان در را می« منش یکتای خردورزی»ی دیگر در عدم توجه استاد به نمونه

دورینگ متذکر شد بعد از نفی تیانتقاد استاد به انگلس درنظر گرفت. انگلس در آن

سادگی اداره کنند و استاد را دارند هر چیزی را بهقانون ارزش، همگان توانایی آن

که گرایانه است. هنگامیبافی نخوانیم، البته سادهرا خیالاگر آن»شود مدعی می

یابیم یابند که همه چیز را اداره کنند، درمیرا میگوید همگان توانایی آنانگلس می
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که چقدر همه چیز را ابتدایی و پیش پا افتاده فرض کرده بود. ادعای به سادگی حل 

ی زندگی اجتماعی ـ اقتصادی و روابط متقابل کردن مسائل پیچیده و درهم شده

ی جامعههای اقتصادی با پیشرفت تکنولوژی )حتی اگر بحث را فقط بهپیشرفت برنامه

یک طنز تر بهکه درعمل ممکن نیست( بیشخاص امروزی محدود کنیم، کاری 

ی متفاوت را درک نکرده، (. استاد چون دو مقوله7۴9جا ـ ص )همان« همانند است

شود تمسخر را جایگزین استدالل کند. استاد در اش وادار میطبق روال همیشگی

کند و شدن مرحله ارزیابی میی دیگر را بغرنجعمل گذار از هر مرحله به مرحله

تواند از بغرنج به ساده نیز عملی گردد. در تفکر تواند درک کند که گذار میینم

تر انجام گیرد و مکانیکی او روند گذار باید همیشه از ساده به بغرنج و سپس بغرنج

ی عنوان مثال در جامعهی این روند در این تفکر مکانیکی غیرممکن است. بهوارونه

شود ای در تفکر انسان منعکس میگونهه ایدئولوژی بهمثابداری قانون ارزش بهسرمایه

که چنین قانونی باور او را ساخته و کند حال آناش ارزیابی میرا آگاهیکه انسان آن

شود تا انسان به کنه واقعیت واقف نشود؛ امری بسیار بغرنج و درهم ی ساتری میپرده

جا که آن آشنا ساخت. از آنکارکرد های مشخص مارکس ما را بهپیچیده، که تحلیل

دهد، انسان اش را از دست میی سوسیالیستی یک چنین قانونی ضرورتدر جامعه

داری ی سرمایهطور شفاف درک کند. در جامعهتواند واقعیت اجتماعی را بهمی

انحای کنند و بهترین افراد پرداخت مالیات را دزدی و امری زور برآورد میبیش

که در د از پرداختن آن تاحد ممکن خودداری کنند، حال آنکوشنگوناگون می

یابد راحتی درمیاند، کارکن اجتماعی بهی سوسیالیستی که روابط کاماًل شفافجامعه

تنها گاه نهکه بخشی از کارش باید صرف مخارج عمومی در تولید و خدمات گردد، آن

لحاظ روانی نیز د، بلکه بهکنپرداخت این بخش از کارش برای او اشکالی ایجاد نمی

زند، زیرا برای کارکن اجتماعی، حس احترام به مالکیت اشتراکی را در او دامن هم می

سان ای است برای شراکت در زندگی با دیگران و بدینصرف مخارج عمومی وسیله
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اش با دیگران و طبیعت معنا یافته، عاملی در ارتقای نیازهایش که اکنون در رابطه

 شود.هم میفقابل

لحاظ تکنولوژی است. ی امور و پیشرفت بهاما انتقاد من به استاد راجع به اداره

تواند تلخیص دیالکتیکی حاصل ی آن میدر مراحلی از تکامل یک روند و در مجموعه

تر بتواند جانشین اجزای فراوان پیشین گردد. مثالً ای که یک واحد کاملگونهشود به

وجود آمدند، جای هزاران ی این علم بهواسطهکه مراکز الکترونیک بهبا اختراع رایانه 

عنوان گذار از بغرنج به ساده در مراودات مهندس وحسابدار را پر کردند، امری که به

ای را انسان باید برآورد گردد. بدیهی است که تولید رایانه تکنولوژی پیشرفته

باید از رنوع پیشرفت تکنولوژی میفرض دارد، اما این بدان معنا نیست که هپیش

تر باشد، چه بسا که چنین تکنولوژی، بنیادی را استوار تکنولوژی تولید رایانه پیچیده

اش نموده که با اتکا به آن بنیاد، بتوان به تکنولوژی دست یافت که با وجود سادگی

ود چنین تری داشته باشد. از جانب دیگر وجنسبت به تکنولوژی رایانه، کارکرد بیش

ترین قدری آسان شده که در کمروزها حداقل در رابطه با ارسال اخبار بهتکنولوژی این

توان از طریق رایانه توان خبری را ارسال و یا دریافت کرد. از سوی دیگر میزمان می

های بسیاری را برای کارهای معینی، مثالً از نظر سیاسی، برای تظاهرات و یا انسان

 بسیج کرد. ها،گردهمایی

اند، طور اخص در جوامعی که عملی شدهطور کلی و آزادی زنان بهآزادی خود به

تر ساخته است چون نیاز به ی امور مابین مردان و زنان را آسانمراوده و اداره

های اجتماعی گوناگونی برای سانسور و یا سرکوب آزادی، هستی سازمان

 اند.شان را از دست دادهاجتماعی
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 .شهر از دیدگاه مارکسی آرمانی استاد دربارهنظریهسرآخر  و

واقعاً یکتا بماند و خردمندانه عمل نماید، « روش یکتای خردمندانه»که برای آن

 گردد:رعایت دو وظیفه در ارتباط با خود میمجبور به

لحاظ منطقی با خودش در تناقض قرار نگیرد، زیرا تناقض در روش، که بهیکم، آن

 کند.تایی خرد را نفی مییک

تحریف نظرات مبادرت ورزد، دوم، این روش در پژوهش نظرات دیگران نباید به

 سازد.معنا میاش را بیعلت نابخردانه بودنش، یکتاییچون چنین کارکردی به

« نقد مثبت»متذکر شدم که عنصر آگاهی در « نقد منفی، نقد مثبت»در شرح 

تواند اثبات کند که واقعًا گونه عنصر آگاهی میما چهگشای آینده است. اچراغ راه

ها جهان بایستن، یعنی جهان اتوپیعنصر آگاهی است؟ هرگونه گذار از جهان استن به

اش را در ی اتوپی، برداشت از آن و سرانجام بررسیکه هنوز مادیت نیافته، مسئله

ی دو نوع اتوپی است که توان اذعان کرد که انسان دارادهد. میدستور کار قرار می

بودنش توسط سه گونه ی عملیتوان ازجنبهدو نوع اتوپی را میصحت و سقم آن

 شرح ذیل مورد کنکاش قرارداد:امکان به

دادنش نیست، زمانی یکم، امکان صوری یا منطقی، بدین معنا که مانعی برای رخ

د، وگرنه دیگر نه از که با قوانین مادی و یا عینی طبیعی و اجتماعی در تضاد نباش

 رانیم.امکان، بل از محال سخن می

دوم، امکان تجریدی، که دارای تضاد با امکان منطقی نیست، ولیکن هنوز وسائل 

 و یا شرایط برای ایجادش فراهم نیست.

سوم، امکان واقعی، هنگامی که شرایط و وسایل الزم برای امکان تجریدی آماده 

 باشد.

تواند تحقق ی اجتماعی میای که در پهنهه امکان از اتوپیاین ساکنون باتوجه به

تنها امکان رانیم؛ بدین معنا که عنصر آگاه نهیابد، یعنی اتوپی واقعی، سخن می
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ای برای ایجاد شرایط امکان واقعی، واردِ عمل شده تجریدی را برنما ساخته و با برنامه

ها بدل سازد، یعنی هرگاه توده یک هژمونی در بسیجرا بهاست، بلکه سعی دارد آن

شود. هر نوع اتوپی یک نیروی مادی برای تغییر مبدل میای فراگیر شود، خود بهایده

گاه ی عاقالنه میان این سه امکان را مستدل نماید، آندیگری که قادر نشود رابطه

 گوییم.سخن از محال می

نقد منفی، »باید درپرتو یای را می فاضلهشهر یا مدینهسان هرگونه آرمانبدین

ی کنیم چرا مدینهیاری آن درک میمورد نظر قرار داد، جایی که به« نقد مثبت

اش غیرممکن بود، درحالی که ی افالطون، اتوپی ناواقعی و بدین خاطر تحققفاضله

خاطر عدم تناقض میان ی بورژوازی، درواقع همان تجارت آزاد، بهی فاضلهمدینه

گری را مجددأ چه اتوپی عصر روشنوقوع پیوست. اما آنواقعی به امکان صوری و

یک اتوپی غیرواقعی مبدل کرد، همانا ابدی خواندن تجارت آزاد و مطلق کردنش به

گونه اتوپی نیست بود، یعنی غیرتاریخی قلمداد نمودن آن. گویا بشر دیگر دارای هیچ

هایش را برآورد کند. عمالً در نفی و مجبور است همیشه دایمأ با ارجاع به آن، خواسته

داری بود که مارکس ی سرمایهدادن واقعیت موجود در جامعهابدی و مطلق جلوه

تاریخیت قانون تجارت و « ی هرموضوع ویژهمنطق ویژه»نظراتش را طرح و با آموزش 

گذرا بودنش را اثبات کرد. تضاد میان نیروهای مولد و مناسبات تولید، پژواکی از 

این توان بهمی« نقد منفی، نقد مثبت»اندازد که در پرتو ی آینده را طنین میمعهجا

 پژواک پاسخ داد.

دیگر بین مارکس و »نویسد: شهری میاستاد در نقد مارکس راجع به آرمان

ای نیست، زیرا تنها با اظهارنظر علمی روبرو نیستیم، بل فکران قبل از او فاصلهروشن

جا ـ ص )همان« یابیم.گران باز میپردازانه روشندیدگاه خیال را درهای آنریشه

گران قبل از انقالب گران؟ روشن( الکن استاد روشن نکرده است کدام روشن115

داری خود دلیل ی سرمایهها عملی شد و وجود جامعهی اتوپی آنبورژوایی، که نظریه
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بورژوایی؟ آنان با معضالت گران بعد از انقالب تحقق آن اتوپی است؟ و یا روشن

عنوان مثال شان، بهی ماقبلدیگری که محصول این جامعه و متفاوت از جامعه

اند، ولی با حفظ مناسبات موجود، قصد دارند رو شدهنابرابری در سطح اقتصادی، روبه

کن سازند و دائمأ با سد همان مناسباتی که خود عامل نابرابری در این جامعه را ریشه

دیگر سخن همان تناقض بین امکان شوند، بهای است، مواجه مینابرابری چنین

 منطقی و واقعی.

ای است عاری از استثمار، زیرا نفی استثمار ی آینده جامعهاز نظر مارکس جامعه

برد که ی این مسئله نیز پیکنه نظرش دربارهتوان بهعملی غیرممکن نیست لذا می

 هایند؛ یعنی:حل آندهند که قادر بهشان قرار میبلها مسائلی در مقاگفت انسان

 ها باید به آن مسائل آگاه باشند، مثالً آگاهی به استثمار نیروی کار.یکم، انسان

 دوم، اراده برای نفی آن.

ها درهر شرایط مشخص اجتماعی ـ تاریخی با حل تضادهای بنابراین انسان

ان، وسایل و شرایط انکشاف تکامل شموجود و قدرت و اراده برای تعیین سرنوشت

دو امری پایان ناپذیرند. اما استاد دانسته دو بخشند که اینشان را تحقق میمادی

اند. ابتدا دهد که مغایر با کلیت نظرات مارکساتهام واهی را به مارکس نسبت می

پروراند و منش مارکس رویای انسان کامل را در سر می»شود که استاد مدعی می

ی کمونیستی منجر شد، از طرح جامعهشهری دیدگاه اجتماعی او که سرانجام بهمانآر

اما طرح انسان کامل در عمل  (1۰)(11۴جا ـ ص )همان« گیرد.جا ریشه میاین

توان باور کرد معنای پایان تکامل برای انسان، یعنی پایان تاریخ انسان است. آیا میبه

ای دیگر برای انسان موجود ه تضاد و یا انگیزهگونی کمونیستی هیچکه در جامعه

گونه سندی از آثار مارکس در تأیید این ادعایش ارائه که استاد هیچنیست؟ ضمن این

تاریخ انسان که مارکس خود از آن سخن دهد جز ادعای صرف. پس پایان پیشانمی

چنین را اینرا کامالً شفاف روشن نمود، چیست؟ مارکس منظورش  راند و این اندیشه
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شود و نه نیروهای اش میگرای تاریخ زندگیابراز کرد که در آن جامعه، انسان تعیین

 گردانند.خودشان وابسته میرا بهتخیلی و انتزاعی که انسان

روزی خواهد رسید »نویسد: شود و از قول مارکس میاستاد بار دیگر مدعی می

یابد. تا و روابط انسانی آشنایی کامل می تمامی با رازهای طبیعت و جهانکه انسان به

جای متافیزیک حقیقت کارکرد روز شناسایی انسان محدود است، مارکس بهآن

ها نیز دست به ( در این ادعا حتی واژه۳67جا ـ ص )همان« اجتماعی را قرار داد.

دارند که اگر شناسایی انسان در شرایط کنونی محدود است بعد از اعتراض برمی

ی شناسایی، طور کلی مسئلهرمز تمام رازهای جهان، اعم از طبیعی و انسانی، به کشف

تواند داشته باشد، جایی که موضوع شناسایی خود، دیگر برای انسان چه معنایی می

دنبال ادعا بدون یک نقل قول از مارکس در تأیید ادعاها. پایان رسیده است. ادعا بهبه

ی کمونیستی، پراتیک د ثابت کند آیا در حامعهاستاد برای اثبات ادعایش بای

اش را از دست داده است؟ و آیا این اصل مارکسی ـ یعنی خودزاینده هستی اجتماعی

معنای روند خود واقعیت مشخص نیست ـ هستی روند تکوین واقعیت در اندیشه به

ل دو دلیندارد؟ در رابطه با طبیعت هم این اصل صادق است که شناخت از آن به

را به مارکس زند و آنچه در تفکر مکانیکی خود استاد جوالن میرسد. آنپایان نمیبه

اش ابدی باقی دهد این واقعیت است که گویا طبیعت در شکل کنونینسبت می

که ما خودمان هرروزه دهد، حال آنخواهد ماند و هیچ تغییری در طبیعت رخ نمی

ی طبیعت خودش، واسطهها و چه بهنشاهد تغییرات در طبیعت، چه توسط انسا

شدن محیط زیست و تغییرات شگرف گونه تغییرات، گرمای برای اینباشیم، نمونهمی

شده از این تغییرات و یا آفرینش مخلوقاتی توسط انسان که پس از و عظیم حاصل

ی قدیمی و مشهور آن گیرند، نمونهشان، جزو مخلوقات طبیعی قرار میخلقت

ن در جهان گیاهان برای ایحاد گیاهی جدید که گویا مارکس چشم زدپیوند

ی این نتیجهاش را براین گونه شواهد طبیعی وانسانی بسته بود تا استاد را بهبصیرت
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اما بازهم  (11)جای متافیزیک حقیقت، کارکرد انسان را قرار داد.محتوم برساند که او به

رد اجتماعی انسان را قرار داد، ولی فرض کنیم مارکس جای متافیزیک حقیقت کارک

 ها و رازهای طبیعت اعتراف کرده است؟مارکس در کجا به آشنایی کامل روابط انسان

ی جامعه بهی ادعاهایش ما را با یک شاهکار در تأویل راجعاستاد در ادامه

تأویل من چنین است: کمونیسم یکی از »نویسد گرداند و میرو میکمونیستی روبه

ی انسانی است شکل عالی و پیشرفته. اما نادرست دهی جامعههای سازمانشکل

ی ( اگر بپذیریم که هر خواسته7۳۳جا ـ ص )همان« را هدف بدانیم.خواهد بود که آن

نماید، اگر آن خواسته را هدف نیافته، فعالیت انسان را در تحقق آن مهدوف میتحقق

ی آن انتخاب کرد؟ استاد، کمونیسم را توان برانخوانیم، چه نام دیگری را می

دهی عالی گوید که این سازمانکند ولی نمیرفته برآورد میدهی عالی و پیشسازمان

ی تواند تحقق یابد؟ جز جامعهدهی پیشین میشکل از سازمان در نفی کدام

 رای تولید و سازماندهی آنداری؟ از دیدگاه استاد خیر؛ زیرا او این شیوهسرمایه

که ارادت داند که در فصل دیگر مشروحأ بدان خواهم پرداخت، جاییجاودانی می

سازد چنین گیر است که او را مجبور میقدری چشمنظرات بورژوایی هگل بهاستاد به

داری را آخرین نردبان عینی در تکامل ی سرمایهسخنانی را بگوید. اگر هگل جامعه

خواند، استاد نیز ا در چارچوب این شیوه ممکن میانسان برآورد کرد و تغییرات را تنه

داری بخواند، لذا تواند سازماندهی عالی را نفی سرمایهگیری از آن آموزش نمیبا درس

های پرطمطراق شکل عالی ی تولید را در پس واژهنظراتش در دفاع ازاین شیوه

 کند.سازماندهی پنهان می

ه مارکس اتهام قدرگرایی زده و ی کمونیستی باستاد در رابطه با جامعه

کند و با قاطعیت اعالم اش را تصویر میی آرمانی آیندهکه جامعهکسی»نویسد: می

پردازی، بل موقعیتی است که بنابه کشف یا تخمین کند که این نه آرمان و خیالمی

پدید خواهد آمد و خود را در معرض «طور قطعبه»های موجود رفت گرایشروال پیش
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(. ابتدا باید 727جا ـ ص )همان« دهدقرار می« شناسانه نیزو روش»ون تاریخی آزم

انگاردن نامد؟ استاد با نادیدهپردازی میپرسید که چرا استاد هر آرمانی را خیال

ی کمونیستی شود جامعهی پراتیک، مدعی میآوردهای مارکس دربارهی دستکلیه

پدید خواهد « طور قطعبه»های موجود یشبنابه کشف یا تخمین روال پیشرفت گرا»

گذارد که مارکس بارها مارا از آن برحذر کرده بود، آمد که درواقع در جایی پا می

عنوان شناسنده، مفسر و کاشف قلمداد ی خالق، بلکه تنها بهمثابهیعنی انسان را نه به

نش، موجودی نمودن. انسان در دیدگاه مارکس عالوه بر شناسنده، مفسر و کاشف بود

اش را در دست بگیرد، و قبول ندارد که خواهد خود سرنوشتاست فعال که می

ای که طبق گونهیابد، بهاش تنها توسط کشف و تخمین تحقق میی آرمانیجامعه

بله این «. جهان ابله بیرونی دهانش را باز نکرده تا مرغ بریان ببلعد»ی مارکس گفته

را به باید آنزبان مارکس ترجمه کنیم، میبخواهیم بهاستاد را اگر « طور قطعبه»

پراتیک مشخص انسان در شرایط ویژه و نقش تاریخی انسان در آن شرایط منوط کرد 

ی مارکس درواقع تنها یک اختالف بسیار جزئی با ادعای استاد پیدا نحوی که نظریهبه

شود گر، فعال میوشنعنوان عنصر رجای کشف و تخمین، انسان، بهکند، یعنی بهمی

را وجه تمایز با افرادی خواند مفهوم تاریخیتی که مارکس از آن سخن راند و آنتا به

 کردند، تحقق بخشد.که انسان را منفعل ارزیابی می

 بخش دوم یهاادداشتی

* آثار مورد استناد من در بخش اول این مقاله ذکر شده اند. همچنین استفاده از عنوان 

ای احمدی در آنجا توضیح داده شده است. ارجاعات داخل مقاله بصورت بر« استاد»

 .هستند احمدی بابک «مدرن وسیاست مارکس» کتاب از گفتاورد ،«(…همانجا، ص»)

ـ  2شماره « نقد»ی ی رضا سلحشور، نشریه، ترجمهفوئرباخ به راجع اول تز مارکس؛ –1

 .28ص
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 .29 ص ـ جاهمان –2

 .۳2 ص ـ جاهمان – ۳

 .۳۰ ص سلحشور، رضا یترجمه مقدمه، ـ هگل حق فلسفه نقد مارکس؛ – ۴

 .29 ص ـ جاهمان –5

6. Marx (and Engels)/ German Ideologgy/ MEW 3, p. 27. 

 .29 ص دوم، تز ،1 منبع –7

 .67 ص ـ جاهمان – 8

 اشنوشته در عزتی آقای انتقاد در توانمی را مطلوببه مصادره واقعی ینمونه یک –9

 زبانبه «وزمان هستی» کتابش انتشار از پس هایدگر به «ارزش به مبتال واشیاء هایدگر»

ستنده ه و راندمی سخن اثر این در هستی سه از مرتبأ هایدگر کهآن با. کرد مالحظه فارسی

راند، اما از نظر او شامل اشیا و انسان است و در مالحظات گوناگونش از انسان خالق سخن می

برد و از رودخانه، کوه، میز و خانه، طور عام نام میکتاب، نخست او از هستی بهدر همین 

شود و ها قائل نمیگوید و بنابراین تفاوتی میان آنهای انسان، سخن میساختهیعنی دست

گوید و آقای عزتی دانسته، هایدگر بایستی هم شود، چون هایدگر سخن از هستی عام مینمی

ها، مثالً کوه و میز گونه تمایزی بین این هستیکشد که چرا او هیچقاد میزیر شالق انترا به

قدر نادان بود که قادر نبود بین ی انسان است، قائل نشده است. گویا هایدگر آنکه ساخته

ی کوه و میز تفکیک قائل شود. استاد هم عمالً، همین روش را در انتقاد به مارکس آیینه

قولی، چون تنها بندد و بهچوب انتقاد میاش را بهساختهکسِ دستتفکرش کرده و مرتبا مار

 گردد.قاضی رفته، خوشحال برمیبه

کند که ر نقل میفیش از بلکه مارکس، از نه ادعاهایشبه دادن سندیت برای استاد – 1۰

 (116جا ـ ص او هم معتقد بود که مارکس از انسان کامل سخن گفته است. )همان

 گیالسی درخت که بود کرده زدگوش فوئرباخ به «آلمانی ایدئولوژی» رد مارکس – 11

 است. شده ما تفکر در دگرگونی سبب خود آمده، ما محیطبه است صباحی چند که
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ای است که سراسر عرصهی دموکراسی بورژوایی پای گذاردن بهبحث درباره

ماند، لذا این کند و در سطح توصیف باقی میجامعه را با ظاهر مفاهیم بزک می

نمایاند. مفاهیم دراین را، کافی قلمداد میع از مفاهیمظاهر عقالیِی ساطبداهتِ به

باید تماماً اراده و آزادی فرد را در جامعه و بالطبع از آن، عدالت اجتماعی را سطح می

دلیل همان ظاهر آراسته و فریفتاریِ سطح توصیف، انسان برنما گردانند، الکن به

زند. در این دموکراسی از انسان دانسته و نادانسته از تعمق در تبیین مفاهیم تن می

رو هدف رود ولی مفاهیم، از هم گسلیده مورد وارسی قرار می گیرند. از اینسخن می

ی من بررسی مفاهیم دراین عرصه است تا ثابت نمایم که در تفکیک مفاهیم نوشته

اش با دیگران و گردد، بنابراین رابطههم پیوسته، چون انسان از خود منفک میبه

 گیرد.یعت نیز بر چنین انفکاکی پایه میطب

ی افالطون در یک قیاس توان دموکراسی بورژوایی را با دو نظریه در فلسفهمی

نقش بس « مفاهیم، مجرد و حقایق، ابدی»ی افالطون از طرفی قرارداد. در فلسفه

در  داری این وجه از نظریه افالطونی سرمایهنمایند که در جامعهبسزایی را ایفا می

چون مزد، رقابت، عرضه و تقاضا، خرید و فروش، سود، شکل وجودیِ مفاهیمی هم

اند و هرچند مجرد، اما بدیهیات ساطع از آن خود فعلیت دادهبهره و امثالهم به

سازند تا ناخودآگاه مفاهیم، کنجکاوی و پژوهش در تبیین آنها را غیرضروری می

، آنها را اموری کاماًل واقعی، ابدی و الجرم آن مفاهیمانسان با خوگرفتن و عادت به

سان ایدئولوژی بورژوایی در پس این مفاهیم نه تنها پنهان عقالنی ارزیابی کند. بدین

عنوان برخورداری فرد از حقوق دموکراتیک در این ماند، بلکه این مفاهیم خود را بهمی

تماعی حول کارکرد و زنند و قادرند در تمامی سطوح، مناسبات اجدموکراسی جا می

 برداشت افراد از این مفاهیم را همواره بازتولید نمایند.

رود و ی غار میچنین سخن از افسانهی افالطون هماما از طرف دیگر، در فلسفه

شان هایی که روبرویواقعیتِ سایهشود کافی است افرادی که بهدر آن گفته می
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ی هایی بیش نیستند. لذا هرگاه در جامعهقراردارند، واقف شوند که آنها تنها سایه

ظاهر واقعی، در عمل برد که مفاهیم مصطلح، بهاین واقعیت پیداری انسان بهسرمایه

باشند، عماًل در ی باور آنان میای نیستند که سازندهچیزی جز انتزاعات پیکریافته

افتد. مقدور می گذار از آنهاست که آگاهی و همراه با آن دموکراسیِ آزادی برایشان

 ی مارکس را مطرح ساخت.عمالً انتقاد از این مفاهیم و فرارفتن از آنها بود که نظریه

هر فردی در سطح توصیف و باور حاصل از آن، عماًل به دفاع از دموکراسی 

بندد دموکراسی بورژوایی دخیل میترین موارد به خیزد، الکن در بیشبورژوایی برمی

 انگارد و اساساً در تعیین معنا و رابطهقوق دموکراتیک را یکسان میو یا دمکراسی و ح

 کند.شان اغتشاش ایجاد میو تفهیم

ای از فروتنی خاصِ بابک شیوهدانم بهپیش از تشریح مبحثِ دموکراسی الزم می

چرا »دهد ی کتابش هشدار میاش به خوانندهاحمدی بپردازم. استاد در فروتنی ویژه

)مارکس وسیاست « گوییگری است ونه پاسخی که در دست دارد، پرسشبنیاد کتاب

ته نوش مارکس یدرباره منشانهگبزر گوشزدِ این از پیش استاد ولی(. 37 ص –مدرن 

 –جا )همان« هایش استبدادی استی ساحتهای مارکس در همهآیا اندیشه»بود: 

 داندمی شود، آشنا استاد ایهپرسش با کهآن از قبل خواننده سخن دیگربه ،(۲۸ ص

 همان با هم باز متعاقباً استاد. باشند باید استبدادی مارکس نظرات از برخی حداقل

امکان پیدایی و تحکیم اش بهاعتقادیبی»نویسد: می مارکس به راجع فروتنانه یشیوه

 همین در و ،(3۱ ص –جا )همان« آیدنظر نادرست میدولت دموکراتیک بورژوایی به

 از نظرصرف. خواندمی «دفاع غیرقابل و ناپسند امری» را پرولتاریا دیکتاتوری صفحه

نموده بود، حال در ارتباط  برآورد علمی غیر اساساً را بینیپیش استاد که واقعیت این

بینی دقیقی از پیش»شود که مارکس قادر نگشت با سیر تحول سرمایه متذکر می

 تأویل» کندمی ادعا سرانجام و ،(۴3 ص –جا مان)ه« مسیر این تکامل بدست دهد

 نیز همیشگی و ثابت معنایی محور دارای بلکه ناتمام، فقط نه داریسرمایه از مارکس
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 در بایستیمی که برگشتهبخت یخواننده اکنون(. ۴۴ ص –جا همان) «نبود

 در سازد، بنا مارکسبه راجع را اشنظریه خود، استاد جانب از شدهمطرح هایپرسش

 از سؤالی هرگونه طرح از پیش مارکس، نظرات کنهبه اگر نخست یصفحه سی همین

 اند.خو کندذهن را او باید واقعاً  باشد، نشده واقف استاد سوی

کند، وقتی مدعی اش را به سردرگمی دچار میمجدداً استاد، خود خواننده

جای سیر کشف حقیقت بهدهند تا در مما یاری میاما خواندن آثارش به»شود: می

مان و با آوریایمان به حقیقتی ابژکتیو و بیرونی دریابیم که خودمان با نیروی زبان

 با ایخواننده اما(. ۵7 ص –جا )همان« مان در حال ابداع حقیقت هستیماقتدار سخن

 یا کرد، کشف باید را حقیقت باالخره که نماید سؤال استاد از تواندمی متعارف شعور

 تا باشد داشته وجود حقیقتی باید که معناست براین مبتنی حقیقت، کشف بداع؟ا

د طبق ادعای بای پژوهنده ابداع، در کهآن حال نماید، کشف راآن بتواند پژوهشگر

اش میان مفاهیم ابداع ساختن خوانندهاستاد، حقیقت را بسازد. استاد بعد از سرگردان

جا(. )همان« یابدکسی به حقیقت دست نمی»د دهاش هشدار میخوانندهو کشف، به

درک توان بهگونه میتواند سؤال کند پس چهباز همان خواننده باشعور متعارف می

معنای کشف و یا ابداع حقیقت نائل گشت؟ و اساسًا کشف یا ابداع حقیقت چه معنا، 

آن دست م بهدانیکه از ابتدا میتوانند در زندگی ما ایفا نمایند وقتییا نقشی می

 مان.نخواهیم یافت؟ برگردیم به موضوع اصلی بحث

 و مزد هیسرما

با عطف توجه به سه موضوع بنیادین که من از دیدگاه مارکس ـ و با اتکا به 

 نقد، یعنی دادم؛ شرح – *«نقد ایدئولوژی»ویژه در: رویکرد کمال خسروی، به

 نه و باور یسازنده و عینی امری نعنوابه ایدئولوژی، نقد تبیین، انکشاف یمثابهبه

 توانمی آورددست سه اینبه اتکاء با ویژه، عینیتی عنوانبه پراتیک، و انسان آگاهی
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ع به دموکراسی بورژوایی )استبداد و یا دیکتاتوری طبقاتی( و راج را مارکس ینظریه

 دموکراسی پرولتاریا )دیکتاتوری طبقاتی( مورد مداقه قرارداد.

را با سه مؤلفه به شرح ذیل دم سرمایه انتزاعی از کار است و آنتوضیح دا

 مشخص ساختم:

 یجامعه در مشخص کار زیرا نیست، مشخص عامیت طرفی از سرمایه –۱

ی کمیت و کیفیت گرا نبوده و کار انتزاعی )کارمجرد( تعیین کنندهداری تعینرمایهس

 در این جامعه است.

ودبسنده نیست، یکم، به کارگران و نیروی دو دلیل کلیتی خسرمایه به -۲

 باشد.کارشان محتاج است، دوم، وابسته به طبیعت خارج از خودش می

ی انباشت قرار ی بستهرا مدام در دایرهزی نیست، حقیقی نهایتِبی سرمایه –3

گیرد. عالوه براین موارد، تابوی بنیادین در این جامعه، یعنی مالکیت خصوصی می

اش( نه را باید قدرت علنی و غیرعلنی )ایدئولوژی بورژوایی در اشکال متنوعداراسرمایه

پاسداری کند. بنابراین جنبش کارگری در این جامعه روند غالب تحوالت اجتماعی را 

دیگر و ی میان کارگران با همسو رابطهکند. جبر رقابت در بازار از یکتعیین می

دار در کوشش برای حفظ سرمایه و دیگر سرمایهزند، از سوی داران را رقم میسرمایه

داران، اما اساساً در مقابله با شود در رقابت با دیگر سرمایهتضمین سودش مجبور می

کردن روند تولید، کار گیرد تا عالوه بر منطقیتری بهجنبش کارگری، فناوری پیشرفته

یاری گیرند، بهار قرار میدقادر شود کارگران را که چون سوژه ـ ابژه در برابر سرمایه

گرایی ی اجتماعی تقلیل دهد. لذا مبارزه با این تقلیلتر به ابژهفناوری، هرچه بیش

 سازد.های کارگری را بس مهم میوظیفه جنبش کارگری از جمله اتحادیه

ی اساسی در این بخش، اثبات این واقعیت است که دولت بورژوایی خود، نکته

باشد که بایستی قادر شود باور انسانها را در ی مدنی میامعهیک انتزاع نسبت به ج
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ویژه که شرح دهد قوانین جاری، بهاطاعت از قوانین، تضمین و تداوم بخشد، بدون آن

 باشند.در سطح حقوقی، عمیقا ایدئولوژیکی می

معنای مناسبات میان مردم )دموس( و اگر دموکراسی را در سطح عام به

شود، ارزیابی کنیم، بحث اساسًا که در یک سازمان نهادینه میحاکمیت )کراتوس( 

هایی چون امنیت، آزادی، برابری، عدالت، قدرت )علنی و باید حول عناصر و یا مؤلفه

توانند، ولی نه غیرعلنی(، وسائل ارتباط جمعی و امثالهم درگیرد، که این عناصر می

نقش ایفا کنند. نخست با آوردن دو عامل اصلی حتماً، در ایجاد مناسبات میان آن

بند نیست و دائمًا گاه به ادعاهایش پایای از استاد ثابت خواهم کرد که او هیچواگویه

 کنم.کند و سپس بحث دموکراسی را دنبال میآنها را نفی می

ای جدا از ارزیابی ما که زوال دولت را اندیشه»نویسد استاد در ادعایی جدید می

 ضرورت را دولت کهاین از مستقل بدانیم، …بازگشت به دل طبیعترمانتیک در جهت 

زمان هم که است آشکار بنامیم، پردازیخیال راآن انحالل فکر و بخوانیم تاریخ جبر و

شود و های حقوق دموکراتیک از نقش دولت کاسته میگیری مبانی و پایهبا شکل

 قانون هرچه …یابیمتر میضعیفتر شود، دولت را ی همگانی گستردههرچه افق گستره

 و شودمی ترخاصیتبی و ترسست دولت شود، ترمحکم مدنی یجامعه قلمرو در

(. با چنین 7۵۲جا ـ ص )همان« یابدمی کاهش مفسر، نه و قانون مجری به کارش

نماید تا بدین ترتیب ادعایی، استاد رستگاری الهوتی را مبدل به رستگاری ناسوتی می

هایی که تمامی ی تودهکاری را توجیه کند. چنین ادعایی بایستی خواستهبههرگونه ت

ای نامعلوم فرافکن نماید و با کنند، به آیندههای اجتماعی را تحمل مینابرابری

ای مجهول به آنان بردباری را در شرایط کنونی تحمیل نماید ی رستگاری به آتیهوعده

که این پرودن نازنین برای آن»کاری نداشته باشید.  دارانمعنا که فعال به سرمایهبدین

کند که تا کارگران توصیه میی محترم را از هر نوع ناگواری مصون دارد، بهطبقه

های بزرگش که علیرغم ناهنجاری« آزادی و یا رقابت»ی موتوآلیستی ظهور جامعه
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ما این استاد به ( پیش از۱«)دهد، بپذیرند.الوصف تنها تضمین ما را، تشکیل میمع

دهد تا برای آینده خودش اجازه میبینی غیرعلمی است و حال بهآموخت که پیش

شود که گویی کند که با گسترش حقوق دموکراتیک از نقش دولت کاسته میپیش

شود. استاد با ی مارکس راجع به دولت نمینظریهآن باز هم جوابی بهحتی باور به

ای رود و با چهرهداری میهای جوامع سرمایهکاریتوجیه تبهطرح این مسائل واقعاً به 

هایی هم هستند، این جوامع که باالخره دارای عیب و نقصحق به جانب و انتقادی به

اصطالح ای غیرمترقبه و بهدو جنگ را به حادثهمثالً دو جنگ جهانی کردند، آن

واهم پرداخت. لیکن باید دهد که در جایی دیگر مفصل بدان خاشتباه لپی کاهش می

الملل به داری بعد از جنگ دوم بیندر اینجا متذکر شوم که کشورهای سرمایه

های محلی ادامه دادند. آمیزشان از طریق جنگطلبانه و خصومتهای توسعهسیاست

در خیلی از کشورها از جمله ایران و شیلی کودتا کردند و با این اعمال، رشد این 

ی این اقدامات مخربانه را که چیزی جر دفاع از منافع دند و کلیهجوامع را سد نمو

مردم جهان حقنه کردند. در همین سرمایه نبود، تحت نام گسترش دموکراسی به

خسارت وارده مالی تنها  ۲0۱۲شروع شد تا پایان سال  ۲00۸بحران اخیر که در سال 

دالر بود، یعنی چند برابر بیلیون  ۱۲۵داری بالغ بر ی سرمایهدر کشورهای پیشرفته

علت ای این بحران، بهخسارات مالی در جنگ جهانی گذشته، و چه خسارات جانی

بیکاری به کارگران و دیگرزحمتکشان تحمیل کرد، غیرقابل تخمین است. حال با این 

کش که بار این همه نابرابری را در این بحران تحمل ی استاد، مردم زحمتپند پدرانه

ی حقوق پای عدم گسترهرا بهاید در بحران آتی تحمل نمایند، بایستی آنکردند و ب

دموکراتیک بگذارند و در بحران آینده هم این پند را آویزه گوششان کنند که انشاءاهلل 

پایان ها که دولت مسئول آن بوده است، بهبا گسترش حقوق دموکراتیک این نابرابری

 داری را توجیه نمود.جامعه سرمایهتوان خواهد رسید. بهتر از این نمی
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شود که یگانه عامل جلوگیری از برگشت انسان از جانب دیگر استاد معترف می

سازد و باشد. طبق این برداشت، استاد دولت را جاودانی میدامن طبیعت، دولت میبه

 سپرد. مثلیطاق نسیان میتأویل، درک حقیقت و غیره را بههایش راجع بهتمامی ادعا

گوید مهم این نیست که برخی افراد است معروف در روانشناسی اجتماعی می

شان دارند، مهم این است که آنان چه وجوهی از نظریهشان را آگاهانه بیان مینظریه

 نمایند.را ناآگانه ابراز می

گیری بازگشت مجدد انسان اگر ادعای استاد را بپذیریم که عامل اساسی در پیش

بعد یک واقعیت جاودانی ت، دولت است، اوال، خودِ دولت را باید مندامن طبیعبه

اش از یک حقیقت عینی که بیانگر پراتیک شمار آورد. دومًا، دولت در کارکرد واقعیبه

نماید و نظریه استاد را که حقیقت ابژکتیو و بیرونی وجود ها است، دفاع میانسان

 روایت–کردِ دولت، خود قبول یک اَبَرکند. سوماً، پذیرش این عملندارد، نفی می

 خاص موردِاین در تأویل که،این چهارم. بود خوانده غیرواقعی راآن استاد که شودمی

باشد. استاد مارکس را گرا نیز نمیگردد، بلکه پنهانقبول واقعیت میبه وابسته تنها نه

هستی یک نهاد، متافیزیسین خواند، اکنون خودش در یک ادعای غیرواقعی نسبت به 

دهد، لذا قدرگرایی را در بده آنرا فراتاریخی خوانده و به آینده بشر نیز تعمیم می

 کند.که بدان واقف باشد، در کارکرد دولت، مطلق میاش، بدون آنهای سیاسیبستان

اغتشاشی که تئوری شناخت بورژوایی و تبلیغ و ترویج وابستگی روبنا به زیربنا 

طور عام و دموکراسی فواهی در ارتباط با مفاهیم دموکراسی بهتوسط مارکسیسمِ ا

گیر است و دقیقاً توضیح آنها ما را اند، واقعًا چشمکارگری درشکل خاص ایجاد نموده

ی شیطانی این اغتشاش رها شویم و بر حسب منطق ویژه قادر می سازد تا از دایره

ها ست و در کدامین عرصهنشان دهیم که منظورمان از بکارگیری این مفاهیم چی

 توانیم از آنها یاری جوئیم.می
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عنوان مناسبات بین مردم و طور که در قبل متذکر شدم دموکراسی بههمان

طور مشخص معنا مان ازآنها بهی گروهی از مفاهیم و استنباطواسطهحاکمیت به

یل بشرح آن یابد. حال با توجه به کاربرد مفاهیم و ساختمان ایدئولوژی که در ذمی

داری تشریح ی سرمایهتوان دموکراسی و نظام دولت را در جامعهخواهم پرداخت، می

طور کرد و بعد از آن تمایز بین دموکراسی بورژوایی و پرولتری را ازدیدگاه مارکس به

 مشخص آشکار نمود.

ساختمان ایدئولوژی متشکل است از بخش ذهنی آن، یعنی نظام باورها و بخش 

باشد. در چنین که شامل نظام نهادهای پیکریافته و نظام نشانه می اشعینی

های گفتمانی و ساختمانی نظام نهادهای پیکریافته، مثاًل دولت، نظام نشانه

صورت جزء عینی عنوان مثال قوانین را می سازند که نظام گفتمانی بهغیرگفتمانی، به

شود و افراد زند. سپس مسیر برعکس میگیرد تا باور آنان را رقم دربرابر افراد قرارمی

جمله دولت ها و سپس نظام نهادهای پیکریافته، منشان، نظام نشانهاز طریق باورهای

نمایند و با قبول و رعایت قانون و احترام به آنها، یعنی عامل ذهنی که را تضمین می

ای گفتمانی و هی حیات نشانهصورت باور افراد درآمده است، افراد خودشان ادامهبه

عنوان نظام نهادینه شده، سازند. در هردو حالت، دولت بهنهادی پیکریافته را میسر می

ها و نظام دولت که بیان اش را با مناسبات اجتماعی که نظام نشانهارتباط فرد مخاطب

شود: انتزاع خاطر دارای کارکردی دوگانه میکند و بدینانتزاعی آن است، قطع می

این نتیجه رساند زند تا فرد را بهجای تصور فرد از چیزی جا میخود را به پیکریافته

باشد جایی که چنین انتزاعی تصور چیزی را در اش میکه تصور او، بیان آگاهی

روابط اش بهی آگاهیمثابهدارد تا فرد این باور را بهی فرد، یعنی باور او بنا میمخیله

یافته روابط بیان انتزاعی استقاللتنها آگاهی به کهاجتماعی درک نماید، حال آن

 پیشین فصول در را …طرز برداشت از انتزاع را در مورد آگاهی وباشد. ایناجتماعی می

خود گونه ارزش با بیان خود در کاال، بهچه که کردم تشریح ارزش قانون با ارتباط در
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که این باور در بسازد. جائی بخشد تا باور افراد رادر شکل ارزش مبادله، فعلیت می

 نماید.طریق خود قانون ارزش را تجدیدِ تولید میها و از آنشکل ارزش، نظام نشانه

در بررسی ایدئولوژی، مثاًل در ارتباط با دولت بورژوایی، تأکید بر یک جزء ذهنی 

 ی بیان این جزء ذهنی، درمنزلهایدئولوژی از نظام باورها و یا یک جزء عینی، به

نحوی که در عمل خود جزء افکند بهشناخت از سرشت ایدئولوژی دولت سایه می

کند. دقیقًا عینی را که محور اساسی و تمیزکننده سرشت ایدئولوژی است، پنهان می

آشکارنمودن این سرشت موضوعی شد که مبنای نظریه و روش مارکس در شناخت 

 ا این دموکراسی را صوری بنامد.دموکراسی بورژوایی گردید و مارکس را قادرساخت ت

 هم واقعیت در تواندمی تناقض که شد روشن هم تقابل و تناقض توضیح در 

 جایی نباشند، چیز یک از محمول دو متقابل عنصر دو که زمانی باشد، داشته وجود

خود مادیت بخشیده و خود را نهادی کرده که یکی از دل دیگری منتزع شده و به

ی مدنی و دولت که هردو واقعاً وجود دارند، ولی دولت انتزاع هاست، همانند جامع

یافته فعالیت سیاسی، ی مدنی است، یعنی سپهر مادیتپیکریافته نسبت به جامعه

عنوان قانون گذار بدین معنا که توسط این انتزاع مادیت یافته، فعالیت سیاسی افراد به

جای آنان گردد تا بهای واگذار میهشود و به نمایندو مجری قانون از افراد جدا می

گذار و ی قانونمثابهدیگر سخن در عمل، از وجود انسان بهگیری کند. بهتصمیم

خود فعلیت داده تا خود را حاال دربرابر همان مجری قانون، چیزی منتزع شده و به

ا این ی مدرن این وارونگی، واقعی است، زیرنظر مارکس در جامعهافراد قرار دهد. به

شود. پس ی مدنی تبدیل میعنوان یک سپهر، در جامعهیک نهاد واقعی، بهانتزاع به

نحوی اگر دموکراسی را وحدت رفتار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برآورد نماییم، به

که کارکردشان ازهم منفک نشده باشند، دموکراسی بورژوایی با انفکاک مابین این 

ی جزء، از طرفی در تقابل با کل مثابهسیاست، حال بهها و جدانمودن سپهر کارکرد

 زند.گیرد، از طرف دیگر خودش را جای کل جا میقرار می
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ی مدنی و دولت تشابه ی میان جامعهاش راجع به رابطهمارکس در تفهیم نظریه

ی یک مثابهگونه که خدا بهگوید همانآورد و میی خدا و مردم را مثال میرابطه

ی ی مدرن نیز چنین انتزاعی میان جامعهگیرد، در جامعهدربرابر مردم قرارمیانتزاع 

زمان سپهر شود . درحالی که خدا سپهر انتزاعات است و هممدنی و دولت برقرار می

ی دیگر در جامعهبرابری برای تمام مردم در مقابل خداست، ولیکن نابرابری افراد با هم

که لحاظ سیاسی، مثالً در مقابل قانون برابرند، حال آنمدنی نیز مطرح است؛ افراد به

که شان نابرابرند. مارکس شرح داد برای آندر مقابل با شرایط مادی و عینی زندگانی

یک ی مذهبی کارکردش را عملی سازد محتاج بهی انتزاعی بین خدا و جامعهرابطه

ی مدنی این نقش واسطه از جنس هردو بود که در مسیح مادیت یافت و درجامعه

سخن دیگر از طرفی سپهر اقتصادی از کارکرد کند. بهواسط را پارلمان ایفاء می

ی مدنی یافته دربرابر جامعهشود و سپهر سیاسی بصورت نهادی انتزاعسیاسی جدا می

نظر مارکس پارلمان، گیرد و حال پارلمان باید واسط میان آنها شود که بهقرار می

 ض موجود در خودش قادر به این کار نیست:دلیل دو تناقبه

 با که هستند ایجامعه خود مدنی یجامعه نمایندگان صوری؛ تناقض –۱»

تحت یگر د یافتند، واقعیت کهآن محض به زیرا …ندارند رابطه کنندگانشان انتخاب

 .نیستند، اما نماینده باشند. آنها باید گیرنداتوریته قرار نمی

، دارای اتوریته هستند عمومی امور نمایندگان یمثابهبه آنها مادی؛ تناقض –۲

 (۲«)ی منافع شخصی هستند.که در واقعیت نمایندهحال آن

و به یاری بحث تقابل، « ی هر موضوع ویژهمنطق ویژه»ی مارکس با طرح مقوله

داشتن یک کلّ ارگانیک دانست که در این کلّ لزوم امکان وساطت را وابسته به

اند و ی الزم و ملزوم آن باشند، لذا هردو ضروریدو تقابل، دو لحظهارگانیک، 

سازد. اما مارکس با کشف تقابل در نوع سوم، یعنی زمانی شان مفهوم را میضرورت

که یک سر تقابل، انتزاعی دربرابر سر دیگر است، ثابت نمود این سر انتزاعی ضرورت 
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گونه؟ توان از آن درگذشت. اما چهراین میباشد، بنابندارد، زیرا واقعیت آن وارونه می

داری ابتدا روشن گردید که ما با دو انتزاع، یکی در سطح ی سرمایهدر نقد جامعه

اقتصادی، یعنی قانون ارزش، و دیگری درسطح سیاسی، یعنی انتزاع دولت نسبت به 

 ی مدنی، روبروئیم.جامعه

جا با تدقیق آنها نشان در این نکاتی راجع به مفاهیم گفتم که در ابتدای نوشته

اند و ضرورت دارند، و چه مفاهیمی با تمام ظاهر خواهم داد که کدامین مفاهیم واقعی

رو ضرورتی ندارند و اند و یا تخیلی، و لذا غیرواقعی و از اینشان، یا انتزاعیبدیهی

های رویتوان از آنها درگذشت؛ یعنی در پرتو تدقیق مفاهیم قادر خواهم شد کجمی

 استاد را در ادعاهایش نسبت به مارکس روشن سازم.

مفاهیم را باید برحسب کاربرد جغرافیایی، معنا، و حدود و ثغور آنها در دو زمینه 

 مورد کنکاش قرار داد:

اول، تعیین این واقعیت که آیا مفهوم، اصطالح جدیدی است با محتوای خاص 

سازد در گیرد و او را مجبور میقرار میخود که برای اولین بار دربرابر پژوهشگر 

 اش را مورد بررسی قراردهد.پذیرش یا رد این مفهوم، محتوای خاص

اش را دارد ولی محتوای آن اساساً تغییر کرده و دوم، مفهوم شکل قدیمی

کار بست و بایستی همانند حالت را بهتوان با همان تعریف سابق آنبنابراین دیگر نمی

 اخت.اول بدان پرد

ی پژوهش و هم در شود این بود که او، هم در شیوهآنچه مربوط به مارکس می

اش، مفاهیم نوینی را در دو معنای آمده در باال ابداع کرد و به پای ی برنماییشیوه

تواند تنها به لحاظ داری رفت. گرچه مفهوم میی سرمایهاثبات کارکردشان در جامعه

مارکس عالوه برآن برخی مفاهیم را نیز برحسب  منطقی وجود داشته باشد، اما

ی کار مجرد، عنوان مثال، مقولهشان مورد بررسی قرار داد. بهشناختیسرشت هستی

را بکار گرفت، اما این گرچه ناشی از فرآیند استدالل منطقی است که مارکس آن
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 هرگونه الذ. نمود اثبات نیز تاریخی–شناسی اجتماعیلحاظ هستیفرض را سرآخر به

 از بکاررفته مفاهیم نماید ثابت که باشدمی اساس و پایه دارای زمانی مارکس به انتقاد

گونه هر فاقد بلکه نیستند، نوین تنها نه تاریخی، لحاظبه نه و محتوا نظر از نه او جانب

 بارقه فکری نیز است.

اصی از استاد پیش از این نقل کردم که مدعی شد مارکس هیچ کتاب جامع و خ

« نقد اقتصاد سیاسی»را « کاپیتال»که مارکس راجع به سیاست ننوشت، حال آن

عنوان نقد سیاست و داری باید نقد قانون، بهی سرمایهنامید و متذکر شد در جامعه

عنوان نقد تمام انتزاعات پیکریافته در این مثابه نقد الهیات و نقد خدا، بهنقد فلسفه، به

 اند.سه جلد کاپیتال این سه نقد رعایت شده جامعه تلقی شود که در

که مفهوم سیاست را جای آنمارکس به»نویسد: در رابطه با سیاست استاد می

گسترش دهد و تعریفی تازه از آن ارائه کند سیاست را رها و در قلمرو دیگری گام 

م ترین مفهونهاد. این سبب شد که در مواردی گوهر مسائل سیاسی را نشناسد. مهم

دموکراسی مدرن که در بنیاد خود سیاسی است اما منش سیاسی آن فقط وقتی 

تر از سیاست یافته باشیم. مارکس شود که ما فهمی تازه و گستردهشناخته می

(. ۲36 ص –جا )همان« دموکراسی را به اقتصاد مرتبط کرد و سازوکارش را نشناخت

 در را کوچک تذکر دو ولی داد اهمخو پاسخ نوشته ادامه در استاد ادعاهای تمامیبه

 را داریسرمایه یجامعه در دموکراسی بنیاد اگر که،آن اول: دانممی ضروری اینجا

ود جزء وج با که باشدمی سیاست سپهر انتزاع همان شعلت بخوانیم، سیاست

زند. دوم، پرسیدنی است که اگر مارکس بودنش، خودش را در غالب کل جا می

تر شدن را به معنای گستردهتوان مفهوم آناقتصاد مربوط کرد چرا نمیدمکراسی را با 

 سیاست ندانست؟

عنوان یک انتزاع در شرح دادم مارکس قادر گشت در نقد سپهر سیاست، به

مثابه ایدئولوژی بورژوایی، باور مردم را داری و افشاء راز آن، بهی سرمایهجامعه
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مورد با تشریح ی سیاست را ممکن گرداند. در اینآگاهی مبدل و راه رهایی از سلطهبه

پردازم. های اجتماعی میاش با دیگر عرصهدو مفهوم به تفهیم بهتر سیاست و رابطه

 ی ربایی.این دومفهوم عبارتند از: یکم، مزد، و دوم، سرمایه

داری همگی از گذشته تاکنون مزد را یکم، مزد: اقتصاددانان و رسوالن سرمایه

رسد گویا در بازار نظر میاند. در این ادعا چنین بهر و لذا درآمد کارگر جا زدهقیمت کا

فروشد، دار میشود و کارش را به سرمایهدار روبرو میکارگر با حقوق مساوی با سرمایه

شود. لیکن در دار با کار روبرو نبوده، بلکه با کارگر طرف میکه در بازار سرمایهحال آن

« کندی بورژوایی مزد کارگر مانند بهای کار جلوه میر سطح جامعهد»اینجا، یعنی 

بر این « نیروی کار»(. عمالً این مارکس بود که با بکاربستن مفهوم جدید 3)

علت عدم درکش، کار و ایدئولوژی بورژوایی نقطه پایانی گذارد. جایی که استاد ابتدا به

را ابهام گیرد و آنآن موضع میخواند و سرآخر علیه همان مینیروی کار را این

ای ضروری به گونهکه مالک چیزی جز نیروی کار خود نیست بهآدمی»نامد: می

خواهد شد. ابهام، اما دیگر زاده شده « اندی افراد دیگر که از خود مالک ساختهبنده»

 منطقی لحاظبه تنها نه را کار نیروی مفهوم مارکس(. ۵۸3ص –جا )همان« است

 راآن تا نکرده کاری شفعالیت شروع از پیش کارگر تولید، در مثالً ساخت، مستدل

 ضمن در و نیستند او به متعلق شده تولید کاالهای کارش، یروزانه پایان در بفروشد،

ای بر شیوه و چگونگی روند تولید ندارد. نه کنترل و یا ارادهگوهیچه کار فرآیند در

اش نیز توضیح شناختیا برحسب سرشت هستیچنین این مفهوم رلیکن مارکس هم

تواند درآمد کارگر محسوب شود، فهم که چرا مزد نمیای کامالً قابلشیوههم بهداد، آن

ی کاالیی است؛ یعنی کاال )نیروی کار( ـ پول از ی سادهگر یک مبادلهزیرا مزد بیان

ی کاالیی حق ی سادهدار. در این مبادلهدید کارگر و پول ـ کاال از جانب سرمایه

گیرد و مصرف نیروی کار مانند مصرف هر کاالی دیگری در اختیار خریدارش قرار می

برداری گونه از آن بهرهکند که چهدار تعیین میاختیار مصرف نیروی کار را سرمایه
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دار است، سرمایهنماید. لذا روند کار ابتدا بعد از فروش نیروی کار که دیگر متعلق به

توان از ارزش کار گردد. شرح دادم ارزش، خود تجسم کار است، ولی نمیمی آغاز

ی فعالیت ارزش آفرین، مثابهخود دارای ارزش نیست. کار بهخودیکار به»سخن راند 

ای داشته تواند وزن ویژهکه ثقل نمیچنانتواند دارای ارزش خاصی باشد، همخود نمی

ی تولید بورژوایی مزد را که چیزی جز هزینه(. لذا وقتی تئوری شناخت ۴« )باشد

کند، درواقع حقیقت مزد را پشت این نیروی کار نیست، درآمد کارگر غالب می

سازد. لذا کارگر با قبول این ایدئولوژی حال با وجدانی آسوده که واقعیت مخفی می

که دار با خاطری خوش شود و سرمایهاش میدست آورده، راهی خانهنان حاللی به

دهد. نتیجه اخالقی این دروغ، کارش ادامه میدرآمد کارگرش را پرداخته به

دار در پرداخت مزد بروز شناسی سرمایهدار و وظیفهقدرشناسی کارگر از سرمایه

را آشتی طبقاتی پر شود و جای آنلحاظ سیاسی مبارزه طبقاتی ثانوی میکند. بهمی

عنوان درآمد، نه تنها برخواسته از مزد به ترتیب قدرت ایدئولوژیکیکند. بدینمی

باشد، بلکه با پوشاندن راز مزد، منشاء روشنگر ضعف تئوریک حامیان این تئوری می

سان مبارزه کارگر نه کند. بدینپوشانی میتولید ارزش اضافی و الجرم استثمار را پرده

تواند در پرداخت دار میداری، بلکه با اجحافاتی که یک سرمایهی تولید سرمایهبا شیوه

شود. دققیقا نقد این حقیقت پنهان، یعنی مزد کم به او تحمیل نماید، نمودار می

ایدئولوژی شدن مزد در شکل درآمد، مارکس را قادر کرد با آشکارکردن راز آن، 

اقتصاد را نه تنها با سیاست، بلکه با سایر اشکال وجود و شعور اجتماعی در جامعه 

ثابت نماید تئوری مزد در شکل درآمد، عاملی در دور شدن کارگر از پیوند زند و 

 باشد.هم در دو معنا میروابط واقعی اجتماعی، آن

دار سو این انتزاع پیکریافته و مستقل شده که هم باور کارگر و هم سرمایهاز یک

رای کارگر شان برآورد نمایند، دارای نقش افیونی بعنوان آگاهیرا بهسازد، تا آنرا می

دار با کند که سرمایهآورد و قبول میحساب میاست، زیرا مزدش را، روزانه کارش به
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رو بایستی سهمی نیز اش برای او محل کار ایجاد کرده و از اینخطر انداختن سرمایهبه

تر دار از دید کارگر از شیر مادر هم حاللبرای او قائل گشت. یعنی سود سرمایه

معنای دورگشتن از امکان از سوی دیگر قبول این ایدئولوژی بهشود. محسوب می

رسد که این آگاهی نمیگاه بهشرایط عینی آرمانی است، جایی که کارگر هیچ

اش را غصب کرده است، بنابراین به ی عوامل مادی و عینی زندگانیدار کلیهسرمایه

معنای دورشدن از حقیقت کند. این وارونگی بهجاودانه بودن سرمایه اعتقاد پیدا می

کنند. اند و استثمار را الپوشانی میباشد که این واقعیت را شکل بخشیدهروابطی می

ی سیاسی، بلکه در تمام ی رهایی از سلطه، نه تنها در عرصهمثابهاما نقد آنها به

 جای حکومت سرمایه و یا کاالگرداند و بهانسان برمیهای اجتماعی، آگاهی را بهحوزه

تواند آرمان رهایی را در واقعیت این وارونگی، مییافتن انسان بهبر انسان، با آگاهی

سطح سیاسی برای طبقه کارگر بالفعل نماید. دیده شد که نقد مزد برخالف ادعای 

سازد، بلکه راه رهایی از سلطه سیاست تر میی سیاست را گستردهاستاد نه تنها دامنه

نویسد که نماید. پس زمانی که استاد از قول مارکس مییانتزاعی را نیز آشکار م

 دروغ راحتیبه( ۴3۲ ص –جا همان« ) گیرددر کمترین میزان دستمزد می»کارگر 

ی و قابل حل در سطح توزیع تقلیل اخالق موضوعیبه را مارکس مزد تئوری و گویدمی

( 3۴9 ص –جا همان« )بخور ونمیر»شود مزد کارگر دهد، و وقتی استاد مدعی میمی

 مارکس زیرا نیست آشنا مزد یدرباره مارکس نظر محتوای با که دهدمی نشان است،

 نفی را استثمار هم باز کار، نیروی ارزش کامل پرداخت که کرد حرکت دیدگاه این از

 کند.مین

نویسد: می Avineriای از استاد برای فرار از انتقاد باز هم با آوردن واگویه

« ی مناسبات مالکیت استن دلیل از نظر مارکس سیاست شکل بخردانههمیبه»

 یجامعه در مارکس دیدگاه از سیاست که دانستیم اما(. ۲۵7 ص –جا )همان

کند. در این جامعه صادی را تضمین میاقت نابرابری که است ایدئولوژی داریسرمایه
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حاکم شدن مخلوق  معنایفرماست و مناسبات حاصل از آن بهمالکیت خصوصی حکم

ی یابد که در این وارونگی سوژهبر خالق آن، یعنی انسان معنا می« مالکیت خصوصی»

توانست مارکس این گونه میگردد. چهمحمول مبدل میواقعی، یعنی انسان به

ی مالکیت ارزیابی کند؟ آنچه مارکس راجع وارونگی سیاسی را شکل بخردانه

 ا شکل حقوقی مناسبات تولیدی خواند.رمالکیت بیان کرد تنها آنبه

علت قطع ی پول، بهی ربایی، یعنی پولِ زایندهی ربایی: در سرمایهدوم، سرمایه

توانند این سرمایه را با روند تولید مربوط سازند، بارآوری تمام مناسباتی که می

قی تر، حاصل یک شئ تلشود و در نتیجه پول بیشخودِ پول میسرمایه فقط منوط به

گذارد و لذا بهره نمایش میاش را بهترین شکلش، بتوارگیگردد و سرمایه در عیانمی

زند، بدان معنا که دیگر محصول خودش را حاصل، نتیجه و معلول مقدار پول جا می

باشد. بهره چون خودش را حاصل سرمایه نیست، بلکه خود دلیل وجود سرمایه می

خواند تا می« ی انسانیسرمایه»زد را نیز کند، مبارآوری یک چیز قلمداد می

تواند همواره در سطح سیاسی اش را پوشیده دارد. اما این شکل از سرمایه میحقیقت

خاطر آوریم دار ربایی گردد. بهدار صنعتی و سرمایهای میان سرمایهباعث بروز مبارزه

ران شروع شد خوای پیش در مطبوعات ایران جنگ بزرگی با رانتدر حدود دو دهه

داران صنعتی که تولید که آنان را طفیلی خواندند و مدعی شدند برعکس سرمایه

کند دهند. این قشر در تولید مشاغل مانع ایجاد میکارگران نان میکند و بهشغل می

و از دولت خواستند جلوی نفوذ این قشر را بگیرد. مثال جالبی هم از اسقف بزرگ 

درکتابش « راینهارد مارکس»ن وجود دارد؛ کاردینال کلیسای کاتولیک در آلما

در زمان بحران وقتی که دولت وقت در آلمان « هاای برای انسانسرمایه: دفاعیه»

های درحال ورشکستگی نمود، او این اقدام دولت را تقبیح بانکهای میلیاردی بهکمک

ت که مارکس در این های مارکس کرد و نتیجه گرفاستداللکرد و دالیلش را متکی به

سان تا زمانی که مزد، درآمد کارگر، و سود، بهره و رانت درآمد زمینه حق دارد. بدین
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دار تواند در این چالش سیاسی سرمایهداران تلقی شود، میداران و زمینسرمایه

گیری علیه آنان میدان مبارزه کشاند و با موضعدار ربایی بهصنعتی را علیه سرمایه

آلود سازد که چنان مهدفاع از حقوق کارگر سوق دهد و فضای سیاسی را آنسمت به

دهد: مورد انگلس شرح میگیری صحیح را عمالً غیرممکن گرداند. دراینموضع

اصطالح شاخ به»وجه هیچی پول بهکاهش بهره و سرانجام از بین بردن بهره»

ز کارگران گرفته شده و را نخواهد شکست و تنها تقسیم اضافه ارزش ا« بارآوری

نفع ای تنظیم خواهد نمود، و بهگونهداران بهاجرت مانده را در بین تک تک سرمایهبی

دار صنعتی در مقابل نفع سرمایهدار صنعتی نیست، بلکه بهکارگر در مقابل سرمایه

( اما وقتی برای کارگران روشن شود سود، بهره و رانت ۵«)خوار تمام خواهد شد.ربح

ی غنیمت مابین مثابهرواقع تقسیم ارزش اضافی حاصل از رنج کارشان است که بهد

شود، آنگاه این نوع برخورد به مسائل اقتصادی نه تنها با آگاه داران تقسیم میسرمایه

سازد، بلکه امکان شرایط ساختن کارگران افق رهایی سیاسی آنان را گسترده می

 گرداند.مبارزه طبقاتی ممکن میبا پیوند زدن به لحاظ سیاسیآرمان رهایی را نیز به

با آشکارکردن راز انتزاعات و عوامل واسط میان آنها و واقعیت وساطت بین یک 

شویم و با نفی عوامل راز انتزاعات و عناصر واسط آگاه میوجود و یک ناوجود، به

برقرار نماییم تا قادر ها از نو ی بین انسانها را بدون این واسطهتوانیم رابطهواسط، می

مان را با مثابه امری واقعی و یا ایدئولوژیکی و یا تخیلی رابطهشویم با اثبات موضوع به

یکی از نحوی علمی برقرار سازیم. برای روشن کردن بهتر این مسائل بهموضوع به

را در سپهر پردازم و ابتدا آنعناصر رابط بین دموس و کراتوس، یعنی آزادی می

کاوم و سپس مشخصا این مفهوم را در ارتباط با رقابت مورد کنکاش قرار ت میسیاس

 دهم.می

 

 



 3۵3                                                                        یگی/ م. بیدموکراس یدرباره

 

 
 

 یدارهیسرما یو نقش آن در جامعه یمفهوم آزاد

تواند ارتباط میان دموس و کراتوس بدون آزادی داری میی سرمایهدر جامعه

بداد سروکار اش را عملی سازد. در این حالت ما با استسیاسی، کارکردهای اجتماعی

ی مدنی، های جامعهخواستههیچ وجه بهداریم، جایی که قوانین، فعال مایشاءاند و به

العین ثانوی رایی مدنی بهگذارند و جامعهحداقل در سطح سیاسی، وقعی نمی

جامعه تحمیل هایش را بهشود و دولت قدر قدرت انتزاعی، با زور علنی، خواستهمی

 ی این جوامع خواند.توان در زمرهعربستان و چین را می نماید. جوامعی چونمی

دو موضوع اساسی توجه داشت، وقتی که دولت در جوامع غربی و باید بهاما می

 دهیم:های دموکراتیک را، مد نظر قرار میآزادی

طرف توسط شوند، از یکها در این جوامع از دو سمت محدود مییکم، آزادی

ها در ارتباط سازند، و از طرف دیگر، منافع افراد و گروهکن میوسائلی که آزادی را مم

 کار بستن این وسائل.شان در بهنقش

ی آزادی؛ یعنی، آیا آزادی خود مفهومی ایدئولوژیکی است و دوم، فهم خودِ مقوله

کنند؟ بنابراین تعیین سازندگی و تقید حاصل از قوانین جبر را تعیین مییا مردم آن

اصول اجتماعی نهادینه شده، در روشن نمودن مفهوم آزادی در تفهیم دو  طبیعی و یا

 گردد.اصل آمده در باال با اهمیت می

گزاره مطرح شد که در هر انتزاع، مثاًل سپهر پیش از این در تعریف گزاره و شِبه

دلیل کند و بهداری، چنین انتزاعی موضوع را تعیین میی سرمایهسیاست در جامعه

سپهر سیاست خود را از سایر سپهرهای دیگر جدا کرده است، الجرم خودِ که آن

ای در این سپهر، بیانگر مناسبات اجتماعی و یا پراتیک معین عنوان مؤلفهآزادی به

شود که در ی روابط معین ایجاد میواسطهاجتماعی نیست، بلکه مفهومی است که به

عنوان مفهومی دیگر سخن، آزادی بههها دوسیده شده است. بانساناحکام ارزشی به

خود مادیت بخشیده و این تنیده شده در سپهر سیاسی نیز همچون امری انتزاعی به
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مالکیت خصوصی کند از قوانین، مثالً احترام بهانسان حقنه میصورت باور بهانتزاع به

 دارانه، تبعیت نماید.سرمایه

انتزاعی، ذهن مشخص را مشتق عنوان امری اش از ذهنیت، بههگل در فلسفه

بخشد. در عمل در مورد آزادی در جامعه آن شخصیت و استقالل میکند و بهمی

خود استقالل شود، جایی که آزادی از فرد، منتزع شده بهداری نیز چنین میسرمایه

اعمال معینی وادارد. بنابراین مفهوم دهد تا کارکرد فرد را تعیین و فرد را روزانه بهمی

شوند که توسط آزادی و سرشت آن در این جامعه در چارچوب کارکردهایی تعیین می

انسان و تولیدکنندگان متحد، تنها اعمال اند و بههای خارجی مقرر شدهضرورت

شکلی عقالیی تنظیم نمایند. ناچارا بیشترین شان را با طبیعت بهکنند که فعالیتمی

شت آزادی، بلکه عمدتاً در حول کارکرد آزادی ی سرمباحث در این جامعه، نه درباره

 زنند.دور می

معنای رهایی از یک تناقض معین تاریخی است، یعنی از کارکرد آزادی همواره به

جهان »و رهایی از الزامات، « جهان استن»چیز دیگر که انتخاب در گزینش، چیزی به

آورند؛ شان را میخاص دنبال دارد که هردو حالت با خودشان قیوداترا به« بایستن

پذیر در نفی قیودات عنوان عضو فعال و مسئولیتانسان آزاد، یعنی فردی که به

انتزاعی در جامعه، کارکرد معینی دارد. این آزادی دارای بار مثبت است و با آزادی از 

تاریخی را ـهای اجتماعیبیان دیگر آزادی از ضرورتچیزی کیفیتاً تفاوت دارد. به

ناپذیر دانست، زیرا چنین بینشی انسان را منفعل و چون فرآیندی اجتنابهم نباید

ی آگاه و ذهن عنوان سوژهدهد. اما انسان بهنقش او را تا سطح مفسر وقایع تقلیل می

اند، شود تا با درهم شکستن قیوداتی که انسان را تابع خود ساختهاندیشنده آماده می

ی او را نی در نفی هرنوع انتزاعی که ذهن اندیشندهاش، یعدر پراتیکِ خودآگاهانه

مبارزه ی حجاب انتزاعی و افشاء آن بهنماید، با پس زدن این پردهمخلوق خود می

 برخیزد.
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تواند خودش طبیعی است که آزادی انتخاب با اراده همراه است ولی انسان می

منفعل نماید، لذا  اشعلت موقعیت اجتماعی و ترسِ از دست دادناش را، بهاراده

ای که شرایط عینی شود و تغییر را در محدودهنسبت به تغییر در جامعه منفعل می

منِ »چنین فردی مشخصات « منِ»سان گردد. بدیناو تحمیل کرده است، پذیرا میبه

ی انسان که ارادهگیرد. یا اینخود میی مدنی بهرا در جامعه« آلمنِ ایده»و « فردگرا

هر کند. مثاًل کارگر آزاد است نیروی کارش را بهاً شرایط تاریخی تعیین میرا اساس

حساب آورد، لیکن باشد، بفروشد و این کارکرد را آزادی بهدار که مایل میسرمایه

اش امکان دیگری جز فروش نیروی کارش ندارد. بنابراین کارگر برای ادامه زندگی

اش جستجو کرد، یط مادی و عینی زندگانیرا باید در جدایی کارگر از شراعلت آن

نماید، اما در سطح جایی که سلطه سرمایه او را مجبور بفروش نیروی کارش می

نماید. عنوان آزادی خود را برنما میماند، بلکه بهسیاسی این سلطه نه تنها پنهان می

ل شرح طور که در قبدار، همانی بین کارگر و سرمایهخاطر دیالکتیک رابطهبدین

دار، هردو کارگر و سرمایه« منِ»یابد که در آن یک تناظر یک به یک سوق میدادم، به

 حالتی چنین دقیقاً و گیرندمی خودبه را جامعه در جزء –گرایشی در جهت فرد

خاطر انتزاع سرمایه که نفی نشده است، مرتبا تجدید داری را، بهسرمایه تولید یشیوه

گرا در جامعه دو انتزاع تعینکارگر وابسته به« منِ»و حالت کند. در هردتولید می

شود و اگر پی نبرد که سپهر سیاست انتزاعی او را وادار به تبعیت از قوانین و می

دار فرد کند، برای او سرمایهداری میمالکیت خصوصی سرمایهاحترام گذاردن به

رو سود را انداخته، از این خطراش را بهخاطر او سرمایهشود که بهخیری تلقی می

گذارد. کارگر برای حفظ سان صحه میخواند و بر این جدایی بدیندار میسهم سرمایه

گردد و بدین ترتیب، بار دیگر دار میهر گذشتی در قبال سرمایهمحل کارش حاضر به

خودش بخشی از سوژه بودنش را از کف داده و به ابژه شدنش، ناخودآگاه تمکین 

 ید.نمامی
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 رقابت یدرباره

کاوم تا نشان دهم آنچه ی آزادی را در ارتباط با رقابت میجا مسئلهدر این

مردم جا میزند، در عمل توهمی ببش داری تحت عنوانِ این مفهوم بهی سرمایهجامعه

 نیست.

آمیز منافع، سراسر اقتصاد سیاسی تضاد خصومت»کند: استاد از مارکس نقل می

 ،(۴۲۲ ص –جا )همان« شوددهی اجتماعی شمرده میمبنای سازمانمبارزه و جنگ، 

 تعمیم سیاسی اقتصاد تمامیبه تواننمی را مارکس ادعای این که گیردمی نتیجه و

ی مدنی جنگ منافع اند در جامعههگل گفته جمله از بزرگی پردازاننظریه و داد

ی افراد در تغییر یک واژه با ی انگلس که شرح داد وقتی برخدرگیراست. چه زیبا گفته

آمیز منافع را اند. تضاد خصومترا نیز تغییر دادهکنند محتوای آنمترادف آن فکر می

تمام اقتصاد سیاسی تعمیم داد، الکن تعمیم جنگ منافع میان طبقات توان بهنمی

اشکالی ندارد. اما استاد در قبل ادعا نموده بود که مارکس کتاب جامعی راجع به 

یاست ننوشته است و اگر محتوای واگویه او را بپذیریم که مارکس اقتصاد سیاسی را س

عنوان کتاب جنگ منافع برخوانده است، بنابراین استاد باید سه جلد سرمایه را به

 جامع مارکس راجع به سیاست قبول نماید.

ارکس ی نظر مولی از آنجا که بحث ما درباره»نویسد: استاد در ادامه ادعایش می

راستی روشنگر است. مارکس همواره براین باور است باید گفت که حکم باال به

حال دهی اجتماعی است. در عینپافشاری کرد که پیکار طبقاتی، مبنای سازمان

شود که او این پیکار و یا مبارزه را به معنای دقیق واژه، یعنی به معنای روشن می

را  Kampfهمین دلیل همواره اصطالح بهدانست و نظامی آن یک جنگ و نبرد می

ها زبان آلمانی در بخش لغزشعدم شناخت استاد بهجا(. من به)همان« بردبکار می

گونه اطالعی از زبان آلمانی گونه فردی مثل او که هیچهخواهم پرداخت، ولی چه

. این نمایدی نظامی ارزیابی میرا مبارزه der Kampfی ندارد با قاطعیت تام واژه
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ی نظامی تر از مبارزهمراتب وسیعواژه در زبان آلمانی برخالف تصور استاد معنایی به

راند، سخن می der Klassenkampfی طبقاتی که مارکس از مبارزهدارد. زمانی

برد و برای مارکس و هر انسانی که فقط کار میاش بهرا در همان معنای گستردهآن

 derی نبرد نظامی در زبان آلمانی باشد، روشن است واژهزبان آلمانی آشنا کمی به

Krieg تمام اقتصاد را بهتوان آنی مارکس است و میباشد. اما آنچه روشنگر نظریهمی

عنوان یک موضوع انتزاعی ویژه است ی رقابت، بهسیاسی تعمیم داد، نظریه او درباره

ای عمده در دمکراسی به مؤلفهمثاکه در سطح توصیف، خودش را چون آزادی و لذا به

عنوان ایدئولوژی، مانعی دربرابر آگاهی طبقاتی کارگران زند و عمالً بهبورژوایی جا می

 کند.ایجاد می

ی یکی از اَشکال فریفتاری ایدئولوژی، یکی از مثابهی رقابت بهبحث درباره

ن بحث ثابت درستی در ایباشد و مارکس بهترین مباحث مارکس در سرمایه میمهم

 مانند.ها پنهان میکند که در زیر این فریفتاری کدام واقعیتمی

نظریه سرافا و متعاقباً استاد شرح دادم چرا نظریه سرافا پیش از این در انتقاد به

هایی که در سطح توصیف عناصر و الیهدر سطح توصیف باقی ماند و با بذل توجه به

ا، سود، رقابت و امثالهم و نقشی که آنها در این اند، همانند عرضه و تقاضقابل درک

کنند، آهنگ آن نمود تا مسائل را با اتکاء به این مفاهیم حل کند. سطح ایفاء می

گونه الکن موضوع اساسی از نظر مارکس اثبات ارزش اضافی و منشاء آن بود که چه

 در سطح تحقق ارزش در بازار:

 آید.یشکل سود درمنخست، چرا ارزش اضافی به

 برند.های برابر سود یکسان میدوم، چرا سرمایه

های متعدد را نرخ سود، وجود سرمایهسوم، چرا در تبدیل نرخ ارزش اضافی به

 آیند.حرکت درمیها برای کسب سود بهگیرد که این سرمایهفرض میپیش
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های ضروری از چنین فرآیندی، روند تولید و استفاده از نیروی کار و مهارت

ی بکارگیری شرایط عینی تولید، که خود مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی در جامعه

زند، حال در سطح ظاهر در نبوغ، توانایی، را دامن میباشد و هم آنداری میسرمایه

دار در بکارگیری آنها، بصورت رقابت ی سرمایههای متهورانهدانش، قدرت حدس

 شوند.متجلی می

های برابر سود ی سرمایهع ابتکارها که سرانجام به نتیجهآموزش حاصل از این نو

تر باشد، سود ای بیششود و الجرم هرچه سرمایهبرند، کشانده مییکسان می

تر دار را مجبور به انباشت بیشکند و سرمایهدار میتری را نصیب سرمایهبیش

نماید. اما چنین د میی او را وابسته به مقدار سوسازد، بنابراین ارادهاش میسرمایه

که اجبار انباشت، باشد، حال آناش میی او آزاد و تابع آگاهیرسد که ارادهنظر میبه

کند. دقیقاً در این حالت دار را برای ورشکست نشدنش تعیین میی سرمایهاراده

 ی خدایگان و بندگان هگل را تأیید شده درک نمود.توان نظریهمی

های برابر را مارکس در سطح دیگری از تجرید، یعنی یهسود برابر، برای سرما

هنگام پژوهش موضوع تحقق ارزش، مورد بررسی قرار داد و ثابت کرد چرا در این به

سطح یکی از اشکال اساسی اختالل در تحقق ارزش که خودش را در شکل 

در پس شان، یعنی های واقعی و ظاهریدهد، در جلوههای مالی و پولی بروز میبحران

داری را ی سرمایهکنند تا واقعیت جامعهتعیناتی چون عرضه و تقاضا و رقابت، بروز می

 پنهان نمایند.

ماند، جایی که قیمت پرده در سطح تحقق ارزش، استثمار نیروی کار پنهان می

ی پرچم مثابهافکند. عرضه و تقاضا و رقابت بهبر منشاء ارزش کاال و کار مجرد می

اند که داری، پدیداری تمامی آن اوضاع و احوالیی سرمایهزادی در جامعهپرافتخار آ

گیری ارزش را پنهان های مختلف تولید و شکلکار مجرد را در شاخهتبدیل کار به

ی دیگر را، اراده سرمایه شاخهسازند تا از یک طرف، رفتن سرمایه از یک شاخه بهمی
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را، انتخاب آزاد او جا زنند که شرح دادم که  برآورد نمایند و فروش نیروی کار کارگر

دار ی آزاد سرمایهی حیاتش امکان دیگری جز این ندارد و ارادهکارگر برای ادامه

 گردد.وابسته به انباشت می

ی مثابهتوان امری عرضی فرض کرد زیرا بهرقابت در سطح پدیداری را نمی

این سطح پدیداری و استقالل آن ی اوضاع و احوال در پیکریافتگی انتزاع از همه

ی روابط تولید و بازتولید ی واقعیت عینی، در عمل دیالکتیک ویژهمثابهبه

کند. سیمای حاضر در رقابت همه چیز وارونه جلوه می»دهد: داری را نشان میسرمایه

شود، در وجودِ محسوس که در سطح دیده میچنان ی مناسبات اقتصادی، آنو آماده

کوشند لذا در تصوراتی که براساس آن، حاملین یا عاملین این مناسبات میخود و 

روابط مذکور را درک کنند، در مقابل سیمای درونی و اصلی آن مناسبات نهانی و 

مفهومی، که با آن انطباق دارد، قرارگرفته است و سخت با آن تفاوت دارد و درواقع 

راند نگری مارکس که استاد از آن سخن می( عمالً روش6«)آید.شمار میی آن بهوارونه

ی ولی بدان توجه نکرده است، در برمال نمودن این دیالکتیک از انتزاع پیکریافته

یابد که افشای آن، راز رقابت، یعنی ایدئولوژی بورژوایی در سطح آزادی، معنا می

اصطالح به دهد تا منشاءکند و در این فرآیند به کارگر آگاهی میرقابت را آشکار می

اش وابسته به این فروش انتخاب آزاد در فروش نیروی کارش را، جایی که زندگی

 شود، درک نماید.می

ی تجاری، دیگر سخنی هم از ویژه در مورد سرمایهی تحقق ارزش، بهدر عرصه

شود ی تولید در میان نیست و خرید و فروش، موضوع اساسی در این عرصه میعرصه

ابت حاکم بر این فضا و بداهت ساطع از آن رسوالن بورژوازی را مجبور و عمالً اصل رق

این سطح حالجی نماید تا تمامی مشکالت برآمده در تولید را اکنون با توجه بهمی

 نمایند.
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گر را واقعی جلوهکند و رقابت آنی بس مهمی که در این سطح بروز مینکته

ریخته و مقدار ی پیشت میان سرمایهسازد، آن است که ثمربخشی سرمایه در نسبمی

ریخته و نه ی پیشظاهر در مقدار سرمایهشود و سودآوری سرمایه بهآن سنجیده می

ای که در این سطح، مزدها دیگر گونهشود، بهفقط در خرید نیروی کار برنما می

د، بلکه شونفرد تولید ارزش اضافی، نه تنها دیده نمیی یگانه منشاء منحصر بهمثابهبه

دار را وادار آیند که سرمایهنظر میدار بهعنوان عامل مزاحم تنزل سود سرمایهبه

نفع اش بهکند برای رهایی از شر این عامل مزاحم در ترکیب ارگانیک سرمایهمی

داری دارد تا بگوید که سرمایهبخش ثابت آن تغییر ایجاد نماید. این امر استاد را وا می

« حال نیروهای تولیدی را رشد داده استاما در عین»نقائص بزرگ  با وجود عیوب و

که چه کسی تاکنون خالف این گفته را ابراز کرده، (، و این39۵جا ص )همان

باشد گذارد این واقعیت میگذاریم. اما آنچه استاد ناگفته باقی میی استاد میعهدهبه

 شود.حاصل می داری به چه قیمتیی سرمایهکه این رشد در جامعه

تر وابسته ساکن در هرچه بیشدار در رشد نیروهای مولده، ابتدا بهکوشش سرمایه

دار است تا از طرفی رقابت میان آنان را شدت بخشد و از کردن کارگران به سرمایه

دار بدانند تا روابط موجود در جامعه شان را مدیون سرمایهطرف دیگر کارگران زندگی

 اجتماع در بودنش ابژه–اش را در رابطه با سوژهابی نمایند. لذا نقشرا جاودانی ارزی

 تولید، روند شدن منطقی و تقلیل چنین با. دهد تقلیل بودن ابژه به تربیش هرچه

کنند که ی نقش او قبول میمثابهدار را بهمایهسر جایگاه خودشان کارگران حال

 (7ی کارگر درک کرد.)یان طبقهتوان چگونگی پیدایش قشر یقه سفیدها را در ممی

پژوهش از داری که مارکس پیش کشید، تنها بهی سرمایهبحث رهایی از سلطه

ی ی تبادل نظر دربارهچنین دربرگیرندهگردد، بلکه همروابط انتزاعی محدود نمی

باید در وجود آورد. بنابراین میطور واقعی بهشود که بایستی بهروابطی در زندگی می

ها در پایداری و تداوم جامعه جامعه تمایزی اصولی قائل گشت میان نقش انساناین 
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سو و جایگاه اجتماعی آنان در جامعه ازسوی دیگر. با بررسی نقش و جایگاه از یک

 ی دموکراسی کارگری نیز پاسخ داد.مسألهطریق، بهتوان از اینافراد در این جامعه می

نقش برخی از افراد را در هستی و پایداری  توانداری میی سرمایهدر جامعه

که نقش برخی از افراد دقیقاً ای مستقل از سلطه و استثمار تصور کرد، در حالیجامعه

یابد. پیش از این در تشریح نقش اقلیتی در تداوم مناسبات سلطه و استثمار معنا می

که این اقلیت  سازند خاطرنشان ساختمکه سود، بهره و رانت زمین را نصیب خود می

علت مناسبات سلطه و استثمار اند اما نقش آنها دقیقاً بهنیز دارای نقشی در جامعه

اند. لذا نقش اجتماعی جامعه تحمیل شدهاند و بهوجود آمدهجاری در این جامعه به

لحاظ سیاسی خودشان را به این اقشار در واقع همان جایگاه اجتماعی آنان است که به

اند و عماًل غیر واقعی هستند. با آشکارنمودن شان جا زدهوان نقش اجتماعیعندروغ به

داران، کارگران به این واقعیت دروغین آگاهی پیدا این توهمِ کارگران نسبت به سرمایه

مثابه موضوعی مستقل از سایر مسائل اجتماعی کنند که تا زمانی سپهر سیاست بهمی

که قصد دموکراسی کند، حال آنمعه را بازسازی میباقی بماند، همواره امر رهبری جا

که برد زندگی اجتماعی است، جاییپیشکارگری تبدیل سیاست از امر رهبری به

موردِ خاص باید کار هر فرد در تعیین قانون و اجرای آن درآید. در اینسیاست می

ر شکل که علم سیاست داین»رسد که گفت: نظر میقدر سخن مانهایم بجا بهچه

گنجد و با کنیم، نمیگونه که ما درک مینوپدیدش در چارچوب فعلی علم، بدان

استنباط کنونی ما از علم تناقض دارد، خطای نکوهیدن سیاست نیست، بلکه باید در 

 (۸«)طور کلی تجدیدنظر کنیم.تلقی خود از علم به

تنها این جایگاه را  ده کارگر، نهعنوان ناندار در جامعه، بهقبولِ جایگاه سرمایه

بستگی میان آنان جای همزند و رقابت بین کارگران را بهجاودانه در نظر او محک می

دارد و دار محسوب میزند، بلکه کارگر سود را سهم قانونی و شرعی سرمایهدامن می

کند و داران جهت پیدا میداری، بلکه علیه اجحافات سرمایهاش نه علیه سرمایهمبارزه
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نهد و اش را از کف میسان بخشی از سوژه بودن تاریخیدداً بار دیگر بدینمج

دهد. قبولِ مالکیت خصوصی دارانه تن میپذیرش مالکیت خصوصی سرمایهبه

نحوی که از داری، حاکم شدن مخلوق است بر کارگر و مخلوق شدن کارگر بهسرمایه

های سائل، ایدئولوژیاین ماگر بهکاهد. حالاش در تاریخ میخالقیت نقش

ناسیونالیستی و دینی و ایدئولوژهایی چون راسیسم را، که کارگر را از آگاهی 

اش گردانند، اضافه نماییم، آنگاه دیگر نمایند تا او را مرید جامعهاش دور میطبقاتی

بورژوازی در این فاصله جهان را »این باور ساده ره بریم که توانیم مانند استاد بهنمی

 ص جاهمان) «کشانده …ای به فاشیسمهای منطقهدو جنگ جهانی خونین و جنگبه

 در هم منافع، تقسیم در را بورژوایی یجامعه واقعیت رویدادهای این بلکه ،(39۵ –

 خصلت از را آنها تواننمی و دهدمی نشان ملی سطح در هم و جهانی سطح

عنوان حادثه و یا اشتباه لپی قالب داری جدا کرد تا سرآخر بهمایهسر گرایانهتوسعه

 کرد.

داری را آسان کرده، در ی سرمایهخوارانهدرواقع یکی از عواملی که خصلت جهان

باشد که اش میآگاهی طبقاتیعمل همانا ابژه شدن هرچه بیشتر کارگر نسبت به

د. شودفاع از ایدئولوژی فاشیستی نیز کشانده میای از موارد بهمتاسفانه در پاره

اش خالصه دیگر سخن مفهوم مبارزه طبقاتی برای مارکس تنها به مفهوم نظامیبه

گردد که با انتزاعات پیکریافته، شود، بلکه شامل مبارزه در تمام سطوحی مینمی

نمایند. اما استاد چون ایدئولوژی بورژوایی را پاسداری و الجرم آگاهی کارگر را سد می

کنه ایدئولوژی از دیدگاه مارکس واقف نیست، در ن بهمدافع آشتی طبقاتی است و چو

ی آیا این روش درهر مسأله»باید علیه مارکس ادعا کند دفاع از آشتی طبقاتی می

را برسرحریف جست و مدام آنهای رویارویی طبقاتی را میکوچک و بزرگ، رگه

ر بنیادگرایی چون هکرد؟ آیا او همکوبید، راه را بر بحث دموکراتیک مسدود نمیمی

 روشن استاد الکن ،(۴۸۸ ص –جا )همان« کردهمواره در ترس از دشمن زندگی نمی
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 مسدود دموکراتیک بحث بر را راه طبقاتی یمبارزه حول در بحث چرا سازدنمی

اش افانکش راه در موانعی داریسرمایه یسلطه که آزادی یدرباره بحث آیا کند؟می

ی طبقاتی، واقعًا راه را بر بحث دموکراتیک سد مبارزهایجاد کرده و اتصال آن به

ی ی طبقاتی، مبارزهمبارزهنماید؟ آیا بحث در رابطه با افزایش مزد و پیوندش بهمی

کند؟ و در همین رابطه مبارزه دموکراتیک کارگران را در افزایش این خواسته سد می

رم در جامعه، بلکه برحسب دموکراتیک کارگران در افزایش مزد را نه بر مقیاس تو

رشد نیروهای مولده خواستارشدن، باید مانعی در مبارزه دموکراتیک آنها را محسوب 

عنوان بازگرداندن بخشی از ارزش کرد؟ اما بحث اساسی در افزایش مزد همواره به

اند، مبارزه را غصب کردهداران آناضافی تولید شده توسط کارگران که سرمایه

دهد که در آگاهی دادن به آنها بایستی مدلل رگران را گسترش میدموکراتیک کا

 شود:

 نخست، مزد درآمد کارگران نیست.

گرفتن مزد شان، آنها را مجبور بهدوم، جداشدن آنان از شرایط مادی و عینی زندگانی

 کرده است .

باید بخشی از مبارزات دموکراتیک و طبقاتی کارگران همگی این مبارزات را می

شان درنظر گرفت تا بتوان این مبارزه را با مبارزه ای احقاق حقوقبر

ی همان مبارزه است، پیوند زد. اما برای استاد شان، که درواقع دنبالهسوسیالیستی

این نوع پیوند زدن میان مبارزه دموکراتیک و سوسیالیستی کارگران که فراتر از افق 

ی کشی شدهدر جهان خط»خورد: می کشی داغ ننگعنوان خطرود بهدید استاد می

دقت ازهم متمایزند. همیشه حق با اوست و دیگران همواره اشتباه چیز بهاو همه

شود که بنویسد که کنند و در نتیجه خطرسازند. همین بینش پارانوئیک سبب میمی

که خودشان از پرولترها علم جدید را جای اینبه« بخوان دگراندیشان»این حضرات 

اند، یعنی علم خودشان کوشند تا علمی را که خودشان یک شبه آفریدهوزند، میبیآم
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 با ارتباط در مارکس هشدارهای استاد(. ۴۸۸ ص –جا )همان« دیگران بیآموزندرا به

 کارگران کهاین و گرددمی عملی خودشان نیروی توسط تنها که کارگر یطبقه آزادی

یکی موجود در جامعه، که حزب آنان در این واقعیت ایدئولوژشان بهگاه شدنآ در

های کند و یا هشدارهای او در مبارزه با بینشزمینه نقش بس بسزایی را ایفاء می

توانند در صفوف آنان تولید اغتشاش نمایند و باید از ورود آنان غیرپرولتری که می

خ اش در انتقاد به مارکس چنین پاسحزب جلوگیری نمود، با لحن همیشگیبه

گونه حزب نهادهای مارکس غیردموکراتیک است. چهبرداشت، لحن و پیش»دهد: می

هایی که روشنفکری درسر دارد کارگری هست تواند تحقیق کند که نظریهکارگری می

تواند کسی را گونه حزب مییا نه؟ از راه کمیسیون تحقیق؟ از راه تفتیش عقاید؟ چه

هایی که حزب تشخیص داده که سنت ها، آداب ومجبور کند که از اندیشه

دهد که این اندیشه هستند، دست بردارد؟ چه کسی تشخیص می« غیرپرولتری»

توان بازتاب عملی آنها را در گونه میپرولتری است و آن اندیشه نیست؟ چه

ی حزب تشخیص داد؟ داور کیست؟ هیأت تحقیق حزب؟ های هر روزهسیاست

قادی مارکس به دموکراسی سبب شد که او تصور اعترهبرحزب؟ کمیته مرکزی؟ بی

جا(. اما استاد روشن )همان« روشنی از دموکراسی کارگری در سر نداشته باشد

دموکراسی حالل تمام سؤاالت مطرح شده از جانب نماید که آیا تنها اعتقاد بهنمی

ای هدهد تا اندیشهدموکراسی، انسان را در موقعیتی قرار میاوست و اعتقاد به

ی جا همانند نظریهپرولتری را از غیرپرولتری تشخیص دهد؟ استاد ادعایش در این

دوگانگی ها است که مورد انتقاد انگلس واقع شد. انگلس در انتقاد بهسیستاگنوستی

طور مجرد امکان وجود ارواح را زیرا درعین حال کسی که به»ی آنها نوشت: نظریه

 توانیممی و دانیممی ما که حد آن تا …کندرا نفی میقبول دارد، در موارد مشخص این

 عمل یحیطه از کهاین محضبه …ندارد وجود حاکمی یا و خالق گیتی برای بدانیم،

 عدم نیست، خودش یخانه که گذاردمی پا مناطقیبه یعنی شود،می خارج خود
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( 9«)نامد.می سیسمرا آگنوستیکند و آنمه میترج یونانی زبانبه را خود آگاهی

کند، اما برای حل این معضل دقیقاً مانند استاد که وجود استثمار را تأیید می

برد؟ استاد پیش از این در طرح چه کسانی پناه مینوع توجیهات، بهاجتماعی، و این

اند و حال با این ادعا، سؤاالتش مدعی شده بود بعضی از نظرات مارکس استبدادی

ی نظرات اورا استبدادی قلمداد دموکراسی، مجموعهکس بهاعتقادی ماریعنی بی

 کند.می

هایی که روشنفکر کند نظریهاما استاد در عجله در ابراز ادعاهایش توجه نمی

تواند اظهار نماید که ابراز نشوند و عینی نگردند، هیچ انسانی نمیدرسر دارد تا زمانی

آن موضع توان راجع بهاز ابرازِ نظر میآن نظرات پرولتری هستند یا خیر. بنابراین پس 

گونه و با کدام معیاری؟ تنها از طریق گرفت که پرولتری هست یا خیر. الکن چه

گذارد که آیا این نظریه، مبارزات ی طبقاتی کارگران میتأثیری که نظریه بر مبارزه

رده است یا جلو بشان یک گام بهی استراتژیکی و یا تاکتیکیآنان را در تحقق خواسته

نظر، نه تفتیش عقاید است و نه کمیسیون تحقیق، بلکه خیر؟ پس معیار تشخیص

تأثیری که آن نظریه بر پراتیک مبارزه طبقاتی گذارده است و روند تکوین خودِ 

دیگر بیان است. بهدهد این تأثیر مثبت و یا منفی بودهواقعیت مشخص، نشان می

داری دو بینش آشتی طبقاتی و مبارزه سرمایهی معیار تشخیص روشنگری در جامعه

اند. درحالی که آشتی هایی استراتژیکیاند. هردو بینش در جامعه، بینشطبقاتی

–روابط فرادستیکند و بهرا پاسداری میطبقاتی همواره تابوهای عمده در این جامعه

رود. اما تواند از این سطح فراتر اتی میطبق یمبارزه بخشد،می تداوم فرودستی

نظر مارکس بورژوازی کوشاست تا اقتصاد سیاسی را به انتقاد از سیاست، و گونه؟ بهچه

ی مبارزه علیه سلطه کاهش دهد تا با این عمل رابطهمبارزه علیه استثمار را به

اش پنهان سازد. انتقاد از وارونگی میان سوژه و محمول را توسط عناصر ایدئولوژیکی

طور کلی در نفی هر انتزاعی که انسان را پاره جزء یدگاه مارکس بهاقتصاد سیاسی از د
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شود. یابد که در کارکرد حزب و در نفی این انتزاعات برجسته مینماید، معنا میمی

نامه است. نامه و اساسی حزب باید گفت حزب دارای مرامدر پاسخ به استاد درباره

کی آن است و هر عضو حزب با قبول ی استراتژیی حزب، روشنگر خواستهنامهمرام

کند. اما برنامه، کارکرد حزب را این استراتژی انجام وظیفه مینامه در خدمت بهمرام

که شرایط تغییر ها تا زمانیدر شرایط مشخص مبارزه طبقاتی و با تعیین تاکتیک

که خود واقعیت مشخص تغییر کند، محض آننماید. بهنکرده باشند، روشن می

روند تکوین خود دهد و بار دیگر با توجه بهی حزبی اعتبارش را از دست میمهبرنا

باید برنامه را از نو و در انطباق با شرایط نوین مبارزه طبقاتی واقعیت مشخص می

گیری دموکراتیک میان افراد حزبی. گونه؟ از طریق رأیتدوین و تصویب کرد. اما چه

معنای درست کارگرفتن برنامه جدید همیشه بهبه باید اذعان نمود که رأی اکثریت در

ناپذیر بودن آن برنامه نیست، ولی دموکراسی سازمانی چنین کارکردی را اجتناب

ی اکثریت را ی طبقاتی است که درستی و نادرستی نظریهسازد و پیشرفت مبارزهمی

ود که هیچ اش که گفته بی قبلینظریهروشن خواهد نمود. لیکن استاد با اتکاء به

ی پندارد، زیرا همهحقیقتی وجود ندارد، کارکرد هر حزبی را از همان آغاز اخته می

شان را توانند برنامهی طبقاتی، میدو راه، یعنی آشتی و یا مبارزهاحزاب تنها از این

شان را هودگیی آن سؤاالت بیجا، مثل داور کیست؟ بیعملی گردانند. بنابراین همه

 ند.کنآشکار می

ی مارکس در کند تا نظریهآشتی طبقاتی او را مجبور می وفاداری استاد به

جایی که نفوذ افکار مخالف در حزب را پارانوئید بخواند. یعنی، همانهشدار دادن به

مدافع منافع ی نظرات غیرپرولتری، حزب را بهمارکس خاطر نشان کرد که غلبه

بعد از آن، تغییر در توزیع درآمد را جانشین  نحوی که حزبکند بهبورژوازی مبدل می

سند داخلی »نویسد مورد خاص مینماید. استاد در اینی تولید میتغییر در شیوه

های های مواضع مارکس و انگلس است. آنان در مورد حزبی با پایهنمایانگر تناقض
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ست، از گرایانه اهای پارلمانی و همسانگیری سیاستاش در پیشوسیع که آینده

زنند در محیطی که دموکراسی روبه رشد است های انقالبی حرف میسنت

(. ۴90 ص جاهمان) «…دهندهای دموکراتیک نشان میروشهای خود را بهناباوری

 آگاهی نه و کارگری وسیع هایپایه با حزب یعنی کمیت، بر تأکید استاد برای

اش، طبقه اتهام زده بود که نظریهشود. فردی که تاکنون به مارکس می عمده کارگران

گونه در مورد حزب، یعنی سیاست سازد، ایناش دور میکارگر را از آگاهی

خیزد. اما نتیجه این دفاع از پارلمان برمیراند و بهگرایی سخن میهمسان

های وسیع کارگری و گرایی چه شد؟ حزب سوسیال دموکرات آلمان با پایههمسان

دهد، را تا سطح یک حادثه تقلیل مینفع جنگ که استاد آنبه اشسیاست پارلمانی

 کشتن داد.خاطر منافع بورژوازی بهها کارگر را بهرأی داد و میلیون

گذارد، از گری کارگران از بورژوازی صحه میالکن استاد که در دفاع از همسان

وسیال گرایی که بخشی از اصول اساسی سقول والتر بنیامین در تقبیح همسان

ها پیش هشدار داده بود، نقل حزب سالدموکراسی شده بود و مارکس در این رابطه به

ی کارگر آلمان بیش از این برداشت، نقش نداشت چیز در شکست طبقههیچ»کند: می

 گفته که انگلس به و ،(۵۸3 ص –جا )همان« رودکه دارد همراه با جریان پیش می

های میانی جامعه، ش برود، تا پایان این سده، الیهاگراوضاع به همین شکل پی»بود 

 ایراد ،(۵۸۴ ص –جا )همان« بورژوازی و دهقانان کوچک راجذب خواهیم کردخرده

 شده بیان او هاینوشته متن در گریهمسان شکل بدترین»: نویسدمی و گیردمی

راه افتند، زی بهی بورژواکارگران دنبال برنامه کهزمانی استاد برای(. جاهمان) «بود

های گری خوش خیم است، اما اگر آنان از منافع خودشان حرکت و گروههمسان

گری را باید بد خیم ارزیابی شان متقاعد کنند، چنین همسانراستیِ برنامهمیانی را به

کردند: های میانی همواره گوشزد مینمود. اما مارکس و انگلس در ارتباط با الیه

بورژوا چنین است: همکاری با های خردهقالبی کارگران با دموکراترابطه جریان ان»
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خواهند سرنگونش کنند، و مخالفت با آنان، ها، علیه جناحی که میاین دموکرات

( و در همان مقاله ۱0«)هرآینه که بخواهند موقعیت خویش را مستحکم نمایند.

خواهند هرچه زودتر بورژواهای دموکرات میکه خردهدر حالی»دهد مارکس شرح می

دست آورند، این خواست گفته را بهبه انقالب خاتمه دهند و حداکثر اهداف پیش

ی ما است که تا هنگامی که تمام طبقات کم و بیش متملک از مواضع وظیفه

اند، تا هنگامی که پرولتاریا قدرت دولتی را تصاحب نکرده شان رانده نشدهحاکمیت

 –پیوستگی پرولتاریا تا به آن حد پیشرفت نکرده است که است و تا هنگامی که بهم 

 این کارگران بین رقابت –دنیا یعمده کشورهای تمام در بلکه کشور، یک در تنها نه

 کارگران دست در را کلیدی یمولده نیروهای کمدست و ببرد بین از را کشورها

ظرات، نه تنها مارکس در این ن( بنا به۱۱«)گیری کنیم.پی را انقالب این کند، متمرکز

های همکاری بر دهد که زمینهطور شفافی نشان مینفی همسانی سخن رانده، بلکه به

شود و تاریخ بارها در همین دو قرن کدام موازین اصولی باید استوار باشند. دیده می

، شان آگاهی نیابند، اوالمنافع طبقاتیتجربه ثابت کرده است، اگر کارگران بهگذشته به

دلیل پذیرش ماند، دوما، بهشان در سطح تغییر در مقدار توزیع درآمد باقی میمبارزات

شان شوند که در مواقع ضروری از نیرویداران میآشتی طبقاتی، تابع منافع سرمایه

تر آنان را از شود. لذا قبول چنین نظراتی هرچه پرتوانبرعلیه خودشان استفاده می

 سازد.دور می شانسوژه بودنِ تاریخی

گونه در مفهوم برابری پی برد که چهتوان بهبا استناد به مفهوم آزادی می

ی توان برابری را میان افراد در جامعهآزادی میهای مربوط بهچارجوب محدودیت

نظر مارکس نابرابری در سطح اقتصادی تأثیراتش را بر سطح مدنی تضمین کرد. به

ها در دموکراسی بورژوایی دربرابر قانون برابرند، نسانگذارد. هرچند که اسیاسی می

که ثروت نظر از اینیابد، صرفولی نابرابری اقتصادی که در نابرابری ثروت تجلی می

آورد، مثاًل آموزش و تری را برای صاحب آن فراهم میتر، خدمات بهتر و بیشبیش



 369                                                                        یگی/ م. بیدموکراس یدرباره

 

 
 

دنبال دارد. در سطح را نیز به بهداشت بهتر، عالوه بر آنها برای انسان پرستیز اجتماعی

تر با در اختیار گرفتن وسائل ارتباط تر و وسیعتواند بیشسیاسی فرد متمول می

تر نظراتش را اشاعه دهد و بدین ترتیب در جمعی برای خودش تبلیغات نماید، بیش

رو نابرابری اقتصادی، در سطح تری را نصیب خود نماید. از اینانتخابات آرای بیش

مارکس »گوید: شود. استاد میکارگرفتن وسائل کشانده میها در بهسی به نابرابریسیا

معنای آزادی نیست. این سرآغاز گفت برابری صوری شهروندی دربرابر قانون بهمی

شود: رابطه )یا های نظری دوران مدرن محسوب میترین معضلیکی از پیچیده

 «من» معضل همانند ادعا این(. ۵۱7 ص – جا)همان« ی میان( آزادی و برابریموازنه

 کنهبه طرفی از که است استاد خود معضل بلکه نیست، مدرن یجامعه معضل

 دموکراسی مدافعان دیگر، طرف از است،نبرده پی مدرن یجامعهبه مارکس انتقادات

ی مهعنوان الزدفاع از آن بهری بهنابراب این توجیه در تاکنون اوان همان از بورژوایی

چند نمونه در اینجا اکتفا اند که من بههای گوناگون پرداختهشیوهدموکراسی به

 کنم.می

 ها در زندگی مردم خواند.را کاستن از مصیبت ی حاکمیتاستورات میل، وظیفه 

 را جبرانی که عقالنیت باید پرداخت کند، ارزیابی کرد.ماکس وبر، نابرابری 

 پریشی را نتیجه نابرابری ارزیابی کرد که رواننژندی و فروید، پیدایش روان

 توان آنها را درمان نمود.یاری روانشناسی میبه

 کند.را شر ضروری نامید که این نابرابری را پاسداری میکارل پوپر، حاکمیت 

 مثابه دفاع از حقوق فردی ها را بهداری، این نابرابریتمامی این مدافعان سرمایه

 ه کردند.و استقالل فرد توجی

ها در یکی دیگر از مؤلفهتوان اکنون بهمفاهیم آزادی و برابری میبا توجه به 

عنوان عدم تهدید فرد دموکراسی بورژوایی، یعنی امنیت، پرداخت. اگرامنیت را به

گونه امنیتی توسط دیگران تعریف نماییم، کارگران در این دموکراسی دارای هیچه
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روهای مولد و زائد گشتن کار برخی از آنان، نخست، باشند، زیرا با رشد نینمی

کند. دوم، کار آنها که تا پیش از خارج پرتاب میدار آنها را از محیط کار بهسرمایه

توانست کار مرکب محسوب شود، حال به کار ساده تقلیل کارگرفتن ماشین میبه

کار شدن، و تقلیل شود که کارگران از دو جهت، یعنی بییابد. بنابراین دیده میمی

تواند عاملی یافتن کارشان تا سطح کار ساده، امنیتی ندارند که این خود بار دیگر می

 در ابژه شدن کارگران شاغل گردد.

در همین مورد اگر عدالت اجتماعی، یعنی هدِف مقاصِد دیگران واقع نشدن، را  

مجبور بفروش  که کارگرنیز عنصری در این دموکراسی درنظر گیریم، آنگاه همین

گر این حقیقت است که در این شود، خود بیاننیروی کارش شده و استثمار می

 شود.رابطه، عدالت اجتماعی ندیده گرفته می

 یدارهیسرما یقدرت واشکال آن در جامعه

بحث اساسی راجع به دموکراسی بورژایی، در ارتباط با قدرت و اعمال آن در 

ی قدرت باشد. پیش از این، از سلطهاش، میدئولوژیکیشکل علنی و غیرعلنی، یعنی ای

کارکرد قدرت علنی خواهم پرداخت و نشان ایدئولوژیکی سخن راندم و اکنون به

خواهم داد که قدرت علنی اطاعت از قوانین را از افراد خواستار است و هر فردی را که 

کند. در این زات میچنین اطاعتی، دانسته و یا ندانسته، خدشه وارد نماید، مجابه

که قوانین قابل تغییراند و حق رأی افراد، تغییر جوامع برخالف جوامع استبدادی با آن

سازد، الکن چه قبل و چه بعد از تصویب قوانین، اوال، در قوانین را نیز ممکن می

شوند، دوما، با وجه حق تغییر در تابوهای اجتماعی را برای افراد قائل نمیقوانین بهیچ

تصویب قوانین جدید اطاعت از آنها، یعنی اعمال قدرت علنی، نیز همراه با آنها 

 شود.تصویب می
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های خونی، قومی، ی وابستگیداری از سویی فرد را از همهی سرمایهجامعه

ی فردی آزاد دربرابر دیگران قرار داد. مثابهخویشی، اخالقی گذشته جدا کرد و او را به

ی شرایط مادی و عینی معنای جداشدن فرد از همهند جدایی بهلیکن عمالً این فرآی

اش و تثبیت و استقرار این شرایط در قطب مقابل، یعنی سرمایه همراه بود. زندگانی

ای پدید آمدند که بیانگر سان در این جامعه مفاهیم نوین با کارکردهای ویژهبدین

عنوان ر، مفهوم هومانیسم، بهی مدرن گردیدند. برای اولین بار در تاریخ بشجامعه

دنبال آن فرد در مرکز تحوالت اجتماعی قرار گرفت، اما اصالت بشر، معنا یافت و به

که تحولش در جهت جای آنعلت همان دو فرآیند انتزاعی آمده درباال، فرد بهبه

خاطر او در رابطه با خود و دیگران منفک نشود، به« منِ»فردیت انکشاف یابد و 

یابد و فردگرایی او انفکاک می« منِ»لوژی شدن سپهرهای سیاسی و اقتصادی، ایدئو

داری و تحول آن ی سرمایهزمان با پیدایش جامعهشود. همجانشین فردیت می

داران و کارگران، لیبرالیسم، به دو طبقه اصلی سرمایهلحاظ طبقات اجتماعی بهبه

با یکدیگر و سایر قشرهای موجود در  دو طبقهی بین اینمفهوم آزادی تجارت مراوده

شد بایست قوانینی تصویب میجامعه را رقم زد. بنابراین برای تداوم آزادی تجارت می

هم چیزی نبود جز قبول سکوالریسم، به معنای نمود و آنکه این تداوم را تضمین می

ناسبات ی معرفی نمودن قوانین و تقویت آنها در جدایی هرچه بیشتر انسان از کلیه

خاطر قدرت مالی و نفوذ کالم داری از جمله قیودات و قدرت دینی، بهماقبل سرمایه

عقب باز توانست در کار تجارت آزاد خلل وارد نماید و جامعه را بهکلیسا که می

گرداند. لذا انسان را مجبور کرد تا الئیسیسم، یعنی جدایی دین از دولت، را سرمشق 

آوردهایش و ممانعت این قدرت علنی برای محافظت از دستحاکمیت خود سازد. بنابر

داری با شدت تمام، علیه نیروهایی به چالش های پیشآسرمایهاز برگشت به وابستگی

آوردها را مورد سؤال قرار دهند. مثاًل از مالکیت خیزد که قصد دارند این دستبرمی

کند و یا با قدرت تام در را مجازات میخصوصی با تمام قوا دفاع و متجاوزین به آن
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را امر شخصی شود تا آنتمام سطوح اجتماعی خواستار جدایی دین از دولت می

سازد. اش را در جامعه جاودان و متجلی میقلمداد گرداند و با این اقدامات ایدئولوژی

های های سیاسی تا زمانی مشروعیت دارند که چارچوب ایدئولوژیلذا تمامی آزادی

ی اجتماعی ده در جامعه را دچار اغتشاس نگردانند. چنین دیدگاهی سوژهتعیین کنن

شناسد و تغییرات در جامعه توسط رسمیت میی شناسا و مفسر، بهمثابهرا تنها به

ی باز رو جامعهپذیرد. بدیناین چارچوب میسوژه را، تنها با احترام گذاردن سوژه به

مفاهیم ایدئولوژیکی در این جامعه توجه به که خود در اصل نوعی ایدئولوژی است، با

نهد. آزادی سیاسی اش را که چیزی فراتررفتن از آنها نیست، از دست میمعنای واقعی

ی های اقتصادی است جایی که مالکیت خصوصی در جامعهاز طرفی متضمن نابرابری

 یبخشد تا قادر شود نقش سوژهمدرن حاکم شدن مخلوق بر خالق را تدوام می

را از دو جنبه االمکان ثانوی سازد، یعنی یک وارونگی واقعی، که آناجتماعی را حتی

 مورد پژوهش قرار می دهم.

از ناطق بودن، انسان را استنتاج « انسان حیوان ناطق است»ی ذیل اگر از جمله

باشد، زیرا جای ایم در عمل وارونه میای که در این جمله برقرار نمودهنماییم، رابطه

جامعه اعمال کنیم، ناخودآگاه نقش را بهایم و اگر آنمدرک و محمول را عوض کرده

عنوان خالق، انسان را تا مرز مخلوق، مفسر و شناسا تقلیل داده و عمالً نقش انسان به

نماییم و با یک وارونگی واقعی با کارکردهای تغییردهنده و اندیشنده را ثانوی می

داری و در آشکارکردن راز این ی سرمایهساساً در جامعهشویم. ااش روبرو میویژه

کردش نسبت به وارونگی و نقد آن است که فلسفه با کارکرد خاص و در تمایز با عمل

ی اندیشنده ای در خدمت سوژهگیرد تا چون وسیلهخود میگذشته، محتوای نوینی به

د که در پس قانون ارزش، طور که درقبل شرح دادم، قادر سازدرآید تا سوژه را، همان

ترتیب کار، وسائل تولید، اند، بهسرمایه، مزد و سود که خود را جای فاعل جا زده

وسائل معاش و کاراضافی را درک نماید تا بتواند بر این وارونگی غلبه کند. همین 
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ی مدنی بکار بندد تا بتواند راهکار را سوژه باید در تفهیم سیر جدایی دولت از جامعه

 داری ما با دو وارونگی در دو سطح روبروئیم؛ی سرمایهاین تضاد فائق آید. در جامعهبر

اول در سطح اقتصادی و دوم در سطح سیاسی. در سطح اقتصادی قانون ارزش  

شود، خود باعث تولید دو نوع وارونگی واقعی در جامعه ی واقعیت کار میکه پوشاننده

 گردد:می

 .محمول و سوژه یرابطه وارونگی یعنی ن،انسا بر کاال حکومت – ۱» 

 (.۱۲« )وارونگی واقعیت یعنی مصرفی، ارزش بر ایمبادله ارزش حکومت – ۲

ی مدنی و دولت است که در این وارونگی، در سطح سیاسی، وارونگی بین جامعه 

نفی اش بهکه کارکرد سیاسیجای آنکه دولت خود مخلوق انسان است و بهبا آن

حافظ علت ایدئولوژی شدنش، خود بهفرودستی کشیده شود، بهـرادستیمناسبات ف

اش مناسبات گونه که قانون ارزش و سلطهشود، بنابراین هماناین مناسبات مبدل می

کند داری مرتبا تولید و بازتولید میی سرمایهداران و کارگران را در جامعهبین سرمایه

 فرودستی –ید، سپهر سیاسی هم مناسبات فرادستینماو این مناسبات را جاودانی می

کند، و چون حکومت سرمایه را بر انسان می تضمین را اقتصادی نابرابری الجرم و

بخشد، پس ضرورت دولت در تداوم حکومت بایستی قادر شود حکومت تداوم می

بری مضمون شعار برادولت بر جامعه را نیز تضمین نماید. بنابراین هرگونه آگاهی به

دارانه و ناچارا سیاسی که روشن گرداند این شعار حافظ مالکیت خصوصی سرمایه

عنوان نابرابری اقتصادی است، خود راز شعار برابری سیاسی را که حال مضمون آن به

ی آگاه قرار را فورا مورد نقد سوژهحکومت دولت بر جامعه برمال شده است، آن

پردازی مفسران ی تفکر و یا خیالند و ساختهادو وارونگی که واقعیدهد. اینمی

اند، برای مفسران اقتصادی و بورژوایی نیست و در عمل حاصل فرآیند تولید مادی

شوند و چون اقتصاد سیاسی مالکیت را مقدس و صورت واقعی ظاهر میسیاسی به

آنها نفی  دهد در نظرطور واقعی دربرابر آنان قرار میرا بهکند و آنواقعی برآورد می
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یابد و با ی نفی قاموس بشری، یعنی فطرت انسانی، معنا میمثابهمالکیت خصوصی به

دفاع از ی مشروع و نامشروع بهاش و با هرگونه وسیلهقدرت علنی، یعنی دیکتاتوری

کند. اما ضرورت نفی این تضاد از دیدگاه مارکس بازپس گرفتن آن مبادرت می

یابد که با تدقیق مضمون انقالب و تماعی معنا میطبیعت بشری توسط انقالب اج

 کنم.ام را نسبت به آنها روشن مینقش قدرت علنی درآن، موضع

 انقالب یمسأله

بی شک خشونت در سرشت انقالب نهفته است و هیچ »کند استاد ادعا می

های سریع و سرکوب خونین های صحرایی، اعدامانقالبی نتوانسته از دادگاه

شک ی بیگرایی را با واژه(، و این مطلق673 -جا ص)همان« بگریزد« هابیضدانقال»

ی مطلق استاد پیروی ها از این اندیشهکه آیا در آینده انقالبنماید. اینتأیید نیز می

شود، ها میی تاریخ انقالبتجربهتوان بدان پاسخ داد، الکن آنچه مربوط بهکنند، نمی

 ۱9۱9نقالب بورژوایی در سوئیس و انقالب پرولتری سال خالف ادعای استاد است. ا

آمیز و بدون سرکوب خونین در مجارستان هردو برخالف ادعای استاد مسالمت

شان لغو ها بعد از گرفتن قدرت اولین اقدامعملی شد. ساندنیست« هاضدانقالبی»

با  ابطهحکم اعدام بود. استاد که مدعی بود هیچ حقیقتی وجود ندارد حداقل در ر

نماید و همین انقالب، ما را با یک حقیقت جزمی و تأکید شده از جانب خود روبرو می

منش جنگ »شود: برد وقتی مدعی میگرایی را در مورد جنگ نیز بکار میجزم

 و خواهانهآزادی جنگ بین تمایزی عمالً و ،(67۱ ص –جا )همان« طلبانه استتوسعه

 استعمار علیه آمریکا بخشآزادی جنگ باید بینش این با .شودنمی قائل طلبانهتوسعه

یتنام علیه امپریالیسم فرانسه و آمریکا را نیز و جنگ یا و انگلیس و فرانسه

 طلبانه برآورد کرد.توسعه
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اش این بار نیز سرشت انقالب را های همیشگیاما استاد بار دیگر در ندانم کاری

آمیز بکار برد، آمیز و یا غیرمسالمتطور مسالمتتواند بههایی که انقالب میبا روش

هرانقالب واقعی، انقالب اجتماعی »نویسد: انگارد. استاد از قول انگلس مییکسان می

دهد تا جامعه را آن امکان میرساند و بهای را به قدرت میی تازهاست، چرا که طبقه

 من از تأکید – 679 ص –جا )همان« خود بازسازی کند دلخواهبراساس تصور 

ند تا بتواند کمی وارد انگلس قول نقل در تحریفبه را «دلخواه» لغت استاد(. است

خواهش را از آن استنتاج کند. استاد مدعی بود که ما حقیقت را براساس ی دلنتیجه

« دلخواه»نمودن لغت سازیم و حال با تحریف در نظر انگلس و اضافهتصور خودمان می

اش القاء نماید که انگلس هم، چنین نظری داشت، یعنی د به خوانندهدر آن قصد دار

ی دلخواه را از واگویه سازیم. حال اگر واژهدلخواه میبراساس تصورمان، حقیقت را به

آمیز تواند مسالمتانگلس حذف نماییم، مالحظه خواهیم کرد که انقالب پرولتری می

ازگشت ارتجاع، دولت پرولتری را مجبور هم باشد اما تداوم انقالب و جلوگیری از ب

خشونت کرد، آماده سازد تا بتواند کند تا خود را برای مبارزه با ارتجاع، اگر اقدام بهمی

ی دولت کارگری نسبت به زور سخن دیگر رابطهآوردهایش دفاع نماید. بهاز دست

الغای مالکیت مورد سؤال شد آیا علنی باید شفاف باشد. زمانی که از انگلس در این

چه خوب بود »آمیز ممکن خواهد بود، چنین پاسخ داد: طریق مسالمتخصوصی به

ها صورت بدون تردید کمونیستتوانست انجام گیرد، در ایناگر چنین امری می

دانند خوبی میها بهورزیدند. کمونیستبودند که با آن مخالفت میآخرین کسانی می

دانند بخش است. آنها بخوبی میثمر، بلکه حتی زیانبیای نه تنها که هرگونه توطئه

ی ی تصمیم و تمایل کسی، بلکه در هر جا و هر زمان نتیجهکه انقالب نه نتیجه

باشد. ضروری شرایطی است که کاماًل مستقل از اراده و رهبری احزاب و طبقات می

رهای متمدن، از رشد اند که تقریبا در تمام کشواین امر نیز واقفها بهولی کمونیست

طریق با تمام نیرو شرایط شود و دشمنانِ کمونیسم از اینپرولتاریا جلوگیری می
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ی پرولترها دفاع ها که امروز در گفتار از مسألهسازند. ما کمونیستانقالب را فراهم می

شود، سوی انقالب رانده میکنیم، هنگامی که پرولتاریای تحت ستم بدین نحو بهمی

سان انگلس سیاست پرولتاریا و ( بدین۱3«)ل نیز از آن دفاع خواهیم کرد.در عم

قدرت علنی روشن نمود. چون استاد تمایزی میان سرشت اش را نسبت بهموضع

که با نظرات انگلس و مارکس های آن قائل نیست، پس از آنانقالب اجتماعی و شیوه

ی همان روش فروتنانهشود بهمسالمت آمیزبودن انقالب اجتماعی روبرو مینسبت به

ها همان ی این جملهآیا نویسنده»نویسد: گیری از مارکس میشان در مچهمیشگی

 است؟ نشده دگرگون مارکس انقالب ینظریه آیا …کارل مارکس انقالبی است؟

 ص جاهمان) «نشود منجر انقالببه تواندمی سوسیالیسم گریزناپذیر تکامل گونهچه

 نظر از که رسدمی نظربه»: نویسدمی و گیردمی نتیجه مارکس انبج از و ،(۵۸۲

 نهادهای و هاسنت کمبود نظامی،–جود دستگاه بوروکراتیکو خوردهسال مارکس

 گریزناپذیر رویداد برای دالیل ترینمهم جمله از قانونی، و دموکراتیک آداب مدنی،

 انقالب ضرورت تواندمی اتیکدموکر نهادهای و دولت وجود برعکس، و هستند، انقالب

 (.۵۸3ص – جاهمان) «کند حذف را

اش نسبت به مارکس که گویا او تکامل سوسیالیسم را نظر از ادعای دروغینصرف

گریزناپذیر خوانده بود که پیش از این مشروحا بدان پاسخ دادم، استاد توجه ننموده 

ی مولده و مناسبات تولید که از دیدگاه مارکس ضرورت انقالب را تضاد میان نیروها

کند و نه وجود نهادهای دموکراتیک و یا ضد دموکراتیک، زیرا طبق نظر او تعیین می

را توان آنهای بورِژوایی میی باید قدرت را بدست گیرد که در انقالبای تازهطبقه

سیدند قدرت ری تازه، بهی طبقهمثابهثابت کرد. در انقالب کبیر فرانسه، بورژواها، به

ی ی ضد انقالب، ضرورت بکارگیری قهر از جانب طبقهعلت مقاومت مسلحانهاما، به

ی دموکراتیک چندان که نهادهاکه در سوئیس، با آنناپذیر شد. حال آنتازه اجتناب

های گیری هم نداشتند، چنین ضرورتی بوجود نیامد. اما تمام انقالبرشد چشم
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اعمال قهر آوردهایشان مجبور بهضرورت حفظ دستبورژوازی برای تحکیم انقالب و 

دربرابر ضدانقالب بودند. انقالب کارگری را نیز همان تضاد میان نیروهای مولده و 

پای نفی تمام انتزاعاتی برود که ی تازه باید بهکند و طبقهمناسبات تولید تعیین می

قدرت و یا بعد از آن،  باشند، الکن چه در زمان بدست گرفتنبرد انقالب میمانع پیش

که مهم های دموکراتیک، با آنکارگرفتن اعمال قهر را باز هم نهادیضرورت به

 ای که ضدانقالب بکار می بندد.کنند، بلکه شیوهباشند، تعیین نمیمی

های واسط میان مردم و نهادها در هر دموکراسی، قدرت شرح دادم یکی از مؤلفه

داری در سطح سیاسی، اما نه اقتصادی، در انحصار مایهای است که در جوامع سرعلنی

دولت است. روشن کردن سرشت و کارکرد قدرت علنی در بحث سیاسی از اهمیت 

تواند در شکل شود. شرح دادم که قدرت علنی میبس بسزایی برخوردار می

ی مدنی را بالکل تابع خود نماید. این استبدادی، مانع آزادی سیاسی شود و جامعه

شود، که مشروعیت ندارد، خودش دلیل مشروعیتی برای خود میخاطر آنقدرت به

گردد، بلکه با هر سازی مردم میهمانند خدا. بنابراین خودش نه تنها مانعی در آگاه

گرای سایر نماید. در استبداد قدرت علنی تعیینشدت مقابله میسؤال در این زمینه به

و کراتوس بوده، لذا برخالف دیکتاتوری بورژوایی،  ی میان دموسها در رابطهمؤلفه

کند انسان را تجویز میی خشن برخورد بهباشد. استبداد شیوهذاتاً مخالف آزادی می

ای در برآورد ساختن اهداف مستبد، کاهش تا مقام انسان برای مستبد، تا سطح وسیله

 (۱۴یابد.)

ی یکی از مثابهقدرتی به که چنینشکل دیگر قدرت علنی دیکتاتوری است جایی

داری، حداقل ها، هرچند مهم، در جامعه سرمایههای موجود در میان دیگر مؤلفهمؤلفه

های دیگر میان دموس و کراتوس عنوان رابطی در بین رابطههای عادی، بهدر دوران

قوانین را مجازات خواهد کرد. کند. در هردو حالت قدرت علنی، متجاوزین بهعمل می

که فردی سهواً و یا عمداً خالفی مرتکب شود، تفاوتی در سرشت مجازات ایجاد نای
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گذاری و کارکرد آنها است که در استبداد، عالوه بر نماید، تنها تفاوت در قانوننمی

شان، قوانین فعال مایشاء و غیرقابل تغییرند و اگر تغییری در آنها ایدئولوژی بودن

ی نیروی استبدادی این تغییر ان مردم، بلکه به خواستهایجاد گردد، نه توسط نمایندگ

لحاظ شکل، تفاوت لحاظ محتوا و هم بهشود. بنابراین هم بهدر جامعه عملی می

 دو نوع قدرت علنی موجود است.اصولی میان این

 ایپرولتار یکتاتورید یدرباره

نویسد که می« دیکتاتوری پرولتاریا»ی مارکس راجع به نظریهاستاد در انتقاد به

اده کرده استف طبقاتی حکومت از …صراحتهای خود بهدر بسیاری از نوشته»مارکس 

)که معنای « دیکتاتوری را»ی بود و هیچ نیازی نداشت که اصطالح روشن و جا افتاده

کار برد. مارکس ازاین لفظ سود داد( بهمستقیم و صریح استبداد و جباریت را می

« حکومت، یعنی استبداد سیاسی یک طبقه مورد نظر او بود جست زیرا دقیقاً شکل

کار برده، ندارد اری به مضمون مفاهیمی که مارکس بهک استاد(. ۴۱۱ ص –جا )همان

ات مارکس را با قراردادن آنها روی تخت خواب اش نظرو با مفاهیم از پیش ساخته

تواند سنجد. اگر مفاهیم مارکس را استاد پسند کرد، آنگاه چون نمیاش میپروکرستی

 گرایانهمحتوای آن مفاهیم را انکار نماید، با لحنی تمسخرآمیز این مفاهیم را ساده

اند، و کار بردهرکس بهتراز ماشود که دیگران این مفاهیم را شفافنامد و مدعی میمی

اش خوانایی اگر مفاهیم برای او قابل درک نباشند و یا با احساسات انسان دوستانه

نداشته باشند، با مفاهیم آشنا برای خودش به چالش با مفاهیم مارکس خیز 

دهد چرا باید معنای دیکتاتوری، همانند استبداد و جباریت دارد. استاد شرح نمیبرمی

ی تألیفی خودشان، این واژه چنین نامههای رایج از جمله واژهنامهر واژهباشد؟ چون د

معنا شده است. آیا بایستی این معنا را مطلق محسوب کرد؟ فرض براین ادعا که 

این واژه محتوای نوینی نداد؟ معنای دیکتاتوری، جباریت باشد، آیا مارکس به
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ابرابری اقتصادی را پاسداری داری سپهر سیاست، نی سرمایهکه در جامعههمین

نماید و مارکس وظیفه کند و جدایی میان اقتصاد و سیاست را تضمین میمی

کند و با شرکت دادن این جدایی برآورد میدموکراسی پرولتاریا را در پایان دادن به

اش گذار و مجری قانون این دموکراسی را تداوم و با قدرت علنیعنوان قانونمردم به

معنای تعریفی جدید از این نوع قدرت علنی شود، خود بهارتجاع را مانع میبرگشت 

ی قدرت علنی و کارکردش در نیست؟ اما استاد از همان بدو ادعاهایش درباره

را مسکوت کند و مضمون قدرت علنی و دفاع از آنداری سکوت میی سرمایهجامعه

آن قدرت علنی معنا ندارد، جا ی حکومت طبقاتی را که گویا در گذارد تا واژهمی

داری در حفظ حقوق دموکراتیک و دهد چرا دولت سرمایهبیاندازد. استاد پاسخ نمی

کارگرفتن زور علنی است. به گیری از بازگشت جامعه به گذشته، مجبور بهپیش

که دوسوم مردم، شود و با آنعنوان مثال در آلمان که حقوق دموکراتیک رعایت میبه

شدت اند، لیکن قدرت علنی از جدایی دین و دولت بهو پیرو دین مسیحیمذهبی 

شود. قدرت کند و مانع برگشت اصول مذهبی در تدوین قوانین عرفی میدفاع می

کند، علنی در این جامعه از حقوق دموکراتیک، چون آزادی بیان و مطبوعات دفاع می

 ها بود.ی مانع این نوع آزادیکه در این جامعه در دوران هیتلر قدرت علندر حالی

داری ی سرمایهقدرت علنی موجود در هر جامعهاستاد با سکوت نسبت به

باور به »تواند به نفی دیکتاتوری پرولتاریا بپردازد تا مدعی شود دموکراتیک، می

ضرورت سرکوب خشن دشمن طبقاتی است. در دل این دیکتاتوری پرولتاریا، باور به

همین دلیل مارکس حتی حقوق اقلیت نهفته است. شاید بهی بهاعتقادمفهوم بی

ی بورژوایی پس از پیروزی طبقهضرورت وجود احزاب بورژوایی و خردهای هم بهاشاره

کرد. شاید حتی یادآوری این نکته در حضورش اورا خشمگین کارگر احساس نمی

 اصطالحبه از را او که استاد داوریپیش از نظرصرف(. 769 ص –جا )همان« کردمی

 نسبت جز چیزی زنی،گمانه این در استاد قصد کند،می مبدل ساحر به مارکس منتقد
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 روشن استاد شایدها، این هردوی در. نیست مارکس به غیردموکراتیک صفات دادن

حتی »برد که میاین ادعای عجیب وغریب پیکدام منطقی بها تکیه بهب سازدنمی

؟ گرفتاری استاد عمالً در دخیل «کردارکس را خشمگین مییادآوری این نکته م

سازند حتی مقوالت عام انتزاعی است که الجرم او را مجبور میاش بهبستن

لحاظ تاریخی، آوردهای بورژوازی در نقض حقوق اقلیت را نادیده انگارد. بهدست

ق اقلیتی را داری را منع کرد و با این عمل حقوبورژوازی پس از تسخیر قدرت، سرف

بردند، پایمال نمود و با چنین راهکاری یکی از موانع انکشاف که از آن استفاده می

داری، قانون، داری را با منع آن، از سر راهش برداشت. در جوامع کنونِی سرمایهسرمایه

گیرد و اگر بر از کار کودکان را ندیده میکار کودکان را ممنوع و لذا حقوق اقلیت بهره

ی نقدی و حتی زندان او را تأدیب چنین عملی متشبث شود با جریمهداری، بهیهسرما

های فاشیستی را ممنوع و مانع تبلیغ و ای از موارد قانون، سازماننماید. در پارهمی

شود. یا چون قانونِ تحصیل، تا سن معینی اجباری است، ترویج نظرات آنان می

ها از آنان عمل ، حتی تا مرز جدا کردن بچهوالدینی که خالف این قانون عمل کنند

زور آنها را به کالس درس کند و کودکانی که سر کالس درس حاضر نشوند، بهمی

گیرد. قانون حتی در مواردی مورد قانون، حقوق فرد را ندیده میآورند و در اینمی

که اکثریت کند مثاًل با جدایی دین از دولت، با آنحقوق اکثریت را نیز رعایت نمی

توانند مذهبی باشند، مانند آمریکا، از تشکیل دولت مذهبی جلوگیری مردم می

اش تحقق قدرت علنیی این مقررات را با تکیه بهکند. دولت بورژوایی کلیهمی

 بخشد.می

اعتقاد ماند؟ در آن بیپس باید پرسید حقوق اقلیت چیست که گاه باید نسبت به

راهنمای ما در « منطق ویژه هر موضوع ویژه»ی مارکسی مورد بار دیگر نظریهاین

هم با توجه شود آنتعیین مضمون حقوق اقلیت در رابطه با دموکراسی کارگری می

ی ناکفایی تئوریک دفاع علمی از همه»ی زیبای گی دوبور که متذکر شد گفتهبه
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ن نکته آشکار لحاظ محتوا، در ایلحاظ شکل ارائه و چه بهانقالب پرولتری، چه به

 (.۱۵« )کندشود که از موضع کسب انقالبِی قدرت، پرولتاریا و بورژوازی را یکی میمی

داری، قانون ارزش و جدایی سپهر ی سرمایهدو انتزاع موجود در جامعه با توجه به

دیگر و تقابل دو شکل ها از همی مدنی و در نتیجه جدایی انسانسیاست از جامعه

اند که تحت این دو انتزاعهر فرد، که خود برآیند وجود واقعی اینگوناگون من در 

شود. وظیفه دموکراسی صوری انتزاعات ایدئولوژی شده، منافع اقلیت پاسداری می

نظر این انتزاعات است. تکلیف دموکراسی کارگری بهبورژوایی تداوم بخشیدن به

جای دموکراسی ادی بهمارکس جانشین نمودن دموکراسی حقیقی و یا دموکراسی آز

صوری است، جایی که وحدت عمل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر فرد ممکن 

ی ای انسان موجودی انسانی است و نه همانند جامعهگردد. در چنین دموکراسی

خاطر وحدت داری، موجودی قانونی که در آن انسانیتِ انسان، نه بهسرمایه

اش علت برابریشود، بلکه بهاش رقم زده میکارکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

است. دقیقاً نفی این انتزاعات، وظیفه دموکراتیک در مقابل قانونِ پذیرفته شده

عهده اش بهدموکراسی کارگری است و جلوگیری از بازگشت انتزاعات را دیکتاتوری

امری که گونه؟ از طریق شرکت مردم در تدوین قانون و اجرای آن، گیرد. اما چهمی

گذاری بورژوایی بر مخیله مردم، این توهم را ی قانونعلت سیطرهطبق نظر مارکس به

نماید آن نیستند. ولی روشن نمیزند که مردم قادر بهوجود آورده و بدان دامن میبه

مجلس بفرستند، چرا گذاری انتخاب و بهشان را برای قانوناگر مردم قادرند نمایندگان

گذاری را خودشان بدست گیرند؟ حقوق اقلیت در باشند امر قانونیآنان قادر نم

ادعای خود، باشد و اگر استاد بهداری، حفظ استثمار و سلطه میی سرمایهجامعه

گی، وضعیتی ی دموکراسی وفادار بماند، باید در شرایطی در این گسترهیعنی گستره

درآوردیِ که در این دموکراسیِ مننفی استثمار و سلطه کند وجود آید که اقدام بهبه
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قول استاد شود حقوق اقلیت را ندیده گیرد و یا بهاستاد بازهم جامعه مجبور می

 اعتقاد گردد.آن بینسبت به

های مختلف توانند مردم در عرصهاز دیدگاه مارکس با نفی انتزاعات موجود می

شان که در زندگی هاییشان برحسب شرایط زندگی و محیط کارشان و نقشزندگی

گذاری و بخشند، که درواقع همان شوراهای قانونآن سامان میکنند و بهانتخاب می

مثابه داری بهی سرمایههایی که در جامعههستی واسطه باشد، بهمجری قانون می

دهی کردند، مثاًل واسط سازمانواسط بین یک وجود واقعی و یک ناوجود عمل می

عنوان واسطه سازند. بهی مردم با نهادها را بی، پایان دهند تا رابطهمیان کار و سرمایه

ای و بدون تواند بدون هیچ واسطهمثال با نفی مالکیت خصوصی انسانِ کارورز می

اش در تماس قرار بگیرد. پس طبق ترس، مستقیماً با شرایط مادی و عینی زندگی

نوع انتزاعات است ویران کردن ایننظر مارکس دیکتاتوری پرولتاریا سازماندهی برای 

 مادیت یمثابهبه مشخص –موجب آن، ]واقعیت[ حسیاین وارونگی، که به»جایی که 

[ واقعیت] محصول انتزاعی کل کهآن جایبه کند،می جلوه انتزاعی کل، یافتن

 از آزادی عنوانبه بورژوازی که دولت از دین جدایی حتی(. ۱6) «…مشخص باشد

 امر دو مثابهبه دولت، و دین کارکرد تشریح عدم در کند،می متجلی دینی قیودات

 سپهر در را دیگری و شخصی عرصه در رایکی سازد،می جاودان را آنها ایدئولوژیکی،

 .سیاست

داری ی سرمایههای موجود در جامعهواقعیتحقوق اقلیت با توجه بهاما اعتقاد به

توان توجیه کرد؟ در آلمان از هر صد یورو ونه میگعدالت اجتماعی را چهدر رابطه با 

توان گونه میشود. چهمیلیون نفر می 7۲میلیون و باقی، سهم  ۸یورو نصیب  7۴،

خانوار آلمانی در سال قبل میالدی برابر  ۴۵این حقوق اقلیت اعتقاد داشت؟ ثروت به

انسان در سه سال  هزار ۲۸میلیون خانوار متوسط و پائین بوده است. در یونان  ۲0با 

میلیارد یورو را از این کشور خارج کردند و دولت وقت مجبور  ۵۸0اول بحران، مبلغ 
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 ۱۵میلیارد یورو از کشورهای غربی وام بگیرد که آلمان به یونان مبلغ  ۵۲0شد مبلغ 

میلیارد یورو به یونان زیردریایی فروخت.  ۸زمان مبلغ میلیارد یورو قرض داد، ولی هم

 از حقوق کارمندان را کاهش داد. %۴0ونان در همان زمان دولت ی

 ۴9انسان در جهان برابر با ثروت بیش از سه میلیارد انسان و ثروت  7ثروت 

در  oxfamهای میلیارد انسان است. طبق بررسی 6انسان در جهان بیش از ثروت 

ن هیچ میلیارد انسا 3،6سال نصیب یک درصد و درآمد حاصل در این ۸0%سال قبل 

نصیبی از آن درآمد نبردند. آیا باید حقوق این اقلیت را محترم شمارد؟ طبیعی است 

افرادی چون استاد در توجیه این نابرابری و برای رفع آن، مالیات تصاعدی را پیشنهاد 

سود  %۱۵میلیارد دالری اگر در سال فقط  70ی که یک سرمایهکنند. اما جاییمی

عنوان مالیات اخذ از آن به %۸0میلیارد دالر است و اگر  دهد که مبلغی بیش از ده

اش باقی خواهد ماند. بنابراین برای شود بازهم ثروتی بیش از دو میلیارد برای صاحب

های آن با توجه پای نقد ریشهها در جامعه بایستی بهعدالتیگونه بینفی این

اساسی کنونی، تنها نقد فلسفی حقیقی قانون »ی مارکس رفت که گفت نظریهبه

کند و منشأها را تبیین میدهد، بلکه آنی امری موجود نشان نمیمثابهتناقضات را به

. کندمی درک اشویژه معنای در را مذکور قانون نقد این …یابدو ضرورتش را درمی

 تعینات بازشناسی از عبارت کند،می فکر هگل که طوریآن برخالف ادراک عمل این

ویژه  موضوع هر یویژه منطق دریافت بلکه نیست، نقطه هر در قیمنط مقوالت

 (.۱7« )است.

ی مرکزی مدرنیته مسئله»استاد خود از قول میل و توکوویل نقل کرده است که 

این است که صنعت جدید شرایط پیدایش نابرابری یعنی طبقات تهیدست را می 

 مسئله یک دیگر اجتماعی نابرابری نظریه این طبق(. ۵۱7 ص –جا )همان« آفریند

کن نمود، بلکه ریشه در ساختار را ریشهتی آنمقررا توسط بتوان که نیست عرضی
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اش را ندیده گرفته و مقوالت عام انتزاعیداری دارد و استاد این آموزشتولید سرمایه

 کند.حل این توزیع نابرابر ثروت نمیکمکی به

لتاریا خود خبر از بینشی اقتدارگرا مفهوم دیکتاتوری پرو»کند استاد ادعا می

 یمثابهبه پرولتاریا دیکتاتوری یواژه از استاد(. 76۸ –جا ص )همان« دهدمی

 اقتدارگرایی، یعنی عام، مفهوم درحد اشپاسخ ولی راند،می سخن مشخص مفهومی

 ،بردارد دست اش،بینش بر فراگرفته انتزاع از نیست حاضر وجه هیچبه و ماندمی باقی

نماید که در معنای منفی آن. یم نفی طورهمان اشمثبت معنای در را اقتدار بنابراین

ای که در اتوریته به معنای کلمه»گوید: توجه نماییم انگلس راجع به اتوریته چه می

ی ما، ی بیگانه بر ارادهاینجا مورد نظر است، مفهومی چنین دارد: تحمیل یک اراده

(. درنظر گیریم ۱۸« )باشدپذیری نیز میتحمیلیگر منوط بهولی اتوریته از طرف د

تحمل فرامین عرصه کار مجبور بهکارگر بعد از فروش نیروی کارش و با ورود به

ی بیگانه بر کارگر که نه تنها زبان انگلس تحمیل یک ارادهشود که بهدار میسرمایه

ی کار است، جایی قعی در عرصهگر استبداد وای منفی است، بلکه بیاننشانگر اتوریته

ای که تولید شود. اما در جامعههیچ گرفته میی کارگر در فرآیند کار بهکه اراده

برحسب برنامه و نیازهای افراد صورت گیرد، جایی که کاال دیگر معنا ندارد تا بر 

انسان حکومت کند، هر فردی در فرآیند کار حتی اگر سکوت و یا اطاعت کند، باز هم 

دلیل اجرا و برآورده کردن اش در فرآیند تولید بهداند که سکوت و یا اطاعتیم

 ست که از پیش مورد مشورت و پذیرش خود او واقع شده بود.ایبرنامه

ی سوسیالیستی اش در جامعهی کارگر و دیکتاتوریی طبقهاستاد در رابطه

کند و را بیان می معهمنافع کل جاپرسیدنی است که چرا این طبقه که »نویسد: می

 ص –جا )همان« است« دیکتاتوری»جامعه است، نیازمند  منافع انقالبیی چکیده

 توجهبی تمسخرآمیزش گفتهبه هم دیگر بار استاد(. است من از تأکیدات – ۴3۵

 دفاع زیرا اند،متفاوت امر دو انقالبی منافع از دفاع با کل منافع از دفاع که است مانده
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یابد، حال معنا می انقالبی ضد منافع مقابل در دیکتاتوری اعمال و انقالبی منافع از

ی معین ی تمام طبقات و اقشار در جامعهکه معنای دفاع از منافع کل، دربرگیرندهآن

 باشد.می

میلیونی بعد از انقالب نصف  ۱00ی سوسیالیستیِ فرض کنیم در یک جامعه

آنان مدافع دمکراسی کارگری، بنابراین  %90 افراد بالغ آن جامعه، سیاسی باشند و

اند و حال اگر از این جمعیت میلیون نفر مخالف این حکومت ۵جمعیتی در حدود 

گردد اقدام به براندازی حکومت نمایند، آشکار هزار انسان می۵00که بالغ بر %۱0تنها 

ی علیه آنان شود چرا حکومت کارگری در مبارزه با آنان مجبور به کاربرد زور علنمی

مخالفت آمیز بهگردد. در اینجا کاربرد قدرت، علیه ارتجاعی است که علنا خشونتمی

با حکومت کارگری اقدام نموده است، اما در میان طرفداران حکومت کارگری نیز با 

گیرند. من در اینجا شویم که دقیقاً در خدمت ارتجاع قرارمیهایی روبرو میگرایش

نام مارکس نظرات او را  نظرات آقای ناصر پایدار، آنارشیستی که به، مثالًیک نمونهبه

 پردازم.کند، میمثله می

ی مارکس را نادرست ارزیابی ی نظریهآقای پایدار هر روایت موجود درباره

نویسد روایت او بهتر از مورد ایرادی وارد نیست. اما بالفاصله میاو در اینکند که بهمی

ست و ناخودآگاه روایت دیگران را که تابحال نادرست ارزیابی کرده روایت دیگران ا

کند که بهتر، در مقابل خوب، معنا دارد و نماید، و فراموش میبود، درست برآورد می

شود از کار نه نادرست. آقای پایدار در کارگر، کارگرکردنش، که باعث تکدر خاطر می

رکس در مورد قانون ارزش را گوید و آموزش مامجرد سوسیالیستی؟! سخن می

روی مبارکش بیاورد، که بهشود، بدون آنکند و زمانی که با انتقاد روبرو میتخطئه می

خواند که دارانه، ولی کار اجتماعا الزم را فراتاریخی میکار مجرد را سرمایه

اطالعی او از قانون ارزش است. جایی که مارکس قانون ارزش را ی بیدهندهنشان

ل سه عنصر، کار مجرد، کاراجتماعا الزم و شکل ارزش، برآورد کرده است. آقای شام
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زند، حاضر نیست اذعان کند وقتی او سینه میهمه سنگ کارگران را بهپایدار که این

اش، حتی بسیار از کار مجرد سوسیالیستی برای کارگران نوشت، چه تأثیری نظریه

ای که او را شته باشد تا در انتقاد از اندیشهتوانسته بر برخی کارگران گذاکوچک، می

 ای را نشان دهد.این اشتباه رسانید، حداقل با توضیح آن، راه چارهبه

گفت: های کارگری بود و میآقای پایدار همانند پردون که مخالف اتحادیه

« های خود تشکیل دهندای برای حرفهکارگران نباید هیچ سازمان تعاونی و حرفه»

کند و به کارگران تنها یک شکل سازمانی، یعنی شوراها را، توصیه می(، ۱9)

های ی مارکس که اتحادیهخواند و گفتههای کارگری را ضدانقالبی میاتحادیه

گیرد. در اتمام حجت حداقل داند، نادیده میآورد خود کارگران میکارگری را دست

را بعد از انقالب به دادگاه کشاند گوید، باید آنها در مورد یک گروه مخالِف نظرش می

و از هم اکنون برای این گروه مخالف، شمشیرش را از رو بسته است. او از طرفی از 

راند، از طرف دیگر خواهان شورا، یعنی دولت در جامعه سوسیالیستی سخن می

« ی نیازشبه هرکس به اندازه»ی سوسیالیستی، یعنی برقراری فاز دوم جامعه

تواند این خواسته را ادعای او رشد نیروهای مولده در شرایط کنونی میا بهشود، زیرمی

تحقق بخشد و لذا با نفی مبارزه طبقاتی مبلغ نوع قدیمی رویزیونیسم، یعنی تنها 

یک انتزاع شود. آقای پایدار همانند استاد با توسل بهرشد نیروهای مولد، میاتکاء به

گر باشد و چون کار مزدی در این انتزاع روشنغیرواقعی خواهان لغو کار مزدی می

داری و سوسیالیسم خواهان تفاوت کار مزدی در سرمایهمحتوا نیست، بدون توجه به

ی داری کاال و در جامعهکند که کار در سرمایهلغو کار مزدی است و توجه نمی

است  کند و تفاوت میان کاال و محصول تفاوتی کیفیسوسیالیستی محصول تولید می

دو کار تشریح کرد و لغو کار مزدی در و چنین تمایزی را مارکس میان این

رشد مبارزه طبقاتی نمود. لذا شیلوک در نظرات آقای پایدار سوسیالیسم را وابسته به

شود، کارمزدی، کار مزدی است، پس باید سریعا لغو گردد. در این نیز دیده می
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ها را خواهد ماشین رختشوییز شورایش میاعتشاشی که آقای پایدار ایجاد کرده ا

ضبط کنند و جزو امالک اشتراکی درآورند. فردی که هنوز به تفاوت میان مالکیت 

داری و مالکیت ی سرمایهی تولید در جامعهخصوصی، یعنی مالکیت بر وسائل عمده

تواند در شخصی، یعنی مالکیت بر وسایل مصرفی از جمله ماشین رختشویی که می

ی گونه، نظریهعه سوسیالستی هم سهم هر انسانی باشد، پی نبرده است. او اینجام

توان این نظرات را سخیف خواند اما کشاند. میجبرگرایی می مارکس را به مسلخ

توان منکر شد که این نظرات بعد از پیروزی انقالب قادرند موانع زیادی را در راه نمی

ی آتی برخی افراد تصور نماییم که در جامعه برد آن ایجاد نمایند. یک لحظهپیش

ها را ضبط نمایند، بیچاره قصد نمایند مطابق دستور آقای پایدار، ماشین رختشویی

کارگران و دولت آنان چه نیرویی را باید صرف کنند تا مانع این اقدام ارتجاعی شوند. 

ر نفی استثمار گونه که در قبل ذکر شد وظیفه اساسی دموکراسی کارگری داما همان

دهند، معنا و سلطه و نفی تمام انتزاعات پیکریافته که استثمار و سلطه را تداوم می

کارگران است، و اش آگاهی دادن بهیابد که در این فرآیند، کارکرد دموکراتیکمی

اش، یعنی بکارگیری قدرت علنی، علیه نیروهایی که خواهان عملکرد دیکتاتوری

گونه با نظرات باشند. این که دموکراسی پرولتری چهاش میتهبازگشت جامعه به گذش

ی آورد مارکس، یعنی منطق ویژههمان دستخیزد، بستگی بهچالش برمیمخالف به

توان از هم هر موضوع ویژه در ارتباط با تکوین خودِ واقعیت مشخص دارد که نمی

بر سر این نیست که آیا اصوالً مسئله »اش قضاوت کرد: اکنون پیامبرمآبانه درباره

تملک قدرت رسید ابزار تولید، موادخام و وسائل معاش را قهرا بهپرولتاریا زمانی که به

خود درخواهد آورد، یا بالفاصله غرامت خواهد پرداخت و یا تملک بر آنها را با پرداخت 

و دست خواهد آورد. خواست جواب گفتن به چنین سؤالی از قبل تدریج بهاقساطی به

دیگران واگذار کار را بهمعنای پنداربافی است و من ایندر مورد تمام موارد به

 (۲0«)کنم.می
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 کیعناصر پرات

گیرد و مدعی انقالب ایراد میی مارکس راجع بهنظریهبرگردیم به استاد. او به

 های مالی و اقتصاد،طور فوری از بحرانتوان بههای انقالبی را نمیدگرگونی»شود می

ها بیش از هر داری استنتاج کرد. این دگرگونیهای اشباع تولید سرمایهیعنی بحران

 به ایراد این از نظرصرف ،(6۸0 ص –جا )همان« چیز محصول پیکار طبقاتی هستند

 شوند،نمی محسوب اقتصادی مسائل جزو مالی مسائل دیگر زمانی چه از که استاد

 نظریه این» کندمی ادعا که کنیم می عطوفم او گیرینتیجه اینبه را مانتوجه

اهی طبقاتی و آگ یعنی پرولتری انقالب در عامل مهمترین گذاشتن کنار با جبرگرایانه

های علوم ی قانونشیوهدهی پرولتاریا قانون تکامل اجتماعی بهتجلی آن در سازمان

« ا واقعیت نداردای باش این است که هیچ رابطهآفریند که تنها گرفتاریطبیعی را می

 سراغبه بزنگاهی هر در که گرفت ایراد مارکس به دائماً استاد(. 6۸۱ ص –جا )همان

رود و حال انقالب، سازماندهی و آگاهی پرولتاریا را وبش یعنی واقعیت میمحب یواژه

آگاهی طبقاتی به مارکس را تنها استاد نماید. اتهام عدم توجه بهواقعیت میوابسته به

های واند ادعا کند. در سرمایه جلد نخست، مارکس در یک مقایسه بین نظامتمی

اش را که داری شرح داد که برده سهمی از کار روزانهداری، فئودالی و سرمایهبرده

گرداند، برده این سهم را کار خود تلقی او باز میداشتن بهدار برای زنده نگهبرده

ماند. داری کار اضافی برای کارگر پنهان میی سرمایهکند و برعکس در جامعهنمی

باشد که اش میکار اضافیطبق نظر مارکس آگاهی طبقاتی پرولتاریا درواقع آگاهی به

را مارکس در افشای راز نقش قانون ارزش آشکار ساخت. انگلس در بیان تئوریک آن

ت از بیان ی تئوری عبارت اسکمونیسم، در مرحله»ارتباط با آگاهی طبقاتی نوشت: 

« بندی تئوریک شرایط رهایی پرولتاریاتئوریک پرولتاریا در این جنگ طبقاتی، و جمع

(، که در واقع چیزی جز تشریح همان واقعیت، که حال لفظ محبوب استاد نیز ۲۱)

 باشد.شده است، نمی
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معنای درک بالفصل از بحران شان بههای اقتصادی حتی درشکل ساختاریبحران

گذارد. ما کم شدن درآمدمان بحران همیشه بر ادراک حسی ما تأثیر مینیست. خود 

کدام به مان و چه کاستی درآمدمان هیچکنیم. لیکن چه ادراک حسیرا درک می

داری موضوع انقالب های سرمایهمعنای شناخت از بحران نیست. لذا در بحران

شان واقف نشوند، طبقاتی آگاهیکه کارگران بهتواند بالفعل گردد، ولی تا زمانیمی

نفع بورژوازی تغییر تولید و نه تغییر توزیع درآمد ملی، همواره بحران بهیعنی آگاهی به

اند ولی او شرط ها شرط الزم انقالبنظر مارکس بحرانحل خواهد شد. بنابراین به

 کافی انقالب را آگاهی طبقاتی خواند.

برآورد نمود و « ل پیکار طبقاتیبیش از هر چیز محصو»ها را استاد دگرگونی

ها ضرورتًا که انقالب»شود که شکست کمون به مارکس فهماند سپس مدعی می

های ساختاری و اقتصادی نیستند، بل در نتیجه ترکیب درهمی از محصول بحران

هایی تاریخی ی نیروهای طبقاتی، در برههعناصر پیکار طبقاتی، دگرگونی در موازنه

پیشرفت نیروهای تنها در نهایت، یعنی در تحلیل نهایی، وابسته بهدهد که روی می

(. 7۵7 ص –جا )همان« تولید و تعارض این پیشرفت با مناسبات تولیدی موجود است

 تجرید سطوح تشریح با مارکس که را طبقاتی یمبارزه با نهایی تحلیل یرابطه استاد

 و یکسو در طبقاتی مبارزه استاد یکتئور انبان در و گیردمی ندیده بود، کرده آشکار

 همانند و گیرندمی قرار دیگری سوی در تولیدی مناسبات و مولده نیروهای

سطوح تریادیس با عمده کردن یک سطح از مسائل دربرابر سطح دیگر نسبت بهکاس

ماند. کاستریادیس توجه میداری بیی تولید سرمایهتجریدی مارکس در تحلیل شیوه

دو این نتیجه رسید که مارکس سیر تحول تاریخی را منوط بهمارکس بهدر نقدش به 

موتور در مکانیسم تحول نمود، یکی تضاد نیروهای مولده با مناسبات تولیدی و 

ی طبقاتی و مدعی شد که هرکدام را جدی بگیریم دیگری ثانوی دیگری مبارزه

 ماند.گردد، لذا سیر تحول تاریخی ناروشن میمی
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منطق صوری هم وفادار نمانده و با این و یا ستریادیس حتی نسبت بهدرواقع کا

ی جز، یا این و یا آن، دربرگیرندهکند که منطق صوری بهآن گفتنش فراموش می

خاطر نقد او به مارکس باشد، بدینوجوه، هم این و هم آن، و نه این و نه آن، نیز می

گرایی، یا این و یا آن، و قلیلاش از سطوح تجرید مارکسی به تعلت عدم درکبه

کشد و دقیقاً استاد نیز با عمده کردن سرانجام پذیرش مونیسم در بینش مارکس می

های اجتماعی، نقش تضاد بین نیروهای مولده و مناسبات مبارزه طبقاتی در دگرگونی

ا ی زیربنا و روبننماید که در عمل تأیید همان نظریه سترون شدهتولیدی را ثانوی می

 است که در آن نظریه نیز، سطوح تجرید ندیده انگارده شد.

دو طریق، تجرید کرد تا امکان توان بهنشانه، را می عناصر پراتیک، عمل ـ رابطه ـ

 دیگر را فراهم آورد.شان با همپژوهش مناسبات

ی تولید زندگی مادی را به عناصر زیر تقسیم در سطح اول از تجرید، شیوه

 نمائیم:می

ی انسانی و طبیعی و ی تولید مادی، شامل وضعیت نیروهای مولدهیوهش

مناسبات تولیدی است، ولی مناسبات تولیدی را در این سطح از طرفی باید در ارتباط 

با نیروهای مولد درنظر گرفت که در این سطح تجرید، بخشی از قلمرو تولید محسوب 

با نظام ارتباطی است، یعنی بخشی  زمان مناسبات تولید عامل پیوندشود، اما هممی

توان از تقدم ست. بنابراین در چنین طرحی دیگر نمیدر قلمرو نظام طبقاتی

ی تولید مادی در مقابل با نظام ارتباطی سخن راند، زیرا در این کننده شیوهتعیین

باشند و قبول تقدم و تأخر در این سطح طرح، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری دو جانبه می

شرح برد که در ذیل بهی وابستگی روبنا به زیربنا ره میتصویر سترون شدهجرید بهت

 آن خواهم پرداخت.

توان عمل را جدا از ارتباط درنظر گرفت و رابطه را در سطح دوم تجرید، می

عمل متأخرتر است، فرض نمود. در این ها که نسبت بهی واقعیتی بین انسانمثابهبه
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تواند مطرح گردد، یعنی جزئی که عمل را قاتی در تناظر با عمل میی طبطرح، مبارزه

فرض خود دارد. در طرح زیربنا و روبنا، دو جزء اول )عمل و رابطه( تماما پیش

ی جزء ذهنی مثابهشوند و جزء سوم )نشانه( تماما بهعنوان جزء عینی برآورد میبه

ه خود بخشی از پراتیک است، گردد. با قبول این طرح، اوال، نشانه کقلمداد می

باید هم شود و جایگاه نظام ارتباطی که میناخودآگاه، جزئی در قلمرو ذهنی تلقی می

ی طبقاتی، ناروشن باقی معرف رابطه با نیروهای مولده باشد و هم معرف مبارزه

 راهی سد ابژه–ماند. طرح وابستگی روبنا به زیربنا همانند طرح دوبخشی سوژهمی

 شده گرفتار درآن نحویبه نیز استاد که نمود ایجاد اجتماعی معضالت حل دربرابر

این اغتشاشات توان بهکه شرح آن رفت، می تجرید دوسطح گرفتن درنظر با لذا. است

رانیم، درواقع ی مفروض سخن میی تولید در یک جامعهخاتمه داد. زمانی که از شیوه

 قصدمان بلکه کنیم،نمی بررسی مشخص شکل در را تاریخی–های اجتماعیپراتیک

 تجریدی سطح در اگر و است تجریدی لحاظبه تأخر و تقدم سطوح پژوهش و تشریح

 با متابولیسم ازطریق اشیاء تولید عنوانبه مادی، تولید – ۱تولید را در سه وجه، یعنی 

 شواکن و کنش طریق از هارابطه تولید یمثابهبه ارتباطی، تولید – ۲ طبیعت،

 مدعی توانمی سطح دراین کنیم، بررسی ها،نشانه تولید – 3 و دیگرهم با هاانسان

باشد و بدون آن سایر تولیدات م انواع دیگر تولیدات میالز شرط مادی تولید که شد

تمامی سطوح دیگر تعمیم رویه بهاند، الکن نبایستی این سطح تجرید را بیغیرممکن

 داد.

توان جایگاه مناسبات اجتماعی تولید و دو طرح میینحال با درنظر گرفتن ا

ی طبقاتی را شفاف روشن نمود تا کارکرد بحران و نقش آگاهی چنین مبارزههم

 طبقاتی را در آن آشکار ساخت.

ی کاستریادیس واستاد مالحظه نشده است، همان روند تحلیل و آنچه در نظریه

تشریح سطوح تجرید، در شرح روند  برنمایی است که مارکس در روند تحلیل پس از
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بازنمایی تضاد نیروهای مولد و مناسبات تولید را با مبارزه طبقاتی در مضمون کار و 

سازد و متذکر هم مرتبط میمثابه روند تکوین واقعیت مشخص در اندیشه بهسرمایه به

ین آنها شود سرمایه، انتزاعی از کار است، لذا موضوعی است ایدئولوژیکی و تضاد بمی

ی طبقاتی، در سطح اجتماعی، شناختن در سطح سیاسی، برابر است با مبارزه

ی انتقادی، که آرمان عنوان مالک نظریهنیروهای خودی در نفی انتزاعات، به

کند که زوال دولت تنها بخش بسیار ناچیزی را در این مالک کمونیستی را مطرح می

خود، خودیرهایی سیاسی به»کس نوشت: نماید. در این زمینه مارنقادی ایفا می

توانید از نظر سیاسی رها شوید بدون نیست. اگر شما ]یهودیان[ می رهایی انسانی

که از نظر انسانی رها شده باشید، این نقص و تضاد، همه از شما نیست، از سرشت آن

 (.۲۲) «مارکس از تأکید –ی نوی رهایی سیاسی است و از مقوله

هایش وجود و با علم شرح دادم که علم مستقل از پراتیک رابطه پیش از این، در

علت اعتبار دارد و اعتبار علم وابسته به محصوالت پراتیک نیست، بدین خاطر علم به

کند و از ی انسان را با موضوع قطع نمیباشد، رابطهکه واجد سرشت سلطه نمیآن

ف آن است. دلیل اعتبار در حکم توان علم را آموخت، اما ایدئولوژی خالرو میاین

شود، بلکه برعکس، دلیل اعتبارش، مالکیت محترم است، از خودِ آن حکم ناشی نمی

رسند و با نفی این واقعیت وارونه، مالکیت این نتیجه میهستند که به هاییپراتیک

شان را ای که قوانین مالکیت اعتباردیگر نه معنا دارد، نه اعتبار و نه فعلیت. در جامعه

کنند، هر تغییری در این روابط های تاریخا و اجتماعا معین کسب میاز پراتیک

سان بخشی از کارکرد دولت بورژوایی در تواند آن اعتبار را نفی کند. بدینمی

یابد تا این قوانین را این قوانین و فعلیت دادن به آنها معنا میاعتباربخشیدن به

مالکیت مدعی ی مارکس راجع بهاش از نظریهدرکجاودانی سازد. استاد در عدم 

ی برابری مالکانه ای استوار بر پایهجامعه»شود دموکراسی راستین از نظر مارکس می

 است( 7۵6 ص –جا)همان« و نه بر اساس برابری صوری یا برابری در حقوق سیاسی
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 مالکیت جمله از انتزاعات نفی راستین، دموکراسی مضمون که نکرده درک لذا و

 جایی باشدمی اشزندگانی عینی و مادی شرایط بر کارورز انسانِ تسلط و خصوصی

دنبال دارد و نه انسان را با دیگران برابر ط نه مجازاتی را بهشرای این از بردن بهره که

شود، زیرا در هردو فاز در دموکراسی کارگری، معنا میسازد، لذا برابری مالکانه بیمی

برد و ی کارش سهم میهم برابر نیستند. در فاز اول هرکس به اندازهها با انسان

برد و نیاز آنان ها برابر نیست و در فاز دوم هرکس برحسب نیازش سهم میکارانسان

ادعای استاد است که « برابری مالکانه»درآوردی باشد، لذا مفهوم مننیز برابر نمی

نظر ند، جایی که مالکیت اشتراکی بهرا جا بزعنوان نظر مارکس، آنخواهد بهمی

عنوان یک وسیله، تابع کار انسان در فاز اول ی یک موضوع مثبت، بهمثابهمارکس و به

 گردد.و نیازش در فاز دوم می

ی مفاهیم برابری و آزادی در انتقاد به مارکس و دفاع از جامعهاستاد راجع به

س و تأویل متفکرانی چون آلن وود از حکم خود مارکبنا به»نویسد: داری میسرمایه

« بد کارکردن»توانیم توانیم آنها را از نظر اخالقی محکوم نماییم اما میکار او، نمی

 رویایی و تقابل آیا» کندمی اضافه سپس و( 7۲۵ ص –جا )همان« آنها را نشان دهیم

 داریمایهسر دل در که ایواقعی و اجتماعی نابرابری با شهروندی و سیاسی برابری

 یاد آن از و گشتمی باز آنبه مدام بعد به «یهود یمسأله» از مارکس و است نهفته

ی شور دهد که دانشمند ما با همهر داوری ارزشی نیست؟ نشان نمیگنمایان کرد،می

ی نتایج کار علمی خود داشت، در نهایت تصوری از ارائهو اشتیاق سوزانی که به

جا(. )همان« پروراندرا در سر می« برابری واقعی اجتماعی»ت مناسباتی اجتماعی درس

ی تمسخرآمیزش، استاد مجدداً کار پوشی از لحن موقرانهباز هم بار دیگر با چشم

گذاری در علوم سنجد و گویا هر ارزشعلمی را تنها با معیارهای علوم طبیعی می

ا برابری و آزادی از نظر کند. این مسأله که آیاجتماعی، نتایج کار را اخالقی می

سازیم که بارها محتوای آزادی و برابری میرا منوط بهاند، آناخالقی محکوم شدنی
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لحاظ اخالقی، بلکه از شرح آنها پرداختم، لذا بد کارکردن برابری و آزادی را نه بهبه

 شان را آشکار سازم.ی بد کارکردنکاوم تا نتیجهشان میی مضمون اجتماعیجنبه

ی مدنی و سایر کارکردهای فرد، خود جداشدن خودِ سپهر سیاست از جامعه

داری استثمار ی سرمایهکه در جامعهشود. همینعلتِ بد کارکردن آزادی و برابری می

که قصد باشد و اینو سلطه وجود دارد، خود دالی بر بد کارکردن آزادی و برابری می

که سطح توزیع درآمد توجیه نمائیم، بدون آنلحاظ اخالقی در نمائیم استثمار را به

ی بد کارکردن مفاهیم آزادی و برابری منشاء آن، یعنی تولید را، نقد کنیم خود نشانه

باشد که کوشا است تا بد کارکردن آزادی و برابری را در چنان ی فردی میدر مخیله

ن رابطه انگلس شود. در ایخیالش موجب خوب کارکردن آنها میمسیری اندازد که به

ی اعالم صریح این امر است که از بنابراین وارد شدن رقابت آزاد به منزله»تذکر داد 

ی آنهاست و این پس عدم مساوات در میان اعضاء جامعه تنها در عدم تساوی سرمایه

ی اولین طبقهداران و بورژواها بهکننده و در نتیجه سرمایهقدرت تعیینسرمایه به

وضوح نشان داده داری در تکاملش به(، امری که سرمایه۲3« )شدند جامعه تبدیل

 این عدم تساوی خاتمه دهد.باشد بهخواهد و نه قادر میاست که نه می

پیش از این راجع به قوانین ارزشی و کارکردشان در علوم اجتماعی سخن گفتم 

ی مثابهشی، بهتوان بررسی را با قوانین ارزو متذکر شدم که در علوم اجتماعی می

موضوع اجتماعی، شروع کرد، لیکن تحلیل بایستی سرآخر هستی آنها پیشآ نسبت به

توانند واقعی، انتزاعی، معلول و یا تخیلی باشند، روشن نماید را دربرابر موضوع، که می

موضوع استدالل کند. استاد ادعا ی آزادی و برابری را نسبت بهتا قادر شود رابطه

گوید حتی پروراند، اما نمیرا می« برابری واقعی اجتماعی»س در سرش کند مارکمی

فرض برابری واقعی از دیدگاه مارکس، یعنی نفی استثمار و سلطه، تنها در نفی 

 آید.داری بدست میی سرمایهجامعه
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شهری دموکراتیک نیست، آرمان»دهد که ی دموکراسی شرح میاستاد درباره

های ها و دشواریی امروزی درگیر تناقضری ندارد. جامعهشهزیرا دموکراسی آرمان

سامانی نیست که مارکس تصویر کرده است، اما قابل قیاس با جهان یکدست و به

ی آرمانی کمونیستی تر از آن جامعهپیشرفت دموکراتیک آن، واقعی است. بارها واقعی

 تجربه درمانی–ارهای کار اجباری و کصورت دوزخ اردوگاهمارکس، که در عمل به

 یجامعه یدرباره را مارکس ینظریه مجدداً استاد(. ۲۸۱ ص – جاهمان) «شد

ها، در نماید و ادعایش که تأویل نداریم، بلکه تأویلیک تأویل می شامل تنها آرمانی

کمونیسم خام )نابهنگام( دهد. مارکس راجع بهیک تأویل کاهش میمورد مارکس را به

سم نابهنگام سیمای دوگانه دارد. از سویی هدف خود را الغای این کمونی»نوشت 

پردازد. هرچه را کند و از سوی دیگر به تعمیم آن میمالکیت خصوصی اعالم می

برد. تنها کند. قریحه و ذوق را با اعمال قهر از بین میپذیر نباشد، نابود میمالکیت

اندازد، را برنمی ش مزدورینقشمارد . ی مادی میواسطههدف حیات را مالکیت بی

شود، بلکه ی مالکیت خصوصی، گسسته نمیدهد. رابطههمگان گسترش میرا بهآن

یابد. سرانجام مالکیت ادامه می« چیزها»ی مالکیت عمومی با جهان شکل رابطهبه

همآوردی با مالکیت خصوصی شکلی حیوانی بهخصوصی همگانی و عمومی به

 هاستزمینه تمام در انسان، شخصیت نافی کمونیسم، این که جاآن از …خیزدبرمی

توانیم در پس نگوئیم، می دقتبه اگر. است خصوصی مالکیت منطقی ینتیجه بنابراین

وجهی پوشش همگانی که بر جامعه سلطه گسترده است، آزمندی را ببینیم که به

آمیخته با جوید. برداشت همگان از مالکیت خصوصی، دیگر، حاکمیت خویش را می

شورد و سرانجام همه چیز تا حسد است. هرکس علیه مالکیت خصوصی دیگری می

زداید کمونیسم تا کند، حسد، گوهر حقیقت را مییک سطح پست همگانی نزول می

آورد. جهان فرهنگ و تمدن گیری، حسد و فقر همگانی را به ارمغان میهنگام اوجبه

کند که نه تنها موجود بینوای قانعی بدل میرا به کند. و انسانرا به انتزاع، نفی می
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دچار شده است. اشتراک،  غیرطبیعییک سادگی هایش تعالی نیافته، بلکه بهخواسته

 از –جامعه–دار همگانی است. دستمزدی که سرمایهدستمزد  برابریو در  کاردر 

 تشکیل را بطهرا یک سوی دو سرمایه، و کار سانبدین. پردازدمی اشتراکی یسرمایه

 همگان بر که است وضعیتی کار،: گستردمی سایه جامعه یهمه بر که دهندمی

ی اجتماع رسمیت شناخته شده، ثروت همگانی و قدرت بهسرمایه و شده تحمیل

 کرده تصویر واگویه این در مارکس که نظراتی(. ۲۴) «مارکس از تأکیدات –است 

 این با استاد کهآن با و یافت تحقق شوروی در که بود وضعی بینیپیش نظربه است

به کرده که غل تفکرش بر چنانآن اشتوزیکینه کماکان است، آشنا مارکس ینوشته

دموکراسی »ماند. استاد مدعی شد که ادعاهایش وفادار نمیحتی نسبت به

داری و ادعاهای خودِ های رسوالن و مدافعان سرمایهکه با گفته« شهری نداردآرمان

 استاد خوانایی ندارد.

شود، نظریه آنان راجع شهری بورژوایی مینظرات طرفداران آرمانآنچه مربوط به

ی بهتری که در آن آیندهسال با وعده به ۲00به اشتغال کامل است که بیش از 

اند. شهری در میان کارگران مشغولتبلیغ این آرمانکن شده است، بهبیکاری ریشه

ی آرمانی رفت دموکراتیک را با جامعهگونه استاد پیشکل که چهنظر ازاین مشصرف

کند، اما خود استاد ناخودآگاه این پیشرفت را آرمانی کرده است، زیرا مقایسه می

باید بهتر داری را میهای کنونی در جامعه سرمایهپیشرفت در رفع تناقضات و دشواری

اغماض از کمونیسم تخیلی استاد که  ی آرمانی مارکس تلقی نمود. باز هم بااز جامعه

داری درحال مارکس از سرمایه»نویسد: داری است، استاد میتطهیر جامعه سرمایه

بحران از راه دانست که بهی خود میی بحرانی حرف میزد. او وظیفهزوال، از جامعه

ود، سازی بیمار همانند نبکاستن زمان بیماری پایان دهد. او به پزشکی در حال سالم

« نزدیکان بیمار مرگ نزدیک او را خبر دهدبل بیشتر شبیه پزشکی بود که به
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گر داری و جاودان جلوهی سرمایهاد دفاع از جامعهاست کالم لب(. 396 ص –جا )همان

 ساختن آن است.

مبنای »نویسد: طلبد و از قول او میشهادت میاستاد در تأیید ادعایش هگل را به

ن است که اصول آزادی و برابری حقوقی که در دولت لیبرال مدرن مورد قبول هگل ای

 آیا …یابندشوند و گسترش میتدریج کشف و دانسته میباید رعایت و اجراء شوند به

 ص – جاهمان) «نیست نزدیک هاتوده رهاییخودـ اصلبه بیشتر برداشتی چنین

 معنایبه داریسرمایه یمعهجا تثبیت در را شهریآرمان تواننمی این از بهتر(. ۲۸۱

دیک نز هاتوده رهایی اصلبه برداشتی چنین که نه هم باز و نه. کرد بیان تاریخ پایان

ها نماید، جایی که کارکرد تودهقبول این سیستم اجبار میها را بهنیست زیرا توده

یاما ایراد نام فوکوفردی بهتواند فراتر از این جامعه رود. پس زمانی که استاد بهنمی

دارانه طور بنیادین دموکراتیک و سرمایهبه« هر نظم ممکن آینده را»گیرد که او می

جا(، )همان« وجود ندارد« طور بنیادینبه»چیز ایم که هیچما متوجه شده»خواند می

وجود آید که در آن اصول تواند بهای میدرواقع استاد سعی دارد رد گم کند که جامعه

 باشد.داری نمیلی جاری است ولی آن جامعه سرمایهحقوق لیبرا

توان شهری مارکس با چنین ادعایی که میاستاد خود در نفی نظریه آرمان

اش را تا مرز قبول یک دگم شهریداری را شفا داد، آرمانی بیمار سرمایهجامعه

عنوان یک اصل بنیادین که دهد، جایی که هستی این جامعه را بهگسترش می

کند. استاد به فوکویاما ایراد گرفت که هیچ اش قالب میخوانندهایستی تغییرکند، بهنب

اصل ها در کشف آزادی و برابری بهوجود ندارد و توده« طور بنیادینبه»چیز 

از بین »نویسد: مدیریتی میاصول خودـرهایی خواهند رسید، اما استاد راجع بهخودـ

ترین بخش در سخن ترین و ناروشناین مبهمرفتن سازوکار موجود بازار که 

ی چه عهدهمدیریت است، روشن نیست که سرانجام نظارت مبادله و توزیع بهخودـ

 با که باشد مدعی تواندمی هم باز استاد آیا(. ۴۴9 ص –جا )همان« کسانی خواهدبود
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 شودمی همالحظ. خواندمی غیرممکن را بازار حذف زیرا است، مخالف فوکویاما نظرات

داری ی سرمایههای جامعه، یکی از نهادیآن شمردنِ جاودان و استاد شهریآرمان که

کند و ی بشری، قدرگرایی را تجویز میعنوان اصلی بنیادین و تعمیم آن به آیندهبه

سازد و لذا هستی نهاد بازار میسرنوشت انسان در تعیین مبادله و توزیع را وابسته به

ها کند چون بازار خود فرای انساننماید. استاد توجه نمیرا تطهیر میتولید کاالیی 

طرف نیست و اصل شود و چون بیکننده سرنوشت آنان میگیرد، تعیینقرار می

ی قوانین ها، بلکه بر پایههای انسانتوزیع، مثالً نیروی کار را، نه برحسب خواسته

ی نظمی خاتمه دهد. لذا این گفتهسازد، پس قادر نیست که به بیسرمایه عملی می

نیاز به رهایی از پندارهای یک وضع، نیاز به رهایی از وضعی است که »مارکس که 

در عمل روشنگر پندارهای استاد است که با قصد خدمت « محتاج پندار است

 قلمرو آگاهی راه یابد.رستگاری ناسوتی نتواند بهداری و پندار بهسرمایهبه

گیزترین مباحث در مورد مارکس، نظریه او راجع به قهر است. انیکی از بحث

های بورژوایی چه در گذشته و چه در آورد مارکس نیست و دولتقهرسیاسی دست

شان بارها بهره حال حاضر با دالیل موجه و غیرموجه از قهر سیاسی برای حفظ منافع

کار نگیرند. از را بههم آنتوان شاهد آورد که بازگونه برهانی را نمیاند و هیچهبرده

رو هرگونه خشم گرفتن به قهر و یا رد مطلق آن با شرایط کنونی خوانایی ندارد. این

محتوای قهراست که گفت: ی او راجع بهشود، نظریهاما آنچه مربوط به مارکس می

(، و برخالف ۲۵« )باشدی نوی میی کهنی است که آبستن جامعهقهر، مامای جامعه»

تواند چیزی گاه نمیدید، شرح داد که قهر هیچنتی که در قهر خالقیت مینظر س

ی نظام اجتماعی نوینی وجود آورندهخود بهخودینوین بیافریند و متذکر شد قهر به

ی نوین همان کند و یا با ایجاد جامعهنیست و عمالً یا نظام پیشین را پاسداری می

نابراین نقشی در تحول جامعه ندارد، بلکه دهد. بوظیفه را در قبال آن انجام می

دفاع از شرایط یک وسیله در اختیار قدرت دولتی، در مواقع اضطراری، بهمثابه به
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است، اش فراهم شدهخیزد و یا در فرآیند تغییر شرایط که مقدماتموجود برمی

 کند.کارکردش معنا پیدا می

گاه زور که نابرابری را ممکن هر»نویسد: ی قهر میاستاد از قول روسو درباره

جا )همان« راه طبیعی خود پیش خواهد رفتچیز بهرا سرنگون کند، همهسازد، آنمی

 و مارکس هایاندیشه بر نازدودنی مهری» نظریه این که دهدمی ادامه و( ۲63 ص –

 روسو یاندیشه در قهر که کندنمی توجه و ،(جاهمان) «نهاد انگلس چنینهم

پس »انگلس جور درآید.  و مارکس اندیشه با تواندنمی که است خالقیت یندهدربرگیر

ای که آقای دورینگ خاصه برای این کشف کرده است تا قهر را خود مثال کودکانه

کند که قهر فقط وسیله است و اثبات رساند، ثابت میبه« اصل اساسی تاریخ»عنوان به

ای که برای وسیلهندازه که هدف نسبت بههمان ابرعکس، نفع اقتصادی هدف است. به

ی همان اندازه نیز در تاریخ جنبهاست، به« تراساسی»شود کار برده میتحقق آن به

که سبک باشد. برای اینتر میی سیاسی آن اساسیاقتصادی مناسبات دربرابر جنبه

قتصاد همواره شیوای آقای دورینگ را مورد استفاده قرارداده باشیم، باید بگوئیم که ا

معنای عام آن( بوده است و هرگز در هیچ کجا ای برای تأمین معاش )بهوسیله»

 (۲6«)های سیاسی نبوده است.بندی گروهتقسیم« خاطر نفس خود عملبه»

دولت و سیاست از نظرگاه روسو ی مارکس راجع بهتشریح نظریهحال به

ی مدنی و سیاست را بل جامعهپردازم. در تئوری سیاست از آنجا که روسو تقامی

ی مدنی عنوان انتزاع سیاست نسبت به جامعهبرعکسِ مارکس، تقابل واقعی و نه به

اش نسبت کرد، اصل ویرانگریکه او با دولت مخالفت میخاطر آندرک نمود و به

ی بازگشت شیوهگونه؟ بهدولت، ویرانگری بر چیزی واقعی تلقی شد، اما چهبه

زمانی که دولت وجود نداشت، یعنی یک رمانتیسم نی بازگشت بهگذشته؛ یعبه

که از دیدگاه مارکس دولت بورژایی یک انتزاع است و باید غیرواقعی. حال آن

بخشند، درهم کوبید تا قادر شویم فراتر از این نهادهایی که این انتزاع را تداوم می
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ال دولت را درخود داشته شکلی گذار نماییم که آن شکل محمل زوشرایط برویم و به

شوند، ی مارکس حفظ میآوردهای تاریخی در نظریهسان نه تنها دستباشد. بدین

باشد که دولت واقعی، دولتی که انتزاعی نیست در بلکه روشنگر این واقعیت نیز می

 ی سوسیالیستی دارای کدام جایگاه و کارکردی است.جامعه

ک انتزاع نسبت به جامعه نیست، بلکه دولت پرولتری از نظرگاه مارکس چون ی

رو چنین دولتی از سازماندهی است برای ویران ساختن هر انتزاع در جامعه، از این

ی دموکراتیک شیوهگذاری و اجرایی( بهاش )شوراهای قانونگییک طرف با سازنده

شان شرکت های مختلف زندگی مادی و معنویاش مردم را در تمامی بخشخاص

ویرانسازی هرانتزاع یاری همان مردم بهبرد جامعه(، از طرف دیگر به)امر پیشدهد می

اش به چالش ی دیکتاتوریوسیلهاش بازگرداند، بهگذشتهکه بخواهد جامعه را به

ی اخیزد )امر هدایت جامعه(. درعمل یعنی، مبارزه با وارونگی که بیانگر رابطهبرمی

ی افراد را تعیین و رهبری در ر و سرمایه ارادهتاریخی است؛ در جایی که تضاد کا

کند، دموکراسی کارگری بایستی کوشا گردد که توامان بودن جامعه را جاودانی می

برد آن مبدل امر پیشبرد جامعه را با زوال دولت در جامعه، تنها بهرهبری و امر پیش

 نماید.

اسی و نقش دولت، نشان دموکرادعاهای استاد راجع بهاینک در نگاهی اجمالی به

 زند.خلط بحث دامن میگونه او بهخواهم داد که چه

« تر حکومت اکثریت مردممعنای روشنحکومت مردم یا به»استاد دموکراسی را 

 رأی حق قطعیت» تنها نه را اکثریت حکومت معنای و نامدمی( ۵۴6 ص –جا )همان

 و نژادی هایاقلیت حقوق و مردان و زنان برابر حقوق قبول و مردان و زنان از همگان

، یعنی کوچک شدن قلمرو فعالیت دولت و نظارت «دولت حداقل» پیدایی بل قومی،

های سری سازمان نماید و سپس از یکجا( برآورد می)همان« ی مدنی برآنجامعه

اما همین تصور از دموکراسی برای »گیرد: مستقل از دولت نام برده و نتیجه می
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« حق رأی همگانی را قبول نداشت»جا(، مارکسی که )همان« ممکن بودمارکس غیر

 جا(.)همان

ی مدنی دیدگاه مارکس از جدایی سپهر سیاست از جامعهپیش ازاین با توجه به

نظر او یکی از وظائف دموکراسی کارگری را نفی این جدایی سخن راندم که به

انگارد، اما ی مارکس را ندیده میظریهکار ما، از طرفی این ندانست. استاِد فراموشمی

ها عنوان کشف جدید لیبرالی مدنی را بهاز در پشتی، جدایی سپهر سیاسی و جامعه

سازد و موضوعی برای یک بحث جدی در نسبت بین آزادی و برابری مجدد مطرح می

« فانصا»تحت نام « راولز»ها از جمله فردی به اسم گوید این بحث توسط لیبرالو می

که های امروزی به مارکس دارند، اینانتقاد بنیادینی که لیبرال»طرح شده است: 

های کار برابرطلبی او در فضای خاص )درواقع فضای امکانات اولیه، درآمدها، سیاست

 است مارکس نقادی همانند نیست، فضاها سایر در برابری آمدن دستبه معنایبه( …و

. نیست اجتماعی فضای در آزادی سیاسی، فضای در دیآزا: آنان خود خواهیآزادی از

توان قلمرو پیکار ایدئولوژیک سرانجام می رسد که پس از حدود دو سدهنظر میهب

 کاریفراموش در استاد(. ۵۱۸ ص –جا )همان« ای برای بحثی جدی بازکردتازه

 این ،پیش سال ۱۵0 حدود در مارکس زیرا زند،می تجاهلبه را خود اش،مصلحتی

لحاظ کارکرد چنین بهلکه همب ایدئولوژیکی، سطح در نه را جدی بسیار بحث

داری ی سرمایهاش مطرح نمود و ثابت کرد چرا برابری سیاسی در جامعهاجتماعی

بایستی آزادی سیاسی، همواره متضمن نابرابری اقتصادی خواهد بود، در جایی که می

شود، الجرم این آزادی به نابرابری اقتصادی معنای آزادی مالکیت خصوصی فهمیده به

اند این نتیجه رسیدهجمله استاد، تازه بههای امروزی منشود. اگر لیبرالکشیده می

را بحثی جدی و آن« آزادی در فضای سیاسی، آزادی در فضای اجتماعی نیست»که 

نمایند ن نمیکه روشونیم تأخیر دارند، دوم اینکنند، اوال، حدود یک قرنقلمداد می

 اند؟چرا آزادی را از برابری جدا کرده
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ها خودشان در معنای حکومت اکثریت مردم نیست و واقعیتحق رأی همگانی به

اند که در این جوامع داری از بدو پیدایش تاکنون بیانگر این حقیقتجوامع سرمایه

زمام امور را علت قدرت علنی و غیرعلنی داران و مدافعان آنان، بههمیشه سرمایه

اند، بنابراین استاد تفاوت بین حقوق دموکراتیک که حق رأی همگان دراختیار داشته

 جزئی از آن است و حکومت اکثریت را درک نکرده است.

با تجربه دموکراسی سیاسی به تدریج در فرآیند »کند استاد خود اعتراف می

آید: فراهم میاصالحاتی دراز مدت، امکان گسترش اصالحات اجتماعی نیز 

ی تصاعدی نسبت به درآمد و دارایی یکی از هزاران مثال های افزون شدهمالیات

 آمدن فراهم امکان از همیشه مانند استاد ادعا این در(. ۵6۴ ص –جا )همان« است

 همان دیگر بار و راندمی سخن است، نیامده بدست تاکنون که اجتماعی دموکراسیِ

مراه با ه بهاری انگیزدل صبح یک در انشاءاهلل که کندمی موعظه را ناسوتی رستگاری

مالیات تصاعدی، دموکراسی اجتماعی نزول اجالل خواهد نمود. اما در واقعیت چیزی 

جز وعده، صبر و قناعت از این رستگاری ناسوتی نصیب کارگران و زحمتکشان 

 شود.نمی

ه به انواع فهم از خواهد کخود دموکراسی از ما می»شود که استاد مدعی می

 در و( ۵۴9 ص –جا )همان« آزادی انسانی، آزادی سیاسی و دموکراسی بیاندیشیم

 نظام …مردم حکومت»: کندمی نقل لینکلن آبراهام از «ما» این کردن روشن

 را اجتماعی و کلی امور در را اساسی هایتصمیم تمامی مردم آن در که ایسیاسی

 «باشند داشته فعال شرکت هاگیریتصمیم دراین که شوندمی ترغیب یا و گیرندمی

 هایشرکت انحصارات، سرنوشت در توانندمی مردم واقعاً  آیا(. ۵۵0 ص –جا )همان

 مسائل تریناساسی ها،سازمان همین که جایی کنند؟ شرکت امثالهم و ملیتی چند

 که مردمی نهگوچه پس دارند،می نگه مخفی سازمانی، اسرار عنوان تحت را سازمانی

ها، گیریشوند در تصمیمازمانی ندارند، قادر میس اسرار اصطالحبه این از اطالعی هیچ
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تواند لغو مالکیت خصوصی را شرکت فعال نمایند؟ لذا حق رأی همگانی، نمی

ی مدنی و سپهر سیاست دموکراسی بورژوایی تحمیل نماید، زیرا تضاد میان جامعهبه

ی مدنی، یعنی کند که تابوی بنیادین در جامعها مجبور میهمواره حاکمیت سیاسی ر

رو نهادینه بودن مالکیت خصوصی را، به رسمیت بشناسد و در آن دخالت ننماید. بدین

باشد که این تابو را رسمی جاودان قلمداد نقد اقتصاد سیاسی، نقد تبیین بورژوایی می

حکومت که این حق بهافه آناضکند، یعنی پذیرش حریم مالکیت خصوصی فرد، بهمی

های دهد بخشی از مالکیت عمومی را که از پرداخت مالیاتداری اجازه میسرمایه

 مالکان خصوصی بفروشد.گیری بهگونه رأیاند، بدون هیچهمردم ایجاد شده

قول مارکس یک مدافع دموکراسی سیاسی یا به»شود استاد متذکر می

ترین امکان را برای تمام که این شکل سیاسی بیش کنددموکراسی بورژوایی ادعا می

« گیری مربوط به زندگی اجتماعی شرکت کنندآورد تا در تصمیممردمان فراهم می

 یحمله برای استاد ناسوتی رستگاری یموعظه این با و ،(۵63ص –جا )همان

 یکارپ به محدود مارکس بینش» کندمی ادعا ابتدا. داردبرمی خیز مارکس به مجددش

 –جا )همان« دیگر فضاها ساکن کرد در و فعال فضا یک در را او ذهن و بود طبقاتی

 آشتی فضای یعنی فضا، یک درواقع دیگر فضاهای از استاد منظور که ،(۵۴9 ص

 او بینش در که بود زده اتهام مارکس به آن از پیش استاد اما. باشدمی طبقاتی

 دراین الکن ،(۵۴6 ص – جاهمان) «است یانسان تام برابری معنایبه دموکراسی»

ی زند. اما اوال، منطق ویژهفراموشی مصلحتی میا استاد سه بار خودش را بهنابج اتهام

هر موضوع ویژه طرح شده از جانب مارکس، نفی هرگونه تام بودن مسائل، از جمله 

نقالب فرانسه بود دهد. دوما، شعار برابری تام، شعار بورژوازی در ابرابری تام، معنا می

ی برابری که، استاد خود، عاشق دلسوختهکه مورد نقد مارکس قرار گرفت. سوم این

تحقق »نویسد مارکس گیرد و میمورد به مارکس ایراد هم میتام است و در این

« دیدداری ناممکن میی سرمایهبرابری تام اقتصادی و اجتماعی را در جامعه
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 پاسخ مارکس زبان از کاریفراموش در شاهکار اینبه که( ۵60 ص –جا )همان

بنابراین آقای پرودون، ناگزیر انسان متعصبی بیش نیست. برای او حرکت »دهم: می

ی کشف صحیح مسألهتاریخی، که درحال واژگون نمودن جهان کنونی است، به

 (۲7«)یابد.های بورژوایی تقلیل میی تعادل و سنتز بین مقولهنقطه

دموکراسی جز فرآیند دگرگونی مدام نیست، هیچ لیبرال »کند عا میاستاد اد

 که ،( ۵76 ص –جا )همان« واقعی باور ندارد که دموکراسی کامل بتواند تحقق یابد

 خاتمه آن به دموکراسی انکشاف بود داده قول استاد که است نابرابری توجیه درواقع

 شرح و پردازدمی اجتماعی برابرینا توجیهبه مثال یک در ساموئلسن پل. داد خواهد

اند که سر ای ساخته شدهم در یک استادیوم ورزشی سکوها بگونهنمایی فرض دهدمی

نحوی که مانع افراد در سکوی پائین در مقابل چشم افراد، در سکوی باال قرارگیرد، به

در  روی پنجه پاهایشان بلند شوند، تغییریدیدن بازی شود. حال اگر تمام افراد به

ی پایش بلند شود، حداقل نفر روی پنجهگردد، اما اگر تنها یکوضع سابق ایجاد نمی

تواند بازی را مشاهده کند. ساموئلسن با این مثال نابرابری در آمریکا را توجیه او می

توان از همان ابتدا استادیوم را طوری ساخت که دهد چرا نمیکند و شرح نمیمی

ی فقر در چنین در توجیه نابرابری، از تقسیم عادالنهد. هماین مشکالت بر نخوربه

ها را در جوامع غربی من غیرالمستقیم سان نابرابریراند و بدینشوروی سخن می

 کنند.تأیید می

دموکراسی کامل باور ندارد که حداقل در استاد ادعا نمود هیچ لیبرال واقعی به

ی دموکراسی کامل اساسًا درباره کند. الکن مشکل اساسیمورد استاد صدق نمی

است و تازمانی که این واژه را استاد تعریف نکند، « کامل»ی تشریح همان واژه

 گشا باشد.هتواند رکند که نمیمجهولی بر مجهوالت دیگر اضافه می

دید که آزادی در مارکس می»شود: اش مدعی میاستاد در ادعاهای عدیده

که سیاست کارگری را در جای آنرض خطر است و بهداری در معی سرمایهجامعه
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ها گفت برای آزادیدفاع از آزادی بکار گیرد، جنگ طبقه با طبقه را داد و لذا می

« ی موجودکنم، اما نه برای آزادی، بل برای درهم شکستن چارچوب جامعهمبارزه می

 نبود بورژوازی خود این آیا شود معترف ندارد قصد استاد اما(. ۵76 ص –جا )همان

ید قرارداده بود؟ چه نیرویی در جامعه حق رأی تهد مورد جامعه در را هاآزادی که

گرفت؟ بعد از انقالب اکتبر و کرد و حق رأی زنان را ندیده میمردان را مشروط می

پذیرش حق رأی غیرمشروط برای تمام افراد، حق رأی برای زنان در آلمان در سال 

از آن در آمریکا تصویب شد. در فرانسه زنان این حق را در و یک سال بعد  ۱9۱۸

و در انگلستان دو سال بعد از آن بدست آوردند. اما آیا این مارکس نبود  ۱9۴7سال 

که همواره از حق رأی زنان برخالف ادعای استاد که گفته بود مارکس حق رأی 

حق رأی » مارکس  نویسد در زمانکرد؟ استاد میهمگانی را قبول نداشت، دفاع می

 که کندنمی اعتراف ولی ،(۵6۵ ص –جا )همان« زنان رویایی دست نیافتنی بود

 مارکس ولی نکردند، دفاع مردان و زنان برابری حق از زمانآن در هالیبرال گاههیچ

 این مقابل در مقاومت با بورژواها استاد، ادعای برعکسِ و کرد دفاع آزادی این از دقیقاً

 .دادند قرار خطر معرض در را زادیآ خواسته،

ی سیاسی بورژوازی از سوی برنامه»نماید که بار دیگر مجدداً استاد ادعا می

 به و ،(۵6۵ ص –جا )همان« های گوناگون پذیرفته شده استتهیدستان به شکل

 مارکس که گیردمی نتیجه و نکرد تأیید را گریهمسان این چرا کندمی انتقاد مارکس

ی، تفاوت میان دو فریبکار و شیادی عنوانبه دموکراسی افراطی دیدگاه باطرح»

ساختار سیاسی یکسر متفاوت، یکی دولت دموکراتیک و دیگری استبداد را نادیده 

 معیارهایی کدام با نکرده مدلل خودش استاد الکن(. ۵7۲ ص –جا )همان« گرفت

 ساختار دوبه اعتراف زیرا است، رسیده دموکراتیک و استبدادی حکومت میان تفاوتبه

باشد که اوال، پذیر میلحاظ کیفی امکانکردن دو محتوا به روشن با تنها متفاوت،

گر واقعیت که استاد دو ساختار روشنشود و کارکرد متفاوت اینبیانگر حقیقت می
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دقیقاً ابراز کرده بود که حقیقتی وجود ندارد و لذا خواننده را دگربار بازهم برسر 

های دموکراتیک مورد نظر استاد در دهد. اما دقیقاً همان دولتراهی قرار میدو

آرایی های دموکراتیکی که مارکس مطرح کرده بود صفزمان در مقابل خواستهآن

هایی کردند و به مبارزه با آن برخواسته و تا حد سرکوب هم پیش رفتند، خواسته

اوی حق وراثت برای فرزندان چون حق رأی غیرمشروط برای زنان و مردان، تس

مشروع و نامشروع، پرداخت مزد برابر به مردان و زنان برای کار یکسان، آموزش 

های کارگری از ی ملی و غیره. لیکن بورژوازی با سرکوب جنبشهزینهکودکان به

های سنت»تبلیغ نظرات خرافی دامن زدند: ها در انگلستان بهجمله جنبش چارتیست

تواند اشاعه یافته و خرافاتی که گویا تنها دو حزب می قبیل این نظریه بورژوایی، از

ی کارگر باید رهایی خود کار و حزب لیبرال، و طبقهوجود داشته باشد، حزب محافظه

ونیم (، که بعد از گذشت یک قرن۲۸«)دست آوردرا از طریق احزاب لیبرال بزرگ به

دهد که پس از کند. انگلس شرح مییاستاد هنوز هم از آن نظریه خرافی دفاع م

بورژوازی رأسا برای انواع مختلف عوام فریبی از آداب و رسوم »ها سرکوبی جنبش

( برخالف ادعای استاد، مارکس نه ۲9«)پردازد.مذهبی گرفته تا سپاه دین مالیات می

های تنها به تفاوت حکومت دموکراتیک و استبدادی واقف بود، بلکه با طرح خواسته

هایی رفت که پای دفاع از آزادیدموکراتیک بنیادی و برای نهادینه ساختن آنها به

، را «فهم از آزادی انسانی»ی پیشین استاد تر، منطبق با گفتهبایستی هرچه پرتوانمی

حال شما می فهمید که چرا پردون »زمان انکشاف دهد: های موجود در آندر جنش

ی است. از نظر او راه حل مسائل واقعی مردم نه ی هر جنبش سیاسدشمن اعالم شده

 (30«)در حرکت عمومی آنها، بلکه در گردش دیالکتیکی مغز او قرار دارد.
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 دولت یهینظر

مفهوم دولت در »نویسد: نظریه دولت از دیدگاه مارکس ابتدا میاستاد نسبت به

 همان(. ۴93 ص –جا )همان« های مارکس متنوع و بسیار پیچیده استاندیشه

را کند آنکس پی نبرده است، سعی میمار ینظریه کنهبه چون که استاد قبلی مشکل

گردد نظریه های بعدی با این یا آن کردن کوشا میغامض برآورد نماید. اما در گام

سازی متذکر ی این سادهمیل خود ساده سازد. در ادامهی مارکس را بهپیچیده

جا )همان« اتوری پرولتاریا را وضعیتی اجتماعی خواندمارکس چند بار دیکت»شود می

توانیم بگوئیم که منظور او از این دیکتاتوری ولی نمی»کند ( و اضافه می7۲0ص 

 از ادعایش اثبات برای و( 767 ص –جا )همان« موقعیتی اجتماعی بود و یا سیاسی

 یجامعه و داریسرمایه یجامعه میان»: کندمی نقل مارکس گوتای یبرنامه

ه دومی دارد. متناسب با این، یک گذار در ب اولی از انقالبی انتقال دوران کمونیستی

تواند چیزی جز دوره هم مطرح است که در آن دولت نمیی سیاسی در اینگستره

 از گیریمچ در سپس و( 76۸ ص –جا )همان« دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا باشد

ی سیاس امری را پرولتاریا دیکتاتوری تواننمی این از ترصریح» کندمی ادعا مارکس

ی زبان آلمانی( نظریهبه auch« )نیز»ی هجا(. اما استاد با حذف واژ)همان« خواند

یک دوران »دلخواهش تحریف کرده است، جایی که مارکس متذکر شده مارکس را به

 (3۱«)گذار سیاسی نیز وجود خواهد داشت.

شود و برداشت سیاسی خالصه میالب اجتماعی تنها بهبرداشت استاد از انق

توجه مانده است و نظریات مارکس که در همان گذار اولی به دومی ابراز شده، بیبه

ی نوین با مضمون و کارکرد نوین بود که از دقت ننموده که دیکتاتوری پرولتاریا، واژه

نویسان انتقاد به برنامه جانب مارکس ابداع شد و دقیقًا این مارکس بود که خود در

حکومت آتی پردازد، و نه بهاین ]دیکتاتوری پرولتاریا[ میحال برنامه نه به»نوشت: 

های دموکراتیک های سیاسی آن گامی فراتر از نوحهی کمونیستی. خواستجامعه
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 با مارکس توسط که دوم به اول فاز از انتقال دوران(. 3۲) «…رودمعروف همگان نمی

کیت، اشتراکی مال فاز، آن در شده، مشخص «کارش یاندازه به ازهرکس» شعار

شود، نیروی کار قابل خرید و فروش نیست، یعنی استثمار دیگر وجود ندارد و می

ی اقتصادی دیکتاتوری پرولتاریا ی این مقررات را مارکس تحت عنوان خواستهکلیه

ی حقوق( و اجرای در حوزهگذاری )امری که سخن از قانونبندی نمود. همینجمع

باشد که دیگر شده، خود بیانگر این واقعیت میی سیاسی( میقانون )امری در حوزه

داری، کارکرد آنها را در ی سرمایهمعنای این مفاهیم در جامعهتوان با اتکاء بهنمی

-ی سوسیالیستی تبیین کرد. لذا دیکتاتوری پرولتاریا درواقع وحدت نظریجامعه

را به این و توان آنقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد در این جامعه است و نمیعملی ا

را در اجتماع یا آن تقلیل داد و مفهوم جدید را بایستی در کاربرد نوینی که افراد آن

 سازند، درک نمود.جدید عملی می

کند استاد یکی از دالیل عدم درک مارکس از دولت مدرن را چنین ارزیابی می

حکومت نبود و مجبور بود با دیگر تنهایی قادر بهون بورژوازی در گذشته بهکه چ

نفع نیروها برای حکومت کردن وارِد ائتالف شود، الکن در قرن گذشته ورق به

توان گفت که یکی از دالیلی که آیا می»گیرد: بورژوازی تغییر کرد و نتیجه می

یی باور نداشتند، همین اعتقادشان وجود دولت دموکراتیک بورژوامارکس و انگلس به

به ناممکن بودن وجود حکومت ناب بورژوایی بود، حکومتی که دیگر کارش 

امتیازدادن اجباری به طبقات بازمانده از وجوه تولید پیشین نیست؟ فرض وجود 

دولت دموکراتیک بورژوایی که امروز در کشورهای صعنتی فعالیت دارند، از نظر آنان 

جا )همان« ترین خطاهای مارکس بودترین و مهماین یکی از جدی فرض محال بود.

 الکن کند،می آغاز «گفت توانمی آیا» سؤال این طرح با ابتدا استاد(. ۵3۴ ص –

 جدیدی یشیوه طریقبدین و دهدمی قطعی پاسخ مطروحه سؤال اینبه خود، سرآخر

 ادعای اینبه نسبت. گذاردمی دگاریابه ما برای ارمغان عنوانبه را موضوعات بررسی از
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شود، زیرا قطعیت اعتنا میبی« ترین خطای مارکسرین و مهمتجدی»: یعنی وی،

نظر از فرمالیسم کند. صرفرا غیرعقالیی می« توان گفتآیا می»پاسخ، طرح سؤال 

کند و در عمل زمخت و غیرمنطقی دراین ادعا که از طریق شکل، محتوا را تعیین می

انگیز است و دموکراتیک بودن سازد، استداللی شگفتع را وارونه متجلی میموضو

نماید. بار دیگر ناب بودن حکومت بورژوازی میدولت در جوامع صعنتی را وابسته به

گیرد که اوال، در زمان مارکس در برخی از های تاریخی را ندیده میاستاد واقعیت

های شتند، دوما، در دوران کنونی حکومتهای ناب بورژوازی وجود داکشورها حکومت

ناب بورژوایی در کشورهایی چون روسیه و چین وجود دارند والکن دموکراتیک 

 نیستند.

ای که داری از دو مرحله سخن راند، مرحلهمارکس در تشریح انکشاف سرمایه

هایی بود که خارج از متن روابط چوب دستداری برای رشدش مجبور بهسرمایه

برداری نماید. بعد از آن داری توانست از آنها بهرهداری قرار داشتند و سرمایهسرمایه

ها نداشت، دستیآن چوبآن حد از رشد نائل گشت که دیگر احتیاج بهکه سرمایه به

ی سیاست نیز دید. بورژوازی توان دربارهراحتی آنها را رها کرد. همین مسأله را میبه

اتئالف با دیگر نیروها در جامعه بود و زمانی که بور بهکه حکومت کند، مجبرای آن

راحتی از آنها درگذشت. اما در هردو حالت دیگر محتاج به این ائتالفات نبود، به

ی کارگر و اعمال سلطه بر بورژوازی از دو اصل اساسی جامعه، یعنی استثمار طبقه

زی ناب بوده باشد و یا تفاوت است که دولت بورژوا، پاسداری کرد. بنابراین بیآن

توانست برای مارکس تعیین کننده باشد. آنچه برای غیرناب، مستقل و یا وابسته، نمی

ی مدنی بود که ثابت کننده شد، درواقع انتزاع دولت دربرابر جامعهمارکس تعیین

اش، سازماندهی ذهن عنوان دولت ایدئولوژیکی با ساختار ویژهنمود چنین دولتی، به

تواند بیت آگاهی وارونه در جامعه نسبت به خود است و چنین چیزی نمیبرای تث

آن تداوم نماید و بهضامن رهایی باشد و تنها استثمار و سلطه را پاسداری می
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بایستی از آن درگذشت. لذا برای مارکس درگذشتن از دولت بورژوایی بخشد، و میمی

توانست حداکثر در ک دولت، میهای ناب و دموکراتیای بنیادی بود و شکلمسأله

 ی مبارزه برای درگذاشتن ازدولت، مورد نظر قرار گیرد.شیوه

گیرد. نخست از قول اش را نیز راجع به شورا بکار میی فرمالیستیاستاد شیوه

 ص –جا )همان« خواندآن را وراجی دموکراتیک می»کند که او مارکس ادعا می

 شورا مدافعان و مارکس که رویایی آزادی آن» که ددهمی شرح شورا یدرباره و( ۵۵9

ب آن هستند، غیرممکن است، زیرا در شورا نیز فرد بایستی تسلیم اکثریت طال

چنان در شوراها باقی دهندگان شود و لذا ایراد اصلی به پارلمان بورژوایی همرأی

آن است. مبنای شورا همان پارلمانتاریسم مورد نفرت مارکس است هرچند شکل 

 جا(.)همان« تراستدموکراتیک

گاه ناپذیراست. از نظر مارکس و طرفداران او هیچخلط بحث از جانب استاد پایان

ی هر منطق ویژهرا منوط بهای هم مطرح باشد، زیرا آزادیتوانسته آزادی رویایینمی

وع تواند آن موضدانند و با درنظر گرفتن این اصل، سازمانی که میموضوع ویژه می

گردد. جالب است و مایه تأسف که استاد از ویژه را تحقق بخشد، برای آنان مطرح می

رسد. دو سازمان گوناگون میحق رأی در پارلمان و شورا به یکسان بودن محتوای این

با چنین استداللی دیگر قادر نیستیم بین پارلمان و سنای روم و یا میان اتحادیه 

که دو سازمان کارگری دارای ل شویم، با علم به اینکارگری و حزب آن تمایزی قائ

اند. استاد مجدداً با لحاظ کیفی گوناگونی در جنبش کارگریوظائف و کارکردهای به

گیری از مارکس گردد در مچاش مجبور مییاری گرفتن از شیلوک در توده فریبی

ارلمان را گیری یکسان جلوه دهد. مارکس پلحاظ شکل رأیدو سازمان را بهاین

ی مدنی و دولت دهندگان و واسط بین جامعهشده از رأیی مستقلی اتوریتهمثابهبه

این واسطگی و استقالل اتوریته پارلمان ارزیابی کرد و وظیفه شورا را پایان دادن به

برآورد نمود، که استاد در یک شگرد جدید فرمالیستی تفاوت میان آن دو سازمان را 
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مارکس مانند روسو معتقد بود که »کند براین وقتی استاد ادعا میکند. بناحذف می

 –جا )همان« مرز، رویایی بیش نیستی استوار به نابرابری مالکانه آزادیِ بیدر جامعه

 حداقل و مارکس نظر نه و است واقف روسو نظربه نه که کندمی ثابت ،(۵۵۸ ص

 آزادیبه معتقد مارکس که ظرش،ن اثبات در ایواگویه مارکس از شده که هم یکبار

 کند.نمی نقل بود، مرز و حدبی

آورم. اما شاهکار استاد در انتقاد به مارکس در روشنگری است که در ذیل می

ی کارگر تسخیر دهد که هدف جنبش سیاسی طبقهاستاد از قول مارکس شرح می

ای یعنی هدف تسخیر قدرت سیاسی بر»گیرد قدرت سیاسی است و نتیجه می

جنبش کارگران نهایی است. پس از تسخیر قدرت دیگر جنبش سیاسی وجود نخواهد 

 دیکتاتوری کرد سعی استاد چرا شودنمی روشن اما( ۵۸7 ص –جا )همان« داشت

 مذمت مورد را سیاسی یشیوه این چرا و کند ارزیابی سیاسی امری را پرولتاریا

 تحقق برای کارگری جنبش که داد شرح بایستی ولی است انگیزتأسف. قرارداد

داری است، بنابراین چنین ی سرمایهرت دولتی در جامعهقد تسخیربه مجبور اهدافش

داری مطرح است و زمانی که قدرت دولتی را ی سرمایههدفی تنها در رابطه با جامعه

اش، های سیاسیهایش، از جمله خواستهپای تحقق خواستهدراختیار دارد، آنگاه به

 رفت. خواهد

اش در روشنگری، دیدگاه استاد راجع به چگونگی روشنفکربودن مارکس و نقش

ی روشنفکری ای است که از ایشان سراغ داریم. استاد دربارهبیانگر فروتنی ویژه

سرود به ادبیات عالقه داشت و در جوانی شعر می»کند مارکس مودبانه ادعا می

 نوگرایی به اساساً» دهدمی ادامه و( 6۲7 ص –جا )همان« هرچند شعرهای ضعیف

 آیدمی نظربه چنین» کندمی اضافه بعد و( 6۱9 –جا )همان« اشتند ایعالقه هنری

 شکل او در ضدروشنگری گرایش ایگونه …جوان هایهگلی از گسست از پس که

 گرانهضداندیش گرایش درواقع» نویسدمی استاد صفحه همان در و( جاهمان) «گرفت
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ر حزب کارگری بیش د گراناندیش مبادا که دادمی هشدار و بود کرده را خود کار

 ص –جا )همان« اندگران اساساً بخشی از طبقه حاکماندیش»زیرا « ازحد قوی شوند

 در گراناندیش وفاداری مورد در مارکس بحث» گیردمی نتیجه سرآخر و( 6۲0

 خردپذیر دلیل و سند و مدرک رب استوار بورژوازی به طبقاتی پیکار حساس هایلحظه

در هنگام »نویسد (. او از قول مارکس از مانیفست می6۲۱ص – جاهمان) «نیست

ی انقالبی می پیکار طبقاتی بخش کوچکی از طبقه حاکم از آن جدا شده و به طبقه

 بخشی را گراناندیش» که بینش این گیردمی نتیجه و( 6۲۲ ص –جا )همان« پیوندد

، بل نیست نظری یساده خطای یک فقط آورد،می شماربه اکمح یطبقه از

گران آنها را یکسر فرهنگ، اندیشه و بیان -۱آورد: بار میهای بسیار ناگوار بهنتیجه

داند و در نتیجه برای پیکار فرهنگی و نظری پرولتاریا چندان متعلق به بورژوازی می

 پیشروان میان در گریداندیشض گرایش ظهور موجب – ۲شود و اهمیتی قائل نمی

گران را یا به صفوف کارگری راه شود که کارگران، اندیشیم سبب و شود،می کارگری

 جا(.)همان« کار شرایط دشواری قائل شوندندهند، و یا برای این

های کارگری و سوسیالیستی خالف ادعای ها در جنبشکه، واقعیتنخست این

های رهبری کننده و تأثیرگذار در ترین شخصیترا بیشنمایند، زیاستاد را ثابت می

فکران بودند و اشخاصی چون ببل، لیبکنشت، کائوتسکی، ها از قشر روشناین جنبش

گونه ی مشتی از خروارند. الکن استاد پیش از اینلنین، روزا لوکزامبورک تنها نمونه

بنا »نفکران نوشته بود ی دلیل علیه مارکس، در رابطه نظر مارکس نسبت به روشاقامه

 ایطبقه. شوندمی محسوب مستقلی یطبقه گراناندیش …دیدگاه نخست مارکسبه

ن گراروشن. است کرده شانتقسیم دسته دوبه و رخنه آن بدرون طبقاتی پیکار که

(. ۴۲۴ و۴۲3 صص –جا )همان« پیوندندبورژوازی و بخشی که به کارگران می

 که شده مدعی مارکس از نوشته کدام برحسب پرسید استاد از که ندارد ضرورتی

 صف در را آنان یکسره دوما، و است؟ خوانده طبقه را فکرانروشن اوال، مارکس
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ی دومش از با نقل واگویه استاد خود که است آن جالب است؟ جاداده بورژواها

که ، وقتینمایدی خود را ناخودآگاه در اتهامات وارده به مارکس نفی میمارکس ادعا

پیوندند. صفوف کارگران میفکران بهدهد که بخشی از روشناز قول مارکس شرح می

پس تفاوت آنان با روشنفکران بورژوا در دفاع از منافع طبقاتی کارگران، و در تبلیغ و 

گری و شود، بنابراین ظهور گرایش ضداندیشترویج سوسیالیسم آشکار می

تلقی شود و یا باید ملحق شدن این روشنفکرانِ مدافع معنا ستیزی بایستی یا بیخرد

عنوان گرایش ضدروشنگری برآورد جنبش کارگران را اساساً بهی طبقاتی بهمبارزه

که، نظرات مارکس داند هنگامینمود، که استاد این ادعا را راجع به مارکس صادق می

عیتِ براستی غیرانسانی وض»کند: ی کارگر را یکسره اخالقی قلمداد میی طبقهدرباره

 هزاران در و است آمده …ی کارگر دوران مارکس که در نخستین مجلد سرمایهطبقه

ای ادعاهبه دشمنی با مارکس که شودمی سبب شود،می تأیید …رسمی و دولتی سند

 و استثمار وجود مارکس کهاین(. ۵6۱ ص –جا )همان« خواهی بورژواها بنگردآزادی

 هایواقعیت دواین نفی را آزادی انکشاف شرط و کرد ثابت را یسرمایه یسلطه

 موقعیت را آنها جای و گردندمی معنا از تهی استاد برای تماما خواند، غیرانسانی

چنان دودی در چشمان د و چنین موقعیتی آنکنپرمی کارگر یطبقه غیرانسانی

نحوی که این است، بهخواهی برخودشمنی با آزادیمارکس کرد که از سر لجبازی به

 گری در مارکس شد.ی اخالقی باعث گرایش ضدروشنمسأله

ارمغان ای بهکند بجز ادعای صرف طرفهای که قدم رنجه میهر حوزهاستاد به

دادن مارکس اساساً منکر توانایی پاسخ»شود آورد. در مورد نیاز مدعی مینمی

 ص –جا )همان« یزی یا ابداعی( بودبورژوایی به نیازها )خواه راست یا ناراست، غر

: شد متذکر ناراست نیازهای با ارتباط در مارکس استاد، ادعای برخالف(. ۵66

فقط  شئ یک که است، کرده بعدی تک و احمق آنچنان را ما خصوصی مالکیت»

 وقتی یا دارد، وجود سرمایه عنوانبه وقتی –زمانی برای ماست که در چنگش داریم 
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 شود اشغال شود، پوشیده شود، آشامیده شود، خورده شود، احبتص مستقیما که

 همه خصوصی مالکیت خود ولی باشد؛ شده سودمند نحویبه کهآن مختصر –وغیره

ای کند، زندگیملزومات زندگی تصور می عنوانبه فقط را تملک مستقیم اشکال این

ت خصوصی است، کار کنند، زندگی مالکیعنوان ملزومات خدمت میکه آنها برایش به

ی (، و در همین رابطه تذکر داد که در جامعه33«)و آفرینش سرمایه است

باشد. الکن بحث اساسی را داری هرکس درصدد ایجاد نیازی در دیگری میسرمایه

 کنم.را دنبال میحول مفهوم نیاز و برداشت مارکس از آن

استعدادها و  ی پویای انسان را نخست در نیازش به ابرازمارکس ریشه

دانست و نه نیازش به استفاده از جهان؛ در ابراز این نیاز هایش در جهان میتوانایی

است که آزادی واقعی در هر شرایط ویژه، یعنی آزادی از تمام مسائلی که انسان را 

شود. پس سازند، مطرح میوابسته و در نتیجه نقش او را در جامعه ثانوی می

انسان و طبیعت نی از نیاز بنیادیِ ویژه است، نیازی که مربوط بههای انسانی بیاسائقه

نظر مارکس انسان درعین کند. بهاو بوده و آدمی با این ارتباط حیات خود را تأیید می

ی مثابهای از تظاهرات زندگی دارد و تحقق آن نیازها نه تنها بهمجموعهکه نیاز بهاین

یابد و این امر زمانی ممکن است طبیعت معنا میآگاهی از خودش، بلکه از دیگران و 

اش را حتی اش را با انسانها و طبیعت انسانی سازد، بلکه مراودهکه انسان نه تنها رابطه

درعمل فقط وقتی »ای فعال مبدل نماید اش، به رابطهبا محصوالت خود ساخته

ای شیوهشئ بهیک شئ مرتبط سازم که آن ای انسانی بهشیوهتوانم خود را بهمی

 (3۴«)انسانی با انسان مرتبط باشد.

نظر مارکس مساوی با ابراز توانش و شکوفایی استعداد بنابراین نیاز واقعی به

مصرف صرف ابراز داشته اش را نسبت بهمورد خاص نظریهیابد و در اینآدمی معنا می

ی و رشد خود گیرد و در خدمت شکوفایگوید اگر مصرف صورت انتزاعی بهو می

های انسانی واقع نشود، خود در قالب نیاز کاذب، عاملی در فلج ساختن انسان توانش
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رو برای مارکس از آنجا که عشق معادل آنچه زندگی واقعی است و هر شود. از اینمی

یابد. این امر زمانی تحقق ی نیاز معنا میمثابهآنچه عشق انسانی را دامن زند، خود به

خود رجوع کند و نه تنها استعدادهای اش بهان در رشد فردیتیابد که انسمی

گونه؟ تنها در ارتباط اش را درک نماید، بلکه آنها را فعلیت بخشد. اما چهبالقوه

کار ی فعال کاری، که در آناش با خود، دیگران و طبیعت، در یک رابطهعاشقانه

گرا در زندگی گردد، درک نی ضرورت زندگی و لذا نفی هر انتزاعی که تعیمثابهبه

 شود.

دیگر و ها با همی میان انساندارانه، واسط رابطههستی مالکیت خصوصی سرمایه

تواند سازد که میدار میی بالواسطه کارگر را تابع سرمایهشود و این رابطهطبیعت می

کارگران  هر آن، او را از کار اخراج نماید. ترس از بیکاری عالوه بر تشدید رقابت میان

هر کار سازد تا بهاش چاپلوس و ترسو و محافظهخاطر حفظ شغلتواند کارگر را بهمی

سازند، بلکه خفتی تن در دهد. مشاغل در این جامعه نه برحسب نیازی که برآورده می

آورند وجود میهای متفاوتی را در اجتماع بهبرحسب مقدار درآمد برای شاغالن، ارزش

شود، جایی که در محاورات روزمره تر، شأن اجتماعی نیز کمتر میو هرچه درآمد کم

ای شود. حال تصور نمائیم در جامعهعنوان توهین، مثالً عمله، از آن سوءاستفاده میبه

شود و عنوان ضرورت زندگی درک میکه ترس از بیکاری رخت برافکنده و کار به

توان تصور یابد، میجامعه معنا می برد اهدافارزش کار تنها در رابطه با رفاه و پیش

شود که خود را ی یک نیاز ادراک میمثابهگونه فعالیت در شکل کار، خود بهکرد چه

 دهد.در عشق انسانی بروز می

عنوان فعالیت آگاه انسان عبارت است از صمیمیت راستین فرد با خود، عشق به

فرد استقالل کار و نیاز انسانی، بهی مثابهبا دیگران و با طبیعت که چنین فعالیتی به

دو نیاز بخشد تا فردیتش را قوام دهد. لذا عشق ذاتًا انقالب برانگیز است، زیرا بهمی

دهد: نزدیکی و استقالل، ای عمیق پاسخ میگونههم بهزمان، آنانسان همواره و هم
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اند توبعد چنین سرودی میی مارکس در سرنوشت انسان مِنگفتهجایی که به

زده را با خواندن های یخانسان باید کیفیت»بخش جاودانی شدن عشق گردد جاودان

 «.رقصیدن نمایدهای مخصوص وادار بهملودی

 یگانگیب یهینظر

مضامین و تمام نکات تشریح شده، دیگر درک بیگانگی در اکنون باتوجه به

به ایدئولوژی و رسد. بحث مارکس راجع نظر نمیی مارکس امر دشواری بهنظریه

های مادی و عینی که مناسبات بین عنوان واقعیتهای حاصل از آن، بهوارونگی

ها را رقم ی میان انسانسازند، جایی که اشیاء رابطهموضوع و محمول را وارونه می

ی مدنی و سپهر سیاست، همگی باهم چنین وارونگی میان جامعهزنند، هممی

دارند. استاد در ی مارکس را در نقد بیگانگی بنا میریههای مادی و عینی نظپایهبن

موقعیتی ذهنی مربوط به دانایی و آگاهی »این زمینه نیز با نوآوری، بیگانگی را 

( 3۵۲ ص –جا )همان« ار ذهنی، روانیپدید» یا و ،(3۵۵ ص –جا )همان« انسان

 خود از مورد رد مارکس آنچه اهمیت»: نویسدمی مارکس به انتقاد در و خواندمی

 نظربه چیست؟ انسان تاریخی شناسیهستی از او کلی طرح در کشید، پیش بیگانگی

 دربرابر ایسوژه را انسان او. بود مدرنیته متافیزیک زندانی نیز مارکس که رسدمی

 گرفتن فرض به راجع استاد ادعایبه(. 3۵7 ص –جا )همان« کردها فرض میابژه

 استاد نظریه در جالب نکته اما راندم، سخن کافی بقدر این از پیش ابژه دربرابر سوژه

 نظر خاص، مورداین در قبال که جایی است، اشخودساخته عاج برج از آمدن پائین

 و نموده ترحم «…رسدنظر میبه»ل با گفتن حا و خواند متافزیکی کال را مارکس

 .شودمی قائل مارکس برای ایفرجه

شدن امر نامتناهی است یابی، یعنی متناهیگل عینیتی هبیگانگی در اندیشه

نوع بررسیِ بیگانگی درواقع امری که، مورد نقد مارکس قرار گرفت و گفت این
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نگرورزانه و انتزاعی است و قادر نیست منشاء عینی و مادی بیگانگی را برمال نماید و 

ی واقعی ی سوژهظیفهدر نقد قانون ارزش، منشاء بیگانگی را اثبات کرد و نفی آن را و

ی کنونی، یعنی پرولتاریا خواند و متذکر شد که آگاهی پرولتاریا براین در جامعه

سازد و از سوی دیگر را برای پرولتاریا مقدور میبیگانگی، از سویی غلبه بر آن

ی اندیشنده، دهد. بنابراین سوژهاش انکشاف میاش را برای نفی طبقاتیآمادگی

ی رازآمیز قانون ی واقعی، یعنی پرولتاریای آگاه، با کنارزدن پردههی سوژمثابهبه

دو عینیت بیگانکی ی مدنی و سپهر سیاست، یعنی اینارزش و جدایی میان جامعه

داری به فعالیت ی سرمایهناسوتی، که سوژه را در حفظ چارچوب موازین جامعه

اش دو وارونگی و در پراتیک مشخصنسازد تا در نقد ایدارند، پرولتاریا را قادر میوامی

دو چنین قبول خالقیت انسان در فرا رفتن از اینو با تدقیق سرشت آزادی و هم

زمانی خالق و گی و همدر شکل فردیت، یعنی پذیرش همواره« من»عنوان بیگانگی، به

قیودات اجتماعی و ضرورت فرا رفتن از آنها، مخلوق بودن انسان، و در آگاهی به

او باز گرداند. این مهم، زمانی عملی است که پرولتاریا در سطح یعت بشری را بهطب

عنوان عامل واسط، وجود این ناوجود را مستدل سیاسی در نفی پارلمان بورژوازی به

این ای را پابرجا کرد که در آن هیچ نیازی بهتوان دموکراسینماید و ثابت کند که می

عنوان تئوری نقد ی است دوجانبه، میان فلسفه، بهاها نباشد. این وظیفهواسطه

مثابه عینیتی واقعی برای برگرداندن جهان وارونه بیگانگی دراین جامعه و پرولتاریا، به

سان فلسفه در نقد وارونگی موضوع در جامعه و باروشن نمودن روی پایش. بدینبه

کند و پرولتاریا در ت میاش را ثابی واقعی، علمیتعنوان سوژهعینیت پرولتاریا، به

اش این وارونگی را نفی و جهان را شفاف در معرض دید همگان پراتیک مشخص

شان مهر قرارداده و با این کارکرد برعینیت خود و علمیت فلسفه و هماهنگی میان

دو مشخصه در دیدگاه مارکس، ـ یعنی اول، منطق این کوبد. حال با توجه بهتأیید می

ها درهر شرایط وظائفی را برای خود انتخاب وع ویژه و دوم، انسانی هر موضویژه
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ی کامل، آزادی کامل بینیم که در عمل، جامعهحل آنها باشندـ میکنند که قادر بهمی

عنوان تخیالت دروغین و ها که استاد دائماً به مارکس نسبت داد، بهو از این نوع کامل

 سازند.از تاالنگری در ادعاهایش برنما می ضعف تئوریک استاد، خودشان را در شکلی

 

 هاادداشتی

این  بخش اول* منابع مورد استناد من در نوشته ها و درسگفتارهای کمال خسروی در 

برای احمدی در آنجا توضیح داده شده « استاد»اند. همچنین استفاده از عنوان مقاله ذکر شده

 وسیاست مارکس» کتاب از دهاگفتاور ،«(…جا، صهمان»)است. ارجاعات داخل مقاله بصورت 

 .هستند احمدی بابک «مدرن

  
 .۱3، فارسی، ص تفاوتی سیاسیبی مارکس؛ – ۱

ی وسیله مبادلهداری بهآمیز نظام سرمایهموتوآلیسم بینشی که معتقد به تغییر شکلِ مسالمت

 کمک اعتبارات دولتی بالعوض است.متقابل خدمات و به

، ش. انسان موضوع رنسانس هستیی ، به نقل از جزوهگلنقد دکترین دولت ه مارکس؛ – ۲

 .۱۸واالمنش، ص 

 .۵3۱ی مرتضوی، ص و ترجمه ۴۸۵ی اسکندری، ص ، جلد اول، ترجمهسرمایه مارکس؛ – 3

ی مرتضوی، و ترجمه 36ی اسکندری، ص ، ترجمهسرمایه دوم جلد به مقدمه انگلس؛ – ۴

 .۱30ص 

 .۴۴بابا تهرانی، ص ی خانمه، فارسی، ترجی مسکنمسأله انگلس؛–۵

جلد سوم، به نقل از مقدمه به کاپیتال جلد سوم؛ کمال خسروی،  سرمایه مارکس؛ – 6

 .6۲دیالکتیک پنهان شدن پشت عریانی، ص 

های ساختار داری و ویژگیی سرمایهطبقات جامعه» اشمقاله در شباهنگ سهراب آقای–7

ی کارگر و در بررسی نقش طبقه ۱39۲ت به سال منتشر در اینترن« ایران اجتماعی–اقتصادی

 گذارد:دیگر اقشار آن در آمریکا و ایران، آمار ذیل را در اختیار خواننده می

https://pecritique.com/2018/02/14/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://pecritique.com/2018/02/14/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
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کل جمعیت شاغل  77%بگیران در آمریکا برابر طبق این آمار، درصد کل مزد بگیران و حقوق

 کل جمعیت شاغل است. ۱۱%و درصد کل اشرافیت کارگری برابر 

و اشرافیت کارگری را برابر  ۵9%بگیران برابر تقریبا د ایران درصد کل مزد و حقوقدر مور

توان تصور کرد که بعد از انقالب کند. با توجه به رقم باالی این قشر میارزیابی می %۵،3

 برد انقالب ایجاد نماید.کارگری این گروه قادر است موانع زیادی را در راه پیش

 .۱7۴، فارسی، ص ژی و اتوپیاایدئولو مانهایم؛ – ۸

 .60، فارسی، ص تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم انگلس؛ – 9

 .۴، فارسی، ص جنبش دموکراتیک و پیکار انقالبی کارگران مارکس؛ – ۱0

 .۵ ص – جاهمان – ۱۱

 .39، ص انسان موضوع رنسانس هستی واالمنش؛. ش – ۱۲

 .۴6، فارسی، ص اصول کمونیسم انگلس؛ – ۱3

دمند که در زمان شاه هرنوع شان میتیتبلیغا بوق در خجالتی طلبانِسلطنت اواخر این – ۱۴

پردازند. تطهیر استبداد رژیم شاه میسان بهجز آزادی سیاسی وجود داشت و بدینآزادی، به

ای در اجتماع که در کدام حوزهتفاوت از اینای، بیکنند که هر خواستهاین افراد توجه نمی

عنوان گیرد. بهخود میگردد، اگر تحقق نیابد، آن خواسته ناخودآگاه خصلت سیاسی به مطرح

ای سیاسی خواند، اما چون از توان صرفا خواستههای کارگری را نمیمثال تشکیل اتحادیه

های زیادی خود گرفت. در ایران ملیتجانب رژیم شاه برآورده نشد، خصلت سیاسی به

ی شان آموزش ببینند و چون حکومت شاه این خواستهزبان مادریبه اند و مایل بودندساکن

داران ی سیاسی شد. گروهی از سرمایهیک خواستهنمود، مبدل بهرا اجابت نمیملی آنان

گذاری در صنایع نفت و گاز بودند که با مخالفت حکومت مدافع رژیم شاه خواهان سرمایه

خود سیاسیِ انتقاد به سیاستِ حکومت را به مواجه شدند و در مجلس این خواسته، شکل

کنم همین سه نمونه توان به این سیاهه مطالب دیگری را اضافه کرد ولی فکر میگرفت. می

ی آقای آرش اسدی تر به نوشتهطلبان کافی باشد. برای اطالع بیشهای سلطنتدر کذب ادعا

 سی مراجعه شود.مندرج در نقد اقتصاد سیا« ی ایدئولوژیخانهشاه در تاریک»نام به

 .۲6، ص ۱3۸۱، نشر اختران، چاپ اول، تهران توصیف، تبیین و نقد خسروی؛ کمال – ۱۵

https://pecritique.com/2013/12/23/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AF/
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 .۱9 ص ،۱۱ منبع – ۱6

 .۲7 ص ،۱۵ منبع – ۱7

 .30 ،۱ منبع – ۱۸

 .6 ص جا،همان – ۱9

 .۱۲3 ص ،۵ منبع – ۲0

 .۵۲ ص ،۱۲ منبع – ۲۱

 .3۵، فارسی، ص ی یهودمسأله مارکس؛ – ۲۲

 .۴۴ ص ،۱۲ منبع – ۲3

ی محمدرضا ج. نهال، صص ، فارسی، ترجمهفلسفیـهای اقتصادیدستنوشتهمارکس؛  -۲۴

 .7۵، نوشته اریش فروم، ص فراسوی زنجیرهای پندارنقل از کتاب چنین به، و هم۸۸و  ۸7

 .۱97زبان آلمانی، ص ، بهایدئولوژی آلمانی –۲۵

 .۱۵۵، فارسی، ص آنتی دورینگ انگلس؛ – ۲6

، ی تکامل مادی تاریخدربارهاب کت در مندرج ،7۵ ص فارسی، کف، آنه به نامه ارکس؛م – ۲7

 ی خسرو پارسا.ترجمه

 .69 ص ،9 منبع – ۲۸

 .60 ص جا،همان – ۲9

 .7۵ ص ،۲7 منبع – 30

 .۱7، فارسی، انتشارات مزدک، ص ی گوتانقدی بر برنامه مارکس؛ – 3۱

 .جاهمان – 3۲

 .93، ص ۲۴منبع  -33

 .9۴ ص جا،همان – 3۴

 میان تولیدی مناسبات قوانین به مربوط نوشتم قوانین به راجع من چهآن است روشن – 3۵

 گیرد.نمی دربر را امثالهم و رانندگی و راهنمایی قوانین مثالً و شودمی هاانسان
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نگاری و تحقیق تاریخی با رویکرد ماتریالیسم بعد از جنگ دوم جهانی، تاریخ

ی تحریر گیری داشته، و آثار باارزشی در این زمینه به رشتهتاریخی پیشرفت چشم

نگاران مارکسیست انگلیسی که از حیث شهرت ار تاریخعنوان نمونه آثدرآمده است. به

چنین در فرانسه است، و هم« Ecole des Annalesمکتب آنال »قابل مقایسه با 

داری، ی گذار از فئودالیسم به سرمایهنگاران مارکسیست هندی. اما مسألهآثار تاریخ

نگاری فصل در تاریخترین ای بیش از پنج دهه و ادبیاتی بسیار غنی درخشانبا سابقه

داری در اروپا ی گذار از فئودالیسم به سرمایهشود. دربارهمارکسیستی محسوب می

نظران سه دوره بحث انجام گرفته است، که در روشن شدن تاکنون میان صاحب

سزایی دارد. هدف این نوشتار موضوع و جهت دادن به مطالعات بعدی اهمیت به

 ت.معرفی مختصر این سه دوره اس

 دور اول بحث

 (1)«داریگیری و تحول سرمایهمطالعاتی در شکل»دور اول بحث با انتشار کتاب 

بالفاصله بعد از جنگ دوم جهانی و در فضای جنگ سرد در  موریس داببه قلم 

رودنی هیلتون، کوهاشیرو آغاز شد، و سپس  پل سوئیزی، بین او و 1946سال 

ها در نیز در آن شرکت کردند. این بحث ماریک هابزباو  تاکاشی، جان مرینگتون

چاپ به 1950( سال Science  &Societyی علم و جامعه )های مجلهشماره

 در لندن منتشر کرد، و 1954ها را به صورت مجلدی در سال آن ، دابرسید

 (2)، به چاپ رساند.1976را در سال ای مفصل بار دیگر آنبا نگارش مقدمه هیلتون

شدن ی تجاریداران نظریهطور عمده تبادل نظری بود بین طرفهها باین بحث

(Commercialization که گسترش تجارت جهانی را عامل مؤثر در گذار به ،)

ی طبقاتی و پویایی درونی خود دانستند، و کسانی که بر مبارزهداری میسرمایه
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در این بحث نگاهی  کنندگانجا به آرای شرکتی فئودالی تأکید داشتند. دراینجامعه

 افکنیم:کوتاه می

 داب سیمور

دیگر ی مختلف را از یکداری سه دورهدر گذار از فئودالیسم به سرمایه داب

 کرد:متمایز می

 چهاردهم قرن در فئودالیسم بحران –الف 

 هفدهم قرن و شانزدهم قرن اواخر در داریسرمایه آغاز –ب 

 .نوزده قرن اوایل و هیجده قرن صنعتی، انقالب –ج 

ی که در هر دوره یک شیوهکرد، و اینی تولید آغاز میاو تحلیل خود را از شیوه

ی مسلط وجود های دیگر تولید نیز در کنار شیوهتولید مسلط است، هرچند که شیوه

ی تولید فئودالی عبارت است از اخذ مازاد تولید به شکل اجاره دارند. به نظر او، شیوه

دار از دهقانان های فرااقتصادی از سوی اشراف زمینن به روشو خدمات گوناگو

ای که بخش اعظم روند تولید را تحت کنترل دارند. اما از حیث قانونی تولیدکننده

اند. آزاد نیستند. طبق تعریف او فئودالیسم و سرواژ در واقع مترادف و یکسان

های و گسترش زمین (1050-1300ی رشد و شکوفایی )فئودالیسم بعد از یک دوره

ای از ها و تبدیل پارههای بایر، خشکاندن باتالقکشت از طریق احیای زمینقابل

ی کشت و مستعمره کردن اروپای شرقی به وسیلههای جنگلی به مزارع قابلزمین

های غربی و متعاقب آن رشد جمعیت )جمعیت انگلیس و فرانسه دوبرابر شد(، شوالیه

ان شد، در اثر افزایش جمعیت، نسبت زمین به جمعیت و در وارد بحر 14در قرن 

دار و رقابت ی بارآوری زمین کاهش یافته بود. از سوی دیگر، تعداد اشراف زمیننتیجه

سو، برگزاری های گوناگونی داشت، از یکها شدت یافته بود. این رقابت چهرهبین آن

کاران، و از ن رکاب و خدمتهای باشکوه، استفاده از تجمالت، افزایش مالزماجشن
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سوی دیگر، جنگ و غارت. این عوامل به بار تقاضاهای روزافزون طبقات حاکم بر 

کردند. وپنجه نرم میافزود که با کاهش بارآوری دستمیهای نحیف دهقانان شانه

ی زدند. نتیجهقحطی و طاعون نیز از دیگر عواملی بودند که به این بحران دامن می

های دها، فرسودگی خاک، کاهش بارآوری، فرار دهقانان از زمین و شورشاین رخدا

دار و ضعف طبقات دهقانی بود. رقابت و جنگ نیز باعث کاهش تعداد اشراف زمین

ی اقتصادی نظام فئودالی رو به زوال نهاد. در شد. در پایان قرن پانزدهم پایهحاکم می

دار ت طبقاتی و حکومت اشراف زمینپایان قرون وسطی، سرواژ از بین رفته و قدر

تری به دست ها استقالل بیشتضعیف شده بود، و در شرایطی برزخی قرار داشت. شهر

ی وار از شدت استثمار مالکان زمین در دورههایی که تودهآورده بودند، و برای سرف

ن عنواشدند. قدرت دهقانان بهبخش محسوب میگریختند، پناهگاهی آزادیبحران می

دار قرار داشتند. چنان تحت کنترل اشراف زمینیک طبقه افزایش یافته بود، اما هم

تری کسب کرده بود. اما در غالب موارد با بورژوازی تجاری توانایی سیاسی بیش

کند اشاره می« سرمایه»در جلد سوم کتاب  مارکسکرد. کاری میدار هماشراف زمین

 شود:داری به سه شکل متفاوت انجام میکه گذار از فئودالیسم به سرمایه

شود، دار صنعتی تبدیل میدار تاجر مستقیماً به سرمایهکه سرمایهآن نخست

 اند، مانند صنایع تجملی.هایی که بر بازرگانی متکیخصوص در پیشهبه

ی ( سرمایهputting out system/Verlag systemنظام سفارشی ) دوم

دهد، و سایل کار را در اختیار مولدین خُرد مستقل قرار میتجاری مواد اولیه و گاهی و

ترتیب، تولید مستقل باقی کند، بدینها خریداری میشده را نیز از آنمحصول تمام

 ی تجاری از خارج با آن در تماس است.کند، و سرمایهکُندی تغییر میماند و بهمی

ایر مولدین خُرد و تفکیک ی خُرد مستقل در فرآیند رقابت با ستولیدکننده سوم

 (3)شود.دار بدل میها خود به سرمایهطبقاتی میان آن
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 به تأسی از دابنامد. ی واقعاً انقالبی میاین شکل سوم را شیوه مارکس 

بر این باور بود که تولیدکنندگان کوچک و مستقل بعد از بحران فئودالیسم  مارکس

ث اقتصادی شکل مسلط تولید بودند، و داری به مدت دو قرن از حیتا ظهور سرمایه

های باالیی و ثروتمندتر به طبقه ها، الیهدر اثر رقابت و تفکیک طبقاتی در درون آن

 های پایینی به کارگر مزدور تبدیل شوند.دار و الیهسرمایه

توانند موجب انحالل فئودالیسم تنهایی نمینشان داد که تجارت و مبادله به داب

داری شوند. و در دوران شکوفایی فئودالیسم پول و مبادله حتی ایهو گذار به سرم

ی تجاری کامالً در توانند باعث تحکیم سرواژ و مناسبات فئودالی شوند، و سرمایهمی

ی تولید کند. تنها در شرایط ضعف و بحران شیوههماهنگی با این مناسبات عمل می

وپاشی این نظام شود، و مقدمات تواند موجب فرفئودالی است که گسترش تجارت می

 داری را فراهم آورد.گذار به سرمایه

 یزیپل سوئ

( مورخ قرون وسطی بر Henri pirenne)هانری پیرن تحت تاثیر  سوئیزی

این باور بود که گسترش تجارت بعد از قرن یازدهم موجب افزایش تولید برای مبادله 

امپراتوری روم غربی در قرن  پیرن نظرشد، و تعادل نظام فئودالی را بر هم زد. به

ی شرقی از های تجاری مدیترانه به علت اشغال مدیترانههشتم بعد از بسته شدن راه

های تجاری مدیترانه سوی مسلمانان سقوط کرد. و در قرن یازدهم بعد از باز شدن راه

 های صلیبی، اقتصاد اروپای غربی مجدداً رونق گرفته است.طی جنگ

ی این نظر را بود. پیشینه« تجاری شدن»روایتی از مدل  سوئیزیر در واقع، نظ

توان در دوران روشنگری و مفهوم پیشرفت مشاهده کرد، و سپس در نزد می

دم تاریخ طبق ها از سپیدهاقتصاددانان کالسیک )آدام اسمیت( که باور داشتند انسان

مبادله و ردوبدل کردن ی عقالنی منافع شخصی به یک تمایل طبیعی و یا با محاسبه
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آورند. این رفتار با گسترش تقسیم کار و پیشرفت فنی محصوالت کار خود روی می

کند، اما برای این ابزار تولید دایماً به سوی عمومیت یافتن و فراگیر شدن حرکت می

داری در کار باید نخست موانع اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی که جوامع پیشاسرمایه

 کنند، از سر راه برداشته شود.اد میبرابر آن ایج

داری نیازی به توضیح شدن، ظهور و پیدایش سرمایهدر واقع در مدل تجاری

ها داری به شکل جنینی از سپیده دم تاریخ وجود داشته است. انسانندارد. سرمایه

کنند، این قوانین عمومی داری عمل میطور طبیعی یا عقالنی مطابق قوانین سرمایهبه

داری باید فقط موانعی را که بر سر راه اند. برای ظهور و پیدایش سرمایهفراتاریخی و

 (4)ها را توضیح داد.آن قرار دارند شناخت، و روند برطرف شدن آن

کند، فئودالیسم نظامی است خودکفا که برای مصرف تولید می سوئیزیبه نظر 

ارت و تولید برای مبادله شود. گسترش تجو از این نظر اقتصادی راکد محسوب می

 تواند تعادل چنین اقتصادی را مختل و دگرگون کند.عنوان عامل خارجی میبه

تر ها برای استثمار بیشافزایش تقاضای طبقات حاکم و فشار آن سوئیزی

ی دانست، نه عامل درونی جامعهی گسترش تجارت خارجی میدهقانان را نتیجه

پذیرفت، اما بر این باور بود که افزایش ات حاکم را میفئودالی. او افزایش جمعیت طبق

 کند.تر آنان را جبران میدهقانان فشار و تقاضای بیش

ها به جنگ و توجهی طبقات حاکم به مطالبات دهقانان و توسل آنبه نظر او بی

تواند توضیح دهد که نمی دابمشاهده است، و ی فئودالی قابلغارت در سراسر دوره

وار دهقانان یابند. او فرار تودهعوامل پیش از فروپاشی فئودالیسم افزایش می چرا این

داد، چون این فرار معنایی جز فقر و آوارگی نداشت. از زمین را مورد تردید قرار می

ی افزایش جمعیت و نبودن زمین کافی برای دهقانان بود، و این نظر او فرار نتیجهبه

ی واسط بین بحران فئودالیسم و دوره سوئیزیپیدا کند.  وارتوانست ابعادی تودهنمی

گمان او، این نامد. بهمی« تولید خُرد پیشاکاالیی»ی داری را مرحلهآغاز سرمایه
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توانند به مناسبات مسلط تولیدی و به یک نظام اجتماعی نظیر مناسبات تولیدی نمی

« راه واقعاً انقالبی»نسبت به  سوئیزیداری تبدیل شوند. فئودالیسم و سرمایه

جای رشد از درون تواند بهداری نمیپرسید: چرا سرمایهتردید داشت. او می مارکس

داری باشد که دار، یا سرمایهصفوف تولیدکنندگان خُرد، از ابتدا یک بازرگان سرمایه

 (5)گیرد.مستقیماً کار مزدی را به خدمت می

تواند افزایش نقش شهر و اقتصاد پولی داد که نمیرا مورد انتقاد قرار می داباو 

 گیری کند.درستی از شرایط درونی فئودالیسم نتیجهرا به

پذیرفت، اما برای عامل درونی، تعامل عوامل درونی و بیرونی را می دابدر واقع، 

دار و دهقانان در شرایط بحران اولویت یعنی تشدید مبارزه طبقاتی بین اشراف زمین

توانست موجب گذار به ها در این شرایط، گسترش تجارت میقایل بود. چون تن

رسد، و در دو قرن به پایان می 14داری شود. به نظر او فئودالیسم در قرن سرمایه

رو هستیم که در آن با نظامی انتقالی و بینابینی روبه 16و  15های بعدی یعنی قرن

ای از تولیدکنندگان مار تودهماند، و به استثچنان فئودالی باقی میی حاکم همطبقه

داری در واقع پردازد. و ظهور سرمایهعنوان شکل غالب تولید میکوچک و مستقل به

 ی تفکیک و تمایز طبقاتی در صفوف مولدین خُرد است.نتیجه

 لتونیه یرودن

علت قطع معتقد بود که انحطاط امپراتوری روم، نه به پیرنبرخالف  هیلتون

ی کاالیی در اثر اختالل در وضعیت ه به علت کاهش مبادلههای تجاری، بلکراه

اقتصادی و کاهش معیشت در قرن سوم و صدها سال پیش از سقوط قدرت سیاسی 

های صلیبی و در چنین تولید کاالیی در اروپای غربی پیش از جنگروم رخ داد. و هم

 اثر تغییر شرایط اقتصادی در داخل اروپا احیا شد و گسترش یافت.
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ی طبقاتی بیش از هر چیز عامل زوال فئودالیسم بوده است. ه نظر او، مبارزهب

ی زمین در ابتدا موجب رقابت سیاسی بین اشراف و شاهزادگان برای افزایش اجاره

فناوری نوین در تولید، افزایش بارآوری و رشد شهرها و تجارت شد، اما با گذشت 

های کشاورزی شد. افزایش فشار ینزمان افزایش جمعیت، موجب تقسیم و تفکیک زم

تری در اختیار تر و فرسودههای کوچکاشراف مالک زمین بر دهقانانی که اکنون زمین

ی داشتند، به تشدید مبارزات دهقانی و بحران و انحطاط فئودالیسم انجامید. اجاره

زمین کاهش یافته و به شکل پولی تبدیل شده بود. افزایش مالیات دولتی، جنگ و 

برای نقش  داب نیز مانند هیلتونتوانستند کمبود آن را جبران کنند. غارت نمی

تولیدکنندگان خُرد در شهر و روستا اهمیت فراوانی قایل بود. در نگاه او در این دوره 

بندی اجتماعی بین دهقانان شدت گرفته بود و تبدیل اجاره به شکل پولی به این الیه

شدند و بخش وه کوچکی از آنان ثروتمند میبخشید. گربندی شتاب میالیه

تر آوردند. دهقانان ثروتمند و اشراف کوچکتری به اجبار به کار مزدی روی میوسیع

کرد، داری حرکت میتر در راستای بازار و سرمایهدر اقتصادی که هر چه بیش

ر از داب تبیش هیلتوندار تبدیل شوند. توانستند با استخدام کار مزدی به سرمایهمی

ی فئودالی ی طبقاتی در جامعهی آن با مبارزهی رشد نیروهای مولد و رابطهبه مسأله

متخصص قرون وسطی در مورد سطح نازل  مایکل پوستانتوجه داشت. او با نظر 

با  1962ای در سال ی فئودالی موافق بود، و در مقالهرشد نیروهای مولد در جامعه

که اشراف مالک زمین فقط پنج درصد از درآمد خود از ی پیچیده نشان داد محاسبه

افزون بر این، درآمد و مصرف  (6)کردند.زمین را صرف ترمیم و بهبود بازتولید می

 آورد:وجود نمیای برای رشد تولید و بازار بهمحدود و اندک دهقانان نیز انگیزه

و خانوارش بود.  کرد. هدف اصلی تأمین کشاورزسرشت تولید را بازار تعیین نمی»

طور تقاضای شهری نیز محدود و غیرمتنوع بود، و به این دلیل تنوع تولید نیز به

طور کلی( مجبور بود همان نوع غله را نسبی در سطح نازلی قرار داشت، هرکس )به
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تولید کند، و برای گوشت، پشم و بارکشی از همان حیوان اهلی استفاده کند. بنابراین 

 (7)«.شودندرت به گوناگونی در کیفیت زمین اشاره میسطی بهدر مدارک قرون و

ی آمدند و با تبدیل اجارهشمار میشهرها بخشی از نظام فئودالی به هیلتوننظر به

تری گرفتند. ی تجاری و شهرها شتاب بیشی پولی، رشد سرمایهجنسی به اجاره

وت و تقاضای اشرافیت طور عمده به میزان ثرالمللی در قرون وسطی بهتجارت بین

تر ها بیشدار )اشراف غیرروحانی و کلیسایی( وابسته بود، که الگوی مصرفی آنزمین

ای از غالت و الوار نیز مالحظهشد. البته حجم قابلشامل کاالهای تجملی و نظامی می

طور عمده ها بهداد، که تقاضا برای آنالمللی را تشکیل میبخشی از تجارت بین

 (8)به سالمت تجارت کاالهای تجملی وابسته بود. شهری و

 یتاکاهاش رویکوهاش

کند که اگر به ی عوامل بیرونی و درونی اشاره میدر مورد رابطه تاکاهاشی

ها توجه کنیم، در تحلیل نهایی عامل منشاء نیروهای بیرونی و چگونگی ظهور آن

 توضیح است.بیرونی خود به شکل عامل درونی قابل

ی تولید مبتنی بر ارزش عنوان شیوهاز فئودالیسم به سوئیزیعریف او با ت

عنوان نظامی بر اساس ارزش مبادله مخالف بود، و داری بهمصرفی در مقابل سرمایه

بالفاصله از تجرید داب  دانست. به نظر اواز فئودالیسم را نیز ناکافی می دابتعریف 

در کتاب  مارکس که به روال کند، در حالیمالکیت زمین و سرواژ عزیمت می

ترین واحد اجتماعی فئودالیسم غربی یعنی مانور ، ما نیز باید بنیادی«سرمایه»

(Manorرا در نظر بگیریم که شامل سه جزء می ):شد 

مین(: ملک فئودالی به دو قسمت دی demesne) فئودال مالک زمین قطعه -1 

اشت و محصوالتش را دریافت شد، بخشی که صرفًا به مالک اختصاص دتقسیم می
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شد. سرف در مقابل قطعه زمینی که به او کرد، و بخشی که به سرف واگذار میمی

 شد چند روز روی قطعه زمین مالک بیگاری کند.واگذار شده بود، مجبور می

 ,Serf(: قطعه زمینی که به دهقان وابسته )virgateقطعه زمین دهقانی ) -2

villeinکرد.او با خانوار خود در آن زندگی و کار میشد و ( واگذار می 

(: از قرن یازدهم تا چهاردهم Village Communityجماعت روستایی ) -3

ی فئودالی اروپایی تبدیل شد. این نهاد جماعت روستایی به یکی از نهادهای جاافتاده

ظیم کشت، تنهای قابلدهی کار بر روی زمینندارای کارکردهای متعددی بود: سازما

های همگانی نظیر مراتع جنگل. جماعت روستا برای کشت تناوبی و استفاده از زمین

حفظ صلح و آرامش و رسیدگی به جرم و جنایت از اقتدار حقوقی برخوردار بود، و 

ی حل اختالف عنوان یک نهاد سیاسی و مظهر همبستگی در میان دهقانان وظیفهبه

عهده داشت؛ وانگهی عالوه بر منافع دهقانان بهگری بین دهقانان و لرد را و میانجی

گرفت. دادگاه روستا، محل اجرای اقتدار قضایی روستا، منافع لرد را نیز در نظر می

عهده داشت، و هم عامل جماعت روستایی بود، و کدخدا هم نمایندگی آن را به

 شد.محسوب می

ی شت، چون پایهدر این سه بخش قطعه زمین اربابی بر دو بخش دیگر سلطه دا

دهی کار بود و در واقع ضعف و انحالل آن اساس زوال ی زمین و سازماندریافت اجاره

 شود.هایی چهاردهم و پانزدهم محسوب میفئودالیسم در قرن

کند، او به تأسی از به اختالف بین انگلیس و فرانسه اشاره می تاکاهاشی 

دارِ ی مالک زمین، مزرعهگانهسه ویژگی انگلیس را در وجود عوامل تاونی ریچارد

داند، عواملی که در فرانسه دیده دار و کارگر کشاورزی بدون مالکیت میسرمایه

 مارکسی شکل واقعاً انقالبی شود. او در عین حال انگلیس و فرانسه را در زمرهنمی

شود، و در دار تبدیل میدهد، که در آن مولد مستقل، مستقیماً به سرمایهیقرار م

عنوان شکل دیگری از گذار، یعنی شکل سفارشی معرفی مقابل، اروپای شرقی را به
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گیرد. او ار تاجر روند تولید مولد مستقیم را به خدمت میدکند، که در آن سرمایهمی

تری را در نظر ی وسیعکند، و گسترهد نمیی بحث گذار را به انگلیس محدودامنه

 (7)شود.ای و آسیا نیز میگیرد که شامل اروپای قارهمی

 نگتونیجان مر

ی عنوان عوامل درونی جامعهجایگاه شهر و تجارت را به مرینگتونی مقاله

ی حاکمیت کرد. به نظر او ساختار سلولی و پراکندهخوبی روشن میفئودالی به

های شهری مستقل در عنوان جماعتداد که برخی شهرها بهت میفئودالی فرص

چارچوب حاکمیت فئودالی وجود داشته باشند، این شهرها گاهی در تقابل و مخالفت 

« سینور جمعی»چون یک کردند، ا ما در عین حال همبا اشرافیت محلی عمل می

ی داشتند. به نظر ی فئودالی جایگاه اقتصادی محکمعنوان جزئی درونی از جامعهبه

عنوان عوامل درونی شهر و تجارت هر دو در اوج شکوفایی فئودالیسم به مرینگتون

کردند. اما با شروع بحران در راستای رشد و تحکیم مناسبات فئودالی عمل می

 تری به دست آوردند.ی طبقاتی استقالل بیشفئودالیسم و شدت گرفتن مبارزه

ی فئودالی در ی شهرها و جامعهوفق از رابطهرغم توصیف مبه مرینگتوناما 

کرد، و نقش شهر در زوال فئودالیسم روی میادغام شهر در مناسبات این جامعه زیاده

 گرفت، چون:را نادیده می

 روستا فراریان برای بود پناهگاهی شهر –الف

 را روستا تولیدکنندگان میان سیاسی و اجتماعی پیوندهای شهر بازارهای –ب

 کردت میتقوی

 یاولیه انباشت در که تجاری یسرمایه نشوونمای برای بود جایگاهی شهر –ج

 (8).داشت نقش( داریسرمایه رشد برای الزم شرطی عنوانبه)
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 هابزبام کیار

انداز جدیدی را در این بحث گشود. او براین باور بود که چشمهابزبام مشارکت 

شمولی این نظام که با جهانو بدون آنشود. افئودالیسم به جهان غرب محدود نمی

تری برخوردار است که ی گستردهموافق باشد براین باور بود که فئودالیسم از دامنه

 توان در سایر نقاط از جمله در ژاپن نشان داد.ردپای آن را می

عنوان بار در انگلیس را بهداری برای نخستین او در حالی که گذار به سرمایه

پذیرد، بر امکان گذار از فئودالیسم در نقاط دیگر جهان نیز ارناپذیر میواقعیتی انک

کند کند. و اضافه میهنگام ناموزون بودن امکان گذار را یادآوری میتأکید دارد، و هم

که این امر با تسخیر، استعمار و استثمار سایر نقاط جهان از سوی غرب رخ داده 

 است.

های وسیع زمین ارده تنها شامل سقوط کشاورزی، بحران قرن چههابزبام به باور

گرفت. شد، بلکه صنایع نساجی ایتالیا و فالندر را نیز دربر میاشرافیت فئودالی نمی

در برد، اما ایتالیا و فالندر قربانی آن شدند. از قرن انگلیس از این بحران جان به

ریان آن برخی کشورها های مکرری در اروپا رخ داد، که در جچهارده تا هفده بحران

پیشرفت کردند و برخی دیگر رو به قهقرا گذاشتند. پیشرفت اروپای غربی در واقع به 

نه تنها خصلت تکامل ناموزون زیان اروپای شرقی، آسیا، افریقا و امریکای التین بود. 

ی گذار به شود، بلکه اهمیت آن را در دورهداری محسوب میاساسی رشد سرمایه

 (9)توان مشاهده کرد.ی نیز میدارسرمایه

 بندیجمع

توان کنندگان در دور اول بحث را میموضوعات طرح شده از طرف شرکت

 شکل نکات زیر خالصه کرد:به
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تجاری »قرار داشت که نظراتش اساسا بر تز  پل سوئیزیدر یک طرف بحث  .1

م دلیل استوار بود. او گسترش تجارت در اروپای غربی را بعد از قرن یازده« شدن

ی دانست. در مقابل، بقیهداری میانحالل مناسبات فئودالی و گذار به سرمایه

ی فئودالی و ی نخست بر پویش درونی جامعهکنندگان در بحث در درجهشرکت

تنهایی قادر به توضیح ها گسترش تجارت بهی طبقاتی تأکید داشتند. به باور آنمبارزه

که تجارت در دوران ثبات فئودالیسم موجب رشد و داری نیست، چرا گذار به سرمایه

ی تولید دچار بحران شده بود، شکوفایی این نظام شد، اما هنگامی که این شیوه

 ی طبقاتی به انحالل و فروپاشی آن انجامید.گسترش تجارت همراه با مبارزه

ی فئودالی عوامل بیرونی و بیگانه تجارت و شهر را نسبت به جامعه سوئیزی .2

های ای است مبتنی بر تولید ارزشدانست، چون به نظر او فئودالیسم اساساً شیوهمی

های مبادله است( در مقابل، داری که بنیادش تولید ارزشمصرفی )در مقابل سرمایه

ی فئودالی تأکید داشتند. ی تجارت راه دور در جامعهمالحظهمخالفان به نقش قابل

شد، و استقالل نسبی آن ی فئودالی محسوب میجامعه وارها، شهر جزء اندامنظر آنبه

محصول وجود حاکمیت سیاسی پراکنده در این جامعه بود، البته هنگام بحران این 

 یابد.استقالل افزایش می

داری بورژوازی تجاری و یا حامالن مناسبات سرمایه سوئیزی نگاه از –3

کنند. گذاری تولید کاالیی سرمایهتوانستند مستقیماً در دارانی بودند که میسرمایه

دانستند، داری میو هیلتون، مولدین خُرد و مستقل را حامالن مناسبات سرمایه داب

کرد: در فرانسه و انگلیس مولدین های متفاوتی از گذار اشاره میاما تاکاهاشی به راه

ی خُرد و مستقل، در اروپای شرقی بورژوازی تجاری که در چارچوب نظام سفارش

 آورد.تدریج تولید را به کنترل خود در میگرفت، و بهمولدین مستقل را به خدمت می
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داری در انگلیس و گذار به سرمایه هیلتونو  داب ،سوئیزی توجه کانون –4

ی جغرافیایی گذار را به اروپای شرقی، و آسیا دامنه تاکاهاشیاروپای غربی بود. 

تری به تر و به هم پیوستهی وسیعدر پهنه زباماریک هابویژه ژاپن گسترش داد، و به

کرد: در پرداخت فرایندی که از طریق رشد ناموزون پیشروی میی گذار میمسأله

تأثیر ایتالیا و هلند آغاز شد، اما ناتمام ماند. در انگلیس به سرانجام رسید و تحت 

دیگر رو به قهقرا داری در نقاط داری نوظهور اروپا امکان گذار به سرمایهسرمایه

 ها به تعویق افتاد.گذاشت و سال

 اول و دوم یدوره نیآثار مهم ب

دو کتاب مهم انتشار یافت که در بحث گذار از فئودالیسم به  1974در سال 

مورخ  پری آندرسوناثر « های مطلقهتبار دولت»داری تاثیر بسزایی داشت:سرمایه

امانوئل اثر « نظام نوین جهانی»ی مارکسیست انگلیسی، و جلد اول از مجموعه

طور چکیده آرای این شناس مارکسیست امریکایی. در این جا به، جامعهوالرشتاین

 شود:دو متفکر معرفی می

 آندرسون یپر

وار اقتصاد و سیاست نظام فئودالی عبارت است از وحدت اندام آندرسون به نظر

ر مالکیت مشروط به شکل های پراکنده در کناای از حاکمیتشکل زنجیرهبه

ی شود، سنیوری که به نوبهمراتبی، که از سرف و سنیور مالک زمین آغاز میسلسله

رود. قدرت دولتی طور تا سنیور اعظم باال میخود واسال سنیور باالتری است و همین

ی وحدت قدرت میان لردهای فئودال تقسیم شده و جایگاه لردی، خود نماینده

ی است. لردها بخشی از قدرت دولتی را در اختیار دارند، و در عین سیاسی و اقتصاد

شان برای اخذ کار ها، به قدرت اقتصادیحال، قدرت سیاسی، قضایی و نظامی آن
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مازاد از دهقانان وابسته است. جایگاه لردی با سرواژ، و اخذ مازاد پیوند دارد، 

دیگر عجین ی در آن با یکسازوکاری که استثمار اقتصادی و اجبار سیاسی ـ قانون

 اند.شده

عنوان مراکز گیری شهرهای مستقل را بهی فئودالی امکان شکلنظام پراکنده

که نظام سیاسی در حالی»کند و از این رهگذر، تولید کاالیی، تجارت و بازار فراهم می

گسترش تولید  (10).«شودمی بورژوا تربیش چه هر جامعه …ماندفئودالی باقی می

ی فئودالی از شکل جنسی به شکل پولی ی خود موجب تبدیل اجارهنوبهاالیی بهک

تدریج کند، و بهشود، و وحدت سلولی اجبار اقتصادی ـ سیاسی را سُست میمی

ی فئودال برای جبران تواند به انحالل این مناسبات بیانجامد. در نتیجه، طبقهمی

ی خود را به ش پراکنده و جداگانهتضعیف کنترل خود بر دهقانان، قدرت پیشاپی

بخشد. قهر سیاسی ـ حقوقی رو به باال به شکل شکل جدیدی از سلطنت انسجام می

 شود.ی متمرکز و نظامی تجدید سازمان داده میدولت مطلقه

دانستند: های بناپارتیستی میهای مطلقه را دولتدولت انگلسو  مارکس

دیگر قرار بقات متخاصم در توازن با یکهایی استثنایی وجود دارد که طدوره»

ای و تا حد عنوان میانجی مورد قبول برای دورهنحوی که قدرت دولتی بهگیرند، بهمی

های ی سدههای مطلقهکند. سلطنتمعینی نسبت به هر دو طبقه استقالل پیدا می

ی بورژوا توازن برقرار چنین شکلی داشتند و بین اشرافیت و طبقه 18و  17

 (11)«.کردندمی

عنوان توازن سیاسی بین اشرافیت و های مطلقه بهبندی دولتاما این خصلت

تر خصلت بورژوایی دارد: شد که بیشچون دولتی معرفی میبورژوازی گاهی هم

ای بود برای آماده کردن بوروکراسی در چارچوب سلطنت مطلقه صرفًا وسیله»

 (12)«.ی طبقاتی بورژوازیسلطه
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هایی عنوان دولتهای مطلقه را بهکند دولتدر اثر خود تالش میرسون آنداما 

ی فئودال برای تحکیم قدرت خود در شرایط جدید سازماندهی معرفی کند که طبقه

ها در شرق اروپا آشکارا در جهت تجدید سرواژ )سرواژ دوم( و کرده است. این دولت

 کردند.تحکیم مناسبات فئودالی عمل 

ی فئودالی را به میزان وسیعی به شکلی متمرکز، ها اجارهن دولتهرحال ایبه

گیری دار از آن معاف بودند، و در شکلیعنی مالیات در آوردند که البته اشراف زمین

ای ایفا کردند، که بازار ملی و حمایت اقتصادی در چارچوب بازار جهانی نقش عمده

جای مالکیت های مطلقه بهت. دولتسزایی داشداری اهمیت بهبرای گذار به سرمایه

پلکانی و مشروط فئودالی، قوانین رومی را مجدداً احیا کردند که مالکیت خصوصی و 

فراتر از این، قوانینی  هاشناخت. این دولترسمیت میغیرمشروط را بر زمین به

ی سلطنت مطلقه برای افزایش ها وضع کردند. انگیزهمقدماتی برای دریاها و شرکت

کننده در اقتباس حقوق رومی در مقیاس اروپایی محسوب درت متمرکز عامل تعیینق

شد. چون نظام حقوقی روم دارای دو بخش متمایز بود: حقوق مدنی که معامالت می

کرد، و حقوق عمومی که بر مناسبات سیاسی بین اقتصادی شهروندان را تنظیم می

 دولت و اتباع آن حاکم بود.

های دایمی ساالری گسترده و ثابت و ارتشی دیواندهندهانها سازماین دولت

ی غالب ادغام اشرافیت فئودالی در دولت خرید مقام اداری و بودند. و شیوه

آوری مالیات بود. امتیازی که بعدها برداری از امتیازات آن و سهیم شدن در جمعبهره

 درهای آن به روی بورژوازی نوپا نیز گشوده شد.

 نیالرشتاامانوئل و

دانست. او  سوئیزی توان تداوم و تکامل دیدگاهرا می والرشتاین نظرات

ای ایفا نقش عمده 14ی طبقاتی در بحران فئودالی در قرن پذیرفت که مبارزهمی
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کرده است، اما برخالف طرفداران مبارزه طبقاتی و روابط تولید در چارچوب یک 

ی ز روابط تجاری و سیاسی در گسترهای محدود، تحلیل خود را اکشور یا منطقه

نظام اقتصاد جهانی  16و اوایل قرن  15نظر او در اواخر قرن کرد. بهجهانی آغار می

اروپایی شکل گرفت. این اقتصاد جهانی برخالف اقتصادهای پیشین با یک واحد 

سیاسی یا امپراتوری منطبق نبود. اقتصادهای جهانی پیشین اجزای یک امپراتوری 

دیگر ارتباط داشتند، در د و از طریق پیوندهای سیاسی و پرداخت خراج با یکبودن

 تر پیوند اقتصادی دارند.دیگر بیشحالی که اجزای اقتصاد جهانی نوین با یک

طور نسبی ای از واحدهای اقتصادی بهاقتصاد فئودالی را مجموعه والرشتاین

ه دور کاالهای تجملی با هم پیوند داند که از طریق تجارت راتر و خودکفاتر میکوچک

های فنی، کاهش بازدهی، افزایش علت تنزل ظرفیتبه 14دارند. این اقتصاد در قرن 

های آگاهانه و شدت استثمار دهقانان و تغییرات آب و هوایی دچار بحران شد. تالش

گیری اقتصاد جهانی رفت از بحران به شکلی طبقات حاکم برای برونناآگاهانه

 (13)انجامید. 17داری در اواسط قرن ایهسرم

باور او تالش اروپا برای سلطه بر جهان با امپراتوری اسپانیایی هابسبورگ و به

در ابتدای قرن شانزدهم شروع شد، اما بار سنگین یک بوروکراسی  شارل پنجم

شد. ثمر رسیدن این تالش میهای گزاف امپراتوری مانع بهعریض و طویل و هزینه

داری نجام این اقدامات به اروپا کمک کرد تا در راستای ایجاد یک نظام سرمایهسرا

های متعدد گام ها و فرهنگجهانی با یک تقسیم کار و بازار جهانی واحد و دولت

 بردارد.

، نظامی که در آغاز نخست شد:برقراری نظم جدید شامل سه تحول اساسی می

، این اقتصاد جهانی به حوزه و دومبدل شد. ابعادی اروپایی داشت، به نظامی جهانی 

گیری ، شکلسومپیرامون، و پیرامون. شد: مرکز، نیمهمناطق متفاوتی تقسیم می



 یدارهیبه سرما سمیگذار از فئودال                                                                  438

 

های متفاوت در مناطق مختلف که در حمایت از اقتصاد هایی با ساختار و تواناییدولت

 (14)کردند.جهانی عمل می

 شد:هم پیوسته تشکیل میی متفاوت ولی بههااین نظام جهانی از منطقه

های قوی با صنعت و کشاورزی پیشرفته که ـ درشمال اروپای غربی، دولتمرکز 

 در آن کار مزدی کارگران ماهر غلبه داشت.

های نسبتاً ی اروپای غربی و اروپای مرکزی، با دولتـ بقیهپیرامون نیمه

کوچک، و کار اجباری با  کاری و تولید کاالییداری، سهمتر، با کشاورزی اجارهضعیف

 تر.مهارت کم

های ضعیف و ناکارآمد ـ اروپای شرقی، امریکای التین و آفریقا، با دولتپیرامون 

طور عمده با کشت غالت و شکر، کار اجباری، طورکلی فاقد دولت، بهتا مناطقی به

 داری.سرواژ و برده

ه منازعات برای ی قرن هفدهم، یک رشتگیری این نظام در نیمهبعد از شکل

دست یافتن به رهبری آن رخ داده است. در آغاز جمهوری هلند نقشی ضعیف در این 

فرسا برای هژمونی راستا ایفا کرد. بعد انگلیس و فرانسه وارد نبردی طوالنی و توان

اقتصادی و سیاسی شدند که با انقالب صنعتی به نفع انگلیس خاتمه یافت. انقالب 

وجود جا ماندنی در این توازن قوا بهمی بعد از آن تغییری بهفرانسه و حوادث نظا

 نیاورد.

داری ی گذار به سرمایهی جدید را دورهبا کسانی که آغاز دوره والرشتاین

داری ای در تاریخ سرمایهی ویژهدانند مخالف است. به نظر او این دوره، دورهمی

داری سرمایه»در مقابل « تجاریداری سرمایه»چنین مفهوم شود. او هممحسوب نمی

داری پذیرد. او هر دو مفهوم را شکل بروز و تظاهر سرمایهرا نیز نمی« صنعتی

 (15)داند.می
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را باید در سطح کل نظام جهانی تعیین کرد، و « روابط تولید»والرشتایننظر به

رد. پذیالمللی تحقق میگیری طبقات در مناطق مختلف بر اساس تقسیم کار بینشکل

ی استثمار کار مزدی در این منطقه انجام انباشت سرمایه در مرکز تنها بر پایه

پیرامون و پیرامون را نیز در بر شود، بلکه استثمار تولیدکنندگان در مناطق نیمهنمی

به « ی نابرابرمبادله»پیرامون از طریق گیرد. و مازاد اقتصادی از پیرامون و نیمهمی

 شود.مرکز منتقل می
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را به ، در معنای خاصش مفهومی الهیّاتی است، اّما گاهی مردم آن«شهادت»

نامند. برای می« شهید»برند، و فارغ از موازین دینی، کسی را معنایی عرفی به کار می

د بوعزیزی را به یاد آورید؛ دستفروشی تونسی که خود را به آتش مثال، ماجرای محم

شد. از منظر  2011های بهار عربی در ساز انقالب تونس و جنبشکشید و زمینه

ها، او دینی، خودکشی مصداقی از شهادت نیست، ولی مردم تونس، فارغ از این تحلیل

 [.1نامیدند]« شهید»را 

در راه مبارزه با « شهدا»سرخی نیز یکی از از نظر برخی ایرانیان، خسرو گل

ی که شهید نامیده شود، در همان جلسهاستبداد است. اما گلسرخی، حتا پیش از آن

محاکمه، از سوی دیگر متهمان با القاب دیگری خوانده شد. ابراهیم فرهنگ رازی و 

گلسرخی به شکوه میرزادگی، از متهمان دادگاه، این تعابیر را به طور ضمنی در مورد 

 [.2«]قهرمان پوشالی»، و «به اصطالح روشنفکر»، «شیاد»کار بردند: 

اهلل مصطفی محقق داماد، حقوقدان ، آیت96چند دهه به جلو بیاییم. در خرداد 

[. 3به خدا پناه برد]« مارکسیسم»و « اسالم»برجسته، در سخنانی از خطر آمیزش 

« لیبرالیسم»و « اسالم»اد را به آمیختن البته احتماالً فقهایی هم هستند که خود است

 گلسرخی خسرو تردیدبی مسئله، این از جدا ولی. ببرند پناه خدا به متهم کنند و 

اهلل را به پناه بردن به خدا واداشته است. گلسرخی، در ه آیتک است کسی بارز مصداق

و « ی علیمول»بالد، و هم از بودنش می« لننیست-مارکسیست»دفاعیّاتش، هم به 

 گوید.سخن می« مولی حسین»

تریم، و هم به ها، ما هم به امکانات کنش گلسرخی آگاهاکنون پس از گذشت دهه

مخاطراتی که در رویکرد او نهفته است. به نظرم باید از نگاه غیرانتقادی به رویکرد 

 ویژه که از دل آمیختن روایتی از اسالم و روایتی ازگلسرخی پرهیز کرد. به

گرا سربرآوردند. اما در مقابل، کنش اندیش و جزمهایی تاریکمارکسیسم، بعدها فرقه

اهلل محقق داماد هایی اصیل هم دارد که گفتمان حقوقدانانی مانند آیتگلسرخی سویه
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های کوشم از آن سویهتواند پرتوی بر آن بیندازد. در این مقاله، در حد توانم مینمی

 ورزی بسازم.ی برای اندیشهااصیل مایه

 

 «ستیمهم ن»: مهم بودنِ آنچه کمی

تواند از خاطر ببرد. خسرو بار بشنود، دیگر نمیگفتگوی باال را هر کس یک

را خوانده است. « رسمی»کیفرخواستِ « دادستان»گلسرخی متّهم است. مدّتی قبل، 

خورد. پس از قرائتِ در میان اتهامات گلسرخی، سوءقصد به جان شاه هم به چشم می

، طیفور بطحائی، یکی دیگر از متّهمان، در جایگاِه دفاع قرار «رسمی»کیفرخواست 

سخن او را « دادگاه»رسد. قبل از آنکه رئیس گیرد. سپس نوبت به گلسرخی میمی

دفاع کرده است. در واقع، « خلقش»قطع کند، گلسرخی حدود پانزده دقیقه از 

کیفرخواستی »علیه خودش را با « کیفرخواستِ رسمی»، «دفاع»گلسرخی به جای 

علیه رژیم شاهنشاهی پاسخ داده است. ماجرای دادگاه از تلویزیون پخش « مردمی

 .كنم از خودتان دفاع كنيدرئيس دادگاه: از شما خواهش مي
 .كنماع ميام دفگلسرخي : من دارم از خلق

عنوان آخرين دفاع از خودتان دفاع بكنيد و چيزي هم از من نپرسيد. رئيس: شما به 
دانيد در مورد چه كه به نفع خودتان ميعنوان آخرين دفاع اخطار شد كه مطالبي آنبه

 .يدياتهام بفرما
اگر زنم. حرف مي گلسرخي: من به نفع خودم هيچي ندارم بگويم، من فقط به نفع خلقم 

  .توانم بنشينماين آزادي وجود ندارد كه من حرف بزنم مي
 .دفاع كنيد عنوان آخرين دفاع،قدر آزادي داريد كه از خودتان بهرئيس: همان 

 .نمنشيي: من ميگلسرخ
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علیه گلسرخی، و « نام شاهنشاه»شنوند؛ اولی به شود. مردم، دو کیفرخواست را میمی

 علیه شاهنشاه.« نامِ نامیِ خلق»دومی به 

واهم به نفع اهمیّت دفاع گلسرخی استدالل کنم. از منظر خدر این قسمت، می

، دفاع او بس مهم است. برای نشان دادنِ این نکته، باید به ابتدا «مطالعات انتقادی»

« دادگاه»کند. رئیس سخن گلسرخی را قطع می« دادگاه»برگردیم؛ جایی که رئیس 

آیا او برحق است؟ آیا او « کنم از خودتان دفاع کنید.از شما خواهش می»گوید: می

 حق دارد که گلسرخی را به دفاع از خودش وادارد؟

توان کرد. در است. تردیدی در این نمی« دادگاه»از منظر حقوقی، حق با رئیس 

های متّهم باید به اتهام مربوط ی مهمی داریم که بر اساس آن، گفتهعلم حقوق، قاعده

را منع کند. این قاعده، خاص « ربطبی»ظهاراتِ تواند اباشد و در نتیجه، دادگاه می

ی او، نامند. اظهارات متهم، و ادلّهمی[« 4ی ربط]قاعده»را حقوق ایران نیست، و آن

شود که یا در جهت نفی موضوع اتهام به کار بیاید، یا در وقتی مرتبط محسوب می

باید واجد باشد. در ست که اظهارات متهم [. این اولّین شرطی5جهت اثبات آن]

طور که رئیس است. همان« ربطبی»نتیجه، از منظر حقوقی، اظهارات گلسرخی کاماًل 

، از خودش دفاع کند. از منظر «دفاع از خلق»گوید، او باید به جای می« دادگاه»

کند، و نه نفی اتّهام را حقوقی، اظهارات گلسرخی، نه به اثبات اتهام کمک می

 بجا بود.« دادگاه»سازد. پس، ظاهراً تذکر رئیس تر میمحتمل

ی اهمیّتِ دفاع گلسرخی، اکنون فضا برای طرح مدعای اصلیِ من مهیّاست: همه

-می« مربوط»هایی اهمیّتیِ حقوقی آن است. به عبارت دیگر، گلسرخی حرفدر بی

شوند. محسوب می ربطهایش از نظر حقوقی بیزند، درست به این دلیل که حرف

 دهم.تر توضیح میبیش

[« 6برساخت]»اوّلین گام برای «. سازدبرمی»در هر دادگاهی، قاضی واقعیّت را 

چنان که در عالم واقع آن-ی ربط، در واقعیّتی ربط است. قاعدهواقعیّت، همین قاعده
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ماهوی از  گزیند که قانونهایی از آن را برمیکند، و صرفاً بخشدخالت می -رُخ داده

آمدهای سان، دیکتاتوری شاه، خفقان گسترده، و پی[. بدین7پیش مقرر کرده است]

های اقتصادی، همگی باید از واقعّیت حذف شوند، و ها و سیاستمنفی برخی برنامه

ندارند. گلسرخی، همین اقتدار قانون در تعریف « واقعیّت قضایی»یک جایی در هیچ

گیرد. به نظر او، امر مهم، درست همان چیزی را به پرسش می ربطامر مربوط و امر بی

گذارد شنیده شود. گلسرخی، معیارهای خودش را برای تفکیک است که قانون نمی

کند. او حدود تحمیل می« دادگاه»اهمیّت دارد. او این معیارها را به امر مهم و امر بی

ربط ها را بیاند، ولو اینکه قانون آنگوید که مهمپانزده دقیقه، از چیزهایی سخن می

 بداند.

آموزد که با نگاهی گلسرخی حقوقدان نبود. اما کنش او، به حقوقدانان می

های مهم بیندیشند: چرا باید ، در مورد این پرسش«واقعیت قضایی»انتقادی به 

 انونق آنچه اگر ربط؟بی چیزی چه و تعیین کند که چه چیزی مرتبط است « قانون»

وقت چه؟ چرا باید اقتدار ترین بخش ماجرا باشد، آنمهم قضا از داند،می ربطبی

 را به طور غیرانتقادی به قانون سپُرد؟« ربطامر بی»از « امر مرتبط»تفکیک 

 به عنوان ضابط بازجو یدوم: قاض

 كنم از خودتان دفاع كنيد.رئيس دادگاه: از شما خواهش مي

ند لحظه قبل از این جمله برگردیم. پیش از این، گلسرخی اجازه بدهید به چ

وقفه بر نظام سیاسی تاخته بود. عباس سماکار، یکی دیگر از حدود پانزده دقیقه، بی

متهمان، در کتابش نوشته که ساواک درست قبل از این جمله، یادداشتی را به رئیس 

-شت به گلسرخی تذکر می[. رئیس دادگاه، پس از خواندن یاددا8رساند]دادگاه می

دهد که فقط از خودش دفاع کند، و حرف غیرمربوط نزند. گزارش سماکار، معقول به 
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رسد. به ویژه که بعدتر، هنگام دفاع کرامت دانشیان، رئیس دادگاه و دادستان نظر می

 کنند.مرتب در کالم او وقفه ایجاد می

کوشد که شود، و قاضی میی قاضی و بازجو، به کلی معکوس میجا رابطهاین

بازجو، او را خشنود سازد تا بر احتمال پیشرفت خودش اضافه کند. « ضابطِ»عنوان به

نبود. بنا بر یک تعریف ساده، « استقالل قضایی»های نظامی، خبری از در دادگاه

هایی بگیرد که از فشار استقالل قضایی به این معناست که دادگاه بتواند تصمیم

گوید که چه [. وقتی بازجو به قاضی می9، بیرون از قوه قضائیّه، تاثیر نپذیرد]سیاسی

 کند، دیگر استقالل قضایی هیچ معنای محصلی ندارد.

بعد وکالی تسخیری ما به صدا » سماکار در مورد وکال در کتابش نوشته است: 

قیر از آنان کردند و گاهی با تحترشان موکالن خود را متهم صدا میدرآمدند که بیش

کردند که در این مورد به گفتند و این امکان را برای رئیس دادگاه فراهم میسخن می

آنها تذکر بدهد و پایبندیِ ظاهری خود را به قوانین جزا و حقوق متهمین خاطرنشان 

شان هم صرفاً بازیگرانی بودند که بازجو نقش« وکالی تسخیری»[. بنابراین، 10«]کند

 د.را نوشته بو

را از تلویزیون پخش کردند؟ برگزار شد؟ چرا آن« علنی»چرا دادگاه گلسرخی 

های ها، پرسشچرا به خبرنگاران خارجی اجازه دادند در محاکمه حضور یابند؟ این

اند، ولی هنوز اطالعات کافی برای پاسخ دادن به آنها در دست نیست. تاریخیِ مهمی

ها البته ایی را حدس زد. برخی از حدستوان چیزهدر چنین وضعی، فقط می

های معقول این است که ساواک، و تر. یکی از حدساند، و برخی دیگر معقولنامعقول

ی امنیّت داخلی، این ماجرا را طراحی کرد تا به ویژه شخص پرویز ثابتی، رئیس اداره

-ه است، و بدینی شاهنشاهی را از خطری جدّی رهانیدبه شاه بقبوالند که خانواده

[ بر اساس روایتی دیگر، 11سان، زمینه را برای افزایش قدرت خودش فراهم کند.]

خواستند با استفاده از این ماجرا، از قدرتِ افراد نزدیک به فرح ثابتی و اطرافیانش می
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پهلوی بکاهند. به هرروی، ماجرای دادگاه، و اعدام کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی، 

 به جااین  ای مهم به کل رژیم وارد کرد.بر قدرتِ ثابتی افزود، امّا ضربه اگرچه شاید

 اصطالحات از گیریوام با را، پدیده این. رسیممی مخوف ایپدیده فهم یآستانه

 که دهدمی رخ وقتی بیماری این. نامید «[12]خودایمنی بیماریِ» توانمی پزشکی،

یرویش را علیه خود سیستم به کار گیرد. در ن متما سیستم، امنیّتِ مسئول دستگاه

شویم که نیروهای درون یک سیستم، علیه خود آن فعال این وضع، با حالتی روبرو می

شود، و سیستم ایمنی، که قرار بود کل سیستم را مصون بدارد، ایمنیِ آن را مورد می

ها بر برخی واقعیّت، پرتوی «بیماریِ خودایمنی»دهد. به نظرم مفهوم حمله قرار می

 اندازد.در مورد رژیم شاه می

برای دادگاه گلسرخی استفاده کردم. امّا آیا این واژه را « علنی»ی تر از واژهپیش

شود که برای حضور ام؟ دادگاه وقتی علنی محسوب میطور مناسب به کار بردهبه

د جریان دادرسی را، با رعایت ها بتواننها مانعی ایجاد نشود، و رسانهافراد و رسانه

دیده، منتشر کنند. علنی بودنِ دادرسی، به این مفهوم، یکی از حقوق متهم و بزه

[. 13بینی شده است]معیارهای دادرسیِ عادالنه است که در اسناد حقوق بشری پیش

ی گلسرخی، ربطی به دادرسی عادالنه ندارد. بنابراین، آیا ولی روشن است که محاکمه

 های عادالنه نشان دهد؟فهوم بهتری سراغ نداریم که تفاوت این دادگاه را با دادرسیم

ای دهشتناک دارد چنین مفهومی در دست است. در واقع، دادرسِی علنی، سایه

های نمایشی، از نامند. تعداد زیادی از محاکمهمی[« 14ی نمایشی]محاکمه»را که آن

رخ داده است؛ کشوری که گلسرخی و یارانش، به آن قضا در اتحاد جماهیر شوروی 

های مهم انقالب اکتبر که [، از چهره15نگاه انتقادی نداشتند. گریگوری زینوویف]

ی های زیر، به خوبی مبنای محاکمهبعدتر به دست استالین اعدام شد، در جمله

 گوید:نمایشی را بازمی
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ها مشکلی که بر سر راهش وجود دارد، تنها به یک شرط، شوروی بر میلیون»

های مردمی به طور چیره خواهد شد: تا هنگامی که هدِف آموزشِ سیاسیِ انبوهِ توده

مداوم به پیش رود. اگر مردمِ ما کامالً بیاموزند که بین دوستان و دشمنانشان تفکیک 

باید « انقالبیونِ سوسیالیست»ی . محاکمهبگذارند، چیزی برای ترس وجود ندارد

ها در این کشور باشد، و ترین تعداد تودهگامی بلند به سوی آموزش سیاسیِ بیش

 [.16«]چنین هم خواهد بود

ی نمایشی روشن است: نه حقیقت، نه عدالت؛ فقط بنابراین، هدف محاکمه

ظرگرفتن حقوق طرفین به کوشد با در نآموزش مردم. در دادرسیِ عادالنه، قاضی می

تر رخ داده است. نظر او به گذشته است و برای احراز آن واقعیتی راه یابد که پیش

که به نگر است؛ او بدون اینی نمایشی، قاضی آیندهکند. اما در محاکمهسعی می

وقایع گذشته وقعی نهد، صرفًا در پی این است که پیام ایدئولوژیکِ قدرت حاکم را در 

 ی اجتماع به نجوا درآورد.هبدن

 پسامدرن؟ شینما کیچهارم: 

ی نمایشی به دقت سنجیده های نمایشی، محاکمه در واقع صحنهدر محاکمه

ها، همه در کند که به او سپرده شده است. نقشمی است. هرکس نقشی را بازی

ی کافی وقت ندازهتر به ااند که باید به مردم منتقل شود. بازجوها پیشراستای پیامی

افتد. اگر متهمی ی کوچکی از نظر نمیدارند که با متهمان تمرین کنند. هیچ نکته

گیرد. متهم باید ناهمنوایی کند، بازجو از ابزارهای الزم برای همنواکردنِ او بهره می

کامالً به درون نقشش فرورود، و از خودش تهی شود. بازجو، کارگردان این نمایش 

تا قاضی هم، فقط یک بازیگر دیگر است، که باید از پس نقشش به خوبی است. ح

 برآید.
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ی گلسرخی هم چنین بود؟ دو متهم، گلسرخی و دانشیان، اما آیا در محاکمه

بدون هیچ ابراز ندامتی، به طور تام و تمام بر دستگاه حاکم تاختند. آیا این ناقض 

-کرد؟ در ویکیبینی نمیرا پیش ی نمایشی نیست؟ آیا ساواک ایناصول محاکمه

رسید که به نظر می» ها چنین پاسخ داده: پدیای فارسی، نویسنده به این پرسش

اما این پاسخ، درست نیست. ساواک، در طول «. گلسرخی ساواک را فریب داده باشد

ها بازجویی، حتماً به خوبی گلسرخی و دانشیان را شناخته بود. دانشیان، حتا مدت

بینیِ دفاعیات او و گلسرخی، کار سختی ر به بازجویش حمله کرده بود، و پیشبایک

ای نداریم جز اینکه بپذیریم ساواک رفتار گلسرخی و دانشیان رسید. چارهبه نظر نمی

کرد. اما در این صورت، چرا آن دادگاه با حضور مردم و بینی میرا به خوبی پیش

 خبرنگاران برگزار شد؟

ی نمایشی، شاید به جای یک مان را تغییر دهیم. محاکمهمی تصوّراتبگذارید ک

نمایش کالسیک، نمایشی پسامدرن باشد. در این نمایش، اغلب بازیگران، یعنی 

کنند که از پیش، ای را بازی میتر متهمان، وکال و قضات، همان نقش سنجیدهبیش

-شوند تا هرچه میگذاشته می شان مقرر شده است. اما دو بازیگر آزادمو برایموبه

خواهند بگویند. نمایش طوری طراحی شده آنها حتا اگر خودشان هم باشند، باز 

-خواهد. در مورد آنان، چیزی مخوف روی میهمان کارکردی را دارند که نمایش می

توانند صادقانه حرف بزنند، ولی باز ها این است که خودشان باشند. میدهد: نقش آن

ای اند. در دادگاه گلسرخی، اغلب متهمان ابراز ندامت کردند، و زمینهنمایش جزئی از

قرار بگیرند. دو تن از متهمان، گلسرخی « بخشایش ملوکانه»فراهم ساختند که مورد 

که هیچ ردی از و دانشیان، به طور تام و تمام نظام را زیر سؤال بردند، بدون این

توانست به بخورد. ساواک، با اظهارات این دو، میهایشان به چشم پشیمانی در گفته

 اند، و به هیچ روی سر سازشکاری ندارند.شاه نشان دهد که مخالفانش مصمم
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ی گلسرخی را نوعی نمایش پسامدرن در نظر بگیریم، شکی نیست اگر محاکمه

ها در که در زمان خودش نمایشی پیشرو بوده است. اما به نظرم، این دست نمایش

ی گلسرخی، ی محاکمهدهد، و اندیشیدن دربارهعالم سیاست، این روزها بسیار رخ می

کند که در مورد این پدیده بهتر بیندیشیم. در بسیاری مواقع، کافی فضایی فراهم می

هایتان را بگویید، ولی توأمان بازیگری باشید در نمایشی که است که شما صادقانه ایده

-نویسم، مثالاند. این سطرها را که میشان نوشتهی تحقق منافعهایی دیگر، براآدم

را در نظر بگیرید که « فعال حقوق بشر»کند. مثاًل یک های زیادی به ذهنم خطور می

کند، اما همزمان جزئی از نمایشی است نظام سیاسیِ کشورش را نقد می« صادقانه»

عیّت بخشد. در این صورت، چه که امریکا طراحی کرده تا به تحریم و جنگ، مشرو

-باید کرد؟ گلسرخی، تصمیم گرفت که صادقانه سخن بگوید. امروز که به گذشته می

کننده طور است؟ آیا ناراحتیابیم. اما آیا همیشه ایننگریم، تصمیم او را درست می

نیست که کسی صادقانه در نمایشی فریبکارانه بازی بخورد؟ نمایش پسامدرن 

شود که به عنوان دارد: صداقت شما مانع نمیامکانی مخوف پرده برمی سیاسی، از

پرسم: در این حالت، چه باید بازیگر مهمی در نمایشی ناصادقانه برگزیده شوید. باز می

 کرد؟

 از شباهت به دشمن زیپنجم: گر

جایی، که خاطرم نیست کجا، خواندم که بهترین روش مبارزه با دشمن این است 

ی کردند؟ آیا آنان کوشیدند که به پیرو آموزه این از انقالبیون آیا  او نشوی. که شبیه

آورم. در ایتالیا، نظام استبدادی قبلی شباهت نیابند؟ ابتدا مثالی از کشوری دیگر می

پس از سقوط فاشیسم، کسانی که به قدرت رسیدند به مسیری مغایر با سازوکارهای 

ی فاشیستی، گیرانهلیل، پس از نظام کیفریِ سختفاشیستی رانده شدند. به همین د

های قدرتمندی به سوی تسامح و مدارا در نظام عدالت کیفری شکل گرایش
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هایی صورت های بعد از انقالب تالش[. در ایران نیز در فضای نخستین سال17گرفت]

در  هایی ست کهی ایران، مانند گذشته نشود. یک مثال مهم، بحثگرفت تا آینده

مورد منع شکنجه در مجلس خبرگانِ قانون اساسی درگرفت. یکی از نمایندگان، 

دفع افسد به »کرد که ممنوعیتِ مطلق شکنجه، نارواست، و گاهی به خاطر استدالل 

توان به شکنجه متوسل شد. نائب رئیسِ وقت مجلس در پاسخ به این ، می«فاسد

ه چیزی باز شدن است. به محض اینکه توجه فرمایید که مسأله، را»استدالل گفت: 

ها باشد یک سیلی ترین جرماین راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ

شود، پس این راه را ی افراد منتهی میبهش بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه

 های ساواک، در نهایت باعث شد که شکنجه به طوری شکنجه[. تجربه18«]باید بست

[. منع حکومت نظامی، و محدود کردن 19مطلق در قانون اساسی ممنوع شود]

 توان بر همین اساس تحلیل کرد.صالحیت دادگاه نظامی را هم می

به هر روی، اگر بهترین روش مبارزه با دشمن، پرهیز از شباهت به او باشد، نظام 

وزد. برخی از این ی گلسرخی بیامهای بسیاری از محاکمهعدالت کیفری باید درس

های نمایشی، مبارزه با هرگونه توان فهرست کرد: محو محاکمهطور میها را ایندرس

 بیماریِ  از پیشگیری و شکنجه، تضمین استقالل قضایی، تضمین استقالل وکال 

 .سیاسی خودایمنیِ
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ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کل خاورمیانه را داراست. ایران تقریباً کم

درصد در  12درصد و در ایران  22میانگین مشارکت اقتصادی زنان در خاورمیانه 

رغم تقریباً دو و تر این که علیعجیب(. 1395شهرهاست )نک. آمار مرکز آمار ایران، 

 1345نیم تا سه برابر شدن جمعیت باسوادان و زنان تحصیل کرده این نرخ از سال 

نخورده باقی مانده است. امروز در مورد زنان جوان بین بیست تا چهل سال، رقم دست

ی خاورمیانه تنها شبیه به عراق است و مشارکت اقتصادی در ایران در منطقه

ها جنگ و مشکالت شدید اقتصادی باز هم ده درصد نرخ مشارکت غانستان با سالاف

 (.1390اقتصادی زنانش بیش از ایران است )بنی هاشمی و محمدی 

های کمی دقیق شویم به این ارقام. به زبان ساده یعنی هشتاد و هشت درصد زن

دکان و دختران در شهری ایرانی مشارکت اقتصادی ندارند. با در نظر گرفتن و کسر کو

رسیم. در حال تحصیل و زنان مسن ،به رقم هولناک بیکاری حدود شصت درصد می

کرده رقم بیکاری تقریباً شصت و چهار درصد است. دقت کنید! این بین زنان تحصیل

خوانده است. این عدد، فقط یک عدد نیست. این عدِد ناامیدیِ یک دختر جوان درس

شود و از سدِ کنکور و راضی که دختری که وارد دانشگاه میدقیقاً به این معنی است 

گذرد شانسش برای بیکار ماندن بسیار بیش از مشغول کار کردن خانواده و امثالهم می

 شدن است.

ی اشتغال و مشارکت شدهتر دیدهخواهم یکی از دالیل کمدر این نوشتار می

« پوشش»هایی از رای شکلاندک زنان را بررسی کنم. این عامل مستقیم اجبار ب

 است.

ی سنتی را ی ارکان یک جامعهها تالش کردند تا همهاز منظری تاریخی، پهلوی

ها، مردم ایران را بیش از دولت و قانون، سنت و با دولت مرتبط کنند. پیش از پهلوی

های معیارمند برای زیست روزمره به مردم کرد؛ سنت چارچوبعرف تحدید می

ستانی بود یا جنگ شد که وقت مالیاتت وقتی وارد زندگی مردم میداد. سیاسمی
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داد. به غیر از این، زنان و مردان ایرانی عمدتاً زیر لوای قانون شد یا دعوا روی میمی

ها اما این معادله را به هم زدند. زن و مرد زیستند. پهلویبه معنای حاکمیتی آن نمی

ه تمرکزگرایی روی آورده بود و صدر تا به ذیل سرزمینی شدند که ب« شهروند»ایرانی 

بایست نامش را جایی ثبت ی تولد میجهانش قانونی بود. حاال ایرانی در لحظهزیست

خواست تطبیق گرفت و رخت و لباسش را با آنچه حاکمیت میکرد، شناسنامه میمی

 داد.می

این نکته تر مورد بررسی قرار گرفته است ی کشف حجاب کمآنچه در مسأله

است که فشار حاکمیت رضاشاهی نه فقط بر حجاب که عمدتاً موضوعی شهری در 

طبقات باال بود تأثیر گذاشت که لباس سنتی روستاییان را نیز تغییر داد. به نظر 

های اروپایی دوخت رسد یکی از دالیل این امر قراردادهای دولت با برخی کمپانیمی

 ده باشد.( بو1384لباس مدرن )نک. صادقی 

درپی های پیتدریج از حدود مشروطه با مبارزهی سنتی ایران که بهدر جامعه

مدرسه رفتن دختران روند صعودی گرفته بود، تغییر پوشش این روند را تحت تأثیر 

ی پنجاه، نرخ باسوادی زنان حدود سی درصد و آمار دختران دانشجو قرار داد. تا دهه

ه بیش از بیست درصد نرسید. با این حال اکثر زنان ترین شرایط ببینانهدر خوش

 کرده امکان اشتغال داشتند.تحصیل

برعکس با اجبار حجاب، شکل نوی پوشش را تحمیل کرد. این بار  57انقالب 

ی کار بسیاری از زنانی که پیش از انقالب در شهرها درس خوانده بودند از گردونه

مشارکت زنان در ایرانِ مدرن مقارن  ی شصت با کمترین میزانخارج شدند. دهه

(. نرخ حدود ده درصدی مشارکت اقتصادی زنان آن 1395است )نک. خرمی مقدم، 

اند، نشانِ واضحی از فشارهای هم در زمانی که طیفی از مردان مشغول جنگ بوده

ی ی اشتغال است. این نرخ دوباره در دههجدید برای وارد نشدن زنان به گردونه
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ی پنجاه رسد با این تفاوت که جمعیت نسبت به دههحدود دوازده درصد میهفتاد به 

 تقریباً دو برابر شده است.

ی زنان هر دو حاکمیت مدرن ایران در برخالف پروپاگاندای رایج، در زمینه

اند. تقریباً از نخستین سازی از بدن زنان روند مشابهی در پیش گرفتهفرایند ابژه

ی پهلوی تا امروز نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال، مالکیت و رهآمارهای موجود در دو

های دموکراسی و از جمله مشارکت ی شاخصمشارکت سیاسی زنان )ایران در زمینه

را دارد( هرگز رشد چشمگیری نداشته است. باال رفتن تعداد  145ی زنان رتبه

ی شابهتی با دههدهد که مدانشجویان در کنار کاهش نرخ اشتغال درواقع نشان می

اند و پنجاه وجود دارد. در آن دوره اکثریت زنان امکان ورود به دانشگاه را نداشته

های شغلی. در هر دو دهه، زنان سنین اوج توانایی کار امروز امکان ورود به ساحت

اند و نتیجه عمالً یکی است )نک. ی بیست و سی زندگی بدون شغلیعنی در دهه

 (.1395ی صفاکیش و محسن خان

*** 

ی هشتاد با دختران شناسی در دهههای باستانعنوان عضو هیئت علمی گروهبه

های جوان دانشجویی مواجه بودم که قرار بود پژوهش میدانی بیاموزند. یکی از دغدغه

کم در میان بود. دست« در بیابان چه بپوشیم؟»دختران شهری دانشجو عمدتاً 

تر بودند. دختران ی با بدن و لباس خود راحتدانشجویان من، دختران روستای

تر چنان نگران بدن خود بودند که عمدتاً کمتر هم پژوهش میدانی را شهرهای کوچک

های سریع، حمل بار و آموختند. اکثر این دختران توانایی حرکتبا کیفیت مناسب می

یی سرعت عمل ی روستازنی بسیار اندکی داشتند. در مقابل، دخترانی با پیشینهکلنگ

و قدرت بدنی باالیی داشتند. دختران شهری از سوختن پوست، تیره شدن و درد 
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شدند و دختران روستایی عمدتًا به این موضوعات مفاصل بر اثر حمل خاک نگران می

 اعتنا بودند.بی

تدریج معنادار شد. دخترهای شهری از مصرف ها این تفاوت برایم بهاز همان سال

شان را در پوششی نگه هراسند. آنان آموخته بودند که بدننی میکردن قدرت بد

اش را صرف نکنند. برعکس، دختران روستایی قدرت دارند شبیه زرورق و توانایی

شان مسأله است و از دیده شدن گیرند. پوشش کمتر برایشان را به کار میبدنی

که به شکل اغراق اند شوند. دختران شهری آموختهشان و حضور نگران نمیبدن

 روسری هستند.بهاصطالح دستشان محافظت کنند. دائماً نگران و بهای از تنگونه

شود که بدانیم نرخ مشارکت اقتصادی زنان روستایی این تفاوت وقتی معنادار می

(. درواقع کاهش 1395درصد در سال  27بیش از دو برابر زنان شهری است )بیش از 

ی گذشته با کاهش تعداد روستاییان هم همراه در شش دههمشارکت اقتصادی زنان 

بوده است. بر اساس یک پژوهش، هفتاد و سه درصد زنان شهری هرگز ورزش 

 کنند.نمی

درصد جمعیت شهری است و  75ای که اعداد را بگذاریم کنار هم، در جامعه

درصدشان ورزش هم  73درصد زنان بیکارند و  64نیمی از این جمعیت زن، 

های خانه. دانشگاه یک امکان است برای ها محصورند در چهاردیواریکنند. آنمین

گردد. خیابان، فضایی مردانه چهار یا شش سال و بعد زن دوباره به چهاردیواری باز می

حل شود دوید. در پارک هم. راهطور. در خیابان نمیها نیز همیناست. پارک

ما پایت را که از پارک زنان بیرون بگذاری هاست. اها محصور کردن پارکشهرداری

چه؟ وانگهی زنی که فرزند دارد و فرزند پسر دارد یا دوست دارد با مردی از دوستان 

گویم یا اقوامش همراه باشد چه؟فضای کاری هم مردانه است. این را به عنوان زنی می

ان میانی و ها سعی کرد در این فضاها دوام بیاورد. تقریباً تمامی مدیرکه سال

باالیی مرد هستند و آنها هم که زن هستند تابع نظم سیستم پدرساالر. زنی که رده
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کند. تر زنی را که تابع نظم سیستم نیست سرکوب میتابع نظم سیستم باشد راحت

ای، یک عکس در یک مهمانی، ها که تابع نظم سیستم نیستند به اندک بهانهآن زن

سی، یک حرکت سریع مانند دویدن ممکن است توبیخ یک توییت، یک اظهارنظر سیا

شان را در فضای مجازی های دلخواهتوانند آزادانه عکسها نمییا اخراج شوند. آن

 کند.ها حکمرانی میبگذارند و اگر مورد بررسی هم نباشد، بیم بر آن

*** 

ی ، همهشودی ایران ارائه میای که از بیرون دربارهسازانهرغم تصویر یکسانبه

ی حجاب اجباری نیستند. بررسی کوتاهی در فضای افراد و طبقات دچارِ مساله

دهد. زنانی از طبقات بسیار باالی اقتصادی و ی دیگر وضعیت را نشان میمجازی رویه

پوشند. پول، قوانین را برای آنها تغییر سیاسی عمدتاً به شکل دلخواه لباس می

تگان بسیاری از آن کسان هستند که پوشش اجباری دهد. این زنان ،دختران و بسمی

ها هم مستثنا هستند. کنند. در کنار این قشر، سلبریتیوضع می« دیگران»را برای 

ی روند و شیوههایی که به نام کار خیریه به روستا و مناطق دورافتاده میسلبریتی

برند و درواقع در فرایند پس زدن حق پوشیدن لباس زندگی خود را با خود همراه می

های فیلترشده و سشوند. آنان نیز حق دارند با عکسنتی با حاکمیت همدست می

طور که دوست دارند و به نظرشان قابل ایران زیباست، آن#رنگی زیر لوای هشتگ 

ها یعنی نشان دادن و البته فروختن است، لباس بپوشند. هر دوی این طیف

کنند، مصرف را تا جای ممکن بسط ها و طبقات باالی اقتصادی تالش میسلبریتی

 دهند.

ی متوسط و فرودست در ی به کار ندارد، زنان طبقهدر مقابل این قشر که نیاز

مند پوشش و بیکاری ها، و اجبار به اشکال چارچوبترین مجازاتمعرض سخت

های دارد، آنها خود محصول سیاستهستند. مصرف درواقع قشر اول را مصون نگه می
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ت ی اقتصادی فروش و واردااند اما در عین حال در چرخهسازی حاکمیتیسلبریتی

اند، اما قشر دوم میل چندانی به مصرف ندارد. زنان هایی از سیستممورد نیاز قسمت

خواهند و شاید همین است که محکومان به حصر این قشر مشارکت اقتصادی می

ها. هر دو حاکمیت مدرن ایران زنی را که آزادی پوشش ها و در خانهاند در تنابدی

های محجبه را غیرمدرن و امل ها زناند. پهلویدهخواهد در مقابله با خود قرار دامی

دانستند و جمهوری اسالمی زنانی که حجاب اجباری نخواهند را فاسد و ضددین. می

کنند. کدام آنها توضیح نداده اند که چرا زن شهری را با زن روستایی مقایسه نمیهیچ

دیت تاریخی ما را انکار کنند و کلیت موجواند که چرا به تاریخ رجوع نمیتوضیح نداده

های آنها که در سیستم هستند و اند که مادران و مادربزرگمی کنند. توضیح نداده

اند، مفسد بوده اند یا غیرمدرن. پیش از ورود مدرنیسم به ایران پوشش سنتی داشته

اند که جمعیت روستاییان را کاهش دهند و زن روستایی را از در مقابل تالش کرده

ی شهرها تقلیل درت بدنی باال و تحرک زیاد به موجودی خسته در حاشیهزنی با ق

 دهند.

*** 

های دوخت و دوز رخت و لباس طور که کمپانیایران یک بازار بزرگ است. همان

ی متوسط چشم داشتند، امروز هم برخی فعاالن موضوعات در دوران پهلوی به طبقه

آورند. زنانی در می« ووگ»ت مد مانند زنان در خارج در مرزهای ایران سر از نشریا

ای و غیرماهواره ای به عنوان مجری و کارشناس و های ماهوارهکه در تلویزیون

آورند، همراه با آن رخت و های معمولی میهای ما آدمهذا انواع مد را به خانهعلیقس

آزادی را  کنند.های مصرف بدن را نیز صادر میها نوعِ رفتار، رنگ مو و شیوهلباس

آمیز شدن ها و اغراقزنند. به غیر از حجاب، عملتر جا میالگوی مصرف بیش

های بسیار های داخلی و خارجی مشابه است. بدنها در زنانِ تلویزیونصورت
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شده و صداهای بسیار زیر درواقع ما را نه با شده و رفتارهای از پیش طراحیعمل

کند. در این ا الگوهای مصرف آشنا میالگوهای واقعی رفتاری زن مدرن که ب

ی زن غربی و نرخ مشارکت اقتصادی هشتاد ها از ساعات کار بسیار فشردهتلویزیون

شود. به طور شود بلکه رهایی، تغییر الگوی مصرف معرفی میدرصدی صحبت نمی

مشخص، به آنچه ممکن است به حل معضل ابژگی بدن زن در ایران منجر شود 

الگویی که درواقع همین  -شودود بلکه الگوی پهلوی پیشنهاد میشپرداخته نمی

کند الگوی امروزین است با ظاهر متفاوت، الگویی که همان ابژگی را پیشنهاد می

 منتها با شکلِ دیگری از الگوی مصرف لباس.

*** 

تر دستِ ایرانی به مشارکت بیششده و تهیزن طبقات متوسطِ فرودست

و برای آن که بتواند شغل به دست بیاورد نیاز دارد بتواند مالکیت اقتصادی نیاز دارد 

بدنش را به دست بیاورد و برای این مهم باید بتواند حرکت کند. شاید الزم است به 

اند نه زنانی که خود همان الگوی مادرانِ مادران ما که زنان روستایی بوده

درستی فهمیده است که کننده های صرف هستند بیاندیشد. زن ایرانی بهمصرف

سزا دارد. این تن باید برهد تا بتواند ای از مطالبات نقشی بهآزادی پوشش در زنجیره

 از چهاردیواری بیاید به خیابان و کار کند.

های دورافتاده و دار از راهکارهایی که تالش زنان را به ساحتچرخش معنی

ضوح تباین این دو الگو را نشان وکشاند به حضور اجتماعی در خیابان، بهیواشکی می

کننده، به موجودی دور از ساخت سیاسی و دهد. نخستین الگو زن را به مصرفمی

دهد و در مقابل دومی زنی است که غایت فردی تقلیل میاش را به موضوعی بهمسأله

ی سیاسی، زند، او عرصهترین ساحت که شهر باشد دست به اعتراض میدر سیاسی

دهد. این دومی است که فریاد کت اقتصادی را با هم در یک راستا قرار میبدن و مشار
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بدنم را آزاد »و در کنار « من حق حرکت ندارم»را در کنار « من کار ندارم»

 دهد. این نگاِه دوم رو به توسعه و تولید است و اولی رو به مصرف.قرار می« خواهممی

*** 

داند. را موضوعی سیاسی می« کار»که هاست ی ایران، سالساخت سیاسی مردانه

قدر بزرگ و سنگین است که تقریباً هر نوع کار حتی نوع خصوصی یا دولت آن

ی رو داشتن کار توسط دولت نوعی مداخلهاش ماهیتی دولتی دارد. ازاینخانگی

شود. همین است که همواره یکی از نخستین راهکارهای دولت در سیاسی دانسته می

 ع اعتراض ، اخراج و تعلیق است.مقابل هر نو

اشتیاقی دولت به مشارکت سیاسی زنان اشتغال اندک زنان در ایران نشانگر بی

بیند. بنابراین هر دو حاکمیت مدرن است. حاکمیت، زن را به مثابه اپوزیسیون می

های رقابت سیاسی و اقتصادی ای برای پس زدن زنان از عرصهایران ، تمهیدات ویژه

اند. یکی از این تمهیدات اجبار به شکل خاصی از پوشش است، پوششی که هوضع کرد

ی رساند. این اجبار در جامعهبندد و ابژگی بدن را به حد اعال میراه را بر حرکت می

اش، راهکارهای شهری کارساز است. زن روستایی بنا بر چارچوب عرفی و سنتی

 دهد.ه شدن نمییابد و عمالً تن به ابژسوژگی تن خودش را می

ی خیابان آمدند تا تن خود را و مشارکت به عرصه 1357مادران ما یک بار در 

ها راند. امروز پس تر شد و زنان را به خانهسیاسی را بازپس بگیرند اما ساختار، مردانه

ی اقتصادی مملکت در حال پاشیدن است. بیند که شیرازهاز چهار دهه زن شهری می

ی مایحتاج ها رسیده و بسیاری مردم دیگر توانایی تهیهترین قیمتسابقهارز به بی

دانند که عدم مشارکت زنان یکی از دالیل این اولیه را ندارند. زنان بسیاری می

اند. تر بیکاران زنانتر دانشجویان و بیشآشفتگی اقتصادی و اجتماعی است. بیش

اند عماًل جامعه کسب کردههایی برای نجات یعنی بسیاری از افرادی که مهارت
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ی گرد به ساخت دههاند. دو راه عمده جلوی اوست، آنچه به شکلی عقبنشینخانه

بودن است و راه دیگر بازگشت به خیابان و تبدیل تر و غیرسیاسیپنجاه، مصرف بیش

 هاست.ها به سیاسیکردن شخصی

خواهد هد که میدی اعتراضش دارد نشان میوسط با نحوهمت طبقات ایرانی زن 

خواهد و آزادیِ بدن و پوشش را در تر نه! بگوید. او تن خود را میبه مصرف بیش

هاست شود. او سالای از مطالبات که به توسعه، اشتغال و نجات منتهی میزنجیره

کند مشاهده شود، جدی گرفته شود. این است که به خیابان آمده است. تالش می

های ممکن برای تغییر وضعیت به سمت بهتر از آخرین راه برای حضور. رهایی او یکی

شدن است. از این تن که بگذریم، همه دیگر تباهی و مغاک خواهد بود. این زن 

دستش را با تمام عاملیت به سوی شمای مردساالر دراز کرده که مرا به کار بگیر! من 

 انکارِ…وی شما نیستهستم! او را به میدان عمل بیاورید و حضورش را ببینید. او عد

 !است فرهنگی و اقتصادی تربیش چه هر سقوط به شما میل

 نوشت: آمارها از سایت مرکز آمار ایران اخذ شده است.پی
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(1) 

دیدگاه کارگران نسبت به کشورشان « مانیفست کمونیست»در بخشی از 

 شود:واکاوی می

ت را از بین ببرند. خواهند میهن و ملیّشوند که میها سرزنش میکمونیست»

 قبل پرولتاریا ...توان چیزی را که ندارند، از آنان گرفتد، پس نمیکارگران میهن ندارن

 یطبقه صورت به را خود باید رواین از یابد، دست سیاسی برتری به باید چیز هر از

ابراز وجود کند. تا این مرحله  ملّتی یک مثابه، و بهدهد ارتقا ملّت یکنندههدایت

 «.وم بورژوایی کلمهاست، البته نه در مفهملّی پرولتاریا 

ها در اثر رشد بورژوازی، آزادی تجارت، بازار مّلتبین ملّی اختالف و تضادهای 

تدریج و بیش از ی تولید و شرایط زندگی متناسب با آن، بهجهانی و یکسانی شیوه

تر از بین ها و تضادها را بیشرود. حاکمیت پرولتاریا نیز این اختالفپیش از میان می

کشورهای متمدن، از جمله شرایط  متّحدکم فعالیت ، دستمتّحدفعالیت برد. می

رود، همان نسبت که استثمار فرد از فرد از بین میی رهایی پرولتاریاست. بهاولیه

نسبت به  ملّترود، دشمنی یک دیگر نیز از بین می ملّتاز سوی  ملّتاستثمار یک 

 (1)«.دیگر نیز از میان خواهد رفت ملّت

 چنین آمده است:« مانیفست»قول در فحه پیش از این نقلچند ص

است. ملّی مبارزه علیه بورژوازی در آغاز اگر نه در محتوا، اما از حیث شکل »

سره بایست کار را با بورژوازی خودی یکپرولتاریای هر کشور طبعاً در آغاز می

 (2)«.کند

تأیید نگرش منفی منظور های مانیفست، در ادبیات سوسیالیستی بهاین بخش

دفعاتِ بورژوازی بهملّی پرستی و برتری جنبش کارگری سوسیالیستی نسبت به میهن

ها اغلب برای تعدیل زبان محکم و قاطع این شمار نقل شده است. باری، این تالشبی

توان عنوان نمونه، میصورت گرفته است. به مخالف با آنملّی ی مفهوم بندها و ارائه
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دموکرات آلمانی استناد کرد. او در اثر خود پرداز سوسیالنظریه کونو هاینریشبه 

بندهای باال را مورد واکاوی قرار « ی تاریخ، جامعه و دولتی مارکس دربارهنظریه»

اند مطرح کنند قصد داشته انگلسو  مارکسچه آن کونو،داده است. طبق نظر 

 چنین است:

کنند. مشارکت نمی ملّتدر زندگی  ( کارگران میهن ندارند و1848امروز )»

ها هیچ سهمی از ثروت مادی و معنوی ندارند. اما روزی از روزها کارگران به قدرت آن

آورند، و به دست می ملّتای در حکومت و میان شوند و جایگاه چیرهسیاسی نایل می

ا از هشوند. آنمیمّلی آورند و وجود میرا به ملّتدر آن صورت به اصطالح خود 

ها با ناسیونالیسم بورژوازی گرایی آنشوند، هرچند ملیبرخوردار میملّی احساس 

 (3)«.شباهتی نخواهد داشت

زیرا )»اندازد: را از قلم می« تا این مرحله»عبارت مختصر  کونواین تفسیر 

مّلی  خود پرولتاریا مرحله، این تا آورد، در ملّت صورتبه را خود بایستمی…پرولتاریا

این باور نبودند  ی آن است که مارکس و انگلس بردهندهاین عبارت نشان (4)(.«ستا

 ماند.باقی می« یملّ»که پرولتاریا برای همیشه 

در ادبیات رفرمیستی به یک معیار تبدیل شد. اما این تفسیر پس  کونوتفسیر 

سان، در از جنگ جهانی دوم در اردوگاه کمونیستی نیز پذیرفته شد. بدین

چاپ کرد، چنین  1946که انتشارات اشترن در وین در « مانیفست»بر « ایمقدمه»

 نوشته شده است:

چون پرولتاریا پیش »گوید: می« مانیفست کمونیست»در  مارکسچه که آن»

 ملّتی رهبر بایست به طبقهبایست به برتری سیاسی دست یابد، میاز هر چیز می

ملّی در آورد، تا این مرحله پرولتاریا خود  ملّترت بایست خود را به صوارتقا یابد، می

ملّی ی ی کارگر در دوران ماست که نقش طبقهبدین معناست که دقیقًا طبقه«« است
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 ملّتکند و در مبارزه علیه فاشیسم و برای نیل به دموکراسی ستون فقرات را ایفا می

تا با ایجاد اتریش مستقل،  کندی کارگر اتریش مبارزه میآید. امروزه طبقهشمار میبه

 (5)«آزاد و دموکراتیک سرزمین پدری خود را فتح کند

نیست، بلکه پا را از آن فراتر  کونوتنها همانند تفسیر البته این تفسیر نه

ی معروف در تقابل کامل با این تفسیرهای ناسیونالیستی در مقاله لنینگذارد. می

 نوشت:« کارل مارکس»خود تحت عنوان 

ی ضروری و شکل ناگزیر تکامل اجتماعی است. ثمره ملّتعصر بورژوازی  در»

تواند تواند به بلوغ دست یابد، نمیتواند قدرتمند شود، نمیی کارگر نمیطبقه

در  ملّتخود را به صورت »نیروهای خود را تحکیم بخشد، مگر از این طریق، که 

 تکامل اما ...وم بورژوای کلمه(باشد )البته نه در مفه« ملی»و بدون این که « آورد

 پایانملّی  انزوای به دارد،مّلی  هایمحدوده نوردیدن درهم به میل داریسرمایه

داری کند. در کشورهای سرمایهمیملّی زین تضاد جایگ را طبقاتی تضاد و بخشدمی

 ، و این که فعالیت«کارگران سرزمین پدری ندارند»تر کاماًل حقیقت دارد که پیشرفته

یکی از نخستین شرایط رهایی »کم در کشورهای متمدن کارگران، دست متّحد

 (6)«.رودبه شمار می« پرولتاریا

کننده نیست. در حالی که هم در مجموع قانع لنین تفسیر حتی الوصف،مع 

کند، یعنی پیش ی کارگر محدود میبودن را فقط به آغاز جنبش طبقه« ملی»لنین 

پرولتاریا حتی »کند: ، مانیفست اعالم می«به پختگی دست یابد»که این طبقه از این

گوید کارگران می لنین«. ماندباقی می« یتا این مرحله ملّ»پس از نیل به حاکمیت 

بیش از هر زمان دیگری سرزمین پدری  ،داری کامالً پیشرفتهی سرمایهدر یک جامعه

کوشند مراد واقعی الیست میآور نیست که شماری از نویسندگان سوسیندارند! تعجب

های قولکه با گذشت زمان، این نقلانگیزتر اینرا دریابند. اما شگفت مارکس

شود، بدون این که این کلمات ای بدل میبه شعارهای مهم برنامه« مانیفست»



 469                                                                     داریپا دیام یترجمهی / رومن روسدلسک

 

 
 

 این تکرار. ندارند وطن کارگران که جمله این ویژهبه شد...مانیفست فهمیده شده با

 بعداً  و) سوسیالیستی احزاب یروزمره عملکرد با آن انطباق یحتوض از عبارت

 گردن به پیش از بیش را خطا پراتیک این متأسفانه و بود، ترآسان( کمونیستی

 اندازد.می« مانیفست» نویسندگان

(2) 

 چیست؟« مانیفست» مفهوم واقعی این عبارت

رتری سیاسی، گونه پس از کسب بو چه« وطن ندارند»کارگران به چه معنا 

مانند؟ برای پاسخ به این پرسش ظاهراً باید باقی می« تا این مرحله ملی»چنان هم

« ملّت»دانند که اصطالحات را واکاوی کنیم. همه می« مانیفست»های واژه

(Nation و )«ملیت( »Nationalityهمواره و همه جا به یک معنا به ) کار نرفته

معمواًل به معنای اتباع یک « ملّت»انگلیسی و فرانسه عنوان نمونه، در زبان است. به

معنای جماعتی با تبار یا مترادف با تابعیت و یا به« یتملّ»ی دولت خودفرمان، و واژه

که در زبان آلمانی و در اروپای شرقی هر دو اصطالح و زبان مشترک است؛ درحالی

 (7)ت.زبان مشترک استبار و های با مقدمتاً به معنای جماعت

ی خود تقریباً همه جا از کاربرد های اولیهویژه در نوشتهبه انگلسو  مارکس 

به منظور « ملّت»ی ها از واژهاند. آنمتداول در زبان انگلیسی و فرانسوی استفاده کرده

طور استثنا از این اند. )بهمشخص کردن اتباع یک دولت خودفرمان بهره گرفته

ها که موقتًا اند. مثالً برای لهستانینیز استفاده کرده« اریخیهای تملّت»اصطالح برای 

ها از دو از نظر آن« یتملّ»اند(. و از سوی دیگر، از داشتن حق دولت محروم بوده

 معنای زیر برخوردار بود:

 جماعت یک –2یا  (8)اند، دولت دارای که مردمی یعنی. دولت یک به تعلق –1

 .قومی صرفاً
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های ملّت»اصطالح ها برای بهقریباً تنها اصطالحی است که آندرنتیجه، این ت

ها و غیره( و ها، کرواتنظیر اسالوهای اتریشی )چک ،برندکار میبه« تاریخبی

ها مورد استفاده ها و باسکها، برتنمثل گُل« بقایای مردم»ها، یا در رابطه با رومانیایی

)به « ملّت»در تقابل آشکار با مفهوم « یتملّ»دهند. دقیقاً این مفهوم از قرار می

 شناسیی واژهمعنای جماعت برخوردار از دولت و تاریخ سیاسی خاص خود( مشخصه

 است: انگلسو  مارکس

ها و گل»نویسد که: می« المنافعمشترک»ی در مجله 1866انگلس در سال 

های ملیتها دارای ی کوهستانی بدون تردید نسبت به انگلیسیهای منطقهولش

متفاوتی هستند، هر چند کسی به بقایای این مردم نظیر ساکنان سلتی منطقه، 

 (9)«.دهد..نمی ملّتبریتانی در فرانسه، لقب 

ی اسالوهای ( درباره1855«)اسالویسمآلمان و پان»ی چنین در مقالههماو 

 گوید:اتریش می

 از گروه یک. شناخت باز دیگریک از توانمی را اتریشی هایاسالو از گروه دو» 

گردد و تکامل تاریخی شان به گذشته برمیهایی تشکیل شده که تاریخیتملّ بقایای

 درت... های گوناگون درهم تنیده شده اسهای با نژاد و زبانملّتشان با تاریخ کنونی

 شکلبه وجههیچبه کنند،می زندگی اتریش خاک در صرفاً هاملیت این گرچه نتیجه،

 (10).«اندنیافته تکوین گوناگون هایتملّ

ها هیچ کدام دارای ها و کُرواتبوهمی»گوید: در جای دیگری می انگلس

ها در اثر مستقل وجود داشته باشند. این ملیت مّلتی مثابهقدرتی نیستند که به

تر جذب شدند. تنها اگر تدریج تضعیف و در نتیجه در نژادهای قویعوامل تاریخی به

ت که به نوعی توان انتظار داششوند می متّحدهای اسالو ملّتها با سایر ن ملیتای

 انگلسکه این (11)ی انگلس به روسیه است[.جا اشاره]دراین «استقالل دست یابند

ل است، ئچه میزان اهمیت قا« یتملّ»و « ملّت»شناسی مفاهیم برای تفاوت واژه
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لمنافع( دریافت. در این مقاله او بین ا)مشترکی ی مندرج در مجلهتوان از مقالهمی

تمایز روشنی قایل شد. او تنها « ملیت»و « ملی»و اصول « ملیت»و « ملی»ی مسأله

دانیم گونه که میهمان»کرد. اصل اول را تأیید و اصل دوم را با تمام نیرو رد می

ها، ت، اسلوونیها، کرواها، صربی سیاسی اسلواکبه اشتباه آینده انگلسو  مارکس

 (12)«.کردندها و غیره را انکار میها، رومانیاییاوکراینی

(3) 

جا عنوان نمونه، آنشود. بهدر مانیفست شماری از این اصطالحات مشاهده می

داری تضعیف گوید که با تکامل سرمایهسخن می« صنایع ملی»از « مانیفست»که 

که به قلمروی یک کشور معین محدودند.  آشکارا به صنایعی اشاره دارد (13)شوند،می

که در «( های متعلق به دولتکارخانه»)در برگردان انگلیسی « های ملیکارخانه»

ی شود. در جملههمین معنا درک پایان بخش دوم به آن اشاره شده، طبعاً باید به

و هم پیوسته که دارای منافع، قوانین، اداره های مستقل یا نه چندان بهاستان»

با دولت  ملّتهای مالیاتی خاص خود هستند، یک جا جمع و به صورت یک نظام

ی واژه (14)«.ی گمرکی واحد دارندواحد و مرزها و تعرفهملّی واحد، منافع طبقاتی 

آشکارا به مردمی اشاره دارد که یک کشور و دولت دارند، برخالف « ملی»، و «ملّت»

در  انگلسو  مارکسجا که . سرانجام، آنیت که بر تبار و زبان تأکید داردملّ

گویند، معنای کامالً متفاوتی از پرولتاریا سخن می« ملی»ی ی مبارزهمانیفست درباره

ی زیر که ها را مدنظر دارند. معنای آن را از قطعهها و نورفرمیستتفسیر رفرمیست

 توان دریافت.میکشد به روشنی ی طبقاتی پرولتاریا را به تصویر میخاستگاه مبارزه

در ابتدا کارگران منفرد، بعد کارگران یک کارخانه، سپس کارگران یک »

کند، داری که مستقیماً استثمارشان میای در یک محل، علیه سرمایهی حرفهشاخه
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 خصلت با متعدد محلی مبارزات تا بود الزم ارتباط همین دقیقاً د...کننمبارزه می

 (15).«شود متمرکز طبقاتی، یمبارزه یک اسری،سر مبارزه یک صورتبه یکسان

ای که در مقیاس کل یک دولت پرولتاریا یعنی مبارزه« ملی»ی جا مبارزهدر این

شود، زیرا تنها چنین ی طبقاتی یکسان انگاشته میشود، مستقیماً با مبارزهانجام می

بقه در مقیاس ی یک طمثابهتواند کارگران را بهی طبقاتی میتمرکزی در مبارزه

( 16)ی سیاسی بزند.کشوری در مقابل بورژوازی قرار دهد و به این مبارزات مُهر مبارزه

ی درباره انگلسو  مارکسجایی که ای که در آغاز نقل کردیم. آنبازگردیم به قطعه

است، سخن « ملی»ای که در آغاز ی مبارزهمثابهی پرولتاریا علیه بورژوازی بهمبارزه

ای است که در ابتدا در چارچوب یک ها آشکارا مبارزه. در این قطعه مراد آنگویدمی

طبیعی است که پرولتاریای »ها چنین است:شود، دالیل آنکشور واحد پیش برده می

و از این «. سره کندبایست کار خود را با بورژوازی خودی یکهر کشوری نخست می

نیز « ملّت»و تبدیل خود به « ملّتحاکم  ی رهبر وبه طبقه»منظر، برآمد پرولتاریا 

راهنمای گر آن است که خط کند. این مفهوم بیانمفهوم بسیار مشخصی پیدا می

بایست مرزهای موجود کشور باشد و پرولتاریا خود را به سطح پرولتاریا از آغاز می

 ی حاکم در چارچوب کشور موجود ارتقا دهد!طبقه

ـ هرچند « استمّلی تا این مرحله »یا در آغاز و به همین دلیل است که پرولتار

ها از ملّتنه در مفهوم بورژوایی کلمه ـ زیرا بورژوازی هدف خود را جدایی سیاسی 

ی داند. از دیگر سو، طبقهخودی می ملّتهای بیگانه از سوی ملّتدیگر و استثمار یک

ها گام ملّتو تضاد بین  هاکارگر پیروز از همان آغاز در راستای از میان بردن خصومت

خواهد شرایطی را فراهم آورد که تحت بر خواهد داشت. پرولتاریا با هژمونی خود می

 ملّتعلیه  ملّتاز میان برود، و دشمنی یک  ملّتتضاد بین طبقات در چارچوب »آن 

جوان را درک  انگلستوان منظور تنها از این منظر است که می«. دیگر پایان پذیرد

یقین نه نویسد، و مراد او بهیت میملّ« نابودی»یا « الغا»ی جا که دربارهکرد، آن
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ای پوچ و نامعقول است( بلکه های قومی و زبانی موجود )چنین قضیهی جماعت«الغا»

ای که )به بیان در جامعه (17)ها است.ملّتاز بین بردن حد و مرزهای سیاسی بین 

گونه ، و دولت آن«دهدود را از دست میقدرت همگانی خصلت سیاسی خ»مانیفست( 

مجزا باقی « های ملیحکومت»یابند، بنابراین جایی برای شناسیم زوال میکه می

 ماند.نمی

(4) 

رود. شناسی صرف فراتر میاز موشکافی یک متن«مانیفست»واکاوی اصطالحات 

اً ی مورد بحث، اساسدر این قطعه« ملیت»و « ملّت»جا روشن شد که تا این

بایست از منظر سیاسی قرائت شود، از این رو، با تفسیرهای پیشین خوانایی ندارد. می

صادق است،  کونوگرایانه ویژه در مورد تبیین کامالً دلبخواهانه و سفسطهاین امر به

خاصی برداشت کند، و « ناسیونالیسم پرولتری»، «مانیفست»کوشید از که می

ها تقلیل ملّتالمللی ا به خواست همکاری بینانترناسیونالیسم جنبش کارگری ر

بایست نسبت به جنبش موعظه هم نکرد که پرولتاریا می« مانیفست»اما،  (18)دهد.

 برخورد انکارگرایانه داشته باشد.« یتی ملّمسأله»ی تفاوت باشد، و در زمینهبیملّی 

مّلی ولت دارد از د« کارگران میهن ندارند»گوید می« مانیفست»جا که آن

« میهن ندارند»گوید، و نه ملیت به معنای قومی کلمه. کارگران بورژوازی سخن می

بورژوایی را دستگاه ستم مّلی بایست دولت ها میآن انگلسو  مارکسزیرا طبق نظر 

میهن »وانگهی در مفهوم سیاسی کلمه نیز کارگران  (19)و تعدی بر خود بنگرند.

منفرد، تنها ملّی های سوسیالیست بی به قدرت، دولتیاچرا که پس از دست« ندارند

طبقه و بدون دولت آتی خواهند بود، زیرا ای گذرا در راه نیل به جامعه بیمرحله

 المللی شدنی است.ای تنها در مقیاس بینتأسیس چنین جامعه
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« سنتی»که در محافل « مانیفست»از « تفاوتبی»سان، تفسیر بدین

پایه و اساس است. این حقیقت دارد که زیان چنین د، بیمارکسیستی متداول بو

تفسیری برای جنبش سوسیالیستی ناچیز بود، حتی به یک معنا، این تفسیر هرچند 

تا بر  (20)وطنی جنبش کارگری یاری رساند،به صورت مغشوش به گرایش جهان

معنای  فایق آید. در این« هاملّتو تضادهای بین ملّی جدایی »و ملّی نظری تنگ

نزدیک بود، تا به تفسیر « مانیفست»تر به روح مارکسیسم و اخیر، اما بیش

 و دیگران. کونو، برنشتاینناسیونالیستی 

 

 هاسینویپ

 (.1948)نیویورک،  26مانیفست کمونیست، مارکس و انگلس، ص.  .1

 .20همان اثر، ص  .2

 (.1921، )برلین سال 30جلد دوم، ص  .3

یفست را در این معنا تفسیر کرد. این تفسیر هم همانند نخستین کسی نبود که مان کونو .4

سرچشمه گرفته  برنشتاینگذار رویزیونیسم ادوارد های رفرمیستی دیگر از بنیانبسیاری از نوآوری

)مندرج « ی ترکسوسیال دموکراسی آلمان و مسأله»ی خود تحت عنوان در مقاله برنشتایناست. 

این » گوید:و صفحات بعد( می 111، ص 4ی ، شماره1896-7در روزنامه نویه سایت چاپ سال

عنوان شهروند کامل در جا، در آن هنگام و تا آن حد که بهاظهارنظر که پرولتاریا میهن ندارد آن

های خود گذاری کشورش بتواند شرکت کند و قادر باشد نهادهای آن را طبق خواستدولت و قانون

 «.شودتغییر دهد، اصالح می

اند خواستار مبارزه برای سوسیالیسم در کشور خود توانستهه که کارگران اتریش میاین اید .5

 خطور نکرده است.« مقدمه»ی این بوده باشند، ظاهراً حتی به ذهن نویسنده

، )نیویورک سال 31ص « های کارل مارکسآموزه»زیر عنوان  لنینی رجوع کنید به نوشته .6

1930.) 

تعیین حد و مرز مفهوم ملّت هم کار دشواری »گوید:می ی این موضوعدرباره کائوتسکی .7

بندی واحد بر بندی اجتماعی متفاوت دارد و با یک شکلاست. در واقع یک واژه داللت بر دو شکل

داری ی این سختی کاست. در اروپای غربی با فرهنگ سرمایهتوان از درجهی متفاوت هم نمیدو واژه
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جا مردم یک کشور ملّت داند. در آنا به آن فرهنگ همبسته میاش، ملّت هر کشور خود ردیرینه

شویم گوییم ملّت بلژیک. هر چه به سمت شرق نزدیک میشوند. در این معنا مثالً مینامید می

های ملّی خود را تری از جمعیت کشور مایل نیستند به آن تعلق داشته باشند و جماعتبخش بیش

تر آن است نام دارند. عالقالنه« هاملیت»یا « هاملّت»ها نیز رند. آنآووجود در چارچوب آن کشور به

ی ماتریالیستی تاریخ، برلین، سال بهره گرفته شود. )نظریه« هاملیت»ی ها از واژهکه برای این بخش

 (.441-3، جلد دوم، ص 1929

یراد کرده ا 1848فوریه سال  22ی لهستان که در درباره مارکسرانی نگاه کنید به سخن .8

سه قدرت، منظور پروس، اتریش و روسیه( همگام با تاریخ به پیش رفتند. »گوید: جا میاست. در آن

 «…های ملیت لهستان را تصاحب کردندها مخروبههنگام الحاق کراکو به اتریش، آن 1846در 

(. 247 های جلد نخست، صنوشتهدست مجموعه به کنید نگاه چنینهم ،408 ص مگا، ششم، جلد)

ملیت تنها و تنها به دولت  انگلس و مارکسچون قطعات زیادی دیگری از آثار در این جا نیز هم

 اشاره دارد.

 .229، جلد نخست، ص «آرشیو گرونبرکس»رجوع کنید به  .9

 .229جلد نخست، ص « هانوشتهمجموعه دست»رجوع کنید به  .10

 صفحات بعد.، و 62، ص «انقالب و ضدانقالب در آلمان»نگاه کنید به  .11

« های بی تاریخی ملّتفردریک انگلس و مسأله»نگاری من تحت عنوان نگاه کنید به تک .12

 .282تا  87موجود در دو آرشیو تاریخ اجتماعی، جلد چهارم، ص 

 .12مانیفست کمونیست، ص  .13

 .133همان اثر ص  .14

 .18و  17جا، ص همان .15

قیقاً به این علت که بورژوازی دیگر د»جایی که آمده است « ایدئولوژی آلمانی»نگاه کنید به  .16

ای است که مجبور است خود را در سطح ملّی و نه در سطح محلی یک ایالت نیست، بلکه طبقه

 (.52، ص 5)مگا، جلد « سازمان دهد، و به منافع خود شکلی عام بخشد

تواند ملیت را از فقط پرولتاریا می»نوشت:  1846در سال  انگلسموازت همین جمالت به .17

های گوناگون اجازه دهد با هم دوست شوند و حشر و تواند به ملّتبین ببرد، تنها پرولتاریای آگاه می

ی مثابهبه پرولتاریا به« ایدئولوژی آلمانی»چنین در (. هم460نشر داشته باشند )جلد چهارم، ص 

در چارچوب  ها و غیرهی طبقات، ملیتشود که هم اکنون نماد انحالل همهای اشاره میطبقه
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و ص  50و  60)همان اثر جلد پنج ص «. ی امروزی است و در آن ملیت دیگر الغا شده استجامعه

454.) 

و به همان »خوانیم: ی زیر از کتابش میرا در قطعه« مانیفست»از  کونواوج قرائت اشتباه  .18

نتیجه بگیریم که  «ی کشورها مّتحد شویدکارگران همه»اندازه نیز غیرعقالنی است که از فراخوان 

این بود که بگوید کارگر در چارچوب جماعت ملّی قرار ندارد، این امر شبیه به این  مارکسقصد 

المللی به های بینشناسان در اتحادیهدانان و متننگاران، فیزیکروزنامه»است که هر آینه بگوییم 

ای های حرفهاین انجمن منظور انجام وظایف خود گرد آیید! به این معنا درک شود که اعضای

 ص دوم جلد پیشین، اثر همان از) «…بایست احساس پیوستگی با مّلت خود داشته باشندنمی

 :کنید مقایسه آمده زیر در پنجمش ینکته که «گوتا یبرنامه نقد» با را قطعه این(. 29

د و آگاه است کنی کارگر در آغاز در قالب دولت ملّی امروزی برای رهایی خود تالش میطبقه»

ی کشورهای متمدن است هایش که وجه مشترک کارگران همهی ضروری تالشکه نتیجه

 «.ها خواهد بودی ملّتالمللی همههمبستگی بین

ی سوسیالیسم پیش از و همه« مانیفست»السال در مخالفت با »گفته است:مارکس در این مورد 

کرد. بعد از انترناسیونال اول از گاه ملّی درک میترین دیدنظرانهرا از تنگ« کارگران»آن، جنبش 

ی خود ی کارگر بخواهد به مبارزهاین نظریه السال پیروی شده است. کاماًل واضح است که اگر طبقه

ی واسطهی بیبایست بداند که کشورش صحنهی یک طبقه بپردازد، میمثابهدر کشور خویش به

مانیفست »طور که اتی پرولتاریا نه در جوهر، بلکه همانی طبقمبارزه اوست. این حد از مبارزه

چارچوب دولت ملّی امروزی یعنی امپراتوری »ملّی است. اما مثالً « در شکل»گوید می« کمونیست

« چارچوب»بازار جهانی است و از حیث سیاسی در « چارچوب»لحاظ اقتصادی در آلمان در خود به

ه تجارت آلمان در عین حال تجارت خارجی نیز هست و داند کهاست. هر تاجری مینظام دولت

المللی را دنبال مطمئن است که عظمت صدراعظم بیسمارک در آن است که یک سیاست بین

دهد؟ به این آگاهی که کند. حزب کارگران آلمان انترناسیونالیسم خود را به چه چیزی تقلیل میمی

ی بورژوایی صلح جهانی این جمله از جامعه« استهالمللی ملّتهمبستگی بین»هایش ی تالشثمره

المللی به عاریت گرفته شده است. هدف این جامعه این بود که معادلی را در مقابل همبستگی بین

هایشان به تصویب برسانند. بنابراین، ی مشترک علیه طبقات حاکم و دولتطبقات کارگر در مبارزه

« ی کارگر آلمان سخنی در میان نیست!لی طبقهالملحتی یک کلمه هم راجع به وظایف بین

 و صفحات بعد(. 25)منتحب آثار، جلد دوم، ص 

 برگزیده است: بریودو وارویلی زیر را از در یکی از دفترهای یادداشتش قطعه . مارکس19
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های آموزشی برای مردم طراحی بینشی وجود دارد که تنها کسانی به آن شک دارند که برنامه»

چهارم مردم دارایی ندارند، زیرا تواند در کار باشد زیرا سهطبق این بینش فضیلتی نمیکنند. می

ی نوبهها بهکند و آنها عمل میبدون دارایی مردم کشوری ندارند و بدون کشور همه چیز علیه آن

در  است، بورژوایی یجامعه برای نعمت و ناز که جاآن از …بایست علیه هم مسلح شوندخود می

 جلد مگا، از) «…نتیجه سه چهارم جامعه نه مذهبی دارند و نه اخالقی و نه وابستگی به دولت

 (.617 ص ششم،

ی منافع مشترک جهان درباره 1874ی دوازدهم تا هفدهم سپتامبر سال در نامه . انگلس20

ی که واژهآمیزی ی این نامه با معنای ضمنی توهینوطنی پرولتاریا به سورگه نامه نوشت. مقایسه

 جهان وطنی در واژگان سیاسی اتحاد جماهیر شوروی پیدا کرده، کار جالبی است.
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ی اصالح موادی از قانون کار انتقادات مختلفی را با رویكردهای متفاوت با الیحه

 حقوق کار،« اصل حمایتی بودن»خود به همراه داشته است. در این میان، نقض 

ی های حقوقدانان و فعاالن حوزهست که قدر مشترک انتقادایترین مسألهمهم

ی اصالحی حاضر ی اصالحی است. معترضان به تصویب الیحهکارگری به الیحه

ی اصالحی، حقوق کارگران تضعیف معتقدند در موارد متعدد و در مواد مختلفِ الیحه

اند و در ماگرایی را تقویت کردهکنندگان آن در مجموع جانب کارفرشده و تنظیم

 ی کارگران نادیده گرفته شده است.بسیاری از اصول حمایتی حقوق کار درباره

بندی، در حیطه حقوق عمومی ست که قانون کار از لحاظ دستهاین درحالی

شود ای از حقوق عمومی محسوب میتعریف شده و در حقیقت حقوق کار زیر شاخه

 یالیحه اما طلبد.رت کارفرمایان حمایت دولت را از کارگران میکه همواره در برابر قد

تنزل داده و « وصیخص حقوق» به «عمومی حقوق» از را کار قانون حاضر، اصالحی

ست که در این وضعیت، کارفرمایان که صاحبان سرمایه و وسایل تولیدند طبیعی

 تری داشته و حقوق کارگران تضعیف خواهد شد.قدرت بیش

ی انتخابات ریاست جمهوری الیحه را از مجلس مسترد کرد، اما ر آستانهدولت د

اندازی به قانون کار نبود و مجدداً پس از فروکش ی دستاین استرداد موقت خاتمه

ی رفع ایرادها و کردن فضای انتخاباتی و مستقر شدن دولت دوازدهم، به بهانه

ند؛ و اعالم شد پس از رفع نواقص و اشكاالت، الیحه را به شورای عالی کار ارجاع داد

نفع در این قانون الیحه پس از تأیید نهایی در دولت باز به های ذیجلب نظر طرف

 شود.مجلس ارسال می

نفعانِ تاریخی تغییر قانون کار فعلی، دست از سر این قانون جا که ذیاز آن

حاضر در راستای ی ی الیحهبرنخواهند داشت، ضرروت خوانش تاریخی ماده به ماده

گرا به قانون کاری که باید ذیل حقوق عمومی نگاه راستِ حقوق خصوصی« افشاگری»

یابد. این مقاله به دنیال این باشد، برای حفظ منافع کارگران ضرورتی تاریخی می
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گرایان را درازی به قانون کار بگوید، به دنبال این است دستِ راستاست که از دست

های قانون کار رو کند ها و ترکیبها، مكانیسمی مفاهیم، نهادهمهدر هدف تغییر در 

گونه شماری از های مختلف و متعدد روابط کار، چهو دست آخر، نشان بدهد در حوزه

تبدیل « قرارداد کار»را به « قانون کار»گرا به دنبال این هستند کارگزاران راست

 کنند.

 از کجا آمد؟ حهیال

ی حاضر به دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در ی الیحه( تاریخچه1

ی تغییراتی ی قانون کار که دربرگیرندهنویس اصالحیهی پیشگردد. تهیهبرمی 1385

( کار و فصل ششم قانون به 119( و )96(، )30(، )27(، )24(، )21(، )7در مواد )

با توجه به اعتراضات ( این فصل بود، در آن سال 138( و )134(، )133استثنای مواد )

 ی کارگری، از دستور کار خارج شد.ی کارگران و فعاالن حوزهگسترده

ی بحث به دولت دهم اصالح قانون کار همچنان مورد بحث بود و ادامه (2

ی اصالح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی به کشیده شد و در نهایت الیحه

ی کارگری و کارگران کشور بدون الن حوزهمجلس ارسال شده و در تعجب و بهت فعا

گرایی از سوی جانبهعنوان یكی از شرکای اجتماعی و بدون لحاظ سهنظر کارگران به

 دولت دهم به مجلس رسید.

با امضای دکتر محمود  1391نویس نهایی قانون کار را در آذر دولت پیش

ون، کار و رفاه اجتماعی االسالمی وزیر تعاجمهور و عبدالرضا شیخاحمدی نژاد رئیس

برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد و مجلس نیز در 

آن را اعالم وصول کرد و قبل از شروع بررسی، آن را به مرکز  14/09/1391

های مجلس شورای اسالمی سپرد تا نقایص را برطرف کرده و اگر نیاز به پژوهش

به دولت برگرداند. اما در نهایت از دستور کار اصالح دارد، آن را برای اصالح مجدد 

 خارج شد.
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دولت از مجلس خواست تا  95خرداد  31در دولت یازدهم، در تاریخ  (3

 ی اصالح قانون کار در دستورکار مجلس قرار گیرد.الیحه

 مجلس یرییسه هیأت سوی از کار قانون اصالح یالیحه 3/05/1391 تاریخ در 

 عالی هایکانون کارگری، هایتشكل سوی از مختلفی هاییهبیان و شد وصول اعالم

ارگران مبنی بر ک و کارگری احزاب کارگران، صنفی هایانجمن کار، اسالمی شوراهای

های نمایندگان کارگری ی اصالح قانون کار به دولت صادر و با مخالفتعودت الیحه

 همراه شد.

ی کل تدوین قوانین دارهاین الیحه پس از ارسال از سوی هیأت دولت در ا

هایی از آن دراختیار اعضای مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رونوشت

های عنوان کمیسیون اصلی( و اعضای کمیسیونکمیسیون اجتماعی مجلس )به

آموزش، تحقیقات و فناوری، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه 

ن، امور داخلی کشور، صنایع و معادن، فرهنگی، قضایی و و محاسبات، بهداشت و درما

های فرعی( قرار گرفته عنوان کمیسیونحقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی )به

که در زمان ی کل تدوین قوانین مجلس شورای اسالمی نیز با یادآوری ایناست. اداره

شورای اسالمی تصویب قانون کنونی کار به دلیل بروز اختالف جدی میان مجلس 

ی مجمع وقت و شورای نگهبان قانون اساسی، برخی از مواد این قانون با مداخله

تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، نظرات خود را در خصوص برخی مفاد این 

ی الیحه اعالم کرده است. بر این اساس، متن حقوقی مورد نظر که آخرین متن الیحه

ن مقاله است، از تاریخ سوم مردادماه سال جاری اصالح قانون کار تا تاریخ نگارش ای

ی کل تدوین قوانین مجلس شورای اسالمی میان نمایندگان توزیع شده توسط اداره

 است.

ی اصالح موادی از قانون الیحه»ی در دست نمایندگان، در مطابق آخرین نسخه

یرات در مواد نسبت به قانون کار فعلی تغییراتی ایجاد شده که برخی از این تغی« کار
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ها و مفاهیم ها، مكانیسمزیر بنایی قانون کار بوده و در مواد مهم دیگر الیحه نیز نهاد

جدیدی تعریف شده که سبب شده تا در نهایت امر حقوق کارگران تضعیف و تسلط 

 تر شود.کارفرمایان در کارگاه بیش

و اشكاالت، به ی انتخابات ریاست جمهوری، برای رفع ایرادها الیحه در آستانه

دولت استرداد شد و دوباره هیأت دولت الیحه را به شورای عالی کار ارجاع داد، تا 

نفع در آن، الیحه پس از تأیید نهایی باز های ذیپس از رفع نواقص و جلب نظر طرف

رسد دست از سر این الیحه در دولت به مجلس ارسال شود. بنابراین به نظر می

 برنخواهند داشت.

 یاصل پرسش

چه مصلحت موجهی تصویب این »ی حاضر این است که: پرسش اساسی مقاله

 «کند؟را توجیه می 1369ی مغایر با قانون کار مصوب الیحه

ی پیشنهادی را ماده به ماده بررسی برای یافتن پاسخ به پرسش باال، باید الیحه

پرسش تحلیل  ی پاسخ به اینهای صورت گرفته دربارهمحتوایی کرد و ضمن بررسی

کنیم که، چه مصلحت موجهی برای تصویب این قانون مغایر وجود داشته است و 

 خواهد آن مصلحت موجه را با تغییر قانون کار فراهم کند؟گونه میگذار چهقانون

 مستمر یبه بازگشت قراردادها دیام انی؛ پا7 یماده یهاحذف تبصره

قانون کار حذف  7ی ماده 4و  3 و 1های ی جدید قانون کار تبصرهدر الیحه

ی ی وزارت کار به تهیهشده است. بنابراین با تصویب این قانون الزام چندین ساله

ها که سال 7ی ماده 2ی رود و به تبع آن تبصرهفهرست مشاغل موقت از بین می

 هاطورکه در این سالشود، زیرا همانبالاجرا بوده، دیگر سالبه به انتفاء موضوع می

عنوان کارفرما از این خالء قانونی استفاده و بسیاری از مشاغل ماهیتًا مستمر را هم به
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دست کارفرمایان  7ی های مادهبار دیگر با حذف تبصرهکرد، اینکار موقت تلقی می

 برای سوءاستفاده از این خالء کامالً باز خواهد بود.

وزارت کار به هیأت ی فهرست مشاغل با ماهیت غیرمستمر توسط عدم ارائه

ها منجر به گسترش انعقاد قراردادهای موقت توسط وزیران در طی این سال

کارفرمایان شده و حاال حذف عملی این تبصره از قانون کار میخ آخر را به تابوت 

 قراردادهای مستمر در قانون کار خواهد کوبید.

 برداشت از مزد توسط کارفرما لیاخذ موافقت کارگر؛ تسه

تواند به برداشت از مزد قانون کار فعلی، کارفرما در مواردی می 45ی ادهدر م

ی فوق به حمایت از کارگر پرداخته است تا گذار در مادهکارگر اقدام نماید. قانون

ی جدی های وی از محل حقوق، به زندگی عادی و معیشت وی لطمهپرداخت بدهی

 (86وارد نكند. )زراعت، 

 یالیحه 45 یماده به( ز) بند عنوانبه بندی نهادی،پیش یالیحه در اما 

 را «کارفرما توسط کارگر مزد از برداشت» که شده افزوده کار قانون یاصالحیه

 .است کرده تسهیل

 موافقت اعالم -ز» که شده افزوده کار قانون 45 یماده به( ز) بند اساس، این بر 

در آن « ل سایر دیون و تعهدات کارگری کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قباکتب

عنوان شده است. این نگرانی وجود دارد که کارگران به دلیل ترس از عدم جذب به 

ی های غیرمعقول کارفرمایان که در حیطهکارگاه یا ترس از اخراج، به درخواست

ی مشاغل مختلف مشاهده ها نیست پاسخ دهند. چنین مواردی در حوزهوظایف آن

عنوان نمونه در فروشگاهی موضوع کار کارگر فروش محصولی مثل بهشود. می

طرفه یا با توافق ی داخلی که کارفرما یكنامهشیرینی است اما بر اساس یك آیین

کارگران قبلی یا حتی کارگران فعلی تنظیم کرده، وظایفی همچون نظافت داخلی یا 
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ی تعریف کرده و مطابق آن آوردن جنس از انبار هم برای کارگر مسئول فروش شیرین

ی داخلی کارگاه برای عدم انجام این وظایف اضافی کسری از حقوق ماهانه نامهآیین

ی وظایف بینی کرده است. در نهایت انجام ندادن این امور گرچه در حیطهپیش

شود و یك موضوع کاری مستقل قانونی کارگر نیست و کار اضافه محسوب می

های مختلف کارگاه و آوردن ولیت انبار است، و نظافت بخشعنوان نظافت یا مسئبه

جنس از انبار نیازمند استخدام کارگران دیگری غیر از فروشنده است، اما، کارفرما به 

اعالم موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر »ی بند پشتوانه

تر ماهیت که بیش« اتیتعهد»تواند درقبال چنین می« دیون و تعهدات کارگر

ی قراردادی و حقوق خصوصی دارند و نه ماهیت حقوق کار و حقوق عمومی،که جنبه

آمره دارد، مبالغی را بابت عدم انجام تعهدات دیگر از حقوق کارگر کسر نماید. بر 

تواند ی قانون کار از یك سو میی اصالحیهالیحه 45ی همین اساس، بند )ز( ماده

ها و از سوی دیگر در نهایت موجب پایین کارگران در کارگاه« عفکار مضا»باعث 

 تر از حداقل دستمزد قانونی شود.آمدن حقوق کم

 کارفرما یکارگر؛ حق فسخ برا فیسه ماه توق

تر از سه ماه هم محكوم به قانون کار فعلی، کارگری که بیش 17ی مطابق ماده

تواند پس از گذشت بق قانون میالسعی نخواهد گرفت اما طشود گرچه حقحبس می

که در قوانین کیفری دیگر نظیر بند مدت فوق، به کار سابقش برگردد. ضمن این

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ی ماده1

تر مجازات حبس کم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  65ی و ماده28/12/1373

، اما مطابق «م مگر منظور از حبس بازداشت موقت را هم شامل شوداز سه ماه نداری

تر کارگری که تا سه ماه یا بیش« سه ماه»اصالحی با اضافه کردن قید  17ی ماده

گردد. به نظر شود، به شكل مضاعف مورد کیفر واقع میازآن محكوم به حبس می

ته، ماهیت ارعابی منفی رسد، این ماده با حمایتی بودن حقوق کار همخوانی نداشمی
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گیری حقوق حقه و همچنین موجب جلوگیری از دارد و موجب ارعاب کارگران در پی

های قانونی از بیم بازداشت و محكومیت به حبس شود که در گیری اعتصابشكل

یك از اهداف کیفر در حقوق کیفری و ضمانت اجراهای محرومیتی در صورت هیچاین

 کند.حقوق کار را تأمین نمی

 یانضباط یتهیکم یبرا دیجد یفسخ قرارداد؛ حق

ی قرارداد کار بیان شده است که قانون کار فعلی موارد خاتمه 21ی مطابق ماده

)توافق بین کارگر « ز»ی قرارداد بند بینی شده در الیحه برای خاتمههای پیشدر بند

ر شرایط اقتصادی ـ )کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اث« ح»و کارفرما( و بند 

اجتماعی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار 

ی )فسخ قرارداد به تصمیم کمیته« ط»شود( در صورت مذکور، اصالح و بند 

 ی دیگر هم به این ماده اضافه شده است.انضباطی( و یك تبصره

نفر کارگر باید به  50های بیش از گاهموارد مذکور در بند ز در کار -2ی تبصره

به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه 

ای ی صندوق بیمهی مجوز کارگاه، نمایندهاجتماعی، مدیر کل دستگاه صادرکننده

ی تشكل کارگری حائز اکثریت استان، ربط، رییس کل دادگستری، نمایندهذی

ی ی کارگران کارگاه و کارفرما یا نمایندهی تشكل کارفرمایی استان، نمایندهایندهنم

االختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل تام

 شود.ی بیكاری میشود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه

رت تفسیربردار، کلی، عنوان یك عبابه« شرایط اقتصادی ـ اجتماعی»آوردن قید 

ست برای ایکه ریشه در واقعیت داشته باشد، بهانهینتر از امبهم وکش دار بیش

ی کردن تعدیل نیرویی که پیش از این ممكن بود با اعتراض کارگران و خواستهقانونی

 بازگشت به کار بتوانند فرصت قانونی اشتغال خود را به دست بیاورند.
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که در راستای تر از آنبیش« ی انضباطیکمیته»نی نهاد بیعالوه بر این، پیش

رسد نشان از امنیتی کردن فضای تأمین منافع صنفی کارگران باشد، به نظر می

های فشار قانونی اخراج به کارگاه و مبسوط الید کردن کارفرما برای استفاده از اهرم

اعتراض به آرای این نهاد  ای برایبینیدست این کمیته دارد. از لحاظ قانونی نیز پیش

 بینی نشده است.نشده و مرجعی در این خصوص پیش

  یاجتماع یمهیب یسازیخطر خصوص ؛«ربطیذ یامهیب یهاصندوق»

« توسط سازمان تأمین اجتماعی»قانون کار فعلی عبارت  22ی ی مادهدر تبصره

ی ر این، در مادهتغییر داده شده است. عالوه ب« ربطای ذیتوسط صندوق بیمه»به 

ای صندوق بیمه»ی قانون کار نیز به جای سازمان تأمین اجتماعی از عبارت الیحه 32

صحبت شده و صالحیت تشخیص ازکارافتادگی کارگران را نیز در مواردی « ربطذی

ی کمیسیون پزشكی آن پرداز صندوق خصوصی باشد به عهدهکه صندوق بیمه

ای خصوصی خطر عدم های بیمهجه به ماهیت صندوقصندوق قرار داده است که با تو

 شود.ها برای کارگران احساس میلحاظ انصاف در این کمیسیون

عالوه بر این، پیشنهاد دهندگان این الیحه در موارد دیگری نیز دست از این 

قانون کار را اصالح کرده و در  49ی عنوان مثال مادهسازی برنداشته و بهخصوصی

هایی که ی تأیید صالحیت و صدور مجوز برای شرکتحی جدید، به بهانهی اصالماده

ی ورود بخش دهند، زمینهبندی مشاغل را در دستورکار خود قرار میطرح طبقه

 بندی مشاغل را باز کرده است.ی طرح طبقهخصوصی را به تهیه

ده قانون کار از قانون اساسی و هدف اشتغال صحبت ش 107ی یا مثالً در ماده

های مهارتی به نیروهای کار در جموری اسالمی است و واضح است که بار آموزش

ی همین ماده از قانون کار ی دولت است، اما طبق اصالحیهطبق قانون کار برعهده

مشارکت بخش غیر دولتی به این موضوع، نیت گام برداشتن پیشنهاددهندگان این 
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کار یا تنزل قانون کار از حقوق  سازی حقوقالیحه برای حرکت در مسیر خصوصی

 دهد.عمومی به حقوق خصوصی را نشان می

ی ی آن است/ در مادهقانون کار و تبصره 111ی ی مادهمثال دیگر درباره

اصالحی جدید، صحبتی از تشكیل مراکز کارآموزی زیر نظر وزارت کار نیست و 

به اخذ کسب پروانه از وزارت های آزاد و نیاز گذار مستقیماً در مورد آموزشگاهقانون

رسد این ماده نیز در کار و امور اجتماعی برای تأسیس صحبت کرده که به نظر می

گری دولت سازی آموزش در امور اشتغال و کاهش تصدیراستای طرح کلی خصوصی

 در امر آموزش اشتغال است.

ار و مواد قانون ک 148ی به ماده« ایهای بیمهسایر صندوق»کردن یا با اضافه

کنندگان این الیحه شود که تنظیمدیگر در کنار سازمان تأمین اجتماعی، واضح می

اند و بر همین اساس، ای را در سر داشتههای بیمهسازی صندوقی خصوصیبرنامه

ای های آتی ممكن است تعداد مشمولین بیمهدرصورت تصویب این الیحه در سال

دگان سازمان کاسته شود و این مسأله ش نسبی بیمهسازمان کاهش یابد و یا از افزای

مؤثر است و مباحثات اکچوئری سازمان تأمین اجتماعی « ضریب پشتیبانی»قطعاً در 

 را دچار اختالل خواهد کرد.

 حق سنوات کارگران؛ بلوکه در حساب

ی حقوقی است. یكی ی جدید، از دیگر موارد انتقاد جامعهی هفتم الیحهماده

عهدات کارفرمایان پرداخت حق سنوات به کارگران است که این تعهد به دیگر از ت

یابد. در رابطه با پرداخت شود که قرارداد کار به نحوی پایان میزمانی مربوط می

تواند حق سنوات الیحه عنوان شده کارفرما می 24ی سنوات کارگران در ماده

 پایان کار پرداخت کند.کارگران را به صورت ماهانه، ساالنه، فصلی و یا در 
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قانون کار فعلی و  13ی ی یكم مادهمكرر مغایرت آشكاری با تبصره 24ی ماده

 گفتنی. دارد (ژنو 1992) کارگران  المللی حمایت از حقوقی بیننامهمقاوله 5ی ماده

در صورت اعسار کارفرما مطالبات  ،ژنو 1992 ینامهمقاوله 5 یماده براساس است

اشی از کار با رعایت حفظ حق تقدم تحت حمایت قرار می گیرد. همچنین کارگران ن

قانون فعلی آمده است که مطالبات کارگر جزء دیون  13ی ی یكم مادهدر تبصره

ممتازه بوده و کارفرمایان موظف هستند حتی بدهی پیمانكاران به کارگران را از محل 

 حسن در منطقی دلیل هیچ ماده نای کهآن ضمن. کنند پرداخت …مطالبات پیمانكار ،

 .ندارد کار روابط

رسد در این زمینه تصمیم بر آن نبوده که موضع شفافی در خصوص به نظر می

پرداخت سنوات کارگران اتخاذ شود. چراکه جزئیات این پرداخت و سامانه و نظم آن 

های بعد پرداخت هم مشخص نیست و معلوم نشده که آیا به سنواتی که در سال

شود، در یوم االداء پرداخت با سود دیرکرد تعلق خواهد گرفت یا خیر. ضمن یم

خصوصی به این که ورود مؤسسات مالی و اعتباری و مؤسسات خصوصی و نیمهاین

موقع حق سنوات داری از حق سنوات کارگران و پرداخت کامل و بهماده، امانت

. بنابراین این ماده با امتیازدهی دهدی کارگران، در معرض خطر تضییع قرار میساالنه

شان، در کردن دست کارگران به حق سنوات سالیانهدیگری به کارفرمایان و با کوتاه

حقیقت سنوات کارگران را به حالت بلوکه درآورده است. این درحالی است که مطابق 

ن کار قانون کار با پایان قرارداد کار، کارفرما مكلف است که مزایای پایا 24ی ماده

گذار با استفاده از عبارت ی کارگر را پرداخت نماید. به عبارت دیگر قانونیكساله

ساله ـ ی قرارداد کار، کارفرما را مكلف کرده است که درپایان قراردادهای یكخاتمه

 نظر از انعقاد قرارداد جدید به هر مدت ـ مزایای پایان کار کارگر را پرداخت کند.صرف
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 زیجا یالزم به عقد یکارفرما؛ چرخش از قرارداد یهکجانبیحق فسخ 

ی قرارداد به کارفرمایان امنیت شغل الیحه با دادن حق فسخ یكجانبه 25ی ماده

ی کارگران را کاهش داده است. پیش از این با توجه به ممنوعیت فسخ یك طرفه

طبق این »دانان معتقد بودند: قرارداد موقت یا انجام کار معین، شماری از حقوق

ی قانون کار قراردادهایی که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین تنظیم ماده

شود عقود الزمی هستند که جز در مواردی که از سوی طرفین یا به موجب قانون می

قانون کار(  25ی ی فوق )مادهبینی شده قابل فسخ نیست. با توجه به مادهپیش

تنهایی توانند قرارداد را فسخ کنند و طرفین بههم میتوان دریافت که طرفین با می

( بنابراین پیش از این حق 111حق فسخ قرارداد را ندارند. ) منصور اباذری فومشی،

یك از طرفین در قراردادهای موقت و معین جانبه به شكل مطلق به هیچفسخ یك

اهیت عقد الزم به ، این دست قراردادها از م25ی داده نشده بود اما در اصالح ماده

سمت عقد جایز با حق فسخ کارفرمایان چرخش پیدا کرده و کامالً ماهیت حقوق 

بودن حقوق عمومی بودن قانون کار از این دست قراردادها گرفته شده و اصل حمایتی

عمومی حقوق کار جای خود را به اصل آزادی قراردادی حقوق خصوصی داده است. 

میت اراده که از اصول حقوق مدنی در حقوق این در حالی است که اصل حاک

[ در آن 3تواند در جای قواعد حقوق کار که اصل آمره بودن]خصوصی است نمی

پذیرفته شده و به نظم عمومی پیوند خورده است، بنشیند، چراکه در حقوق کار 

صحبت از اصل حمایتی بودن و دخالت دولت است، نه حاکمیت اراده و آزادی 

 قراردادی.

پذیر نع تولید رقابتقانون رفع موا 41ی که، به موجب بند سوم مادهاین ضمن

ی قرارداد کار مصوب شده عنوان یكی از موارد خاتمهحق فسخ به29/2/1394مصوب 

ی حاضر قبل از تصویب قانون فوق به مجلس ارائه شده جایی که الیحهاست، اما از ان

بود، دولت جدید حتی به این تغییرات قانونی توجه نكرده و الیحه را بدون توجه به 
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اصطالح دست نخورده به پذیر، بهون کار در قانون رفع موانع تولید رقابتتغییرات قان

 مجلس فرستاده است.

قانون کار و  25ی یك ماده عالوه بر این، مشخص نیست به چه دلیل تبصره

در « االجرا استدر صورت بروز اختالف، رأی هیأت حل اختالف قطعی و الزم»عبارت 

قانون کار حذف شده است. و در صورتی که  26ی هی اصالحی از مادالیحه 9ی ماده

اعتقاد دارد اختالفات ناشی از فسخ  25ی گذار با حذف این تبصره از مادهقانون

های تشخیص و جانبه قرارداد در قراردادهای موقت یا معین در صالحیت هیأتیك

گرفته  حل اختالف نیست، چه ضمانت اجرا و چه راهكاری برای این اختالفات در نظر

 است؟

 یصنف یکاهش نقش نهادها یبرا دیجد ینهاد سیتأس ؛یانضباط یتهیکم

ی ی یك مادهآن، تبصره 10ی براساس تغییرات جدید در الیحه و مطابق ماده

ی انضباطی کارگاه تعریف شده است. عنوان کمیتهقانون کار حذف و نهادی به 27

باطی باشد، مورد به شورای حل اختالف ی انضمطابق این ماده اگر کارگاه فاقد کمیته

های نامهها و آیینکه موارد قصور و دستورالعملارجاع داده خواهد شد. با توجه به این

عالی کار مشخص ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایانضباطی کارگاه

طور که در که ترکیب شورای عالی کار در این الیحه همانشود و با عنایت به اینمی

ها و سه نفر از عضو به نمایندگی از کارفرمایان و دولتی 9ادامه خواهد آمد با 

نمایندگان کارگران، کاماًل به نفع ضلع کارفرمایی چرخش پیدا کرده است، افزوده 

تواند به شكل ی انضباطی با چنین ترکیبی میشدن نهادی تحت عنوان کمیته

گران را تضییع کند و امنیت روانی و شغلی یافته و ساختاری حقوق کارسازمان

تر به خطر بیندازد. کاهش قدرت، نقش و تأثیر حضور نهادهای کارگران را هرچه بیش

های انضباطی در صنفی در ارتباط با موضوع فسخ قرارداد، و افزایش قدرت کمیته
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ای جز تقویت ضلع کارفرمایی و تضعیف ضلع کارگری این مثلث محیط کار، نتیجه

 جانبه نخواهد داشت.سه

 دستمزد؟ یواقع شیافزا یبرا دیجد ی؛ مانع«کشور یاقتصاد طیشرا»

میزان »قانون کار، حداقل حقوق کارگران بر اساس دو بند  41ی بر اساس ماده

شود که مبنای آن اعالم درصد تعیین می« سبد معاش خانوار»و « شدهتورم اعالم

اعالم تأمین حداقل معیشت یك خانوار وهمچنین « از سوی بانك مرکزی»تورم 

ی قانون کار ی اصالحیهالیحه 41ی است. حال بر اساس ماده« توسط مراجع رسمی»

افزوده شده « شرایط اقتصادی کشور»بر این دو معیار، متغیر دیگری تحت عنوان 

که شرایط اقتصادی کشور، مفهومی قابل تفسیر است، افزوده است. با توجه به این

آورد که کارفرما برای پایین آوردن دستمزد ین متغیر، این امكان را فراهم میشدن ا

 با حقیقت در. دهد قرار بهانه را …کارگران، مواردی همچون تحریم، بحران اقتصادی و 

. شود گرفته نادیده راحتیبه تواندمی پیشین متغیر دو متغیر، این شدن افزوده

ان که با وضعیت عینی معیشت کارگران کشور گرکار دستمزد حداقل دیگر، عبارتبه

شرایط اقتصادی »بینی یك شرط انتزاعی ذیل در ارتباط مستقیم است با پیش

ها با آن در شود و قابلیت بازی کردن دولت، از واقعی بودن هرچه دورتر می«کشور

یابد. در حالی که می بایست با قرار دادن متغیرهای های سیاسی افزایش میمیدان

 ینی و انضمامی، دستمزد کارگران را به سوی واقعی بودن سوق بدهیم.ع

ی قوانین کار همه جای دنیا حداقل دستمزد شالوده و اساس قانون کار در همه

بایست شود. اگر بخواهیم بنای قانون کار را مستحكم و رفیع کنیم میمحسوب می

گرایی از گزند دست هجانبسامانه و فرآیند تعیین حداقل دستمزد را در عین سه

 داریم.درازی کارفرمایان در امان نگه

گیری در ی اصالحی قانون کار، سه تغییر اساسی در فرآیند تصمیمدر الیحه

های اصلی ساختمان حقوق کار را تضعیف حداقل دستمزد صورت گرفته، که پایه
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یك کرده و در سه محور و موضوع مهم، حقوق کارگران به شكل پیوستار و در 

 هم پیوسته تضییع شده است.ی بهزنجیره

ی است. بر اساس ماده متغیرهای تعیین حداقل دستمزدتغییر  محور اول(

« شدهمیزان تورم اعالم»قانون کار فعلی، حداقل حقوق کارگران بر اساس دو بند  24

شود که مبنای آن اعالم درصد تورم از سوی بانك تعیین می« سبد معیشت خانوار»و 

 کزی و همچنین اعالم تأمین حداقل معیشت یك خانوار توسط مراجع رسمی است.مر

ی قانون کار ی اصالحیهی فوق، درحالی است که بر اساس الیحهمتغیرهای ماده

های دیگر افزوده شده به متغیر« شرایط اقتصادی کشور»متغیر سومی تحت عنوان 

 ورتر خواهد کرد.که وضعیت حداقل دستمزد را از شرایط واقعی هرچه د

نوعی ، مفهوم اقتصادی موسّعی برای کارفرمایان و به«شرایط اقتصادی کشور»

سبد »و « تورم»تواند نهایتًا به از بین بردن اثر دو متغیر ست که میتصمیمی

ی متعارف اما بهانه« شرایط اقتصادی کشور»شود. اگر تا به امروز منجر « معیشت

یان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود، غیرقانونی در دست کارفرما

توانند دستمزد کارگران را با ها میهایی مثل تحریمامروز دیگر کارفرمایان به بهانه

های های افزایش دستمزد بهانهزنیتأخیر و تغییر و تعویق پرداخت کنند و در چانه

 اهد کرد.ی قانونی پیدا خوشان مبنا و پشتوانهجویانهسود

رود که در استفاده از تعابیر قانونی دقیق باشد و از گذار توقع میاز قانون

های برداریاصطالحات غیرانتزاعی و شفاف استفاده کند تا راه تفاسیر متعدد و بهره

گذار در خالف روح قانون و تقلب نسبت به آن را مسدود کند. اگر قرار باشد قانون

دار، تفسیربردار و بسیار کلی و مبهمی از این دست استفاده شموارد متعدد از تعابیر ک

شود. وقتی گذار است که مورد تردید واقع مینیت قانونکند، در اولین برداشت حسن

تعابیری به این وسعت معنا و مصداق برای تعیین معیشت کارگرانی که درگیر مسائل 

گذار به ن برداشت که قانونشود، به ایها هستند وضع میواقعی و عینی در کارگاه
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ی هایی برای دور زدن قانون و تفسیر به رأی نمودن آن در مرحلهدنبال ایجاد منفذ

 شود.اجراست، دامن زده می

است.  کننده آمار تورم و سطح معیشتمراجع اعالم تغییر درمحور دوم( 

بود  «مرکزی كبان »ی تورم مشخصاً کنندهقانون فعلی کار مرجع اعالم 41ی در ماده

تغییر کرده است. مشخص نیست « صالح رسمیمراجع ذی»ی جدید به که در الیحه

اند و باالخره مالک آمار بانك مرکزی است، یا این مراجع رسمی کدام مراجع

ها در الیحه وجود سازیای در این ابهامی آگاهانهرسد ارادهمرکزآمار؟ به نظر می

ز گذاشتن دست کارفرما در دور زدن قانون از آن استفاده داشته و تنها در راستای با

ها، موجب تشتت در آرای بخشی به قانون در اجرا. خود این ابهامشده تا انعطاف

های واقعی، کنندگان دستمزد و دور کردن شرایط تعیین دستمزد از متغیرتعیین

 عی است.مشخص، معین و کشاندن فرآیند تعیین دستمزد به سوی شرایط غیر واق

است. کارفرمایان  ترکیب شورای عالی کارتغییر دیگر، تغییردر تغییر سوم( 

اند و اساساً به همین دلیل قرارداد ماهیتًا همواره در قراردادهای کار دست باال را داشته

را از فضای قراردادی و طرفینیِ کار را ذیل حقوق عمومی تعریف و مناسبات قانونی آن

اند. ذیل حقوق عمومی بودن قانون حقوق خصوصی خارج کردهصرف دور و از ذیل 

های دولت مشمول کارگران شده تا دولت در مواقع کار به این معناست، که حمایت

ضروری و در شرایط رویارویی بتواند ورود کند و از کارگران که توان اقتصادی و 

مالی و سیاسی  تری در مذاکرات دارند در برابر کارفرمایان که توانسیاسی ضعیف

ی حقوق عمومی بودن قرارداد کار حمایت تری دارند حمایت کند. اساساً فلسفهبیش

 دولت از کارگران در برابر کارفرمایان است.

قانون کار، ترکیب شورای عالی کار دارای سه ضلع  167ی براساس ماده

ه نماینده در کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت است. هر یك از این سه طیف، س

ست که تا به این تاریخ حتی باوجود این چیدمان شورای عالی کار دارند واین درحالی
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و همین ترکیب در قانون کار فعلی، تیم کارفرمایان تیم قوی تری بوده است و معموالً 

اند، چرا که در اقتصاد ایران دولت خودش یكی ی موارد دست باالتر را داشتهدر همه

 اش غالب است.اش بر وجه کارگرین کارفرمایان است و وجه کارفرماییتریاز بزرگ

ی اصالحی قانون کار ترکیب شورای عالی کار به شكل خیلی حال، در الیحه

عجیبی و با تغیر ترکیب اساسی به سمت کارفرمایان تغییر چینش داده است. تغییری 

فرمایان که مناسبات اساسی در ترکیب شورای عالی کار و چرخشی کامل به سوی کار

 گرایی را برهم خواهد زد.جانبهسه

ی قانون کار ترکیب شورای عالی کار مشخص ی اصالحیهالیحه 167ی در ماده

نفر از دولت و  9شده که در آن با افزایش سه رأی برای نمایندگان دولت، در مجموع 

ترکیب را تشكیل نفر از نمایندگان کارگران این  3کارفرمایان حضور دارند و تنها 

 61ی عالی کار مطابق مادهگیری در شورایکه مالک رأیدهند. با توجه به اینمی

های مهم شورا در خصوص گیریهمین الیحه اکثریت آراست. این ترکیب، تصمیم

معیشت کارگران، نظیر تعیین حداقل دستمزد را تحت تأثیر منفی قرار داده و قطعا 

ی د بود، چرا که در صورت مخالفت هر سه نمایندهگرایی خواهجانبهناقض سه

ترین کارفرمایان کشور با عنوان یكی از بزرگکارگران با هر پیشنهادی، تفاهم دولت به

تأثیر یا خنثی خواهد کرد. نمایندگان کارفرمایان خصوصی عمالً آرای کارگران را بی

ای عالی کارگران با ی تشكیل، رسمیت و اتخاذ تصمیم جلسات شوربا توجه به نحوه

ی نمایندگان الیحه، در عمل حتی با عدم حضور همه 168ی حضور اکثریت در ماده

ی کارگران به دلیل اعتراض به پیشنهادهای مطروحه، کارگران یا ترک هر سه نماینده

ی کارگران رسمیت یابد و اتخاذ تصمیم کند و تواند بدون نمایندهجلسه می

قانون کار را مصداق  168ی د. با این تفاسیر، اگر مادهتصمیمش معتبر خواهد بو

ایم. تسلط قانونی کارفرمایان دولتی و خصوصی بر کارگران تعبیر کنیم، بیراه نگفته

ی افزایش واقعی دستمزد جانبه دربارهزنی و بحث سهچرا که با این ترکیب عمالً چانه
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ر این ترکیب، حق رأی گیری و حق رأی دخالی از معنا است و به لحاظ تصمیم

ی کارگری رأی همسان کارفرمایان سه برابر کارگران بوده و حتی اگر سه نماینده

ی کارگران نخواهد گذاشت و در نهایت داشته باشند، تأثیری در تصویب مطالبه

 تصمیم به نفع ضلع کارفرمایان دولتی و خصوصی خواهد بود.

جانبه ی سهرا در معرض حمله در تصویب این الیحه که چنین معیشت کارگران

« حمایتی»ی های حقوق کار جنبهقرار داده، چه مصلحتی وجود دارد. یكی از ویژگی

ی وجودی حقوق کار حمایت از کارگر در برابر قدرت حقوق کار است و اساسًا فلسفه

ی کارگر و کارفرما یك نابرابری نهفته است و کارفرمایان است، زیرا که در بطن رابطه

تر کند، حقوق کار از طرف ضعیفتر از این نابرابری استفاده میون طرف قویچ

اش حمایت از کارگران در برابر ی قانونیکند. اما دولتی که اساس وظیفهحمایت می

ی این الیحه علیه تر کارفرمایان است، خود تأییدکننده و پیشنهاددهندهقدرت بیش

 کارگران بوده است.

 گسترش کارگر ارزان؟ یبرا دیجد یسیوز؛ تأسکارآم یحذف شرط سن

ی اصالحی قانون الیحه 44ی توان به آن انتقاد کرد، مادهاز دیگر مواردی که می

 112ی کار است که به موجب آن شرایط کارآموزی تغییر کرده و شرط سنی ماده

 افرادی که به»قانون کار  112ی قانون کار حذف شده است. مطابق بند ب از ماده

ای خاص برای مدت معین که موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه

زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، 

 «تر نباشد.سال تمام بیش 18تر نبوده و ازسال کم 15ها از که سن آنمشروط بر آن

سال  15تر از آمده که سن کارآموز نباید کمقانون کار  112ی در بند )ب( ماده

 112ی ی جدید شرط سنی در بند )ب( مادهسال باشد اما در الیحه 18تر از و بیش

حذف شده است.این نگرانی وجود دارد که با حذف شرط سنی، کارگران تحت هر 
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ه شرایط سنی کارآموز تلقی شوند و کارفرمایان از وظایف قانونی در قبال کارگران ب

این بهانه شانی خالی کنند. به عبارت دیگر، ممكن است با این اصالحات کارفرمایان 

تر به کار بگیرند و منجر عنوان کارآموز با دستمزدی کمسال را هم به 18افراد باالی 

تر از حداقل دستمزد شویم. از به گسترش به کارگیری نیروی کار ارزان و حتی کم

ها از کار، تعلق ان کارآموز مشغول به کار هستند، با خروج آنعنوجا که این افراد بهآن

 ی بیكاری به ایشان نیز با مشكل مواجه خواهد شد.بیمه

ی نامهست که تحت عنوان شیوهکه، شرایط فوق یادآور همان اقدامیضمن این

های زیادی از سوی در دولت گذشته هم مطرح شد و اعتراض« استاد ـ شاگردی»

های کارگری به همراه داشت. ها و انجمنی کارگری و تشكلفعاالن حوزهکارگران و 

های نامهقانون اساسی و مغایر با مقاوله 29و  28خالف اصل « استاد ـ شاگردی»طرح 

المللی کار بود که دولت جمهوری اسالمی ضمن پذیرش آن سازمان بین 142و  105

این طرح و مواد مصوب موضوعی مشابه ها، به اجرای آن متعهد شده است. نامهمقاوله

کار »شود که از مصادیقِ آشكار آن، کار بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی می

 است.« اجباری

 کارگران یاحقاق حق مکتسبه یبرا دیجد یمرور زمان؛ مانع 

ی کارگران برای مطالبه و ، به خواستهمكرر الیحه 157ی براساس، ماده

حداکثر ظرف سه سال از تاریخ  (1شان دو قید زده شده است: گیری حقوقپی

که بسیاری از کارگران رسد با توجه به اینمتناسب با اهمیت. به نظر می ( 2استحقاق،

اطالع و آگاهی و یا ترس از ی عدمشان را در زمان اشتغال به کار به واسطهمطالبات

گیری گیری کنند و یا پیوانند پیتدست دادن شغل در زمان اشتغال در کارگاه، نمی

شان از سوی کارفرما را به بعد از بسیاری از حقوق تعلق نگرفته و پرداخت نشده

ساله سه« مرور زمان»اند، تعیین این تسویه و خروج قطعی از آن کارگاه معوق کرده
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شان بسیاری از حقوق برای رسیدگی به شكایات کارگران برای حقوق و مطالبات

ی قطعاً با فلسفه حقوق کار همخوانی ندارد و بدین ترتیب ن را تضییع کردهکارگرا

ی تصویب این ماده مكرر تضییع ی کارگران به واسطهبسیاری از حقوق مكتسبه

 خواهد شد.

دسته نیز که در ماده آمده است از آن« متناسب با اهمیت»عالوه بر این، قید 

ی اصالحی است که گذار در الیحهیر قانوندار و تفسیرپذشمار تعابیر مبهم، کشبی

 شود.موجب باز گذاشتن دست کارفرمایان برای جلوگیری از احقاق حق کارگران می

قانون  112ی ی اصالحی یك تبصره به مادهالیحه 44ی که در مادهضمن این

اندازی در راه برخورداری از شمولیت قانون کار برای کار اضافه شده، که خطر سنگ

خواهد در کند. بر اساس این ماده از قانون کار هر فردی که میرگران را تقویت میکا

کارگاهی مشغول به کار شود باید مهارت انجام کار را که به تأیید سازمان آموزش فنی 

ای و سایر مراجع قانونی رسیده، داشته باشد و در غیر این صورت حداکثر تا و حرفه

 ود.شسه سال کارآموز شناخته می

بدین ترتیب اگر قرار باشد این تبصره به اجرا برسد در نتیجه متعاقب آن با خیل 

ی هنگفتی را بر سازمان تأمین عظیمی از بیكاران مواجه خواهیم شد که هزینه

کند. از سوی دیگر موجب افزایش ی بیكاری تحمیل میاجتماعی بابت پرداخت بیمه

ی عدم اخذ این شود که به واسطهسمی میکارگران غیرقانونی در بازار کار غیر ر

اند مشمول ای و مراجع قانونی دیگر نتوانستهتأییدیه از سازمان آموزش فنی و حرفه

 کارگران قانون کار شوند.

 انیکارفرما میارتکاب جرا لیحذف حبس؛ تسه

پردازد، در بسیاری از ها میمطابق فصل یازدهم قانون کار که به جرایم و مجازت

بینی ی نقدی پیشدر خصوص ارتكاب جرم کارفرمایان مجازات حبس یا جریمه موارد
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ی شده است. بسیاری از فعاالن حقوق کار و یا حتی سازمان تأمین اجتماعی درباره

بازدارنده نبودن این ضمانت اجراهای خفیف در خصوص مجرمینی که غالبًا تعبیر 

دارند. به عبارت دیگر، صحبت  کند، انتقادها صدق میی آندرباره« یقه سفید»

ی حقوق کار این بود که ضمانت اجراهای قدیمی مربوط به بسیاری از فعاالن حوزه

های تصویب قانون، پس از گذشت دو یا سه دهه دیگر کارکرد نداشته و به سبب سال

خفیف بودن این ضمانت اجراها، عمالً هیچ یك از اهداف کیفر را در جهت کاهش 

اش را واهد کرد و وجه بازدارندگی و مانعیت در راه تكرار جرم اثربخشیجرم تأمین نخ

ی جدید در بسیاری از موارد این گذار در الیحهحال، قانوناز دست داده است. با این

ی حقوق کار بوده، کاهش ضمانت اجراهای خفیف را هم که موردانتقاد فعاالن حوزه

کرده است، این رویكرد کیفرزدایی از  داده یا در برخی موارد حتی حذف یا تبدیل

ی حمایت شود که دربارهکارفرمایان عمالً موجب عدم رعایت قانون در مواردی می

 کارگران است و درنتیجه موجب تضییع حقوق کارگران خواهد شد.

 61عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای مواد ی نقدی که بهعنوان نمونه، جریمهبه

ر گرفته شده بود چندین برابر کاهش پیدا کرده و در صورت قانون کار در نظ 79یا 

های حبس مندرج در تكرار نیز ضمانت اجرای حبس برداشته شده و یا اساسًا مجازات

 ( حذف شده است.179( و )178(، )177(، )176(، )175مواد )

 یریگجهینت

 ، اخذ موافقت کارگر برای تسهیل برداشت از مزد7ی های مادهحذف تبصره

ی ماهه، حق فسخ برای کارفرما در صورت توقیف سه45ی توسط کارفرما در ماده

 ،21ی ی انضباطی در ماده، اعطای حق فسخ قرارداد برای کمیته17ی کارگر در ماده

، 49، 107، 111ی تأمین اجتماعی در مواد سازی صندوق بیمهخطر خصوصی

، حق فسخ 24ی حساب در مادهحق سنوات کارگران در ، بلوکه کردن 148، 22، 32
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، تأسیس 25ی ی کارفرما و چرخش از قراردادی الزم به عقدی جایز در مادهجانبهیك

، 27ی عنوان نهادی برای کاهش نقش نهادهای صنفی در مادهی انضباطی بهکمیته

عنوان متغیری جدید برای جلوگیری از افزایش واقعی به« شرایط اقتصادی کشور»

، حذف شرط سنی کارآموزی برای گسترش کارگر ارزان در 41ی ادهدستمزد در م

عنوان مانعی جدید در راه احقاق حق مكتسبه ، تأسیس مرور زمان به112ی ماده

عنوان مانعی ، محدود کردن حق انتخاب تشكل صنفی به157ی کارگران در ماده

حبس کارفرمایان  ، حذف131ی ی واقعی کارگران در مادهجدید برای انتخاب نماینده

ی تسهیل ارتكاب جرم ها و فراهم کردن زمینههای نقدی آنو تخفیف جریمه

کارفرمایان در مواد مربوط به فصل سوم قانون کار و تغییرات و اصالحات دیگری که 

 ند.اگیری نهایی را ممكن کردهی تحقیق و نتیجهاثبات فرضیه

چه مصلحت »اسخ به این سؤال که گفته، و در راستای پبا توجه به مطالب پیش

را توجیه  1369ی مغایر با قانون کار مصوب موجهی تصویب این الیحه

ی شورای نگهبان، اثبات شده ی تحقیق را با توجه به نظریهنگارنده فرضیه«کند؟می

ای از حقوق عنوان شاخهجایی که اصل حمایتی بودن حقوق کار بهداند و از آنمی

ی اصالحی نقض شده، هیچ مصلحت موجهی در متعددی از الیحهعمومی، در مواد 

بایست ی اصالحی از مواد قانون کار وجود ندارد و مجلس و دولت میتصویب الیحه

ی اصالحی مغایر با قانون کار که ی مذکور را اعاده کنند و از تصویب این الیحهالیحه

جدی قرار داده است  شمار از کارگران کشور را در معرض خطرمعیشت جمعیت بی

 خودداری کنند.

 منابع

ی رسیدگی به شکایات حقوق کار و نحوه(؛1381اباذری فومشی، منصور) .1

 .انتشارات بهنامیدعوی و جرائم قانون کار
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 ، انتشارات جنگل، چاپ اولحقوق کیفری کار(؛ 1390زراعت، عباس) .2

م، ، ج اول، چاپ دوحقوق کار و صنعت(؛ 1345شید فر، زین العابدین ) .3

 انتشارات دانشگاه تهران

، چاپ پانزدهم، 1381، انتشارات سمت، (؛ حقوق کار1393اهلل ).عراقی، عزت .4

 ج اول

، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی(؛ 1386اهلل و همكاران )عراقی، عزت .5

 ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اولنشر مؤسسه

، ترجمه کار در ایران های کارگری و قانونتحادیه(؛ ا1371فلور، ویلیم ) .6

 دکتر ابوالقاسم سری، انتشارات طوس، چاپ اول

معاونت حقوقی و امور مجلس دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین  .7

،  کلیات حقوق تأمین اجتماعی، حقوق کار و حقوق مالیاتی(؛ 1393اجتماعی )

 همایش سراسری رؤسا و کارشناسان حقوقی تبریز.
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 مقدمه

محصول « سوژه»ای است بر تلقی کارل مارکس از سوژه. ی حاضر مقدمهمقاله

ها و معانی متعدد، دنیای جدید است و از زمان دکارت تا به امروز محل دریافت

طور کلی ها بهچه در این دریافتمناقشات و رد و انکارهای بسیاری شده است. اما آن

مشترک است و در این پژوهش مورد تأمل قرار گرفته، ارجاع این مفهوم به انسان 

کند و صاحب اختیار و سرنوشت کند، عمل میاندیشد، اراده میرو که میاست ازآن

ی جدی برای خود است. به همین معناست که تأمل در باب سوژه در هر زمان مسأله

ر کاویدن چنین مفهومی را نزد یکی از اثرگذارترین متفکران ویژه اگتفکر است. به

ی انسان، اسارت و رهایی او همواره یکی از تاریخ مد نظر قرار دهیم که مسأله

های اولیه در میان اش بوده است. این موضوع با وجود بداقبالیهای اصلیدغدغه

شصت فرانسه  یی فاشیسم و جنبش دانشجویی دههها، پس از تجربهمارکسیست

ای مورد اختالف است. پیچیدگی این دوباره اهمیت پیدا کرد ولی همچنان مسأله

خاطر ابهام آن شود و هم بهموضوع هم به اختالفات مفسران در این مقوله مربوط می

 های مارکس است.در نوشته

ن ادعای این مقاله این است که، برخالف تفاسیر جبرگرایانه و ضداومانیستی، انسا

ی مارکس است و مارکس پس از نقد سوژه در مفهوم دکارتی، ترین مسألهاصلی

دهد که به واقعیت گرایانه از سوژه ارائه میگرایانه و عملتعبیری جانبدارانه، واقع

کند با روشی فلسفی و تر است. این تحقیق تالش میی معاصر نزدیکدیدهانسان رنج

نزد مارکس بپردازد و شواهد این ادعا را ارائه کند.  ی سوژهتفسیری به ارزیابی مقوله

جا با انسان نوظهور روشنگری آغاز خواهیم کرد و برای رسیدن به این مقصود در این

پردازیم. در گام دوم تالش ای میان تلقی روشنگری و مارکس از انسان میبه مقایسه

ی بودن انسان در خواهیم کرد به کاوش در مباحثی بپردازیم که دال بر مرکز

رو پس از نگاهی به مسأله انسان در آثار مختلف مارکس، ی مارکس است. ازایناندیشه
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ای چون بیگانگی، ایدئولوژی و رهایی ارزیابی خواهد شد. پیوستههممقوالت به

ی جوانی مارکس بیش از آثار بعدی حاوی مغز فلسفی و نظریات که آثار دورهجاازآن

 تری خواهد شد.ی وی توجه بیشست، در این تحقیق به آثار اولیهمبنایی مارکس ا

 آن یخیسوژه تا رسالت تار شیدایاز پ

)فوئرباخ( و « انسان خدای انسان است»براساس رهیافت فلسفی عصر روشنگری، 

شود. ایمان برای رسیدن به تکامل و رهایی انسان بر استقالل دانش و خرد تأکید می

ی روشنگری است. بیکن، پیامبر روشنگری، معرفت ترین مقولهبه خرد یا علم مرکزی

داند. و قدرت را مترادف و حاکمیت و سروری آدمی را در مخزن معرفت نهفته می

ی قضیهی عصر روشنگری است که، با عنوان کردن دکارت از جمله فیلسوفان آستانه

دهد؛ ر غربی قرار میترتیب در محور تفک، سوژه را در محور هستی و بدینکوجیتو

انسان همان فاعل شناسا یا سوژه است و جهان همان چیزی است که در اندیشه و 

شود. ی بشر میی اندیشهشود؛ جهان تبدیل به ابژهیدکارتی هویدا م« من»تصور 

-گیرد و خودمختاری و خودآیینی تازهی ثقلی در مرکز عالم قرار میسوژه چون نقطه

عنوان ضمیر تر از آن برخوردار نبوده است. سوژه بهشود که پیششیده میای به او بخ

یابد و از آزادی و ی دکارت جایگاه ممتاز خود را میخودآگاه ذهن شناسنده در فلسفه

ی دکارت، آزادی ( در فلسفه1384ی هورکهایمر )شود. به طعنهاختیار برخوردار می

 گیرد.ادی کامل و استقالل کامل را به خود میمحدود فرد بورژوا شکل خیالی آز

ی از سوی دیگر، بر اثر تحوالتی که با رشد تجارت و صنعت و مهاجرت گسترده

مردم از روستاها به شهرها و رشد اقتصاد مبتنی بر بازار پدید آمده بود، نگاه به انسان 

نه جزئی از کل روند ضرورتاً دچار تحول شده بود. با گسترش اقتصاد بازار، افراد دیگر 

اجتماعی تولید و توزیع، بلکه هر فرد عنصر مستقل و خاستگاه علم و عمل خود بود و 

نوعان خود، یک عنصر مستقل، نوعی گوهر هم در ضمیر خود و هم در شعور هم»



 مارکس یهیسوژه در نظر                                                                            504

 

(. مارکس با وجود 62:1388)گلدمن، « آمدی عزیمت به شمار میخرد و یک نقطه

لحاظ نظری از کنترل دولت و کلیسا آزاد این که فرد را به خاطرتکریم روشنگری به

ی بورژوایی در کرد و راه تغییرات سیاسی و اجتماعی را باز کرد، فردگرایی جامعه

ی انتقاد قرار داد. از نظر مارکس، انسان خارج از اجتماع وجود ندارد و در نسبت بوته

اجتماعی انسان بنیان زندگی  کند. ماهیتهای فردی دیگر خود را درک میبا سوژه

ای که عنوان سوژهاوست. برای مارکس، فرد در کلیت زندگی اجتماعی معنا دارد، به

عنوان جایگاه کند و با یکی کردن فرد خاص انضمامی با فرد بهدر اجتماع مشارکت می

 دهد که دیگر نباید جامعه را در برابر فردکلیت انسان و وجود نوعی انسان، تذکر می

 (.Miller,1982:29بفهمیم )

آل روشنگری قرار گرفت و به استقالل فرد که گفته شد، فرد خودآیین ایدهچنان

کرد. در ی سیاسی و نهاد پادشاهی تأکید میاز قیدهای مذهبی و نهاد کلیسا، سلطه

برای »پی آزاد کردن انسان از بندهای نادانی و خرافی، عصر روشنگری با شعار 

در پاسخ به روشنگری شود. ( آغاز می1370[ )کاسیرر،1«]ت داشته باشدانستن شهام

ای در ای در تبیین روشنگری همچون مرحله( کانت در نگاه اول مقاله1784)چیست 

اش ای که فیلسوف در تعریف آن در آغاز مقالهوضعیت ذهنی بشر است، مرحله

این «. خویشتن خود روشننگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر»نویسد: می

وضعیت ذهنی همزمان است با بیرون رفتن، بیرونی شدن و بیگانه شدن از وضعیتی 

آسایی و ترسویی دیگر به اراده و قصد خود. انسانی که تا پیش از این به دلیل تن

داد که فکر نکند و دیگران به جای او فکر کنند، اکنون وقتش است که ترجیح می

جانوران »ها عالوه بر تحمیق رد. در سوی دیگر، این قیّمعقل خود را به کار گی

شان دهند تا از قفس نابالغیها را تحت نظارت و کنترل قرار می، آن«آموز خوددست

بیرون نیایند. بنابراین وضعیت جدید وضعیتی است که تضاد میان دو گروه آشکار 

ورزند. اما لطه میشود و گروهی با در اختیار داشتن دانش بر گروهی دیگر سمی
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اند و به کنترل و نظارت ی بشر را در دست گرفتهدیگرانی که تاکنون هدایت اندیشه

اند چه کسانی هستند؟ در این مقاله کلیسا و حکومت دو مرجع اقتدار بر او پراخته

کند: نهادهایی که جلوی حرکت آزاد ها را شناسایی میای هستند که کانت آناصلی

دهند. در وضعیت جدید یا گیرند و افراد را در اسارت فکری قرار میاندیشه را می

یابی باید این قیمومیت اندیشه از نهادهای کلیسا و حکومت گرفته همان دوران روشن

 شان را به کار بگیرند.شود و همه بتوانند عقل

ی مرکزی در گفتمان فلسفی روشنگری که در مقام خودِ سوژه همچون مقوله

ی ی اجتماعی به ایدهی انسان در ارتباط با عقل و شناخت بود، در عرصهاندیشنده

خورد. رهیافت های مختلف ستم و نادانی و فقر پیوند میآزادی بشریت از شکل

سیاسی و اجتماعی عصر روشنگری به حقوق )طبیعی( انسان باور داشت. روسو 

انسان آزاد به دنیا »کند که از میرا با این جمله آغ قرارداد اجتماعی موضوع کتاب اول

« آمده و باوجوداین در همه جا دست و پایش بسته است و در بندگی به سر می برد

ی قرارداد اجتماعی از دست (. از نظر او آنچه که انسان در نتیجه1345:6)روسو،

وضعیت »چیز و آزادی نامحدود در دهد، حق طبیعی و نامحدود او در مورد همهمی

ها در وضع طبیعی آزاد و مستقل و برابر هستند. است. از نظر روسو، انسان «طبیعی

اما در مراحل آخر وضع طبیعی با شروع زندگی جمعی و ایجاد تقسیم کار و مالکیت، 

رود. او به دنبال بازگرداندن ها از میان میشود و آزادی آنها آغاز مینابرابری انسان

همان قانونی که آزادی طبیعی را از انسان سلب »ت هاست و معتقد اسآزادی به انسان

ی سنت (. مارکس نیز در ادامه1345:6)روسو،« دهدکرده، آزادی را به او پس می

ی آزادی انسان است. او با توصیف و تحلیل وضعیت انسان که در روشنگری در اندیشه

حلی برای تا راهکوشد نگاه او اکنون تمام وجوه انسانیت خود را از دست داده، می

[ ارائه دهد. گرچه مارکس لیبرالیسم و درک آن از رهایی فرد را نقد 2رهاییش]

هایی اش جنبهی دکتریویژه در رسالهی او بههای اولیهکند، اما در نوشتهمی
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ی عصر جدید شوند. لیبرالیسم در معنای اولیه همچون اندیشهلیبرالیستی مشاهده می

دی و برابری مارکس را همچون بسیاری دیگر مفتون ساخته بود. که با شعارهای آزا

ی رهایی را در سطحی جدید و جهانی مارکس بعدتر با گذر از لیبرالیسم، مسأله

ای که باشند. اما هاست، متعلق به هر طبقهی انسانمطرح کرد. آزادی حق همه

نیز امری اجتماعی و جاکه انسان دارای وجود عملی و اجتماعی است، رهایی او ازآن

همچنین موضوعی سیاسی است. در تحقق رهایی انسان در مقام موجودی اجتماعی 

شود و گردد. مارکس بدین طریق از فردگرایی لیبرالیسم منتزع میبه خود بازمی

 کند که در گروی آزادی تمام افراد اجتماع است.آزادی را به امری اجتماعی بدل می

ی روشنگری از جهان، با شناخت قوانین مکانیکیِ ماشینِ بر اساس درک نیوتون

تواند با دانش و فرد می -که انسان و جامعه هم بخشی از این ماشین هستند -جهان

شهامت تمام مشکالتش را حل کند، زندگی سالم و شادی را برای خود فراهم کند و 

تنها معنادار است  ترتیب تاریخ نهبه سوی پیشرفت، آزادی و برابری حرکت کند. بدین

شناخت برای انسان است. عقل انسان فهم است و جهان امری معقول و قابلبلکه قابل

اش را طبق میل خود کند جامعهشود که افراد را قادر میاز اقتداری برخوردار می

بسازد. کافی است اراده کند و شهامت داشته باشد تا هر وقت و هر جا که خواست 

الب ایجاد کند. مارکس در نقش متفکر روشنگری به دنبال نگاه تغییر و حتی انق

ی اجتماع انسانی بود. ای علمی دربارهعلمی به سیاست و بنا کردن سیاست بر نظریه

او همچون دیگر متفکران روشنگری در تالش بود به جای استوار کردن سیاست بر 

یابد. به همین دلیل هم مذهب، سنت، عرف یا قانون طبیعی، مبنایی علمی برای آن ب

کرد. به همین های یوتوپیایی و تفکر غیرعلمی انتقاد میاز پرودون و سوسیالیست

ترتیب مارکس تصور ماتریالیستی از تاریخ داشت و با انتقاد از محوریت دادن به ایده، 

کرد. دیالکتیکی که در فرایند تاریخ به نابودی از ماتریالیسم دیالکتیکی دفاع می

 ی کمونیستی خواهد انجامید.آمدن جامعهوجودداری و بهمایهسر
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رکسیسم، در نگاه هگلی ـ مارکسیستی ما از گرایانهموجبیت تفسیر اساس بر 

[ است و این فرایندهای عقالنی، 3ای از فرایندها]پیوستههمی بهجهان مجموعه

است. این مقصد  ویژه فرایند تاریخی غایتی درونی دارد که به سوی پیشرفتبه

ها و انحرافاتی که رغم شکستفهم برای انسان است. بنابراین تاریخ بهضروری و قابل

دهد، همواره به سوی تکامل و آزادی جهانی است. دیدگاه مارکسیستی در آن رخ می

های روشنگری، در تغییر انقالبی بیش از اراده به آمادگی و با وجود پذیرفتن آرمان

( تفسیرهای مشابه تاریخ را فاعل اصلی Hook,1908:93-96شت. )پختگی باور دا

ی دانند که منکر آزادی و ارادهی مارکس و دارای غایت و مسیر مشخصی مینظریه

پرسش هایی انسان است. اما این تفسیر منتقدان بسیاری نیز دارد. ایگلتون فصلی از 

دهد و آن را بازی ( را به نقد چنین برداشتی اختصاص می1391) از مارکس

خواند که نیرویی تقدیری و اختیار بشری و آزادی و ضرورت را در برابر متافیزیکی می

دهد. جان ریز عیاری نشان میدهد و مارکس را جبرگرای تاریخی تمامهم قرار می

( نیز دیالکتیک تاریخ و تکامل اجتماعی را به معنای امکان دگرگونی انقالبی 1387)

تاریخ »آورد: شاهد می ی مقدسخانوادهناپذیری انقالب و از د، نه اجتنابکنتعبیر می

کند، هیچ ثروت هنگفتی در اختیار ندارد، و دست به هیچ جنگی هیچ کاری نمی

دهد، که ثروت یازد. انسان است، انسان واقعی و زنده، که این همه را انجام مینمی

شود، شخصی جدا نیست که از انسان می جنگد؛ تاریخ چنان که پنداشتهدارد و می

های خود بهره گیرد؛ تاریخ هیچ نیست مگر یابی به هدفای برای دستهمچون وسیله

( بنابراین فاعل و 1387:170)ریز،« کند.های خود را دنبال میفعالیت انسانی که هدف

صل ی ماتریالیسم تاریخی مارکس کسی جز خود انسان نیست. کنش انسان اسوژه

کند. انسان ضروری در معنا بخشیدن به تاریخ است و مسیر حرکت تاریخ را تعیین می

اش شود. عاملی که مأموریت تاریخیی تاریخ میتبدیل به بازیگر اصلی و سوژه

مقدمه بر نقد واقعیت بخشیدن به معنای تاریخ است، پرولتاریاست. مارکس در 
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رفی کند و در آثار بعدی به بسط آن این عاملی جمعی را مع ی حق هگلفلسفه

کند تا با کنش خود تغییر رادیکال ای انقالبی را معرفی میپردازد. او سوژهمی

تواند ای است که با کنش خود میاجتماعی را به ارمغان بیاورد. پرولتاریا طبقه

 رستگاری تمام بشریت را به ارمغان بیاورد.

 رکسآثار ما ینهیانسان در آ یمسأله

داند و او را [ می4گرا]کوالکوفسکی مارکس را در معنای رنسانسی کلمه انسان

بیند ی جامعی در باب انسان میمشغول کلیت وضعیت انسانی و به دنبال نظریهدل

گرایی یعنی سنتی است که به ی اصلی انسان(. انسان مسأله19:1389)کوالکوفسکی، 

اش ی برای انسان و نمود یافتن تمام وجوه انسانیدنبال زندگی خوب، آزادی و شاد

توان یافت ی مارکس را بیش از هر جا در آثار جوانی او میگرایانهبود. این نگاه انسان

اعتنایی بسیاری هم قرار گرفته است و بسیاری از مفسران که همواره آماج نقد یا بی

دهند. اما رویکرد دیگری میها را به دوران ناپختگی تفکر مارکس نسبت این نوشته

ی متأخر ی اولیه و آثار دورهوجود دارد که قائل به پیوستگی و تکامل بین آثار دوره

طور کلی وحدت و پیوستگی میان این دو دوره امروزه بین مفسران مقبولیت است. به

 [5تری دارد.]بیش

اره آماج گرایانه از مارکس در طول تاریخ فکری مارکسیسم هموتفسیر انسان

که اشاره شد، متون محل نزاع در این بحث شامل آثار انتقاداتی بوده است. چنان

شود. مفهوم بیگانگی به معنای ویژه مفهوم بیگانگی میدوران جوانی مارکس و به

بیگانه شدن از سرشت واقعی و جوهر انسان، از دست دادن چیزی اصیل و ذاتی است. 

-ناز ساختارگرایان فرانسوی همچون آلتوسر تا جریاگرایی مارکس )منتقدان انسان

گرایی معاصر همچون فوکو و دریدا( فرض چنین ذات یا ماهیت و های مخالف انسان
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ای، متافیزیکی دانند و آن را مفهومی اسطورهجوهری اولیه برای انسان را مردود می

 [6خوانند.]وغیره می

گرایی مارکس و جایگاه سوژه را در تفکر کنیم وجوه این انساندر ادامه تالش می

آل خود از انسان آزاد به اومانیسم طور کلی مارکس در ایدهتر کنیم. بهاو روشن

شود؛ انسان آزادی که بر سرنوشت خود حاکم است. کالسیک و ارسطویی نزدیک می

انسان »، «انسان واقعی»، «جوهر انسان»، «وجود واقعی»سخن گفتن مارکس از 

( Hodge,1965:173-191شود. )در آثارش دال بر چنین گرایشی تفسیر می« یعمل

عنوان فرد، در آثار او ناظر بر انسانی است که در ساختن خود به« انسان واقعی»مفهوم 

ای را که انسان در های غیرانسانی و غیرآزادانهروابط و اجتماعش آزاد است. او شیوه

گوید انسان دهد. انسانی که مارکس از آن سخن میها گرفتار شده به ما نشان میآن

توانیم شاهد وجوه انتزاعی نیست و محصول روابط اجتماعی معینی است. اما می

 اومانیسم فوئرباخ در مارکس هم باشیم.

( با گذر از ماتریالیسم سنتی 1379) لودویگ فوئرباخ یتزهایی دربارهمارکس در 

-ای از سوژه ارائه میلیسم جدید خود دفاع و تعریف تازهآلیسم آلمانی از ماتریاو ایده

آلیسم دکارتی که با تفکیک سوژه و ابژه، سوژه را صرفِ روشنی با ایدهکند. وی به

عنوان ذاتی در مقابل عین ورزد. ذهن بهکند، مخالفت میفاعل شناسایی معرفی می

شود، معنایی ندارد. اش به درک طبیعت و اجتماع نائل میکه مستقل از هستی

سازد و جهان عینی را ی انسانی از طریق تغییر عملی جهان خود را عینی میسوژه

کند. جدایی عین و موضوع شناخت از عامل شناخت و درک میبرای ذهن قابل

ای خودآگاه شناسی از نظر مارکس مردود است؛ سوژهها در شناختمطابقت آن

پردازد. او ای مستقل که ذهن به شناسایی آن میژهعنوان عامل شناسایی و اببه

ی عزیمت شناخت است. خودآگاهی عنوان نقطهگرفتن خودآگاهی بهمخالف درنظر

 دکارتی جدا از آگاهی از اجتماع و طبیعت برای مارکس وجود خارجی ندارد.
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ی متافیزیکی و غیرتاریخی است. ی ایده آلیستی پیش از مارکس سوژهسوژه

ی واحد شناساست. این سوژه در فیشته ی دکارتی، سوژهی کانت همچون سوژهسوژه

ی هگلی کند و سوژهآلیستی پیدا میی استعالیی و ایدهتر جنبهبیش« من»عنوان به

-کند. مارکس در جهت دیگری حرکت میدر مقام خودآگاهی و روح مطلق بروز می

ی نزد مارکس بعد انضمامی، تاریخی و ی مطلق هگلکند. من استعالیی کانت و سوژه

ی شناسا ی مستقل از سوژهیابد. او از سوبژکتیویسم کانت برای نفی ابژهاجتماعی می

کند؛ سوژه گیرد و سپس سوژه را همچون فعالیت محسوس بازتعریف میبهره می

له که این مسأ»گوید: ( در تز دوم فوئرباخ می1379مثابه عمل اجتماعی. مارکس )به

ای نظری نیست وجه مسألههیچآیا تفکر انسانی دارای حقیقت ابژکتیو هست یا نه به

ی حقیقی مارکس ( نیز تنها سوژه1393اتین بالیبار )«. [ است7ای عملی]بلکه مسأله

ای که نظم داند که مساوی با فعالیت انقالبی پرولتاریاست. سوژهی کنش میرا سوژه

 «.کندوردد و جهان را دگرگون و در نتیجه خودش را هم دگرگون مینموجود را درمی

از سوی دیگر، به زعم مارکس، آدمی با کار خود، هم از لحاظ ذهنی، یعنی در 

کند و آگاهی خویش و هم از لحاظ عینی، یعنی در واقعیت، خود را بازتولید می

ی دکارتی را که سوژهی دهد. به این ترتیب مارکس سوژهموضوع اندیشه قرار می

ی فعال و عامل محسوس و ی منفعل محسوسات بود، به سوژهشناسایی و پذیرنده

-ی انتزاعی فردی قلمداد نمی( اینک سوژه47:1388کند. )آزبرن،اجتماعی تبدیل می

 شود.شود، بلکه در فعالیت و مناسبات اجتماعی تعریف می

ذهن، سوژه و ابژه روبروایم. البته این به  بنابراین در نزد مارکس با وحدت عین و

آلیست بودن مارکس نیست و در این وحدت، برخالف وحدت هگلی، عین معنای ایده

شود، بلکه انسان از شود. نه تنها عینیت از میان برداشته نمیبه نفع ذهن مصادره نمی

لیسم سنتی بخشد. بر اساس تز اول، ماتریاطریق عمل نیروهای خود را عینیت می

که واقعیت داند. درحالیی شناسایی میدچار این اشتباه است که واقعیت را ابژه
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( 1387فعالیت عملی انسانی است. معنای این وحدت بر طبق نظر کوالکوفسکی )

ها های اجتماعی و از میان بردن استقالل آنی پدیدهزایل کردن سرشت شیء شده»

جوهر انسان نه فرد انسانی انتزاعی، «. ردی و واقعی استعنوان یک عامل فاز انسان به

ی مدنی ـ جای افراد مجزا در جامعهای از مناسبات اجتماعی است. او بهبلکه مجموعه

ی که مبتنی بر روابط اقتصادی بورژوایی است ـ نظرگاه ماتریالیسم جدید را جامعه

کند. او انسان عی تأکید میداند که بر روابط اجتماانسانی یا انسان اجتماعی می

عنوان وجودی عینی و اجتماعی را همچون یکی از عناصر مرکزی خود ثبت به

کند. بنابراین جوهر انسان تغییر جهان با فعالیت اجتماعی است. مارکس با سخن می

ی انقالبی یا همان پرولتاریا دارد. کارگر ی عمل رو به سوی سوژهگفتن از سوژه

شود و این آگاهی تنها با تغییر ی کارگر است که متحقق میآگاهی طبقهی واسطهبه

 آید.اش به دست میشرایط هستی مادی انسان و روابط اجتماعی و زندگی اجتماعی

کند پرولتاریا و ثروت را دو قطب مخالفی معرفی می ی مقدسخانوادهمارکس در 

ا مجبور است مالکیت خصوصی که معلول مالکیت خصوصی هستند. همچنین پرولتاری

شده احساس ی پرولتاریا در غیریت خود را نابودطبقه»و قطب مخالفش را نابود کند. 

« بیند.کند و در آن ضعف و عجز خاص خویش و واقعیت هستی غیرانسانی را میمی

ی انسان را انکار کند که ماتریالیسم نباید مسأله( او تأکید می1358:65-64)مارکس،

گوید که در نهایت با زدایی پرولتاریا و شرایط غیرانسانی او سخن میو از انسانیت کند

از میان برداشتن مالکیت خصوصی و پرولتاریا، شرایط دوباره انسان شدنِ انسان را 

 (China report, 1984: 36-45پدید خواهد آورد. )

د که گوینهایی سخن میمارکس و انگلس از انسان مانیفست کمونیستدر 

ها گیرند. این انسانشان خواهد شد به کار میهای بورژوازی را که منجر به مرگسالح

شود. ی کارگر مدرنی است که نیروی کارش نوعی کاال محسوب میپرولتاریا یا طبقه

کند و با تشکیل ای است که از میان تمام طبقات مردم سربازگیری میپرولتاریا طبقه
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ی انقالبی ایستد. همچنین پیروزی این طبقهرژوازی میحزب سیاسی در برابر بو

 (54-88:45)مارکس وانگلس،  ناپذیر است.اجتناب

ی انسان است و در ی فلسفی مارکس دربارهمفهوم بیگانگی محور اصلی نظریه

وی مفصالً مورد بحث قرار گرفته  1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهدستکتاب 

گوید؛ بیگانگی انسان از عنوان انحرافی از انسان سخن میبه است. مارکس از بیگانگی

اش و حتی ها وحواس انسانیها و ویژگیسازد، از انسان بودنش و تمام فعالیتآنچه می

 های دیگر.انسان

-دار موجب بیگانگی کارگر میداری کار کارگر برای سرمایهی سرمایهدر جامعه

کارگر، این بیگانگی برای تمام افراد جامعه )اعم از کارگر و  یشدهشود و با کار بیگانه

ها جاکه کارگران ابزار تولید را در اختیار ندارند، کار آندهد. ازآندار( رخ میسرمایه

های انسان از او مستقل داری ساختههنیز به خودشان تعلق ندارد. در شرایط سرمای

 ءگیرد. محصول کار در شیخویش قرار می شوند و کارگر تحت استیالی محصولمی

شود. مارکس عینیت یافتن کار را تجسم و عینیت یافته و کار از کارگر بیگانه می

یافتگی کار در قلمرو اقتصاد سیاسی برای واقعیت»داند: همان واقعیت یافتن آن می

 ءدن شیکارگران به صورت از دست دادن واقعیت، عینیت یافتن به شکل از دست دا

و بندگی در برابر آن، تملک محصول به شکل جدایی یا بیگانگی با محصول پدیدار 

[ فرایندی است که در آن سوژه 8یافتگی]( عینیت126:1378مارکس، «)گرددمی

 دهد.خود را به سبب فعالیتش به شکل یک ابژه نشان می

فعالیت حیاتی ( 1394:131مارکس،« ) کار، یعنی فعالیت حیاتی و زندگی مولد»

شود. او با این فعالیت مختص انسان انسان برخالف حیوان با اراده و آگاهی انجام می

اش، با کند؛ انسان عالوه بر تولید نیاز مادی و فیزیکیکل طبیعت را بازتولید می

کند )مانند تولید اثر هنری(. این فعالیت آزادنه و خالق است قوانین زیبایی تولید می

[ دال بر 9دهد. انسان سازنده، خالق و ابزارساز]گی نوعی انسان را شکل میکه زند
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دهد. اما کار انسانی است که جوهره و ماهیت اصلی او را کار تولیدی تشکیل می

خاطر نیاز به بازتولید خود کارش را به دیگری بفروشد، دیگر انسانی که مجبور است به

ها دچار ی آنها و تولید آزاد و خالقانهی انسانآزاد و خالقانه نیست. نبوغ خالقانه

تواند تحقق بخش قوای ذاتی انسان باشد. در شرایطی رو نمیانحراف شده است. ازاین

یابد که نسبت به کارگر کار یعنی فعالیت عملی انسان خصلتی بیگانه از انسان می

دارای دو جنبه  (. بیرونی شدن کار نزد مارکس1394:128شود )مارکس، بیرونی می

است: اول، کار اجباری است، آزادانه نیست؛ دوم، کار متعلق به دیگری است. مارکس 

گذارد: برخالف کار آزاد، کار اجباری میان کار اجباری و بیگانه با کار آزاد تمایز می

(. 1394:129)مارکس، « ای است صرف برای برآوردن نیازهای بیرون از آنوسیله»

خاطر نیازی بیرون از کار خود کار بلکه در بیرون از کار است. اگر به یعنی هدف نه در

زد. اما او مجبور است برای تأمین نیازهای زندگی و نبود فرد از انجام آن سرباز می

ی بقا کار کند. در نتیجه، کار انسان تبدیل به فعالیتی مستقل از انسان و علیه او ادامه

ارکس این نوع از بیگانگی یعنی بیگانه شدن کار از شود که به او تعلق ندارد. ممی

 نامد.می« ازخودبیگانگی»انسان را 

دهد. شده را نشان میای دیگر از کار بیگانهنوع سوم بیگانگی نزد مارکس جنبه

« دهدفعالیت آزاد و آگاهانه، خصلت نوعی انسان را تشکیل می»

است، فعالیتی مختص نوع (. آنچه که ممیز انسان از حیوان 1394:131)مارکس،

آفریند انسان، کار تولیدی او بر روی جهان عینی است. جهانی که فعاالنه و آگاهانه می

اش بیگانه انسان را از زندگی نوعی شدهشود. اما کار بیگانهو موجب خودآگاهی او می

کند. انسان موجودی نوعی است زیرا هم جزئی از طبیعت است و طبیعت کالبد می

وار اوست و هم دارای فعالیت آزاد و آگاهانه است. هستی نوعی انسان مبتنی ندامغیرا

(. کار بیگانه 72:1384ی عینی او با طبیعت و فرآیند کار است )کالینیکوس، بر رابطه

که گیرد. درحالیوارش را از او میکند و کالبد غیراندامانسان را از طبیعت بیگانه می
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و فکری انسان با شکل دادن جهان عینی وجود نوعی او را به کار تولیدی فعاالنه 

رساند و محصول کار عینیت نوعی انسان است. بنابراین با گرفتن محصول اثبات می

وارش از او گرفته می شود. کار دیگر نه کار انسان از او زندگی نوعی و کالبد غیراندام

وانی انسان است زیرا در جهت ای اجباری برای زندگی حیفعالیتی آزاد بلکه وسیله

ترتیب بیگانگی از وجود نوعی برآوردن نیازهای مشترک با حیوانات است. بدین

 بیگانگی از ذات انسانی است.

ی بیگانگی از کند که نتیجهمارکس اینک به نوع چهارم بیگانگی اشاره می

مارکس  های دیگر.محصول، کار و وجود نوعی است، یعنی بیگانگی انسان از انسان

ی انسان با کارش و محصول کارش و نیز با ی رابطهچه دربارهآن»کند: خالصه می

ی کار سایر ها، و با کار و ابژهاش با سایر انسانی رابطهکند، دربارهخودش صدق می

هایی که از ذات خود بیگانه (. انسان1394:133)مارکس، « کندها نیز صدق میانسان

شناسانه ی این ازخودبیگانگیِ انسانشوند. در نتیجهیز بیگانه میاند از یکدیگر نشده

شود. در فعالیت تولیدی تحت سلطه و جبر ها نیز دچار بیگانگی میروابط میان انسان

گیرد، نه همکاری و اعتماد ها بر مبنای رقابت شکل میانسانی ارتباط میان انسان

ها دو نوع رابطه را با وساطت محصول نسانی ا(. مارکس در رابطه62:1387)سینگر، 

دار؛ ی کارگر با سرمایهی کارگر با کارگر و رابطهکند: رابطهکار از یکدیگر تفکیک می

ها همچون خودش به آنها تعلق ندارد و ی کارگر با کسانی که کار آنیعنی رابطه

تاکنون گفته شد ها تعلق دارد. آنچه ی کارگر با کسانی که محصول کارش به آنرابطه

ی کارگر کند که رابطهشد و اکنون مارکس اظهار میی کارگر با کارگر میشامل رابطه

ی او با محصولش است. با غیرکارگر که محصول کار او را تصرف کرده، همانند رابطه

طور (؛ همان1394:135)مارکس، « بیگانه، متخاصم، قدرتمند و مستقل از او»یعنی 

 غ و اجبار کارش است، تحت یوغ و اجبار صاحبِ کار هم هست.که کارگر تحت یو
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ی ای زنده با نیازهایی برای ادامهدر وضعیت بیگانه انسان به کاال و به سرمایه

اش بنا به عرضه و تقاضا باال و پایین شود که ارزش وجودش و زندگیحیات تبدیل می

جسمی سرنوشتی است که کاالی زدایی از کارگر هم از نظر ذهنی و هم رود. انسانمی

ها با یکدیگر بر مبنای خلق ی انسانانسانی پیشارو دارد. در این وضعیت رابطه

 نیازهای جدید، وابسته کردن، تحمیل قدرت و برآوردن نیازهای خودخواهانه است.

های واقعی، فعال و بر مبنای آغاز کردن از انسان»بر  در ایدئولوژی آلمانیمارکس 

(. در این اثر همچنان انسان 295:1379تأکید می کند )مارکس، « زیستفرایند 

توان جایگاه سوژه را در ارتباط با مفهوم ایدئولوژی عالوه میی اصلی است. بهدغدغه

 تر به آن خواهیم پرداخت.در این اثر شناسایی کرد که مفصل

تر از این سازوکار تر و اقتصادیهایی دقیقدر آثار متأخرتر مارکس شاهد تبیین

 ای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمهوارگی هستیم. وی در استثمار و نتایجی همچون بت

ها را در زندگی اجتماعی خود ( نیز همین دیدگاه را دنبال کرده است و انسان1859)

ی آنهاست. اند که مستقل از ارادهدناگزیر از وارد شدن در مناسبات تولیدی معینی می

ی زیربنا یعنی دهندهی این مناسبات تولیدی تشکیلی مارکس مجموعهبه عقیده

گیرد و ساختار اقتصادی اجتماع است و روبنای حقوقی و سیاسی از آن سرچشمه می

ی زیربنا و بر اساس نظریه»کنند. های معین آگاهی اجتماعی با آن تطبیق میشکل

شود روبنا، ذهن تنها توجیهات سلطه و استثمار را که در قالب ایدئولوژی ظاهر می

ی آن تحت تأثیر این عامل شناسانهی انعکاس معرفتسازد و وظیفهمنعکس می

 (.116:1383)بشیریه، « شودمخدوش می

همچنان حضور دارند و غلبه بر  سرمایهمفهوم ازخودبیگانگی کار و کارگر در 

گفتار ی سرمایه بر کار هدف کمونیسم است. وی در پیشانگی و غلبه بر سلطهبیگ

ی سوم فکری اوست و در آن به طرح ( که مربوط به دوره1387)سرمایه خود بر 

پردازد، همچنان تأکید دارد که روابط تولیدی روبنا را [ می10مفاهیم زیربنا و روبنا]
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ط مظهر مقوالت اقتصادی و تجسم روابط و ها برای او فقکنند و انسانتعیین می

ی ی سوژهمنافع طبقاتی ویژه هستند. بنابراین نزد مارکس تعیین معنا نه به واسطه

مستقل شناسایی بلکه توسط اقتصاد و روابط تولیدی است. روبنا که ایدوئولوژی و هر 

دی تعیین شود توسط زیربنای مادی و روابط تولیگونه شناختی در آن جای داده می

ی آگاهی خود نیستند و کنندهشود. این بدین معناست که افراد دیگر تعیینمی

ی دهند. شیوهی خود را از دست میکنندهی قدرت و جایگاه تعیینرو سوژهازاین

طور کلی تولید زندگی مادی است که زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری فرد را به

 کند.تعیین می

طور کلی صورت ای به[ که در هر جامعه11ت که با تقسیم کار]مارکس بر آن اس

شود و او را به گیرد، کنش خود انسان به نیرویی بیگانه در مقابل او تبدیل میمی

تک کارگران به کارکردی تک»(. در این فرآیند، 131:1387گیرد )مارکس، اسارت می

بعدی ند و عادت به کارکردی تکشویابند و به آن ضمیمه میبعدی اختصاص میتک

گی (. در نظام سرمایه سوژه128:1387)وود، « کندآنان را تبدیل به اندام دایمی می

کارگران تبدیل به اجزای  سرمایهدار. در شود و هم از سرمایههم از کارگر سلب می

انسانی ناقص و »و همچون « ماشین مکانیکی سوژه است»شوند، ماشین مکانیکی می

-340)کوالکوفسکی، « شوندهای این ماشین مبدل میشده به پیچ و مهرهمثله

(. بنابراین تقسیم کار با بیگانه کردن کارگران از ابعاد دیگرشان و با 1389:338

شود. با دست دارندگان ابزار تولید موجب ازخودبیگانگی کارگران میاستثمارشان به

آید و آگاهی به تصور ی تمایز پدید میآغاز تقسیم کار، میان کار مادی و ذهن

پردازد. در اند، میچیزهایی غیر از واقعیات که در تضاد با روابط اجتماعی موجود

گیرد. در این سطح از بیگانگی، ی این بیگانگی، بیگانگی ایدئولوژیک شکل مینتیجه

ی ریز نظریهشوند. جان ی جهان میکارگران مستعد پذیرش دیدگاه بورژوازی درباره
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چرا جهان هم در عمل و هم در »دهد داند که توضیح میای میبیگانگی را نظریه

 (24:1387)ریز، « شوداش پدیدار میی کارگر متفاوت با ساختار واقعیآگاهی طبقه

  یدئولوژیا

-ی مارکس مهم و تعیینی سوژه در اندیشهمفهوم دیگری که در درک مسأله

م آگاهی و آگاهی کاذب یا همان ایدئولوژی است. ایدئولوژی حاکی کننده است مفهو

راند. برای ناچار عقب میاز تحریف در ساحت ایده و زبان است که مرزهای عمل را به

گی انسان به او بازگردانده شود و این امحای بیگانگی باید در سطح ایده و آگاهی سوژه

ی رک روابط واقعی حاصل از شیوهامر ممکن نیست مگر با نقد آگاهی کاذب و د

 داری.سرمایه

آگاهی یک محصول اجتماعی و یک رابطه است. آگاهی  ایدئولوژی آلمانیدر 

تر در پیرامون سوژه است تا در درون آن. این همان وجهی از چیزی است که بیش

گیرد و آن را نوآوری مارکسیسم است که مورد ستایش گرامشی نیز قرار می

داند. اثبات این امر که هیچ سرشت انسانی مجرد، ثابت و تغییرناپذیری مارکسیسم می

ی روابط اجتماعی است که بنا به تاریخ سرشت انسانی مجموعه»وجود ندارد، بلکه 

اری هستی د( بنا به نظر مارکس، در نظام سرمایه31:1386)گرامشی، « اندتعیین شده

ی انقیاد هی برخالف مصلحت انسان و وسیلهی آگاهی است. آگاکنندهاجتماعی تعیین

شود. روابط تولیدی و ی رهایی میاوست. اما در نظام سوسیالیستی آگاهی وسیله

ی هستی خواهد بود. در کنندههای اجتماعی را در اختیار گرفته و تعیینفراورده

ارای سوسیالیسم افراد دیگر تابع یک قدرت اجتماعی مجهول نیستند، بلکه خود د

کنند شان را تعیین میها خودشان هستی اجتماعیاند. آنقدرت و برخودار از انسانیت

 (405:1389یابند. )کوالکوفسکی، داری تعیُن نمیو در جهت منافع نظام سرمایه
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آلیستی هی سنت فکری ایدهرا اصطالحی بازماند« آگاهی»اگر همراه با ایگلتون 

توانیم برای روشن شدن جایگاه است، می« ایدئولوژی»ان بدانیم که نزد مارکس هم

داری ی سرمایهسوژه نزد وی به بررسی ارتباط آن با ایدئولوژی و نقد مارکس از سلطه

[ ایدئولوژی نزد مارکس به همان معنای آگاهی کاذب نزد انگلس 12نیز بپردازیم.]

 14ی مورخ ( و در نامه1888) ی لودویگ فوئرباختزهایی دربارهکه در چنان -است

ای که در گوید؛ فرآیند ذهنی وارونهخطاب به مرینگ از آن سخن می 1893ی ژوئیه

کنند. های خود را درک نمیدرستی نیروهای هادی اندیشهها بهآن انسان

-( همین معنا را به ذهن متبادر می1379(سخن مارکس )1389:190)کوالکوفسکی، 

-کنند اما آن کار را انجام میدانند چه میها نمیآن»گوید میکند وقتی به صراحت 

 ی واقعیت است.ی تحریف شدهبنابراین آگاهی کاذب نسخه«. دهند

کنیم به یان برای دریافت اهمیت و گستردگی این مفهوم نزد مارکس استناد می

نزد مارکس  ( که با درنظرگرفتن معانی متعددی که اصطالح ایدئولوژی1388کرایب )

-ی مارکس میکند، به بررسی وجوه مختلف ایدئولوژی در اندیشهها داللت میبر آن

گستراند: پردازد. وی قلمروی ایدئولوژی را در کنار مفاهیم دیگر این گونه می

ایدئولوژی چونان بیگانگی، دریافت جبر اقتصادی از ایدئولوژی، ایدئولوژی چون توهم، 

خیل، ایدئولوژی چونان ادراک دقیق یک سطح واقعیت، بازنمایی ایدئولوژی چونان ت

چه در تمام این تعاریف از ایدئولوژی مشترک است واقعی نبودن چونان ایدئولوژی. آن

نماید. چیز در آن چنان که در واقع هست نمیو کاذب بودن آن است که گویی هیچ

-ها وارونه به نظر میشرایط آنها و ها، انسانی ایدئولوژیبه عبارت دیگر، در همه

رسند. مارکس این وارونه کردن واقعیت در تخیل افراد و توهم بودن روابط واقعی 

ی فعالیت مادی محدودشان و روابط اجتماعی محدود ی شیوهها را نتیجهمیان آن

ی حیات فکری، کنندهی تولید تعیین(. شیوه294:1379داند )مارکس،ناشی از آن می

طور مستقیم با فعالیت ها و آگاهی بهاجتماعی و سیاسی است. تولید افکار و ایده
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ها و مادی و روابط تولیدی افراد در پیوند است. بنا به ماتریالیسم تاریخی باورها، سنت

ی ی تاریخ اساساً تحت تأثیر نظام تولید، توزیع و مبادلهنهادهای انسان در صحنه

داند که منافع ی حاکم را تولید توهمات میی بخشی از طبقهفهاند. مارکس وظیحاکم

ترین و روشنگرترین بیان زنند. مهمعنوان منافع عمومی جا میطبقه حاکم را به

ی حاکم های طبقهایده»توان یافت: می در ایدئولوژی آلمانیمارکس از این مطلب را 

ای که نیروهای مادی اجتماع است، اند: یعنی طبقههای حاکمدر هر عصری ایده

ای که وسایل تولید مادی را در حال نیروهای معنوی حاکم آن نیز هست. طبقهدرعین

های اختیار خود دارد، مهار وسایل تولید معنوی را نیز به دست دارد، طوری که ایده

 )مارکس،« اندطور کلی تابع آنکسانی که فاقد وسایل تولید معنوی هستند، به

[. با توجه به چنین تفسیری از ایدئولوژی و محدودیت در مرزهای 13(]331: 1379

استثمار جلوه می ی تحتی حاکم را منافع طبقهشده که منافع طبقهآگاهِی تعیین

 توان از رهایی سخن گفت؟دهد، آیا می

  ییرها

ی تمایز رهکه در پاسخ به باوئر و دربا ی یهوددر باب مسألهی مارکس در رساله

رهایی مذهبی و رهایی سیاسی است، به رهایی انسان اشاره می کند. او رهایی انسان 

رسد که داند. زمانی انسان به رهایی میرا در گروی بازگشت به هستی نوعی خود می

زندگی فردی و اجتماعی او یکی شود. انسان کامل انسانی اجتماعی است که از منافع 

-ر رفته است و نیروی خود را جزئی از نیروی اجتماعی میخصوصی و اجتماعی فرات

 (1380:26داند. )مارکس،

یابد. مارکس از تر بسط میی رهایی بیش، ایدهی حق هگلمقدمه بر فلسفهدر 

گوید که به رهاسازی همگانی جامعه ای معین سخن میانقالب توسط طبقه

مقابل این طبقه است. زمانی  ای دیگر درشرط این امر حضور طبقهانجامد. پیشمی
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ی شود که همهی جامعه میدهد و رهایی یک طبقه موجب رهایی همهانقالب رخ می

ی مقابل متمرکز شود. مارکس از دو های جامعه در طبقهها و کاستیمحدودیت

گوید که یکی مظهر ستم است و دیگری ی دارای تضاد و تخاصم سخن میطبقه

-46شود. )مارکس، [ عام قلمداد می14اش خودرهاسازی]یمظهر رهایی که رهای

1380:47) 

یابد که خود ای را میاو در پاسخ به پرسش از امکان واقعی رهایی آلمان طبقه

های اش در گروی رهایی دیگر بخشای که رهاییانحالل تمامی طبقات است، طبقه

گرایی مارکس در بحث او کند. انسانجامعه است. این طبقه مقامی انسانی را طلب می

اش را در طلب انسان بودنِ ی انقالبیجا که طبقهشود، آناز رهایی کامالً دیده می

گشتگی کامل انسان است و بنابراین ای که گمطبقه»دهد: اش نشان میرفتهازدست

تی تنها (. او ح1380:49)مارکس، « تواند با بازیابی کامل انسان خود را بازیابدتنها می

رهایی مبتنی بر »داند: گرایانه به رهایی میراه ممکن رهایی آلمان را رویکردی انسان

)مارکس، « کندای که انسان را واالترین موجود برای انسان قلمداد مینظریه

1380:50.) 

ای که خواند، طبقهی انقالبی را پرولتاریا میمارکس برای نخستین بار این طبقه

کند زمانی که فکر و آگاهی در میان یابد. او فکر میاش را در فلسفه میسالح معنوی

ها رسوخ کند، پرولتاریا و تمام جامعه به صورت موجوداتی انسانی به رهایی توده

خواهند رسید. پرولتاریا با نابودی مالکیت خصوصی نظم کنونی جهان را به هم خواهد 

 ارکس،همان(.زد و هر گونه ستمی نابود خواهد شد )م

های مارکس نیز آشکار است، برداشت جبرگرایانه از چنانچه از نخستین نوشته

مارکس مبتنی بر آن که او ازخودبیگانگی و تهی شدن از معنای انسانیت، مبتال شدن 

های تولید را سرنوشت ثابت و گریزناپذیر به آگاهی کاذب و تعیین شدن توسط شیوه

پذیر است ادرست است. نزد مارکس نه تنها این تغییر امکانداند، برداشتی نانسان می
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است ای ی کارگر دارای ضرورت تاریخی است. این همان نقطهبلکه خودآگاهی طبقه

داری شیوع یافته، اینک ای که در جوامع سرمایهکه مارکس پس از تشخیص بیماری

کند. انقالبی ری پیشنهاد میی درمان این بیماعنوان شیوهانقالبی سوسیالیستی را به

ای کمونیستی و بدون طبقه ی آن از میان رفتن مالکیت خصوصی و جامعهکه نتیجه

است که هیچ قدرت ایدئولوژیکی در آن افراد را در جهت اهداف خود دچار توهم و 

ی کارگر است. ایگلتون در مخالفت با خطا نکند. سوسیالیسم خودرهایی طبقه

نه »ها نویسد که انسانی او میی مارکس در شرح اندیشههستن اندیشجبرگرایانه دان

اند که اختیار در دست تاریخ یا ماده یا روح بلکه موجوداتی مختار و فعالهایی بیمهره

 (.119:1391)ایگلتون، « قادرند تاریخ خویش را با دستان خویش بسازند

یابد و [ تجسم می15پرولتاریا] داری دری سرمایهبیگانگی انسان در جامعه

ی بورژوا شود. با وجود آن که طبقهها میی رهایی نهایی پرولتاریا و تمام انسانمقدمه

ی اش جلوهجاکه از موقعیتش راضی است و بیگانگیشود اما ازآننیز دچار بیگانگی می

اش احساس بیگانگیوجودی انسانی دارد، قصد تغییر آن را ندارد. اما پرولتاریا در 

یابد. در شرایط کند و خود را در وضعیتی ناانسانی میشکستگی میناتوانی و درهم

رو ازاین«. انسان خود را گم کرده است»رفته است و پرولتاریا هر چیز انسانی ازدست

پرولتاریا با آگاهی از وضعیت ناانسانی خود و تضاد آن با واقعیتش ناگزیر به شورش 

گر نظم اجتماعی موجود (. پرولتاریا انحالل1387: 287-8ن است )مارکس، علیه آ

هاست. رهایی از بیگانگی در دل کمونیسم ی انسانبخش همهگونه رهاییاست و بدین

کمونیسم الغای ایجابی مالکیت خصوصی، الغای ازخودبیگانگی انسانی و »است. 

 (.302)همان،« برای آدمی استسان تملک واقعی ذات انسانی توسط آدمی و بدین

های تخیلی را برای غلبه بر ازخودبیگانگی های سوسیالیستحلمارکس که راه

کند. حل غلبه بر مالکیت خصوصی تشریح میعنوان راهیابد، کمونیسم را بهکافی نمی

اندیش، کمونیسم دموکراتیک و مستبدانه، در دفاع از او پس از نقد کمونیسم خام
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گوید و کمونیسم موردنظر خود را چنین توصیف سخن می کمونیسم

ی ازخودبیگانگی منزلهکمونیسم فرارفتن ایجابی از مالکیت خصوصی به»کند:می

« ) انسان، و در نتیجه تصاحب راستین ذات انسانی از طریق انسان و برای انسان است

ش، طبیعت و نوعش (. مارکس راه فرا رفتن از بیگانگی انسان با کار، خود169همان: 

حل تمام تعارضات و حل معمای تاریخ داند. کمونیسم از نظر او راهرا کمونیسم می

دهد، با الغای جاکه بیگانگی اقتصادی در سپهر زندگی واقعی رخ میاست. ازآن

گردد. زندگی اش بازمیمالکیت خصوصی انسان به زندگی واقعی و وجود اجتماعی

گیرد و فعالیت اجتماعی و لذت آهنگی با هم قرار میر همفردی و اجتماعی انسان د

ی بورژوایی ـ ی کمونیستی، برخالف جامعهکند. در جامعهاجتماعی را نصیب او می

هاست که خصوصیات انسانی از دست رفته و روابط انسان با جهان در جهت تملک آن

 مارکس. گیردمی شکل انسانی سوبژکتیو ادراک و یابدمی تحقق فرد استعدادهای –

نمود جدیدی از نیروهای ذاتی »[ را 16، سوسیالیسم]«نیازهای انسانی معنای» در

داند. رهایی از بیگانگی همراه است با رهایی می« غنای نیازهای انسانی»و « انسان

-ی حواس و خصوصیتفرارفتن از مالکیت خصوصی، همانا رهایی کامل همه»حواس؛ 

(. در وضعیت بیگانگی حواس انسان بیگانه 1394:174س، )مارک« های انسان است

شود. اما با رهایی حواس از بیگانگی، انسان ذات شود و تنها حس مالکیت ظاهر میمی

ها انسانی گیرد و آنچندجانبه و تمام حواسش را در ارتباط با جهان به کار می

سوژه و ابژه، آزادی و  شوند. کمونیسم با تغییر انقالبی جهان اجتماعی از تناقضمی

رود و هدف نهایی که رهایی فرد از شرایط اجتماعی ضرورت، فرد و نوع فراتر می

 (.Miller, 1982:34 کننده است، به واقعیت می پیوندد)بیگانه

تولید اجتماعی در مرکز دیالکتیک انسان و اجتماع قرار دارد. از طرفی انسان با 

دهد و از طرفی دیگر در این فرایند خود را ییر میتولید اجتماعی شرایط عینی را تغ

ی اندیشیدن فرد، روابطش با شده، شیوهکند. در شرایط اجتماعی بیگانهتولید می
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 ,Schmied-Kowarzikشود.)طبیعت و افراد دیگر، توسط خود او تعیین نمی

( رهایی انسان زمانی تحقق می یابد که فرد در زندگی، کار و 1999:355-368

وابطش یک انسان نوعی باشد. بنابراین رهایی انسان تنها با انقالبی کردن شرایط ر

ای که تولید اجتماعی را بر عهده دارد، یعنی پرولتاریا اجتماعی بیگانه توسط طبقه

ها را شود. کمونیسم با الغای مالکیت خصوصی انواع ازخودبیگانگی انسانمحقق می

واقعی ذات انسانی توسط آدمی و برای خود تملک »ی آن رفع می کند و نتیجه

ی سرمایه بر کار و مالکیت ( با نابودی سلطه1377:169است. )مارکس، « آدمی

ها به خودشان بازگردانده خواهد خصوصی بر پرولتاریا فعالیت نوعی و مناسبات انسان

ی سوسیالیستی کار انسان تصدیق مستقیم انسانیت خواهد بود و شد. در جامعه

( در چنین 1389:170حقق آن مترادف تحقق کامل انسان است. )کوالکوفسکی،ت

برند و تضاد انسان با جامعه و ای همه از آزادی کامل و پیشرفت بهره میجامعه

 1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهدسترود. مارکس در طبیعت از میان می

م با الغای مالکیت خصوصی داند، چرا که کمونیسسان میکمونیسم را با اومانیسم یک

دارد و هستی طبیعی و انسانی او تعارض انسان با طبیعت و انسان را از میان برمی

ی مسلط بر (. انسان نوعی نیروهای بیگانه172-1377:169شود. )مارکس، یکی می

 رسد.آورد و با رهایی نوع بشر عصر آزادی فرا میتاریخ را تحت کنترل خود درمی

 سخن آخر

چه که روشنگری درصدد احیای آن برآمد، دهد آندر تاریخ سوژه نشان می تأمل

تر دیگری با ی پرقدرتنه تنها سوژه را به مرکز هستی بازنگرداند، بلکه به ظهور سوژه

ای که مالکِ نیروها و روابط تولید است و در قرن داری منجر شد. سوژهنام سرمایه

ی کارگر برساخت. این طبقه که د با عنوان طبقههجدهم قطبی دیگر را در مقابل خو

ی مدرن نبود. ی سوژهداری بود چیزی جز جنازههستی و تفکرش وابسته به سرمایه

ی مبتنی بر سود که به نوعی داری و سوبژکتیویتهدر حقیقت با تسلط عقل سرمایه
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ای موردنظر ههی مدرن بود، آنچه در واقع حاصل شده بود، نه سوژی فلسفهنتیجه

های صنعت ای بود که در چرخی مردهمتفکران روشنگری و مدرنیته، بلکه سوژه

 شد.استثمار می

ی گویند، سوژهچه طرفداران نگاه ابژکتیویستی در تفسیر مارکس میچنان

ی مدرن انسان یا پرولتاریا نیست بلکه سرمایه است. نیرویی خودمختار که اراده جامعه

آورد. در این نگاه برخالف دیدگاه ی انسانی را تحت انقیاد خود درمیسوژه و اعمال

شود )هیودیس، های سوبژکتیویست به مقاومت نیروهای انسانی توجه نمیمارکسیست

عنوان ( باور این مقاله این است که تفسیر مارکس از آنچه هست و به22-1394:35

متمایل به نگاه ابژکتیویستی و سوژه شود، گر میواقعیت دنیای جدید نزد وی جلوه

داری است. اما از سوی دیگر تفسیر مارکس از آنچه باید باشد، ناظر انگاشتن سرمایه

 کوشند.داری میبر نیروهای انسانی سوبژکتیو است که در جهت لغو سرمایه

 بر تأییدی مهر پرولتاریا به عامالنه هویت بخشیدن برای مارکس تالش تمام 

ای که داری بود. او برای احیای سوژهسرمایه یشدهتعریف ساختار در ژهسو انقیاد

ی جمعی یعنی ی دیگری را که همان سوژهگری باشد، سوژهدارای عاملیت و کنش

نهد. کند و رسالت ایجاد تغییر را بر دوش آن میی کارگر است جایگزین میطبقه

ی دکارتی ست برای اکتساب خصایص سوژهی مارکس تالشی اشدهی فراخواندهسوژه

ها را باید که اعتبار خود را از دست داده است. استقالل، عاملیت و خودمختاری انسان

ی دکارتِی طور عینی در میان این افراد متحقق است، سوژهبه آنها بازگرداند. آنچه به

سیسم در همین خورده است که به انقیاد و استیال درآمده، اما اهمیت مارکشکست

طور که رابرت تواند امکانی را برای این رهایی متصور شود. هماننقطه است که می

ی مارکس به بعد سوژه هم در کند، از زمانهدرستی اشاره می( به1384جی. دان )

پذیری درک شده گری و هم در مقام موجبیت، یعنی کنشمقام عاملیت، یعنی کنش

شد، در گفتمان مارکسیستی با ی دکارت سوژه قلمداد میهچه که از زماناست. آن
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شود. آلتوسر با اشاره داری گویی از درون تهی میی سرمایهقرار گرفتن در برابر سلطه

ی رها، سوبژکتیویته»داند: به همین امر، سوژه را دارای دو معنا در گفتار معمول می

یک موجود تحت فرمان که ذیل تسلط »و دیگری « های فعل و اعمالشمرکز خالقیت

ی رو از هر آزادی محروم، به غیر از آزادی پذیرش آزادانهتر است و ازاینقدرتی عظیم

 (.79:1387است )آلتوسر، « انقیاد خود

ای که خورده، سوژهی دکارتی شکستاما در مارکسیسم در حین باور به سوژه

-آوردن سوژهصحنهو درآمده، با تالش برای بهخودآگاه نیست و در برابر استیال به زان

ی فردی شویم؛ سوژهوجودآوردن تغییر و انقالب مواجه میگر برای بههای کنش

 کندمی انقالب مارکس نظر به که ایطبقه –ی جمعی و پرولتاریا مستأصل به سوژه

 مارکسیستی سنت یسوژه که یابیمدرمی تاریخ این به نظر با. شودمی تبدیل –

انقالبی دارای اهمیت بسیاری است. البته جای پرسش باقی  -سیاسی یسوژه عنوانبه

تواند نقش موردانتظار را ایفا ی اصلی مارکسیسم میعنوان سوژهاست که پرولتاریا به

ی حاضر کند یا نه. نقدهای بسیاری بر این اندیشه صورت گرفته که فراتر از نوشته

 است.
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[3 ] processes 

[4 ] humanist 

[ آدام شافت، ارنست مندل و دیوید مک لالن از جمله مفسرانی هستند که به وحدت میان آثار اولیه 5]

 تأخر مارکس قائلند.و م

 [ برای نمونه در آثار زیر می توان این نقدها را یافت:6]
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[7 ]  practice 

[8 ]  objectification 

 [9 ] Homo faber 

دارد که مارکس روبنا را در سه معنا بندی زیربنا و روبنا اظهار میم[ فیتزجرالد در توضیح تقسسی10]

 -2ی موجود تولید است؛ی رابطهدهندهاظهارات قانونی و سیاسی که نشان -1برد: به کار می

ها انسان نسبت فرایندهایی که در آن -3گر نگاه خاص طبقه به جهان است؛ های آگاهی که بیانصورت

خیزد تا کار را یکسره کند. ها برمییابد و به مبارزه با آنبنیادی اقتصادی آگاهی می هایبه تعارض

 ی هژمونی،حامد یوسفی، سایت نشر بیدار.منبع: فیتزجرالد،گرامشی و نظریه

-چه در اینشود. آن[ تقسیم کار در اشکال مختلف مالکیت نزد مارکس به انحای مختلف انجام می11]

داری است و ی سرمایهگوییم ناظر بر نوع تقسیم کار در جامعهسیم کار از آن سخن میجا به عنوان تق

 شده است.ی ضروری کار بیگانهشود که خود نتیجهدر ارتباط با مالکیت خصوصی مطرح می

داند که با ای گفتمانی می(، ایدئولوژی را پدیده1381) درآمدی بر ایدئولوژی[ ایگلتون در کتاب 12]

کند. وی برای عانی سروکار دارد و در عین حال برخالف آگاهی ویژگی مادیت معنا را نیز حفظ میم

مارکسیسم و کند به و. ن. ولوشنیف، فیلسوف شوروی که در اثر خود با نام توجیه این مسأله استناد می

ایدئولوژیک آن محروم  شناختی واگر ما آگاهی را از محتوای نشانه» نویسد:( می1929) ی زبانفلسفه

 «از نظر ایگلتون ایدئولوژی ذاتاً اجتماعی و عملی است.« ماند.کنیم، مطلقاً هیچ چیز از آن برجا نمی

های حاکم بر اعمال و آگاهی افراد ی حاکم که در آن ایدهی حاکم و ایدهی تناظر طبقه[ نظریه13]

شی در مفهوم هژمونی استفاده شد. او به بسط این ی گرامطبقات دیگر تسلط دارند، بعدتر در اندیشه

 .365:197های زندان پرداخت.نگاه کنید به گرامشی، مفهوم در یادداشت

[14 ]  self-emancipation 

گیردو کنیم که از نظر مارکس اختالف طبقاتی براساس میزان دارایی افراد شکل نمی[ تاکید می15]

 ات جمعیت یارگیری کند.تواند از تمامی طبقپرولتاریا می

 برد[ در این اثر مارکس سوسیالیم و کمونیسم را در یک معنا بکار می16]
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 نهیزمشیپ

های گذاریبر اساس باوری هنور بسیار متداول، تبیین وضعیت زنان و سیاست

ی هایی از جامعهجنسیتی با ارجاع به فرهنگ میسر است. گمان بر این است که بخش

ها برای تعیین مقدرات نان و حق آنایران از ذهنیتی سنتی برخوردارند که استقالل ز

شناسند. به همین دلیل، برخالف بسیاری موارد دیگر، تصور خود را به رسمیت نمی

 اند.شود که وقتی پای جنسیت در میان است، عوامل فرهنگی پررنگمی

ی ناکارآمدی دولت نیز توجه های اخیر در کنار ذهنیت یادشده، به مسألهدر سال

شوند که در کنار ذهنیت پدرساالر حاکم بر منتقدان متعرض می شود. از جملهمی

کارگیری زنان در مناصب مدیریتی است. مردانْ ناکارآمدی دولت نیز مانع از بهدولت

ها را باال بزنند و در ی زنان واجب است تا آستینبنابراین بر جامعه و فعاالن حوزه

یا « کوتا»بروند. همزمان، « هزارساله»ای مستمر و دایمی به جنگ با باورهای مبارزه

عنوان های جنسیتی به منظور تضمین حضور زنان در مناصب سیاسی بهبندیسهمیه

شود. انتظار بر ترین راهکار پیشنهادی برای رفع نابرابری جنسیتی پیشنهاد میمهم

این است که با حضور زنان در مناصب مدیریتی و نمایندگی مجلس، امکان 

 نگر تسهیل شود.اهبردهای زنانهگیری رشکل

داری و ها با تأکید بر تزاحم میان مناسبات سرمایهالبته برخی دیگر از تحلیل

ی ایران در حال گذار نشینیِ زنان، بر این موضوع تأکید دارند که حال که جامعهخانه

. این تلقی ی ورود به بازار کار بدهدداری است، لذا منطقاً باید به زنان اجازهبه سرمایه

ی زنان در ایران نیز رایج است. اما این ذهنیت ضمن در میان برخی از فعاالن حوزه

انگیز مبتنی است، هر نوع نقد جنسیتی را هم از پیش به آن که بر مفروضاتی مناقشه

زند. گویی تنها با رشد مناسبات ای که موافق با نظام بازار است، گره میرویه

ی تر آنها در عرصهامکان ورود زنان به بازار کار و حضور بیشداری است که سرمایه

 شود.عمومی ممکن می
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شدت درگیر با ناکارآمدی ای پدرساالر است و بهشکی نیست که ایران جامعه

های حکومتی. تردیدی هم وجود ندارد که حضور زنانی با رویکرد دولت و دستگاه

ها است در رفع برخی تبعیض جنسیتی )و نه جنسی( در مناصب مدیریتی ممکن

توانند رافع های خاص خود را دارند و نمیایفای نقش کند. اما این راهکارها محدودیت

رغم حضور زنان در مناصب مدیریتی، به موانع ساختاری و کالنی باشند که، به

اند. در عین حال تبیین وضعیت فرودستی صرفاً بازتولید تبعیض سیستماتیک مشغول

های یگذارهایی را که در روندها و سیاستتواند فراز و نشیبفرهنگ نمیبر اساس 

 ها را پنهان کند.دهد، توضیح دهد. حتی ممکن است آنجنسیتی رخ می

نشینی زنان قائل به تزاحم است، فمینیسم داری و خانهذهنیتی که میان سرمایه

های جنسیتی در بازتولید تبعیضی زند و از نحوهرا به هواداری از نظام بازار پیوند می

انگیز است. در ماند. از سوی دیگر، فرض چنین تزاحمی هم مناقشهاین نظام غافل می

های جنسیتی و تنها مانعی برای تبعیضبسیاری موارد رشد مناسبات بازاری نه

که خواهیم دید، مقوّم آنها است. کند، بلکه همچناننشینی زنان ایجاد نمیخانه

نشینی ی تطابق و تعاون عمیق میان خانهدهندهی اخیر در ایران نشاندههتحوالت 

ای است که در ی جامعهزنان و رشد مناسبات بازاری است. عربستان نیز بهترین نمونه

روند. لذا خروج زنان از دارانه توأمان پیش میآن سرکوب جنسیتی و مناسبات سرمایه

 پذیر است.نه صرفاً از رهگذر آن امکانداری است؛ ی سرمایهخانه نه الزمه

های گذاریی این نکات ضرورت درک جدیدی از تحوالت در سیاستمالحظه

شود. رویکرد بدیل همچنین ی یک تحلیل بدیل را یادآور میجنسیتی و ضرورت ارائه

اکنون بخش گرایی است که همطلبی و اعتدالگذاری با اصالححاکی از اهمیت فاصله

بست نظری ها را به بنالشعاع قرار داده و بسیاری از آنهای زنان را تحتعالیتاعظم ف

های گیری از ایدهمشی جدید ضمن بهرهرسد خطو عملی کشانده است. به نظر می

نقد فرهنگی باید توجه خود را به وضعیت سیاسی و اقتصادی معطوف کند. نهایتًا 
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سبات قدرت نه فقط با معضالت زنان بلکه با که در رویکرد بدیل، نقد جنسیتی منااین

ی ایران خورد. زیرا در جامعهدوام و زوال حیات اجتماعی در کلیت آن پیوند می

ی تولید بازتولید اجتماعی در حال زوال است و در شُرف تسلیم به منطق حوزه

ی هاقتصادی. نابودی بازتولید اجتماعی به معنای نابودی یک جامعه و فروپاشی شیراز

تنها نابودی مناسبات خانوادگی را در پی داشته بلکه در حال آن است. این روند نه

ویژه در های مبتنی بر عشق و فضیلت بهی روابط اجتماعی و فعالیتنابودکردن کلیه

توان در پرتو این زوال هم تبیین کرد. به طبقات پایین است. اعتراضات دی ماه را می

ها های اقتصادی در رنج نیستند. آنابانی فقط از تبعیضتعبیر دیگر، معترضان خی

ی بازتولید اجتماعی بیرون افتاده یا به سبب آن از تولید اقتصادی همزمان از دایره

 اند.محروم مانده

ی گری که خصوصاً در دههاز بابت تحوالت ویران رغم این وضعیت، نگرانیبه

رای کسب قدرت و منفعت جای چندانی ی جناحی باند، در منازعههاخیر حادث شد

های سیاسی در ایران امروز در پدیدآمدن وضع امروزی ی جناحکه همهندارد. بااین

کوشند، اما هر یک دیگری را در قوت در تخریب جامعه میاند و کماکان بهشریک

 داند.پدیدآمدن این وضعیت مقصر می

ه فروپاشی خانواده و طالق، های اجتماعی، از جملهمزمان در برخورد با آسیب

شوند. درنتیجه ها مقصر تلقی میرود و آنغالباً انگشت اتهام به سمت زنان نشانه می

گیرد. ها در دستورکار قرار میکردن آنراهباز هم سازوکارهای حاکمیتی برای سربه

که خواهیم نقش دارد، اما همچنان شکی نیست که عوامل فردی در فروپاشی خانواده

 های راهبردی زنان نقشی کلیدی در پدیدآمدن این وضعیت داشته است.دید، سیاست

ی های جنسیتی دههیگذاربا این مقدمه، حال پرسش این است که: سیاست

آغاز شده و تاکنون ادامه داشته، برمبنای چه  1384اخیر در ایران که حدوداً از 

گذاری جنسیتی د؟ منظور از سیاستانآمدهایی داشتهاند و چه پیاهدافی تنظیم شده
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ها ریزی برای زنان و هدایت آنی روندهای راهبردی است که به نحوی با برنامهکلیه

اند. این گذاران مربوطهای سیاستی زیست خاصی بر اساس اولویتبه شیوه

ی رفتار خصوصی، شوند، از حوزهها اتخاذ میی حوزهها در کلیهگذاریسیاست

 ی اشتغال، قانون، و سیاست رسمی.و روابط جنسی گرفته تا حوزه پوشش، بدن

ها برای پاسخ به پرسش فوق، سه روند را بررسی خواهم کرد که هدف آن

جایگزینی مناسبات سیاسی و اقتصادی جدید و در نتیجه ایجاد یک خانواده و زن و 

ن دگرگونی مرد جدید بود: نخستین دگرگونی در مناسبات اقتصادی حادث شد، دومی

طور همزمان در طور همزمان در سازوکارهای سیاسی، و سومین دگرگونی باز هم بهبه

ها نیز تر و پیوند میان آنشدههای راهبردی زنان. دو روند نخست شناختهسیاست

تر شناخته شده و هم پیوند آن با دو روند دیگر تر است. اما روند سوم هم کمملموس

 ل ناشناخته باقی مانده است.کنیز تقریباً به

 یاجتماع دیو بازتول یاقتصاد دیتول

های اصلی جوامع پدرساالر، دوگانگی عمومی/خصوصی و تالش یکی از ویژگی

ی خصوصی زنانه است و ی عمومی عموماً مردانه و حوزهبرای حفظ آن است. حوزه

مع باستانی و هم بندیِ فضایی/ مکانی هم در جواشود. این تقسیمزنانه هم تلقی می

داری این دوگانگی به نحو دیگری ی سرمایهجوامع مدرن شایع بوده است. در جامعه

بندی دوتایی برمبنای فعالیت متناظر است: تولید شود که با یک تقسیمبازتولید می

 [1اقتصادی در برابر بازتولید اجتماعی.]

ر، کاالیی است که در تولید اقتصادی قلمرویی عمدتًا مردانه است که در آن کا

ی تولید اقتصادی، پول ی حاکم بر حوزهترین قاعدهشود. مهمازای آن پول دریافت می

ی تولید شدن به معنای تسری منطق حوزهشدن و کاالییاست. بنابراین پولی

ترین اقتصادی است. در مقابِل تولید اقتصادی، بازتولید اجتماعی قرار دارد. مهم
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های این حوزه بر این حوزه نه پول، بلکه عشق و فضیلت است. فعالیتی حاکم قاعده

گیرند، از جمله: زادن و پرورش فرزندان، مراقبت و پرستاری طیف متنوعی را در برمی

وپز و ای، پختهای خیریهمندان، رسیدگی به بیماران، مراقبت از معلوالن، فعالیتسال

ها به قلمرو خانواده بخش مهمی از این فعالیتها. ی امور منزل، نظافت و جز آناداره

گیرد. در بازتولید اجتماعی کار یک کاال نیست، دست زنان صورت میتعلق دارد و به

 گیرد.بلکه فعالیتی است که از سر عشق و فضیلت صورت می

ی بازتولید اجتماعی ی تولید اقتصادی بر حوزهداری، حوزهدر جوامع سرمایه

شود، زیرا در معنای اقع بازتولید اجتماعی عمدتاً پست تلقی میتقدم دارد. در و

نیست. اما واقعیت این است که اگر بازتولید اجتماعی وجود نداشته « مولد»اقتصادی 

ی حیات نیست. اگر زادن و پرورش کودکان ای قادر به ادامهنباشد، هیچ جامعه

و معلوالن مراقبت کند، برای مندان متوقف شود، اگر کسی نباشد که از بیماران، سال

اعضای خانواده غذا بپزد، نظافت کند، قبوض را پرداخت کند، در صف بایستد، محبت 

هایی را انجام دهد که غالباً بر کند و عشق بورزد، تیمارداری کند و سایر فعالیت

ی تولید ی حیات نخواهد بود و چرخهای قادر به ادامهی زنان است، هیچ جامعهعهده

 تصادی نیز متوقف خواهد شد.اق

 سه تحول

ی مناسبات اقتصادی، سیاسی، و ی هشتاد شمسی تحولی در عرصهاز اواسط دهه

منظور ساختن جنسیتی آغاز شد که هدف آن دگرگونی عمیقی در ساخت سیاسی به

های عمیق در نظام بازتوزیع منابع و ی رژیم جدید از رهگذر دگرگونییک طبقه

ی امروز را عمیقًا تحت تأثیر خود قرار داده تنها جامعهتغییرات نه مناصب بود. این

 ی آن را نیز تا حد زیادی رقم زده است.است، بلکه آینده
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جایی در نخبگان از هدف این مقاله فراتر است. تنها پرداختن به دالیل این جابه

ای کنترل کنم که در آن مقطع این اقدامات راهکاری مؤثر بربه اختصار اشاره می

ی پس از جنگ ی اجتماعی فراگیری بود که از دورهجامعه و مبارزه با مطالبات معوقه

طلبی نیز نتوانسته بود به بخش شدت گرفته بود و اصالح 76ویژه پس از خرداد به

 ها پاسخ بدهد.اعظم آن

  انقالب یسفره دیمهمانان جد

جایی ی ایجاد یک جابهترین سازوکار برای رژیم جدید مهمساختن یک طبقه

گسترده در نخبگان و رجال سیاسی بود. این کار به آن معنا بود که مهمانانی که 

زور به مهمانان بایست جای خود را بهی انقالب نشسته بودند، میتر بر سر سفرهپیش

تر شد. شبیه این تر و مخلفات آن نیز بیشدیگری بدهند. در عین حال سفره بزرگ

ی بتدای انقالب نیز صورت گرفت. در آن مقطع نیز شاهد بودیم که طبقهاقدام در ا

هایش به رژیم قدیم طی روندی قهرآمیز کنار گذاشته شد و بخش بزرگی از دارایی

گیری نخبگان نفع طبقات جدید مصادره شد. تصاحب از رهگذر سلب مالکیت به شکل

-گردانندگان نظام تازهی مدیران و سیاسی و اقتصادی جدیدی منجر شد که بدنه

و با روی کار آمدن دولت نهم، روند مشابهی در  84تأسیس را تشکیل دادند. در سال 

جا نیز همچون ابتدای انقالب، تصاحب از طریق سلب دستور کار قرار گرفت. در این

ی رژیم پیشین، بلکه عمدتًا از ی اموال طبقهمالکیت صورت گرفت؛ اما نه با مصادره

قانون  44های عمومی. این کار با بازبینی در اصل کردن داراییوصیرهگذر خص

های عمومی از جمله ی آن انجام شد که تصاحب داراییاساسی و تفسیر وارونه

ها، دریاها، ها، رودخانههای نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، معادن، نیروگاهبخش

های ی نظامی و انتظامی و بخشها را به نفع نهادهارانی، و جز آنها، کشتیزمین

ها هدف گرفته بود. به موازات این روند، تخصیص رانت و دولتی و حامیان آنشبه
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ی جدید نخبگان سیاسی را گیری طبقهاعتبارات گسترده به نظرکردگان، شکل

تسهیل کرد. البته این روند پیش از دولت نهم و دهم آغاز شده بود و درواقع ریشه در 

های سیاسی و افراد به دلیل خست انقالب داشت که برخی از گروههای نسال

ای قائل بودند. های ویژهبرای خود امتیازات و رانت« ی انقالبیسابقه»برخورداری از 

رنگ باخته بود. لذا « های انقالبیارزش»های نهم و دهم بسیاری از ی دولتدر دوره

، «هانرفتهجبهه»و « هارفتهجبهه»میان  در ابتدا تالش شد تا با توسل به تمایز

ها و امتیازات ویژه توجیه شود. اما پس از مدتی همین انحصارات و اختصاص رانت

های عمومی و به تعبیر دیگر اندازی به ثروتاندک ظاهرسازی نیز رنگ باخت و دست

برای کسب تصاحب از رهگذر سلب مالکیت، صورتی ضربتی به خود گرفت. در مسابقه 

هم از سوی برندگانِ های اخالقی و مقدسات، آنقدرت و ثروت، دعوی دفاع از ارزش

ها به مناسبات خانوادگی راجع باشند تر است؛ خواه این ارزشمسابقه، به شوخی شبیه

ظاهر مناسبات های راهبردی زنان تنها بهیا به دیگر مناسبات اجتماعی. سیاست

ی تصاحب اقتصادی و ها با پروژهکرد، اما به دلیل پیوند آنخانوادگی را تبلیغ می

ی سیاسی، درواقع به زوال و فروپاشی خانواده و هجوم منطق تولید اقتصادی به حوزه

 بازتولید اجتماعی منجر شد.

 یتیحاکم یشدن سازوکارهافربه 

ی مجریه وهی قتر بر عهدهها که بیشها عمومًا دو کارکرد دارند: یکی از آندولت

است، عمدتًا عمرانی، خدماتی و رفاهی است و شامل آب، برق، جاده، مدرسه، 

شود. کارکرد دیگر نیز دانشگاه، بیمارستان، موزه، سینما، امنیت و جز آنها می

ها ایجاد هایی است که هدف آنی فعالیتی کلیهحاکمیت است که دربرگیرنده

ها است. ها و در صورت نیاز سرکوب آنرضایت و اقناع در شهروندان، کنترل آن

های ایدئولوژیک دولت شامل تبلیغات )صدا و سیما، حوزه، نماز جمعه و جز سازوبرگ
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ها(، اقناع و ایجاد رضایت در شهروندان است. رصد، شنود، و استراق سمع برای آن

ان و آور، و پلیس برای سرکوب ناراضیکنترل شهروندان، و نهایتًا زندان، گاز اشک

به بعد روندی شکل گرفت که  1384شود. از سال مخالفان به کار گرفته می

سازوکارهای حاکمیتی به زیان سازوکارهای رفاهی و خدماتی بیش از پیش تقویت 

شدن و شدن روزافزون حاکمیت در برابر کوچکشد. حاصل این روند نیز بزرگ

معکوس، دامنه و کیفیت  شدن روزافزون دولت بود. در نتیجه، در روندیناتوان

ی مداخله و کنترل امور شهروندان طور روزافزون کاسته و دامنهخدمات رفاهی به

 تر شد.وسیع

 تنانه استِیس

در حالی که دو تحول یادشده یعنی دگرگونی در ساخت سیاسی و اقتصادی 

ی های راهبردی در حوزهشناخته شده و تحلیل شده است، تحول سوم، یعنی سیاست

تر به بحث گذاشته شده نسیت و زنان و ارتباط وثیق آن با دو تحول یادشده کمج

های جنسیتی بود که با گذاریای از سیاستهای راهبردی زنان مجموعهاست. سیاست

ها و ایجاد زدایی از آننشین کردن زنان، اشتغالکار آمدن دولت نهم با هدف خانهروی

 شده در دستور کار قرار گرفت.مرد جنسی ی جدید بر اساس زن ویک خانواده

جایی در مناسبات سیاسی و البته این روند نیز جدید نبود. در ایران جابه

کاری در هویت جنسی گذاری جنسیتی و جنسی دستاقتصادی همواره با سیاست

گیری برای ها تصمیمترین این سیاستزنانه و مردانه همراه بوده است. یکی از مهم

های جدید جنسیتی همواره مشیان و بازتنظیم تن زنان است. بنابراین خطپوشش زن

دهند. ایران مدرن حداقل دو از پیش از مداخالت عظیم سیاسی و اقتصادی خبر می

کار آمدن پهلوی اول، و بار دوم با  بار شاهد این تحول بوده است: بار نخست با روی

های قهرآمیز، مناسبات مکانیسمتأسیس جمهوری اسالمی. در هر دو تجربه، طی 
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تنانه، جنسی و خانوادگی جدید جایگزین مناسبات قبلی شد و همزمان، پوشش و 

ها تحمیل شد. این دگرگونی با خود زور به آنهویت جدیدی برای زنان تعریف و به

الگوی مصرف، سبک زندگی جدید و نوع جدیدی از زنانگی و تنانگی را به همراه 

شد. برای مثال زن انقالبیِ غیرجنسی با الگوی مصرف  دیکته میداشت که از باال

زیستی مبتنی بود، تناسب تام داشت. طی مطلوب مقامات در آن زمان که بر ساده

ی سازندگی و تحوالت پس از آن، هویت ی جنگ، دورههای بعد به اقتضای دورهدهه

ی مین منوال، از اواسط دههدفعات تعریف و بازتعریف شد. به هو تن زنان و مردان به

هشتاد، همراه با تغییرات سیاسی و اقتصادی بنیادین، به زن جدید و تن جدیدی نیاز 

ی حیات و سبک زندگی در مناسبات قدرتِ متکی بر شوندهی دگرگونبود که با شیوه

های نخست انقالب باشد. اما این بار برخالف سالگرایی سازگار پروری و مصرفحامی

های متنوع شده نیاز بود که از رهگذر جراحیجنسیی جنگ، به یک تنِ تمامیا دوره

جنسی نمادی بود از تلذذ و رفاه های بدن از نو ساخته شود. این تِن تمامو تکنولوژی

اقتصاد و سیاست حکایت که از یک سو از تفوق طبقات پیروز در نبرِد گالدیاتوری در 

ی مردانه در ی جنسیتی معطوف به سلطهشدهداشت و از سوی دیگر از تفاوت اغراق

ی جدید بود هم نماد کننده هم ستون خانوادهجنسی و مصرفخانواده. زن جدیدِ تمام

ای زخمی و دردمند از نابرابری عمیق سیاسی، اقتصادی، و جنسیتی. همچون جامعه

 اقتصادی و سیاسی با جراحی بدن نسبت مستقیم داشت.گذشته، جراحی 

 راهبرد زنان 

، رئیس دولت 84در یکی از نخستین اقدامات، اندک زمانی پس از انتخابات تیر 

ی رژیم جدید وقتی برای ایراد نخستین نطق خود به مجلس رفت، در مقام رهبر طبقه

ند به یک زن قانع باشند. این توانطعنه اعالم کرد که مردان نمیهمان ابتدای کار به

آمیز اکثریت نمایندگان همراه شد. مدتی بعد کارزار تبلیغاتی ی تأییداظهارات با خنده
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داری ی زنان را زادن فرزند، شوهرداری و خانهترین وظیفهای آغاز شد که مهمگسترده

تغال زنان که اعالم کرد. اولویت زنان ازدواج بود، نه اشتغال. در پی آن، سیر نزولی اش

طور نسبی در حال بهبود بود، دوباره به روند سابق بازگشت. ی اصالحات بهدر دوره

درصد  17به  1384درصد در سال  20نهم از حدود  مشارکت اقتصادی زنان در دولت

هزار  850، زنان در حدود 1390تا  1385های لی سارسید. در فاصله 1388در سال 

 [2شغل را از دست دادند.]

ترین کار برای زن، ماندن در مطابق تعریفِ جدید از وظیفه و جایگاه زن، طبیعی

های کاری را های تبلیغاتی حضور زنان در فضای عمومی و محیطخانه بود. دستگاه

مخلّ آرامش محیط کار تلقی کردند. بر اساس این تعریفِ دستوری از زنانگی که تا 

محیطی « محیط کار»ترین متولیان آن بود، همین اواخر شهرداری تهران از اصلی

اندازد. ناگفته اساساً مردانه است و حضور زنان، آرامش و سالمت آن را به خطر می

رغم تبلیغات گسترده برای فرزندآوری، مادری و تشکیل خانواده، نماند که به

روندهایی برای تشویق مردان به تعدد زوجات هم آغاز شد. همزمان بسیاری از 

کردن زنان، تشویق  نشینهایی برای خانهدهای کودک، خصوصی یا تعطیل و برنامهمه

ازدواج و ازدیاد جمعیت از سوی نهادهای گوناگون از جمله بسیج خواهران، مرکز امور 

 .شد اندازیراه …خانواده، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و 

وای شهرهای گرفت که هتبلیغ مادری و ازدیاد جمعیت در حالی صورت می

های زندگی، شد و افزایش هزینهتر میروز برای پرورش کودکان ناسالمبزرگ روزبه

های زیادی از جامعه را مختل کرده بود. افزون بر این، خدمات حیات عادی بخش

های آموزش رایگانِ پیش از ازدواج و تر و دورهبهداشتی و آموزشی برای مادران گران

های مقاربتی از جمله مِی مرتبط با شناخت و مقابله با بیماریهای عمودیگر آموزش

ایدز، زیر لوای مغایرت با شئون اسالمی، از آموزش عمومی و دانشگاهی حذف شدند. 

ی چادر آوردن به چادر با ساخت و تولید گستردهتشویق زنان و دختران به روی
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اصطالح مان، در طرح بهبود. همز« فمینیسم»از دیگر راهکارهای مقابله با « ملی»

ی زنان بسیاری به بهانه« اراذل و اوباش»امنیت اجتماعی پلیس، در کنار دستگیری 

ها با حجاب اسالمی دستگیر یا به پرداخت جریمه محکوم شدند. مغایرت پوشش آن

ای به خود سابقهبه بعد، برخورد دولت با فعاالن زنان ابعاد بی 1386همچنان از سال 

های یا پرداخت جریمه این مدت بسیاری از فعاالن زن، دستگیر و به حبس گرفت. در

 سنگین محکوم شدند.

راه شوند. اما های راهبردی این بود که زنان دوباره مطیع و سربههدف سیاست

تنها برای زنان بلکه برای کل تری داشت؛ نهمراتب مهمآمدهای بهها پیاین سیاست

 جامعه.

 یاجتماع دیزوال بازتول 

گرایی از تر جوامع، رشد مصرفکردن زنان در بیشنشین آمدهای خانهیکی از پی

های راهبردیِ زنان به شدن روزافزون آن بوده است. سیاستجمله مصرف تن و جنسی

رشد این پدیده کمک شایانی کرده است. اعضای طبقات جدید رژیم که پول نفت 

کننده و هم متقاضیِ بخش مهمی از ود، هم عرضههایشان آمده بمستقیماً به سر سفره

ها بودند. با باالرفتن قیمت نفت، حجم واردات کاال هم کاالهای وارداتی در آن سال

های یشدت گرفت. این کاالها شامل لوازم آرایش، لوازم خانگی، البسه، تکنولوژ

بود که از تلذذ و  ایهای غذایی، و الگوهای تغذیهزیبایی و ساخت بدن، جراحی، رژیم

 داد.رفاه مادی و اولویت سکس و امر جنسی خبر می

کردن زنان با دو تحول یادشده، یعنی تحول اقتصادی برای ساختن نشینخانه

زدایی از ی رژیم جدید و رشد روندهای حاکمانه، در سازگاری کامل بود. اشتغالطبقه

کردن گرایی و جنسیشد مصرفی تولید اقتصادی، به رها از چرخهزنان و حذف آن

زد که منافع مادی آن مستقیماً عاید طبقات برگزیده تر تن زن دامن میهر چه بیش
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تر این که ترفند خوبی برای پوشاندن ناکارآمدی عمیق دولت و ادغام آن شد. مهممی

ها و در حاکمیتی بود که دو کارکرد داشت: نخست، برکشیدن حامیان و پروراندن آن

ویژه در طبقات که وضع اقتصادی بهها. لذا درحالیسرکوب ناراضیان و کنترل آن دوم،

کردن زنان راهکاری مناسب بود تا به نشینشد، خانهطور فزاینده بدتر میفرودست به

ارادگی ی بیکاری و بدترشدن وضعیت معیشتی بسیاری از زنان، ناتوانی و بیهزینه

ها پنهان بماند. دی، برای مدت زیادی از چشمهای اقتصاگذاریدولت در سیاست

اشتباه ای از جامعه نیز بهههای گستردافزون بر این، در چنین وضعیت اقتصادی، بخش

-با این دعویِ حکام همراه شدند که در شرایطی که برای مردان هم شغلی یافت نمی

به بدترشدن وضعیت  زدایی از زنانشود، اولویت اشتغال با زنان نیست. طبعًا اشتغال

معیشتی بسیاری از طبقات پایین منجر شد که دولت نهم دعوی نمایندگی آنها را 

دادن اشتغال زنان با آنچه که بر اساس دعوی غالب، زنان جلوه« ناسازگار»داشت. 

هایی از جامعه ، یعنی مادری و همسری، با تأیید ضمنی بخش«اندآفریده شده»برایش 

های انجامید که دولتهایی میشدن مکانیسموند به غیرقابل رؤیتهمراه بود. این ر

نهم و دهم برای جراحی اقتصادی و سیاسی جامعه در پیش گرفته بودند. به تعبیر 

ها فرصت و توان کافی برای دگرگونیِ اقتصادی و دیگر، سرکوب زنان و مطالبات آن

فراهم آورد. حذف زنان و ی رژیم جدید را سیاسی مورد نظر برای ایجاد یک طبقه

ی بزرگی بود که درواقع ها به معنای خالصی از تخصیص بودجهمطالبات آن

های راهبردی زنان باعث بدتر رو سیاستبایست به رفاه جامعه اختصاص یابد. ازاینمی

 ها نیز شد.شدن وضعیت معیشتی نه فقط زنان بلکه خانواده

ی خصوصی و عمومی بود اما، به هها مدعی حفظ تفاوت میان حوزاین سیاست

ی تولید ی بازتولید اجتماعی و حوزهنحوی متناقض، به محو تمایز میان حوزه

ی ی تولید اقتصادی به حوزهاقتصادی و سرریزشدن مناسبات پولی و کاالیی از حوزه

ویژه گرایی در جامعه بهبازتولید اجتماعی کمک کرد. یکی از دالیل آن، رواج مصرف
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پروری رشد و نمو یافته ان اعضای طبقات مسلط پیشین بود که از رهگذر حامیدر می

 بودند.

ی ، بخش اعظم پروژه1392تا زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 

طلبانِ حی رژیم جدید به اتمام رسیده بود. اما اعتدالیون و اصالساختن طبقه

بازگشته « مسیر اصلی»دوباره به « بقطار انقال»طور وانمود کردند که متحدشان، این

ی رژیم، هرگز از کاری سیاسی و اقتصادی برای ساختن طبقهحال، دستاست. بااین

دستور کار خارج نشد. حال نوبت آن بود که همان برنامه این بار در خدمت ساختن 

قرار گیرد؛ گیرم نه در ابعاد پیشین. همچنین در این « نخبگان»ی جدیدی از طبقه

های تنها سازوکارهای حاکمیتی کنار گذاشته نشد، بلکه بر میزان بودجهره نهدو

ویژه زنان باز های ایدئولوژیک، کنترل، و سرکوب جامعه بهیافته به سازوبرگاختصاص

 [3هم افزوده شد.]

های دستوری تا حدی کاسته که در دولت یازدهم از شدت و حدت سیاستبااین

تنها متوقف نشد، بلکه شدت زدایی از زنان نه، روند اشتغالکه گذشتشد، اما همچنان

ی اقشار بود که باز گرفت. یکی از دالیل این وضعیت، بدترشدن وضعیت معیشتی همه

 انداخت.هم اشتغال زنان را از اولویت می

گرایی با شدت و حدت های یازدهم و دوازدهم مصرفبه همین منوال، در دولت

ترین ی پس از جنگ تا به امروز، مصرف به مهمدرواقع طی دوره تری ادامه یافت.بیش

شاخص تمایز و تفاخر طبقاتی بدل شده است. این بدان معنا است که هر کس 

 اجتماعی مراتبسلسله در – کند نابود تربیش را زیستمحیط و –تر مصرف کند بیش

ت. بسیاری از افراد از رهگذر ار اسبرخورد تریبیش احترام از و یابدمی باالتری جایگاه

ترشود، کنند. اما هر قدر جامعه مصرفیمصرف، برای خود تفاخر و تمایز ایجاد می

شوند. بنابراین تر میتر شده و عشق و فضیلت کاالییرنگبازتولید اجتماعی کم
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ها، در زوال بازتولید اجتماعی دارای رغم اختالف در رویههای نهم و یازدهم، بهدولت

 اند.وحدت رویه بوده

که تر است. زیرا درحالیمراتب بیشی این روند برای طبقات فرودست بهمخاطره

-بند میدر بسیاری از طبقات باال پول باعث حفظ مناسبات خانوادگی به صورت نیم

دوستانه پولی به تضعیف خانواده و پیوندهای عاطفی و نوعشود، در طبقات پایین، بی

لذا در ایران طبقات پایین بیش از طبقات باال با بحران فروپاشی خانواده انجامد. می

تنها در تولید اقتصادی جایی ندارند، بلکه از بازتولید اجتماعی هم ها نهاند. آنمواجه

سهم ناچیزی دارند. به همین منوال، معترضان خیابانی دی ماه امسال، تنها متشکل از 

ستند؛ بلکه بسیاری از آنها قربانیان زوال بازتولید شدگان مناسبات اقتصادی نیله

 اجتماعی هم هستند.

ایران تنها کشوری نیست که با چنین شرایطی مواجه است. در سایر مناطق 

طور های متنوع حیات بهی مناسبات بازاری باعث شده تا حوزهجهان نیز سیطره

هایی برای مقابله با حلراهحال در مواردی فزاینده تسلیم مناسبات پولی شوند. بااین

این وضع ارائه شده است. برای مثال در اسکاندیناوی دولت در تالش است از رهگذر 

( که به جای مصرف بر مراقبت social investment« )گذاری اجتماعیسرمایه»

هایی را برای ها راههای جدید را با مفهوم مراقبت آشتی داده و به آنتأکید دارد، نسل

د توازن میان شغل با پیوندهای عاطفی، مناسبات اجتماعی، حفظ طبیعت و ایجا

ی اروپا مشی اتحادیهگذاری اجتماعی اکنون به خطمحیط زیست بیاموزد. سرمایه

 ی نیروهای بازار و زوال بازتولید اجتماعی تبدیل شده است.برای مقابله با سیطره

رزند به پدران، کمک به مادران های پس از تولد فدر همین راستا اِعطای مرخصی

ی بدنی و مندان و معلوالن از رهگذر تقویت بنیهو تسهیل امر مراقبت از بیماران، سال

فکری مراقبان، از راهکارهای مؤثر برای مقابله با زوال بازتولید اجتماعی است. طبعًا 

ران آموزش و پرورش در این زمینه نقشی کلیدی بر عهده دارد. اما آموزش در ای
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تواند افراد را برای مقابله با مسائل و معضالت امروزی عمدتًا ایدئولوژیک است و نمی

تجهیز کند. به همین منوال نهادهایی همچون صدا و سیما و شهرداری که متولی 

ی سیستماتیک آموزی، عمدتًا به اشاعهتآموزش عمومی هستند، به جای مهار

 اند.خرافات مشغول

ی کالن نیز به جای مقابله با مخاطرات اجتماعی به کمک آن هاگذاریسیاست

روند، شغل خود اند. برای مثال، تعداد زیادی از زنانی که به مرخصی زایمان میشتافته

دهند. همچنین بر شان ضروری است، از دست میرا که برای معیشت و بقای خانواده

مندان خانگی، مراقبت از سالاساس ذهنیت غالب در جامعه، مراقبت از فرزندان، کار 

ها را دون شأن خود و جز آنها عمدتًا کار زنان است و بسیاری از مردان انجام آن

هایی که پولی در آنها نیست، دانند. به نظر بسیاری از افراد اشتغال به فعالیتمی

ود زایند، اما محکوم نیستند که تمام وقت خفایده است. طبعاً این ایده که زنان میبی

را با کودک بگذرانند و مردان هم باید در کار مراقبت از فرزند سهیم باشند، چندان 

ایِ جاافتاده مقبول نیست. متولیان اصلی آموزش در ایران برای زدودن باورهای کلیشه

اند. لذا جای شگفتی ندارد که ها مشغولکنند. برعکس، مرتباً به ترویج آنتالش نمی

ه در مجلس بحث اعطای مرخصی به مردان پس از چند وقت پیش، زمانی ک

دنیاآمدن فرزندشان مطرح شد، موضوع به دلیل تمسخر رئیس مجلس و نمایندگان به

 درنگ از دستور کار خارج شد.بی

 سخن آخر

ی اخیر تالش برای استقرار نظم سیاسی جدید، دگرگونی عمیقی را در در دهه

جانبه، ست. در خالل این جراحیِ همهمناسبات اقتصادی و جنسیتی ایجاد کرده ا

آمیزتر از گذشته شد، بلکه های اجتماعی تبعیضتنها روندها برای زنان و سایر گروهنه

هایی ی ایران بتواند بحرانجد به خطر افتاد. حتی اگر جامعهبازتولید اجتماعی نیز به
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جتماعی آن ی دوام حیات امحیطی را از سر بگذراند، مسألههمچون بحران زیست

 اکنون با پرسش جدی مواجه است.

های سیاسی خطر زوال یک از احزاب و جناحرسد در شرایط فعلی هیچبه نظر می

های دستوری از باال نیز اند. به همین منوال، سیاستبازتولید اجتماعی را جدی نگرفته

که به عوض حل مشکل، بر وخامت اوضاع افزوده است. برای مثال، درحالی

های تبلیغاتی از یک سو در ستایش از خانواده و ازدواج داد سخن سر گاهدست

های رانی، پیامدهند، همزمان، تبلیغ تعدد زوجات و تشویق مردان به هوسمی

شدن اخالق، و ترویج ارزشکند که ماحصل آن بیمتضادی را به جامعه القا می

ن وضع معیشتی طبقات خیانت، دروغ و دورویی است. همچنین به موازات بدترشد

که بلندگوهای شوند. در نتیجه، درحالیتر میغیررژیم، روندهای حاکمیتی هم فربه

دوستی، دستگیری از تبلیغاتی به نحوی تصنعی در ستایش از اخالق، کمک به نوع

طور دهند، مناسبات اجتماعی بهمندان و جز آنها داد سخن میفقرا، رسیدگی به سال

 شود.تر مییفزاینده کاالی

کوشند به هر نحوی مانع از نابودی اند که میدر چنین وضعیتی تنها خود زنان

ها با پوششی که بازتولید اجتماعی شوند. حرکت دختران خیابان انقالب و چالش آن

ترین این ابتکارات کردن تن زن است، یکی از مهمکردن و کاالییهدف آن جنسی

خیزند و ریشه در دی ماه هر دو از بستری واحد برمیاست. این ابتکار و اعتراضات 

ی تولید که بسیاری از مردان با بازماندن از چرخههای واحد دارند. اما درحالیتبعیض

اند، بسیاری از زنان درست به دلیل اقتصادی از بازتولید اجتماعی نیز بیرون رانده شده

های مرتبط با عشق سایر فعالیت قرارداشتن در بازتولید اجتماعی یعنی زادن فرزند و

 اند.و تبعیض دست به گریبان و فضیلت، با محرومیت

مثابه یک آمیزِ دختران خیابان انقالب، شجاعت بهغایت مسالمتدر حرکت به

پیرایه و ناب، تِن غیرجنسیِ زنانه را در تقابل با قلمرو عمومیِ مردانه، فضیلت مدنِی بی
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رده از مناسبات خشک و کاالییِ تولید اقتصادی قرار کمملو از ریاکاری و آماس

ی مناسبات قدرتی را به کردن زنان بلکه کلیهنشینتنها خانهدهد. با این کار نهمی

هایی سازند. ابتکار زنان جوان برای مقابله با تبعیضگیرد که آن رویه را میچالش می

های سته شاید آخرین فرصتکه کمر به نابودی زنان و حیات اجتماعی در کلیت آن ب

شود و زمان برایش به تنگ هایش کم میی انتخابای باشد که هر روز از دامنهجامعه

 آید.می
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 چکیده

کنیم. با تعریف های مالیاتی بر نابرابری را بررسی میآمد رفرمدر این مقاله پی

بندی متداول یمکنیم. در حالی که تقسنابرابری و ابعاد مختلف آن آغاز می

کنیم که این ولی در مقاله بحث می ،ها بسیار رایج استدرصدی99ها و درصدییک

تأملی ی قابلها هم مسألهدرصدی99ت و نابرابری در میان یچیده اسمقوله بسیار پ

ها گرفتار رکود بوده است. از سوی است. درآمد واقعی طبقات متوسط هم در این سال

نرخ رشد هم در اغلب اقتصادهای جهان بسیار  ،گذاریدیگر به خاطر کمبود سرمایه

ن خواهیم گفت. در طور مشخص از دو دسته رفرم سخناچیز است. در این مقاله به

های غیرمستقیم، معتقدیم که توازن بین ی اول به دلیل قهقرایی بودن مالیاتوهله

های غیرمستقیم که قهقرایی است های مستقیم که تصاعدی است و مالیاتمالیات

ای باشد که کارآیی نظام های دیگر باید به گونهباید به نفع فقرا تصحیح شود. رفرم

ها هم اندازه و هم ترکیب بخشد. برای افزایش تأثیر این سیاست مالیاتی را بهبود

 مداخالت رفاهی دولت باید تغییر کند و افزایش یابد.
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 . مقدمه1

جاگیر شده است. اگر از نظری ی نابرابری اقتصادی همهوگو دربارهبحث و گفت

ند ولی کناش شکایت میبکنم، همگان درباره« استفادهسوء»منسوب به مارک تواین 

داند برای کاهش آن چه باید کرد. با چند استثنا نابرابری در چهار ظاهراً کسی نمی

ی گذشته در همه جا افزایش یافته است. در عین حال، اگرچه در صد سال دهه

ایم، ولی هایی داشتههای نژادی، جنسیتی، موفقیتگذشته در مقابله با نابرابری

های ی کاهش نابرابریهای ما در عرصهتهم درست است که پیشرفدرضمن این

های اخیر ی گذشته متوقف و حتی معکوس شده است. در سالاقتصادی در چهار دهه

های برون تر شده ولی درضمن برای یافتن راهی نابرابری بیشاگرچه دانش ما درباره

د های که بایتری صورت گرفته است. حوزههای کمرفت از این مخمصه کنونی پژوهش

ی نابرابری بگیرد از جمله این است که ما درباره تر قراربه جد مورد توجه بیش

تری مراتب کمآمدها دانش بهی نابرابری پیمقایسه با دانش ما درباره ها درفرصت

 داریم.

ی گذشته در مستندسازی های انجام گرفته در چهار دههاز سوی دیگر پژوهش

تری داشته است دالیل نابرابری اجتماعی توفیق بیشها و تا حدودی ها و روندشیوه

 هایی برای کاستن از این روند رو به افزایش.تا در مورد یافتن راه

های مربوط به فقر گم آخرین نکته این که مشکل نابرابری عمدتاً در پژوهش

« فقرا چرا فقیرند»کوشند به این پرسش پاسخ دهند که شود و محققان اغلب میمی

چرا »تر این است که درحالی که پرسش اساسی« آمد فقر کدام استپی»و 

« آمدهای نظام آموزشی و بهداشتی و حتی قدرت سیاسی ما این همه نابرابر استپی

 «.آمدهای نابرابری برای جامعه کدام است؟پی»و یا 

ی نابرابری و افزایش آن هیچ چیز از همین ابتدا باید تأکید کنیم که درباره

ی اقتصادی، وجود ندارد. باید برای شناخت و تشریح سازوکارهای پیچیده« یطبیع»
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های زندگی و رفاه افراد و جوامع را شکل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که فرصت

کنیم که اگرچه تری گذاشت. ما در این مقاله بحث میدهد وقت و انرژی بیشمی

به دالیلی که خواهیم گفت رفرم های مالیاتی برای کاهش نابرابری مفیدند ولی رفرم

رشد این نابرابری هراسناک معکوس شود. تکیه بر ساختاری ضروری است تا روند روبه

ها کافی آمدها برای درک فرایندهای مولد این نابرابریشواهدی براساس نابرابری پی

 آمدها بایدنیست. ما حتی براین باوریم که یک سیاست مؤثر برای کاهش نابرابری پی

 ها هم باشد:ی نابرابری فرصتشامل بررسی سازوکارهای تولیدکننده

 ی انسانی،ی مالی و سرمایههای اقتصادی ـ اجتماعی، مشخصاً سرمایهعرصه 

 های جسمی و روانی باشد،های بهداشت، که شامل مقولهحوزه 

 طور عمده دسترسی داشتن به قدرت سیاسی و ظهور های سیاسی، بهعرصه

 ی سیاسی، وهادر عرصه

 ی اجتماعی ـ فرهنگی، ازجمله هویت، آزادی فرهنگی، و حقوق بشر.حوزه 

 گوید:( از هفت بُعد نابرابری سخن می22، 2016گزارش علوم اجتماعی جهانی )

 ها، ثروت و : که تفاوت بین سطح درآمدها، دارایینابرابری اقتصادی

 کند.گیری میازهسرمایه و سطح زندگی از جمله نابرابری اشتغال را اند

 های مختلف : بر تفاوت در موقعیت اجتماعی گروهنابرابری اجتماعی

ها، و برمبنای سن. این نوع جمعیتی تأکید دارد، یعنی طبقات، کاست

توازن منظم که در کارکرد نهادهای اجتماعی مثل آموزش، نابرابری بر عدم

 کند.بهداشت، قضاوت، و حمایت اجتماعی تبلور دارد تمرکز می

 ها براساس هویت تأکید دارد، : بر تفاوت ناشی از موقعیتنابرابری فرهنگی

یعنی تبعیض براساس جنسیت، موقعیت نژادی، مذهب، معلولیت، یا دیگر 

 آمیز.های تبعیضبندیدسته
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 های مختلف افراد برای تأثیرگذاری در ، یعنی ظرفیتنابرابری سیاسی

های نابرابر برای ه همین نحو فرصتهای سیاسی، و بگیریفرایند تصمیم

 مشارکت در فرایند سیاست.

 بر درجات مختلف حمایت از محیط نابرابری بهداشت محیط زیست :

زیست تأکید دارد، دسترسی به منابع طبیعی، و همین طور زیان دیدن از 

 ها، و ریسک بالیای طبیعی.آلودگی

 براساس مکان را بررسی های اقتصادی نابرابری در فعالیت :نابرابری مکانی

کند، برای نمونه، مرکز و حاشیه، بخش شهری و بخش روستایی، و بین می

 مناطق مختلف در یک سرزمین.

 عوامل مؤثر بردسترسی داشتن یا نداشتن به  :نابرابری درعرصه دانش

 کند.منابع و نوع دانش را بررسی می

ی است و از نابرابری در این مقاله، تمرکز اصلی ما بر روی نابرابری اقتصاد

پردازیم به بررسی نقشی که نظام مالیاتی و کنیم و سپس میدرآمدی آغاز می

 های رفاهی در کاهش آن دارد.پرداخت

 دهیم.این مقاله را در هفت بخش ارایه می

ی پس از این مقدمه بخش دوم گزارش مختصری از تکامل نابرابری در چهار دهه

های مالیاتی بر نابرابری تمرکز سوم به بررسی رفرمدهد. بخش گذشته به دست می

کشور در حال توسعه و  24کند. در بخش چهارم با استفاده از یک نمونه شامل می

های مالیاتی را بر نابرابری بررسی خواهیم کرد. در بخش آمدهای سیاستنوظهور پی

آمدهای نظام ییافته را مدنظر قرار داده و پکشور توسعه 17ای شامل پنجم نمونه

مالیاتی و رفاهی را بررسی خواهیم کرد. بخش ششم شامل پیشنهادهایی برای بهبود 

 شود.این وضعیت است و مقاله با فهرست منابع مورد استفاده تمام می
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 اند؟چه نوشته گرانی. د2

های جدی همزیستی نابرابری مستمر در کنار غنای روزافزون یکی از تناقض

شود به چالش ای را که اقتصاد جهانی مدیریت مین تناقض شیوهی ماست. ایزمانه

گرفته است. واقعیت دارد که با کاهش چشمگیر فقر در چین و هندوستان، سطح 

کشوری از جمله در چین نابرابری جهانی کاهش یافته است ولی نابرابری درون

ی هه( در چهار د2017( و هندوستان )چنسل و پیکتی 2017)پیکتی و دیگران 

روند رشد  2008تر شده و حتی از زمان بحران بزرگ مالی شدت بیشگذشته به

سر ابعاد گوناگونی دارد. نابرابری شدت گرفته است. از سوی دیگر این نابرابریِ سخت

عالوه بر نابرابری در آمد و وثروت، نابرابری بهداشت و آموزش را داریم، دسترسی به 

خصوص نابرابری جنسیتی شود و بهنابرابری تقسیم میشدت با امکانات رفاهی هم به

و نژادی هم هست. عادت بر این بود ادعا کنند که نابرابری برای تضمین رشد 

فقط ( نشان داد که نهOECD ،2015تر )های تازهاقتصادی الزم است ولی پژوهش

دار هم اندازد بلکه به رشد پاینابرابری عمیق همبستگی اجتماعی را به مخاطره می

( که روند رشد نابرابری در کشورهای 2015زند. کیلی )طور جدی صدمه میبه

OECD  را بررسی کرده به عوامل متعددی اشاره کرده است. دو عاملی که در

اش نقش مهمی دارند یکی تغییرات تکنولوژیک و دیگری هم تغییر در بررسی

وقت عامل دیگری است یمههای پرداخت و نظام مالیاتی است. رشد اشتغال نهنجار

ی این تغییر در الگوهای اجتماعی است. عامل نهایی در بررسی کیلی دهندهکه نشان

درصد  10، 1980ی کند که در دههانتقال درآمد از کار به سرمایه است. او اضافه می

درصد فقیرترین  10برابر درآمد  7ترین بخش جمعیت در این کشورها درآمدی غنی

برابر رسیده است. وضعیت  10به  2015ولی این نسبت در  ،را داشتندبخش جمعیت 

 %50ترین بخش جمعیت درصد غنی 10مراتب بدتر است. در پیوند با توزیع ثروت به

درصد  18ترین بخش جمعیت هم ثروت را در کنترل داشتند و سهم یک درصد غنی
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درصد  3وت تنها درصد پایینی جمعیت در ثر 40ست که سهم ا بود و این درحالی

کند این است که ی مهمی که کیلی به آن اشاره می(. نکته3است )کیلی، همان، ص 

، بیش از 2005تا  1985افزایش نابرابری در طول » OECDکشور از اعضای  19در 

البته پژوهشگران «. کاسته است 2010-1990درصد از رشد اقتصادی در طول  4.7

OECD (2014 برآورد باالت2، ص )ها بین رشد دهند و از نظر آنری به دست می

اعتمادی ی اقتصادی منفی و از نظر آماری قابلنابرابری و کاهش رشد اقتصادی رابطه

طور متوسط سال گذشته رشد نابرابری میزان رشد را به 25وجود دارد و در طول 

ده تر کردرصد کم 8.5کند و برای کل این دوره هم تر میدرصد کم 0.35سالی 

 «.است

دهد نگران کننده است. در اما در واکنش به این تحوالت آن چه که رخ می

بود. « غیراستاندارد»مشاغل  OECDسوم کل اشتغال در کشورهای تقریباً یک 2013

اند و اغلب هم وقتمنظورم از کارهای غیر استاندارد این است که موقتی و پاره

درصد 40ی وخامت بد نیست اشاره کنم که خوداشتغالی است. برای نشان دادن درجه

طور درصد کسانی که به50حدود  های شاغل، مشاغل غیراستاندارد دارند و دراز جوان

 (.4اند )همان، ص سالهتر از سیاند از نظر سنی کمموقت شاغل

ی رابطه بین توزیع درآمد و رشد تا این اواخر دیدگاه مورد قبول همگانی درباره

(. این دیدگاه مدعی بود که همراه با 2008کوزنتس بود )بنگرید به بارو  یگزارهپیش

تر یابد ولی با رشد بیشرشد اقتصادی در مراحل اولیه میزان نابرابری افزایش می

تر این دیدگاه در یابد. تکامل بیشاقتصادی میزان نابرابری درآمدی هم کاهش می

ها را به باال حرکت ی قایقرشد همه امواج در حال»ی اواسط قرن بیستم به نظریه

در آمد که به این معناست که رشد اقتصادی با خود ثروت و سطح زندگی « دهدمی

به نظر  1960و  1950های باالتر را برای همگان به ارمغان خواهد آورد. در دهه

شود. بر اساس این نگرش، شواهدی هم وجود داشت که در واقع دارد این چنین می
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میالدی قرن گذشته  60و  50های منابع ناشی از رشد بازدهی کار در طول دههتوزیع 

گیری شد که با طور نتیجهآمد عملکرد بازار آزاد ارزیابی شد و از آن ایناغلب پی

 را تکرار کرد. جتوان همان نتایی رشد اقتصادی میتأکید صرف بر رو

عکس معتقدیم کنیم و بهگیری را مردود اعالم میما این دیدگاه و این نتیجه

ی عملکرد میالدی قرن گذشته نه نتیجه 60و  50های های رفاهی دههمندیبهره

ها ی عملکرد بازار درکنار نهادهای متعددی بود که در آن سالبازار آزاد بلکه نتیجه

های کارگری تأکید داریم(. تر اتحادیهمراتب برجستهوجود داشت )از جمله برنقش به

س ادبیات اقتصادی که برنقش نهادها تأکید دارند، بحث ما این است که نهادها بر اسا

های تولید کل ارزش که بر توزیع ارزش تنها درهای اجتماعی ناشی از آن نهو هنجار

ورزیم که عواملی چون تولیدشده اثرگذار بودند. به عبارت دیگر بر این نکته تأکید می

ی ای که در چهار دههن، در چارچوب نهادی تازهکردتغییرات تکنولوژیک و جهانی

اند. در تفسیر ما از این اند بر درآمدها و توزیع آن اثر گذاشتهگذشته ایجاد شده

کردن با فعالیت و کوشش برای برچیدن آمد تغییرات تکنولوژیک و جهانیتحوالت، پی

ال قدرتی که نهادهای قدیمی که وجود داشت تشدید شده است. به عبارت دیگر انتق

به این سو اتفاق افتاده در واقع عامل اصلی گسترش  1980و  1970های از دهه

نابرابری کنونی است و به همین دلیل معتقدیم بدون احیای آن نهادها با هیچ 

توان به همان شرایطی که وجود داشت و مزدها در کنار رشد بازدهی ترفندی نمی

ی دولت و بدون رفع شماری از الت گستردهیافت، بازگشت. بدون مداخافزایش می

سال گذشته اتفاق افتاد ـ از جمله بازار منعطف برای کار  40های مخربی که در رفرم

 ی کارگری زدایی از محیط کار ـ آن نتایج هم به دست نخواهد آمد.و اتحادیه

ی امواج فرضیه»های اندکی اخیرتر، در مباحثی که وجود داشت در دهه

هایی که تر متحول و ادعا شد که سیاستبه صورت دیدگاهی کامالً مشخص« هباالروند

شود. به عبارت دیگر، منابع به نفع اغنیا باشد، در عمل به نفع همگان تمام می
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برداری قرار گیرد به صورتی مورد بهرهکنترل ثروتمندان قرار می تری که دربیش

ناپذیری به سوی بقیه در جامعه ـ یعنی طور اجتنابگیرد که منافع ناشی از آن بهمی

خواهد کرد. حتی اکنون ده سال پس از بحران بزرگ « فروبارش»طبقات فرودست ـ 

تر از مالیات بر ثروتمندان دفاع از کاستن بیش کل مباحثی که در 2008مالی 

( با استفاده از 1، ص 2017گزاره استوار است. الواز دا سیلوا )شود بر این پیشمی

مدعی « فروبارشی»ی ی غیرمستقیم به همین نظریههای آماری برزیل و با تکیههداد

شود در نتیجه تعقیب تر درآمدی منجر میتر به نابرابری کمرشد بیش»شد که 

چنین توزیع درآمد تر و همهای تشویق رشد درعمل باید به صورت رشد بیشسیاست

روز ( که بررسی قدیمی خودش را به8، ص 2008به همین نحو، بارو ) «. بهتر در آید

دهند که منحنی کوزنتز المللی نشان میهای آماری بینداده»گوید کرده است می

یابد و بعد با رشد ی واضح عملی است. نابرابری درآمدی اول افزایش مییک پدیده

 «.شودتر میدرآمد سرانه، نابرابری کم

« فروبارش»ی نگرش ر دهه سلطهدهیم که پس از چهاگوییم و نشان میما می

trickle down  آن چه داریم فراخیزشtrickle up  است و باید برای تغییر این روند

( تغییرات در درآمد 25-21، صص 2011هاکر و پیرسون ) ریزی کرد.خطرناک برنامه

امریکا را بررسی کرده نشان دادند که متوسط درآمد خانوار در طول  خانوارها در

به چه صورت تغییر کرده است. متوسط درآمد خانوار در طول این  2006 تا 1979

 2006دالر در  71900به  1979دالر در  47900تر شده و از بیش %50مدت حدود 

 20گونه توزیع شده است. متوسط درآمد رسید. ولی بنگریم که این میزان رشد چه

 27رسید یعنی در طول دالر  16500دالر به  14900درصد فقیرترین خانوارها از 

تر درصد بیش 18طول این مدت  بعدی هم در %20رشد داشت.  %10سال تنها 

 337100ترین بخش جمعیت در این فاصله از غنی %1ولی درآمد  ،درآمد داشتند

داشت. این  %260میلیون دالر افزایش یافت یعنی نرخ رشدی معادل  1.2دالر به 
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ی نرخ ی خانوارها به اندازهاگر درآمد همه اند کهپژوهشگران حتی بررسی کرده

 %90»شدیم و نتیجه گرفتند که رو میکرد با چه وضعیتی روبهمتوسط رشد، رشد می

ص  ،)همان« تر بودشان از میزان متوسط بسیار کمپایینی خانوارها نرخ رشد درآمدی

 %1فقیرترین بخش جمعیت و  %20 (. شکاف درآمدی بین متوسط درآمد25

برابر شد و  4دالر بود حدوداً  322200معادل  1979ترین بخش جمعیت که در غنی

رسید. دیگر محققانی که روند تغییرات درآمدی در  2006دالر در  1183500به 

، 2014اند به نتایج مشابهی دست یافتند. پاپادومیترو و دیگران )امریکا را بررسی کرده

 2012تا  1980ی ر شدند که در فاصله( ضمن تأیید این روند فراخیزشی متذک5ص 

تر شد و اگر تریلیون دالر بیش 2ترین بخش جمعیت حدودًا غنی %1درآمد واقعی 

شود. به عوض تریلیون دالر می 5محاسبه کنیم میزانش  2012برمبنای دالر در 

ی بعد از جنگ جهانی دوم روند افزایشی جمعیت که در سه دهه %90درآمد متوسط 

درصد در  90از آن این روند متوقف شد. در واقع میزان واقعی درآمد این پس »داشت 

(. چرنیوا 5)همان ص « تر شده استسال قبل تر کم 40از میزانش در  2012

که اقتصاد  2012تا  2009طول  ( ضمن تأیید فراخیزش افزود در1، ص2014)

رآمدی نصیب درصد از رشد د 116آمد، امریکا از یک بحران خیلی جدی بیرون می

درصد  21ترین شد و سهم یک درصد غنی %95ترین بخش جمعیت شد، غنی 10%

ها بقیه در این سال %90درصد بقیه شد در حالی که متوسط درآمد 9هم نصیب 

( یادآور شدند که نابرابری 2، ص 2012جیکبسون و اوچینو )«. کاهش یافته است

کاهش بود ولی بعد این روند در حال  1970ی های اواخر دههدرآمدی تا سال

درصد فقیرترین بخش جمعیت  20متوسط درآمد  1980و  1967معکوس شد. بین 

ها ترین بخش جمعیت در این سالدرصد غنی 20رشد داشت، نرخ رشد  %1.34سالی 

وضع تغییر کرد.  1980بود. پس از  %0.67ترین بخش جمعیت هم غنی %5و  1.09%

رسید درحالی که  %0.05فقیرترین بخش جمعیت به  %20ی درآمد نرخ رشد ساالنه
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ترین غنی %5و برای  %1.24ترین بخش جمعیت هم غنی % 20نرخ رشد درآمدی 

تری را در نظر بگیریم نادرستی ی درازمدتشد. اگر دوره %1.67بخش جمعیت هم 

. در تر خواهد شدام روشنتر به آن اشاره کردهدیدگاه کوزنتز و ادعای بارو که پیش

ترین غنی %10شود که سهم کنیم و روشن مینمودار یک این وضعیت را مشاهده می

 افزایش یافته است. %20حدود  2015تا  1970ی بین بخش جمعیت در فاصله

 
 2017منبع آمار: گوردون 

درصد  10کسی که در میان  1978ایم. در در انگلیس هم شاهد همین روند بوده

رار داشت درآمدش سه برابر درآمد کسی بود که در ترین بخش جمعیت قغنی

به پنج برابر  2010درصد جمعیت قرار داشت ولی این نسبت در  10فقیرترین 

تر بود درصد متوسط درآمد کم60میلیون نفر از  7.1درآمد  1978افزایش یافت. در 

 %90میلیون نفر افزایش یافت یعنی بیش از  13.5به  2010-2009ولی این رقم در 
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دانیم آور باشد چون می(. این تغییر نباید تعجب9-8، صص 2010رشد کرد )میرلیس 

ی کسانی که در میان پنج درصد فقیرترین بخش جمعیت بودند درآمدشان در فاصله

ترین بخش جمعیت در غنی %5رشد داشت در حالی درآمد  %30تنها  2010تا 1979

های دیگر (. از پژوهش9جا، ص )همانافزایش یافته است  %100همین دوران بیش از 

شود. به توزیع برابرتر درآمدها منجر نمی ،خبر داریم که تمرکز بر استراتژی فقط رشد

کند متذکر شد که در سه ی چین پژوهش می( که درباره84، ص 2016لی شی )

های رشد در جهان بود ولی ی گذشته رشد اقتصادی چین یکی از باالترین نرخدهه

های رشد نابرابری ی چین یکی از باالترین نرخن حال در طول همین دورهدر عی

طور اقتصاد چین به 2014و  1985درآمد و ثروت را هم تجربه کرده است. بین 

 0.38درصد رشد داشت ولی ضریب جینی هم درطول این مدت از  10متوسط سالی 

ی وضعیت در اتحادیه ی( که درباره2، ص 2012افزایش یافت. فردریکسون ) 0.47به 

شدت افزایش یافته و سهم ده کند نتیجه گرفت که میزان نابرابری بهاروپا پژوهش می

ی بین شدت باال رفته است. برای دورهترین بخش جمعیت از درآمد بهدرصد غنی

درصد فقیرترین  10متوسط رشد درآمد ساالنه برای  2008تا  1980ی اواسط دهه

ترین بخش جمعیت در غنی %10د بود در حالی که درآمد درص 0.87بخش جمعیت 

، 2017برابر. الواردو و دیگران ) 2.5د، یعنی بیش از ش تربیش 2.23این دوره سالی % 

اند که سهم ی نابرابری در خاورمیانه را بررسی کرده و نتیجه گرفته( مقوله20ص 

 %61تر است، یعنی شی جهان بیترین بخش جمعیت در این منطقه از بقیهغنی 10%

شود در حالی که این رقم برای اروپای غربی، درصد می 10از درآمدها نصیب این 

ترین بخش جمعیت در خاورمیانه درصد غنیاست. سهم یک %47و برای امریکا  36%

و در  %12در اروپای غربی  %20است در حالی که رقم مشابه در امریکا  %27هم 

است  %21و در هندوستان هم  %14و در چین  %18نوبی افریقای ج و در %28برزیل 

 (.22)همان، ص 
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با توجه به این تحوالت باید به این نکته هم توجه داشت که اقتصاد جهانی در 

پردازی عمومی شماری است که برای سیاستجهات دیگر هم دستخوش تحوالت بی

رو هستیم بلکه دار روبهامهتنها ما با تحوالت تکنولوژیک ادآمدهای فراوانی دارد. نهپی

داری روند نزولی پیدا کرده اغلب اقتصادهای سرمایه خبرداریم که رشد بازدهی هم در

است. عالوه بر نابرابری روزافزون این تحوالت هم نیازهای زیادی دارند که باید مورد 

بر توانند های رفاهی میپردازان قرار بگیرد. اگرچه مالیات و پرداختتوجه سیاست

پردازی عمومی بلکه دیگر اجزای سیاست ،گسترش نابرابری تأثیرات مثبت بگذارند

هم منجر  گیرعالوه بر کمک به رشد به رشد همه ای تدوین شوند کهباید به شیوه

آمد گونه که در بخش بعدی بحث خواهیم کرد پیشوند. با این وصف، همان

ندارد و همین چندگونگی موجب  فردی وجودهای مالیاتی و رفاهی منحصربهسیاست

های ی موارد درست است این که سیاستچه در همهشود. آنترشدن وضع میپیچیده

آمد توان پیهای رفاهی موجب کاهش نابرابری خواهد شد. البته میمالیاتی و پرداخت

. ها را با افزودن بر میزان مداخله و یا با هدفمندکردن بهتر آن افزایش داداین سیاست

ها در این راستا گیری کلی سیاستدهد که جهتبا این همه شواهد موجود نشان می

آمدهای تر کردن پیعنوان مثال چندین پژوهش نشان دادند که برای بیشنیست. به

، جولیما و 2008ی دولت افزایش یابد )پراسد، کاهش نابرابری باید میزان مداخله

ب، باننته  2014المللی پول ، صندوق بین2014، کبره را و دیگران 2017دیگران، 

پذیرد باید منابع ( درحالی که می23ب، ص  2017المللی پول )(. صندوق بین2013

اطمینانی زیادی در عین حال بر این باور است که با توجه به بی ،تری صرف شودبیش

ا، هنسبت باالی بدهی دولتچنین سطح بهکه در اقتصاد جهانی وجود دارد و هم

ی دشواری دارد که در شرایطی که با محدودیت های مالی عمومی وظیفهسیاست»

 (ix)همان ص « تری داشته باشد.روست باید دست آوردهای بیشتری روبهبیش
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تر است. در تر از یافتن این منابع بیشتر سادهولی گفتن نیاز به منابع بیش

یافته هم و در کشورهای توسعهکشورهای در حال توسعه و نوظهور این عملی نیست 

دهد. در کشورهای باور ایمانی به سیاست ریاضت اقتصادی امکان چنین کاری را نمی

عالوه ی مالیاتی ضعیف است. بهی سطح پایین درآمدها پایهدر حال توسعه، در نتیجه

های مالیاتی هم دارند. در کنار آن این کشورها مشکل جدی فرار مالیاتی و بهشت

عالوه دراغلب آوری مالیات هم عدم کارآیی جدی نهادی وجود دارد بهه در جمعالبت

پردازد کمی زیادی بزرگ این کشورها هم بخش غیررسمی که معموالً مالیات نمی

ی اروپا باور ایمانی به سیاست یافته، برای نمونه در اتحادیهاست. در کشورهای توسعه

اخالت در آورده است. برای مثال در کاستن این مد از ریاضت اقتصادی هم سر

های اجتماعی میزان هزینه OECDکشور از اعضای  14در  2016تا  2010ی فاصله

امریکا میزانش بدون تغییر ماند  به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در

ترین کاهش بودیم در حالی که در فنالند میزان افزایش از ایرلند شاهد بزرگ ولی در

 [1تر بود.]دیگران بیش

پذیر ها با تغییر ترکیب مالیاتی امکانبا این همه هدفمندکردن بهتر این برنامه

است. به سخن دیگر مالیات مستقیم تصاعدی و کاستن از مالیات غیرمستقیم یا با 

ای که شامل کاالها و خدماتی بشود که هدفمندکردن مالیات غیرمستقیم به شیوه

شود. با این همه نگاهی به روند تغییرات ترکیب وتمندان مصرف میعمدتًا از سوی ثر

[ از سوی 2«]تسخیر سیاست»دهد که ی گذشته نشان میمالیاتی در دو دهه

ثروتمندان و ابرثروتمندان باعث شد تا ترکیب مالیاتی به نفع ثروتمندان تغییر کند و 

ها کاهش یافته است. این عنوان مثال تصاعدی بودن مالیات مستقیم در اغلب کشوربه

های پرداختی دولتی که به ی کشورها درست است که بخشندگی برنامههم در همه

ی های مالی دولت در همهدهد در حالی که سیاستنفع فقرا باشد کاهش نشان می

تر به نفع کشورها به نفع ثروتمندان تغییر یافت. ابتدا به ساکن این بخشندگی بیش
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ی کشورها شدت در همهبه صورت نرخ مالیات مستقیمی که به ثروتمندان خود را

ها در انسداد خالءهای قانونی عالوه کم کاری دولتدهد بهکاهش یافته نشان می

تری گزارش سازی هم میزان سود کمها و ثروتمندان با حسابموجب شد تا شرکت

شان داده و مالیات تر از آن چه که واقعاً هست نکنند و هم میزان درآمد خود را کم

ها و ثروتمندان تری بپردازند. در واقع این تحوالت از دو سو به نفع بنگاهبسیار کم

ها امکان شدت کاهش یافته و هم این که آنتمام شده است. هم نرخ مالیات به

تر تر از واقع نشان داده و مالیات کمطور مصنوعی کمی مالیاتی رابهاند تا پایهیافته

های مالیاتی نباید غفلت کرد. در پیوند با تضعیف ند. دراین جا از نقش بهشتبپرداز

ی دیگری که باید به آن پرداخت چیزی است که صندوق ی مالیاتی، نکتهپایه

مطرح « های پنهانی به بانکیارانه»( تحت عنوان 101الف  2014المللی پول )بین

ترین ( یکی از مخرب102الف، ص  2014کند. براساس دیدگاه صندوق )می

ها نکبا از بعضی که است دیدگاه این 2008 – 2007های بحران بزرگ جهانی میراث

عالوه این دیدگاه براین گمانه استوار و به« تر از آن هستند که ورشکست بشوندبزرگ»

است که ورشکستگی این مؤسسات دقیقًا به دلیل بزرگی شان برای کل اقتصاد 

پذیر باشد باید چه که امکانخواهد داشت و در نتیجه هر آن آمدهای مرگباریپی

ی پنهانی انجام گیرد تا از ورشکستگی این مؤسسات جلوگیری شود. برآورد این یارانه

-2011المللی پول در سال آوری است. بر اساس برآورد صندوق بینهم ارقام حیرت

تا  25میلیارد دالر، در ژاپن  70تا  15در امریکا »ی پنهانی میزان این یارانه 2012

 90ی یورو هم میلیارددالر و در منطقه 110تا  20میلیارد دالر، در بریتانیا هم  110

( توجه 104الف، ص  2014المللی پول، بوده است. )صندوق بین« میلیارددالر 300تا 

 تر از آن هستند که ورشکست شوند ـ دقیقاً داشته باشیم که این مفهوم ـ یعنی بزرگ

به میزان تمرکز در بازار بستگی دارد و باز در همین راستا این دیدگاه صندوق 

های ها و بانکداری دولتالمللی پول را هم داریم که در اغلب کشورهای سرمایهبین
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« ها بودند تا با بحران مالی مقابله نمایندمشوق اصلی تمرکز در بانک»مرکزی 

دیگر (. وقتی این دو مقوله را در کنار یک104المللی پول، همان، ص )صندوق بین

های مرکزی درواقع مسبب اصلی ها و بانکشود که دولتدهیم روشن میقرار می

که بدون توجه به ی پنهانی به مؤسسات بزرگ هستند و جالب اینافزایش این یارانه

 ها در اغلب این کشورها شاهد اعمال اقتصاد مخرب ریاضتیخرجیگونه خاصهاین

 هستیم.

های رفاهی را در نابرابری بررسی ها و پرداختدر بخش بعدی نقش مالیات

 خواهیم کرد.

 یدر نابرابر اتینقش مال -3

هایی است که در ی سیاستبه گمان ما تردیدی نیست که افزایش نابرابری نتیجه

ت ی نابرابری شواهد زیادی مبنی بر شکسپیش گرفته شد. در ادبیات اقتصادی درباره

کنیم. تضعیف اختصار به چند موضوع اشاره میها وجود دارد. در این پیوند بهسیاست

، جواموته و بوئیرون 2016، بره نان 2001اوغلو و دیگران، نهادهای کارگری )عجم

الف(،  2017المللی پول های مالی )صندوق بین(، نزول تصاعدی بودن سیاست2015

(، رهاسازی مالی و تجارت )دنهاپت 2015کنگ، اندوز )تغییرات تکنولوژیک مهارت

( زیاد شدن قدرت سیاسی ثروتمندان )هکر و پیرسون، 2015، دنک و کورنیده 2013

های رفاهی چه نقشی کنیم که مالیات و پرداخت(. در این قسمت بررسی می2011

 آمدها را بهبود بخشید.توان این پیگونه میدر کاستن از نابرابری دارند و چه

توان به اختصار با این مختصات ی گذشته را میعنوان شروع بحث، چهار دههبه

 بیان کرد.

 مراتب داری پیشرفته نرخ رشد بهدر مقیاس تاریخی، کشورهای سرمایه

 اند.تری داشتهنازل
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 .نابرابری درون کشورها تقریباً همه جا افزایش یافته است 

 نهایتاً رشد اقتصادی، مالیات  گذاری، وانداز و سرمایهدرپوشش تشویق پس

 ها و ثروتمندان کاهش یافت.برشرکت

ی کاستن از مالیات تر و پایدارترکه قرار بود نتیجهوضوح در پیوند با رشد بیشبه

تر ها باشد هیچ سند و شاهدی در تأیید آن نداریم. محتملبر ثروتمندان و شرکت

ست که موجب شد تا رشد اقتصادی است که توزیع نابرابرتر درآمد یکی از عواملی ا

 توانیم این پرسش را پیش بکشیم.توجه نبوده باشد. به این ترتیب، میقابل

سال گذشته را معکوس کنیم  40هایی در پیش بگیریم که این روند اگرسیاست

 رو خواهیم شد؟آمدهای منفی روبهآیا با پی

لی اگرسیاستی در کنیم در صفحات بعدی به این پرسش جواب بدهیم وسعی می

تر شود به گمان ما، احتمال جمعیت بیش %90پیش بگیریم که برای مثال درآمد 

شود که پایدارتر باشد. اگر فقط احیا میتری وجود دارد که رشد اقتصادی نهبیش

طور نابرابری الگوی رشد را به صورتی تنظیم کنیم که منافع ناشی از آن حتی به

درآمد بشود، به گمان ما، این مؤثرترین شیوه برای کاستن نصیب خانوارها فقیر و کم

 گوییم؟از نابرابری و تشویق رشد اقتصادی است. چرا چنین می

های بازتوزیعی دولت تقاضای اوالً اگر درآمد فقرا افزایش یابد، برای فعالیت

ل درآمد تمایدانیم که خانوارهای فقیر و کمتری وجود خواهد داشت. ثانیاً، میکم

مراتب باالتری دارند و درنتیجه تقاضای کل در اقتصاد افزایش نهایی به مصرف به

کنندگان یابد. ثالثاً، احتمال زیادی وجود دارد که این طبقات و خانوارها مصرفمی

اصلی محصوالت داخلی باشند و درنتیجه شرایط برای گسترش اشتغال در درون 

ی تأثیر مثبتی خواهد داشت. به چند سیاست شود و بر رشد اقتصادتر میاقتصاد بیش

کنم. تعدیل حداقل مزد و افزایش آن، شود در پیش گرفت اشاره میمشخصی که می

گذاری در آموزش و کارآموزی برای بهبود کیفیت و برای این تر کردن سرمایهو بیش



 565                                                                                   احمد سیف         

 

 
 

از  تری در اختیار همگان باشند. بهبود بازدهی نیروی کار گذشتهکه با شرایط سهل

ی خود شرایط را برای رشد نوبهسازد بهپذیر میاین که افزایش مزدها را امکان

 بخشد.اقتصادی بهبود می

 2017المللی پول )دربررسی تحول نرخ نهایی مالیات بر درآمد باال، صندوق بین

توان از دهد که میتئوری مالیات بهینه نشان می»( نتیجه گرفت که ixالف، ص 

کار مراتب باالتری را بههای بهد کنونی که روند نزولی دارند، نرخهای موجونرخ

(. هنگر 2012اند )هنگر فورد دیگر پژوهشگران به نکات مشابهی اشاره کرده«. گرفت

گونه کاهش چشمگیر در دهد که چه( شواهد آماری ارایه می16، ص 2012فورد )

گذاری و انداز، سرمایهبتی بر پسنرخ نهایی مالیات بر درآمد ثروتمندان هیچ تأثیر مث

دهد تر شدن نابرابری شده است. از امریکا نمونه میرشد نداشته بلکه تنها باعث بیش

بود که  %90نرخ نهایی مالیات بر ثروتمندان باالی  1950و  1940های که در دهه

 ای که درکاهش یافت. نرخ مالیات بر درآمدهای سرمایه %35این میزان به  2012در

افزایش یافت  %35به  1970های درصد بود بعد در سال 25، 1960و  1950های دهه

کاهش داده شد. از سوی دیگر نرخ متوسط رشد  %15این نرخ نیز به  2012ولی در

بود و تولید ناخالص داخلی سرانه هم سالی  %4.2بیش از  1950ی اقتصادی در دهه

 %1.7، متوسط نرخ رشد سالی 2000 های پس از سالکرد ولی در سالرشد می 2.4%

تر از یک درصد بود. ها کمشد و میزان رشد تولید ناخالص داخلی هم در این سال

حدود  2007بود در  %4.2تنها  1945ترین بخش جمعیت که در غنی %0.1سهم 

افزایش یافت. از سوی دیگر، مالیات پرداختی از سوی این  %12.3برابر شد و به سه

کاهش یافت.  %25به  2009بود در  %50معادل  1945ا که در سال هدرصدی 0.1

 (16)همان، ص 

تر بود. در بریتانیا، الگوی تغییرات در توزیع درآمد شبیه امریکا ولی اندکی مالیم

 %1درصد درآمد مالیاتی دولت از مالیات  28رفت که انتظار می 2011-2010در 
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شان تنها که سهم 1970ی یسه با دههترین بخش جمعیت تأمین شود که در مقاغنی

( 10، ص 2010دهد. با این همه، میرلیس )بود بیش از دوبرابر افزایش نشان می 11%

العاده و این افزایش در سهم ثروتمندترین این سطح خارق»کند بالفاصله اضافه می

اًل تر شده است. کامافراد جامعه به این دلیل نیست که ساختار مالیاتی ما تصاعدی

شدت کاهش یافته است. دلیل اساسی این است برعکس، نرخ مالیات بر ثروتمندان به

«. شدت درمقایسه با دیگران افزایش یافته استشان از کل درآمد بهکه که سهم

داری. چنسل و پکتی در بررسی تحول های سرمایههمین روایت است در دیگر اقتصاد

های اخیر رشد کشوری که در سال (1، ص 2017توزیع درآمد در هندوستان )

سهم در آمد ملی که نصیب »اند که ای داشته است، گزارش کردهالعادهاقتصادی خارق

شود اکنون حتی از زمان ایجاد نظام مالیات بر ترین بخش جمعیت مییک درصد غنی

سهم یک  1930ی دراواخر دهه«. تر شده استبیش 1922درآمد در هندوستان در 

 %6به  1980ی بود که در دهه %21ترین بخش جمعیت از کل درآمدها درصد غنی

ایم کشور دیگری تر هم گفتهاست. همان طور که پیش %22کاهش یافت و اکنون هم 

آوری داشت چین است ولی اشاره کردیم که تمرکز بر روی رشد که نرخ رشد حیرت

آورد. فزایش نابرابری درمیاقتصادی به بهای نادیدن دیگر اهداف اقتصاد کالن سر از ا

 (2016)بنگرید به ژو و سونگ 

توان با اطمینان خاطر نتیجه گرفت که ایم میاز شواهدی که ارایه کرده

استراتژی تنها رشد اقتصادی باید بازنگری شده کنار گذاشته شود. بحث ما بر سر این 

در پیش بگیریم هایی خواهیم رشد پایدار داشته باشیم باید سیاستاست که اگر می

تر کند و به این ترتیب شرایط را برای پایداری رشد فراهم کند. به ها را کمکه نابرابری

 توان این کار را انجام داد.دو صورت می

 گاه آن هایی را که مشوق رشد اقتصادی هستند مشخص کرده پسسیاست

 ها را وارسی کنیم.آمدهای توزیعی آنپی
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 شود و بعد گیریم که باعث کاهش نابرابری میهایی را در نظر بسیاست

 بررسی کنیم که اثر این سیاست بررشد اقتصادی چه خواهد بود.

زمان هایی که همتوان بکار گرفت. یعنی سیاستترکیبی مؤثر از این دو را هم می

شود، که به گمان ما، برای توفیق هر استراتژی تر میتر و نابرابری کمباعث رشد بیش

توجهی به رشد اقتصادی ی اساسی است. نکته این است که اگر به بهای کماقتصاد

شود، های رفاهی تنظیم میتأکید اصلی بر توزیع درآمد باشد که با مالیات و پرداخت

مدت ـ موفق خصوص در کوتاهای ممکن است در کاهش نابرابری ـ بهچنین برنامه

سوی دیگر اگر بپذیریم که رشد نابرابری  باشد، ولی از نظر مالی پایدار نخواهد بود. از

، 2014، اوستری و دیگران OECD 2014گذارد )بر رشد اقتصادی اثرات منفی می

درصد فقیرترین بخش  10تنها فقر (، واقعیت این است که نه2011برگ و اوستری 

ای از طبقات میانی هم دراین مهم نقش دارند. از جمعیت که درواقع بخش عمده

آمدهای توزیعی، تنها بر روی رشد اقتصادی ، اگر به بهای غفلت از پیطرف دیگر

سال گذشته چنین کرده بودیم، وضعیت اقتصادی ما  40تمرکز کنیم، کما این که در 

شود. به باور من یک سیاست مالی مؤثر و کارآمد باید چه که هست، وخیم تر میاز آن

 های زیررا دارا باشد:مشخصه

 ی خودکار تکیه دارد و در کنندهاشد، برابزارهای تثبیتباید ضدادواری ب

 یابد.یابد و در زمان رونق کاهش میی رکود گسترش میدوره

 های دیگر برای حمایت از باید مشوق رشد اقتصادی باشد، از مالیات و هزینه

ی روند نزولی ی فیزیکی موجود و نیروی کار استفاده شود. باید به مقولهسرمایه

توجه جدی داشته باشد و آن را درمان کند چون به غیر از احیای رشد  بازدهی

های مالی دولت بازدهی شیوه پایدارتری برای بهبود پایداری مالی سیاست

های درمان این کمبود به نظر ما برقرارکردن رابطه بین شناسیم. یکی از شیوهنمی
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ی بود این رابطه، انگیزهرشد بازدهی و افزایش میزان واقعی مزد کارگران است. درن

 کارگران برای کمک به بهبود بازدهی کدام است؟

 گیر باشد. های در پیش گرفته شده باید مشوق رشد همهمجموعه سیاست

هاست، یعنی با تر فرصتگیرکردن رشد کوشش برای برابری بیشیک راه برای همه

ویژه مقابل ریسک بهتر دری انسانی و حمایت بیشتر در سرمایهگذاری بیشسرمایه

تر هایی که باعث نابرابری کمطور کلی درست است که سیاستریسک بیکار شدن. به

بخشد و درعین حال به ی خود توزیع درآمد را بهبود میشود به نوبهها میفرصت

 آید که مشوق رشد اقتصادی است.تر در میصورت بازدهی بیش

هم شدت بهها بهنابرابری فرصت آمدها وباید اشاره کنم که نابرابری پی

شود، تبعیضات سیستماتیک و توجهی میها کماند. وقتی به نابرابری فرصتپیوسته

شود تا خانوارهای فقیرتر به منابع اقتصادی و دیگر عدم دسترسی داشتن باعث می

شود. های موجود میتری داشته باشند که موجب گسترش نابرابریمنابع دسترسی کم

ها کار بسیار مفیدی است ولی لی که کوشش برای کاستن از نابرابری فرصتدر حا

ی مفید کنم که یک برنامهخودی خود کافی نیست. در واقع بر این نکته تأکید میبه

ها را هم مدنظر آمدها بلکه نابرابری فرصتمقابله با نابرابری باید نه فقط نابرابری پی

ی فردی که در همهه کنم که سیاست منحصربهداشته باشد. البته بالفاصله اضاف

ای و کشوری شرایط مؤثر باشد وجود ندارد و باید با توجه به مختصاف منطقه

ای از مختصات ها تدوین شوند چون واقعیت این است که ترکیب پیچیدهسیاست

 گذارند.رشد اثر میاجتماعی، فرهنگی و تاریخی در این نابرابری روبه

راستی گیر، برای این که منافع رشد بهی رشد همهبرنامه در مرکز ثقل یک

تری بخش جمعیت از گیر بشود، باید ایجاد اشتغال مولد قرار داشته باشد تا بیشهمه

شان ای از جمعیت که تنها داراییمند شوند. واقعیت این است که بخش عمدهآن بهره

نال مهمی است که از آن طریق، ویژه اشتغال مولد کانیروی کارشان است، اشتغال و به
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تواند توزیع شود. بالفاصله اضافه ی رشد اقتصادی میدرآمدهای ایجاد شده در نتیجه

کنم که اگر برای کاستن از نابرابری جدی هستیم باید همت کنیم تا کیفیت این 

( 230، ص2013شود هم باال باشد. با دیدگاه سازمان ملل )مشاغلی که ایجاد می

تر کنند، اقتصادشان طور پایدار نابرابری را کمخواهند بهاگر کشورها می» موافقم که

ی کافی شغل ایجاد کند تا اکثریت مطلق جمعیت امنیت شغلی داشته باید به اندازه

باشند )کمیت(، مشاغل ایجاد شده باید درآمد کافی، امنیت، و ثبات برای کارگران 

د دراختیار اکثریت مطلق جمعیت باشد ایجاد کنند ) کیفیت( و این امکانات بای

 «.)دسترسی برابر(

هایی که در صفحات پیشین به آنها اشاره شد با گذر زمان بعضی از سیاست

شان زمان الزم توانند نتایج خود را بروز بدهند. به سخن دیگر برای موفق شدنمی

شی از رشد تر در آموزش ـ ولی مشکالت ناگذاری بیشعنوان مثال سرمایهاست ـ به

شان اند و باید برای تخفیفمدت خطرناکنابرابری نه فقط حساس که حتی در کوتاه

ویژه های مالی، بهجاست که استفاده از سیاستبه اقدام دست زد. به گمان من در این

 شود.های رفاهی دولت مهم میها و پرداختمالیات

ر کلی دو نقش دارد. ایجاد طوداری، مالیات بهوار سرمایهدر یک اقتصاد نمونه

درآمد برای این که ثبات اقتصاد کالن حفظ شود و در ثانی برای باز توزیع درآمد و 

ها منابع الزم فراهم آید. برای این که این اهداف به دست آید باید کاستن از نابرابری

 آمدهای منفی نظام مالیاتی و نطام رفاهی بر بازدهی به حداقل برسد.کوشید تا پی

تواند تری میهای کمعالوه آن نظام مالیاتی که در مقایسه با نظامی دیگر با هزینهبه

ترین، شفافیت در نظام مالی اهمیتپیاده شود ارجحیت دارد. و آخرین و نه ضرورتًا کم

طور کلی باید و مالیاتی اهمیتی اساسی دارد. هیچ مالیاتی نباید غیرشفاف باشد. به

دهی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تأثیر خواهد برای عالمتگفت که وضع مالیات 

شود به پردازد که نصیب کارگر او میازای کار بیش از آنی میکار بهداشت. یک صاحب
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چه تر از آنی کمفروش هم درواقع به دلیل مالیات بر ارزش افزودههمین نحو خرده

آمد مالیات برای تولیدکنندگان و یپردازد درآمد خواهد داشت. این پکه مشتری می

ها به حداقل برسد تا ی اضافی دارد و باید کوشید تا این هزینهکنندگان هزینهمصرف

ی سیاست مالیاتی بهتر مشخص شود. در کشورهای در حال توسعه مشکالت نتیجه

اضافی دیگری وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. در اغلب این کشورها 

نسبت بزرگی دارند. از نظر ی اداره مالیات کارآمد نیست و بخش غیررسمی بهشیوه

توجهی ندارند و بین مردم تاریخی هم نهادهای سیاسی در چشم مردم مشروعیت قابل

ای وجود دارد از سوی دیگرمناسبات بین و این نهادها مناسبات اجتماعی شکننده

طور کلی به دالیلی که به ه است. بهسراننخبگان اقتصادی و این نهادها بسیار سخت

های دولتی اختصار بیان کردیم در این کشورها اهداف توزیعی با تمرکز برروی هزینه

آید تا تکیه بر نظام مالیاتی. با این هم اگر نظام مالیاتی خوب تنظیم بهتر به دست می

( 206ص  ،2016تواند اثرات مثبتی داشته باشد. سابینی و دیگران ) شده باشد می

نابرابری درآمدی در امریکای التین  2016تا  2000های نشان دادند که از اوایل سال

ها، مالیات هم نقش مهمی داشته تر شده است و درمیان دیگر سیاستپوئینت کم 5

های اند. در دههویژه بر تصاعدی بودن مالیات تأکید داشتهها بهاست چون دولت

تر بود. به مراتب از مسائل مربوط به برابری مهمی بهبازدهی اقتصاد 1990و  1980

شدت کاهش دادند و به جایش مالیات برارزش این منظور مالیات بر تجارت را به

ها روند قهقرایی ها برمصرف را وضع کردند که هردو این مالیاتافزوده و دیگر مالیات

ر مواردی کامالً شدت کاهش یافت و حتی ددارند. نرخ مالیات بر ثروتمندان به

مالیات بر درآمد را  1992و در پاراگوئه در  1974افراطی، برای نمونه در اوروگوئه در 

شدت های مخرب این شد که نابرابری بهطور کلی حذف کردند. نتیجه این سیاستبه

ای از های مخرب تغییرکرد. خالصهافزایش یافت. با این همه خوشبختانه این سیاست

 دهم.ند را در زیر به دست میاآن چه کرده



 571                                                                                   احمد سیف         

 

 
 

 ستانی به همان نقش پیشین خود بازگشت که برای توسعه و برای مالیات

 کاستن از نابرابری منابع مالی تهیه کند.

 ها را یا کاهش های مالیاتی، بخشودگیدولت بخش چشمگیری از معافیت

 طور کلی حذف کرد.داد یا به

 شکل گرفت، مالیات تصاعدی بر  ی مالیات بر درآمد فردییک نظام دوگانه

 ای.درآمدهای ناشی از کار و یک نرخ مالیات ثابت بر درآمدهای سرمایه

شروع  2007ی مالیاتی از اوروگوئه و پرو در گیری تازهجالب این که این جهت

گیری را در پیش گرفتند. دو کار دیگر به بعد این جهت 2009شد و بعد دیگران از 

 هم انجام گرفت:

 ام مالیاتی برای بازرگانان کوچک ساده شد.نظ 

 بازانه در بازارهای مالی های سفتهبعضی از کشورهای منطقه برفعالیت

 مالیات بستند.

ی این اصالحات، متوسط درآمد مالیاتی به نسبت تولید ناخالص داخلی در نتیجه

 13نها میزانش ت 1990ی درصد رسید در حالی که در دهه 21به  2016رفته در رفته

 (.207-206درصد بود )سبینی و دیگران، صص 

کار های مختلفی را برای رسیدن به اهداف خود بهکشورهای مختلف ترکیب

ها را بر اساس اشکال توان آنمی OECDگیرند. با نگاهی به کشورهای عضو می

کار هایی که برای کاستن از نابرابری بهکارگیری سیاستی بهنابرابری و شیوه

 بندی کرد.گیرند طبقهمی

 طور متوسط کشورهای شمال اروپا برای نمونه کشورهایی هستند که به

ی دیگر کشورها نیست تری دارند ـ چون اختالف در سطح مزدها به اندازهنابرابری کم

تر از متوسط کشورهای تر است و به استثنای سوئد بیششان هم کمو میزان بیکاری

OECD دارند. نظام مالیات بر درآمدشان تصاعدی است و از  وقتکارمندان پاره
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ی مالی دولت بسیار کنند. دربازارهای کاری مداخلهپرداخت همگانی استفاده می

ترند. یکی از نسبت در این کشورها باقدرتهای کارگری بهگسترده است و اتحادیه

ی تأثیر منفی ها حفظ اشتغال در سطح باالست که بر نابرابراهداف اصلی این سیاست

 خواهد داشت.

 شود. الگوی دوم شامل ایرلند، ژاپن، زالندنو، امریکا و انگلیس و استرالیا می

های تر است و اتحادیهبیش OECDها از میزان متوسط اعضای نابرابری در آن

ها زیاد است. استفاده از ترند و میزان کارگران با مزد بسیار کم در آنکارگری ضعیف

تر است و در استرالیا و زالندنو این ی نقدی در این کشورها از دیگران کمهاانتقالی

گیرد در حالی که در امریکا و ژاپن درآمد تعلق میهای کمها عمدتاً به گروهپرداختی

شود. ساالن میهای نقدی به صورت بازنشستگی نصیب کهنی این اننقالیبخش عمده

وقت است. به غیر توجه کارگران پارهمیزان قابل یکی از عوامل اساسی افزایش نابرابری

تر است که بر بیش OECDاز ایرلند، سطح اشتغال در دیگر کشورها از متوسط 

طور مؤثری های نقدی زیاد نیست ولی بهگذارد. میزان انتقالینابرابری اثر منفی می

ر تتصاعدی OECDهدفمندی شده است و مالیات بردرآمد هم از متوسط اعضای 

است. با این همه میزان نابرابری در میان این کشورها از متوسط دیگر اعضای 

OECD وقت است. در تر است. در ژاپن یک عامل اضافی هم زیادی اشتغال پارهبیش

الگوی سوم اتریش، آلمان، فرانسه، مجارستان و لوکزامبورگ قرار دارند. دراین کشورها 

کند و به همین وضعیت تصاعدی بیمه کار میشدت براساس های اجتماعی بهبرنامه

های تر است. انتقالیتوجه نیست و به همین دلیل تأثیرش بر نابرابری کمبودنش قابل

نقدی عمدتاً به صورت حقوق بازنشستگی هدفمندی شده است و نقش مالیات 

 توجه نیست.بردرآمد در کاستن از نابرابری قابل

ان، ایتالیا، پرتغال، و اسپانیا و ترکیه است. الگوی چهارمی هم شامل شیلی، یون

تر است. به دو بیش OECDمیزان نابرابری در این کشورها از متوسط دیگر اعضای 
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توان اشاره کرد یکی این که میزان نابرابری مزدی در این کشورها زیاد است عامل می

ن از و عامل دوم این که سطح اشتغال هم به نسبت پایین است. همانند دیگرا

آمدش برتوزیع درآمد ناچیز است. در شیلی شود ولی پیهای نقدی استفاده میانتقالی

های نقدی کم و عالوه، سطح این انتقالییافته نیست و بهو ترکیه نظام رفاهی توسعه

تر است و درآمد مالیاتی دولت به های غیرمستقیم بیشی نظام مالیاتی بر مالیاتتکیه

ی مالیاتی دولت طور کلی پایهتر است. بهکم OECDدیگر نسبت متوسط اعضای 

تر تصاعدی است. میزان نابرابری و فقر در تر است ولی مالیات بردرآمد بیشکوچک

 تر است.بیش OECDاین کشورها از متوسط دیگر اعضای 

 نوظهور یدر کشورها یمال یهااستیس یعیتوز یآمدهایپ -4

کشور  24های مالی را بریک نمونه از یاستآمدهای توزیعی سدر این بخش پی

طور جداگانه ها بهآمد هر کدام از این سیاستکنیم. دراین جا پینوظهور بررسی می

ما مفاهیم گوناگون درآمد را مورد توجه « درآمد»بررسی خواهد شد. درپیوند با 

« برابریمتعهدان به »ی آمدها را بررسی خواهیم کرد. محققان مؤسسهقرارداده و پی

های مفیدی دارند که مورد ( در توضیح این مفاهیم راهنماییCEQ)از این پس 

 ی ما در این مقاله هم قرار گرفته است.استفاده
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اند تا بتوان های تکنیکی الزم را هم ابداع کردهچنین شیوهاین محققان هم

مالی را جداگانه بررسی کرد )برای جزئیات بنگرید به های آمد هر جزء از سیاستپی

ی پیشرفت مهمی در کارهای پژوهشی ب(. به گمان من این نشانه 2017الستیگ، 

پردازان اطالعات دست اولی به دست ی توزیع درآمد است و برای سیاستدر زمینه

ه استفاده پردازی مفید باشد. در این تردیدی نیست کتواند در سیاستآید که میمی

شود ـ البته های مالی باعث کاهش نابرابری میاز ابزارهای مختلف سیاست

سان نیست که به آن خواهیم رسید ولی در این ی کشورها یکآمدهایش در همهپی

ی شود در همههای مالی باعث کاهش نابرابری درآمدی میکه استفاده از سیاست

شود که از مفاهیم مختلف درآمد باعث می کشورها صادق است. به این ترتیب استفاده

عنوان مثال وقتی آمد هرکدام از این اجزا را جداگانه بررسی کنیم بهتوانیم پیمی

تصرف مقایسه ضریب جینی برای درآمد بازار را با ضریب جینی برای درآمد قابل

قدی دولتی های نی اثر مالیات بر درآمد و انتقالیکنیم تغییر در آن درواقع نشانهمی

بر توزیع درآمد است. به همین روال وقتی ضریب جینی برای درآمد نهایی با ضریب 

های غیرنقدی آمد انتقالیشود پیمصرف مقایسه میجینی برای درآمدهای قابل

شود. محققان مرکز متعهدان گیری میدولتی ـ برای مثال آموزش و بهداشت ـ اندازه

ها پژوهش ا استفاده از این مفاهیم و از این تکنیککشور ب 16ی به برابری درباره

اند. به همین نحو دربررسی مهمی که بانک جهانی کرده و نتایج را منتشر کرده

ی هشت ( منتشر کرده است نتایج پژوهش محققان وابسته به این مرکز درباره2017)

ها هشای از نتایج این پژوکشور دیگر هم آمده است. ما در این بررسی خالصه

 کشور را ارایه خواهیم کرد. 24ی درباره

ها اشاره برای انتخاب این کشورها دالیل مختلفی داریم که به شماری از آن

 کنیم.می
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 نسبت فهرست کاملی است و در آن از آسیا، افریقا، اوالً این فهرست ما به

 د.اناروپا، امریکای التین و خاورمیانه کشورهایی مورد بررسی قرار گرفته

 کارگرفته مشابه هستند و به همین های بهثانیًا مفاهیم درآمدی و تکنیک

 دیگر را دارند.دلیل این نتایج قابلیت مقایسه با یک

ی این کشورها ضریب جینی برای تر به اشاره گفتیم برای همهطور که پیشهمان

یب ی این مفاهیم مختلف درآمد محاسبه شده است. به این ترتیب وقتی ضرهمه

کنیم، تغییر تصرف مقایسه میجینی درآمد بازار را با ضریب جینی برای درآمد قابل

های نقدی دولت است. به ی اجرای مالیات بردرآمد و انتقالیآمده در واقع نتیجهپیش

همین نحو دیگر ضرایب جینی هم حامل اطالعاتی از این دست هستند. برای آغاز 

ر را با ضریب جینی برای درآمد نهایی مقایسه بحث ضریب جینی برای درآمد بازا

 های مالی است.آمد اجرای سیاستآمده پیکنیم. به نظر من تغییر پیشمی

 
)پاراگوئه(،  2013)اردن(، هیگینز و دیگران،  2017منابع آماری: اعلم و دیگران، 

چاسته )گرجستان(، این 2017)اندونزی(، کانچو و بونداریکو،  2017جلیما و دیگران، 
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)بولیوی(، کابره را و  2012)افریقای جنوبی(، پاز ـ ادراکو و دیگران،  2017و دیگران، 

،)پرو(، 2013، سیرانکال، باننته، 2017)گواتماال(، اروناتیلکه و دیگران،  2014دیگران، 

)برزیل(، یونگر و  2013)ایران(، روبل و دیگران،  2016عنامی و دیگران، 

که و دیگران، )اکوادور(، بنه 2015منستان(، پینتو و دیگران، )ار 2017خاچاطوریان، 

 2016)اوگاندا(، میامبا و دیگران،  2017سالوادور، هس و دیگران، )ال 2017

ی کشورها بنگرید به )شیلی(، برای بقیه 2017)تانزانیا(، مارتینز ـ اگولر و دیگران، 

 .2017بانک جهانی، 

  
ها از چارچوب این نوشته ام از این پژوهشی هر کدبررسی مفصل و جداگانه

 گیری کلی اکتفا خواهیم کرد.رود به همین دلیل تنها به نتیجهفراتر می

 ها میزان نابرابری درآمد بازار از دیگر مفاهیم درآمد براساس نتایج این پژوهش

 تر است.بیش

 ی کنیم که میزان جینی برای درآمد نهایی برادر نمودار باال مشاهده می

یقین های مالی بهی کشورها کاهش یافته است. به عبارت دیگر، اجرای سیاستهمه

 کند.باعث کاهش نابرابری شده است ولی میزان کاهش در کشورهای مختلف فرق می

در مورد باال میزان کاهش در ضریب جینی برای درآمد نهایی در برزیل، افریقای 

بود و به همین صورت در اردن، پاراگوئه و تر جنوبی و گرجستان از دیگر کشورها بیش

اندونزی هم شاهد کاهش ناچیزی بودیم. در گرجستان در حالی که مالیات 

غیرمستقیم منبع مهمی در کسب درآمد برای دولت است ولی چانکو و بونداریکو 

طور مؤثر و مفیدی به نفع ی اجتماعی بههای هزینه( نشان دادند که برنامه2017)

در حالی که مالیات غیرمستقیم درآمد واقعی »ا هدفمندی شده است و درآمدهکم

های اجتماعی دولتی موجب جبران آن شده و دهد ولی هزینهفقرا را کاهش می

وقتی از درآمد بازار به درآمد »عالوه، ( به129)ص « کند.تر میدرآمدشان را بیش
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ی رشد درآمد در نتیجه درصد از فقیرترین بخش جمعیت با 60رویم برای نهایی می

درصد فقیرترین بخش جمعیت  20شویم و میزان رشد برای رو میها روبهاین سیاست

( در مقابل در مورد اردن، یکی از دالیلی 129جا، ص )همان« ترین بوده است.بیش

ی اندکی های مالی در کاهش نابرابری چندان موفق نبوده احتماالً استفادهکه سیاست

های اجتماعی هدفمند الیات غیرمستقیم برای کسب درآمد و نبود سیاستزیادی از م

( 6، ص 2017هاست. علم و دیگران )آمدهای این نوع مالیاتشده برای کاهش پی

اند که درآمد مالیات غیرمستقیم تقریباً معادل دوسوم کل درآمد مالیاتی متذکر شده

مشکل وجود دارد چون دولت  رسد که در پاراگوئه هم همیندولت است. به نظر می

اش بر مالیات بر ارزش افزوده است و درهمین راستا در حالی ی اصلیپاراگوئه تکیه

درصد  34درصد است منشاء 11که کل درآمد مالیاتی دولت از مالیات بر درآمد تنها 

، 2013از درآمدهای مالیاتی دولت مالیات بر ارزش افزوده است )هیجینگز و دیگران، 

های مالی در پاراگوئه به حدی غیرکارآمد است که کارگیری سیاستبه (.6ص 

هیجینگز و دیگران وضعیت پاراگوئه را با هفت کشور دیگر امریکای التین مقایسه 

اند. وقتی ضریب جینی برای درآمد بازار بین این کشورها را کرده و نتایج جالبی گرفته

هاست ولی وقتی به ترینئه یکی از کمکنیم نابرابری درآمدی در پاراگومقایسه می

های مالی را در نظر آمدهای سیاستضریب جینی برای درآمد نهایی ـ یعنی وقتی پی

کنیم از نظر میزان نابرابری ضریب جینی پاراگوئه درمقام دوم قرار ایم ـ نگاه میگرفته

ضعیت اند این است که این وای که هیجینگز و دیگران گرفتهگیرد و نتیجهمی

های مالی در این کشور است. برای نمونه استفاده از توفیق سیاستی عدمدهندهنشان

شود که ضریب جینی حدود یک های نقدی موجب میمالیات بردرآمد و انتقالی

های غیرمستقیم موجب ی گسترده دولت از مالیاتیابد ولی استفادهدرصد کاهش می

شود. قف شده و روند نابرابری صعودی میشود که این میزان کاهش ناچیز متومی

شود این ها در پاراگوئه را موجب میعامل دیگری که احتماالً عدم توفیق این سیاست
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ی مالیاتی دولت ضعیف است. اندونزی هم در وضعیت مشابهی قرار دارد است که پایه

ر است. تمراتب از مالیات مستقیم بیشهای غیرمستقیم بهو درآمد دولت از مالیات

اند که در حالی که استفاده از ( متذکر شده33، ص 2017جلیمه و دیگران ) 

ی ی مداخلهاندازه»های مالی باعث کاهش نابرابری و فقر شده است ولی سیاست

ایم. در افریقای جنوبی، که تر هم به آن اشاره کردهکه پیش« دولت ناچیز است

های متعدد دولت با استفاده از سیاستاحتماالً نابرابرترین کشور در افریقاست 

گوناگون برای کاهش نابرابری کوشیده است نکته این که دولت از مالیات تصاعدی، و 

گیرد. قبل از شدت تصاعدی است بهره میهای اجتماعی که آن هم بهچنین هزینههم

ی دراین نوشته، درواقع هر سیاست« تصاعدی»ی بحث اشاره کنم که منظورم از ادامه

رسد در افریقای جنوبی است که موجب کاهش نابرابری بشود. باری به نظر می

گیرد، به این معنا که بار مالیات بردوش ثروتمندان و خوبی انجام میها بههدفمندی

شود های فقیرتر جامعه میهای اجتماعی هم عمدتاً نصیب گروهمنافع ناشی پرداختی

دانیم که در افریقای جنوبی تنها این را هم می(. 23، ص 2017)اینچاسته و دیگران، 

پردازند از چه به صورت مالیات میتر از آنترین بخش جمعیت کمدرصد از غنی 30

 70شوند، به سخن دیگر برای مند میهای دولتی بهرههای رفاهی و پرداختبرنامه

تر از کنند بیشهای مختلف از دولت دریافت میچه که به شکلی آندرصد بقیه

پردازند. احتماالً به همین دلیل هم هست که شاهد مالیاتی است که به دولت می

 ها هستیم.ی این سیاستتوجه نابرابری در افریقای جنوبی در نتیجهکاهش قابل

 یانتقال یهاو پرداخت میمستق اتیمال یعیتوز یآمدهایپ - 4.2

تصرف برای درآمد قابل وقتی ضریب جینی برای درآمد بازار را با ضریب جینی

ی تأثیرات مالیات مستقیم دهندهکنیم تفاوت بین دو ضریب در واقع نشانمقایسه می

کنیم که مشاهده می 4های نقدی دولتی است. همان طور که درنمودار و انتقالی

درهمه کشورها به استثنای یک کشور میزان این ضریب کاهش یافته است. به سخن 



 579                                                                                   احمد سیف         

 

 
 

های نقدی دولتی موجب کاهش نابرابری الیات مستقیم و انتقالیدیگر استفاده از م

 شده است.

 
 3منبع: همان منبع نمودار 

کنیم میزان ضریب جینی گونه که در نمودار چهار مشاهده میدر پاراگوئه همان

ها از سوی دولت اندکی افزایش یافته، یعنی میزان نابرابری پس از اعمال این سیاست

ها بسیار آمد این سیاستدر بولیوی، اندونزی، پرو و سریالنکا پی تر شده است.بیش

ترین میزان کاهش یعنی عوض در گرجستان ضریب جینی با بیشناجیز است و به

درصد  14رو شد و پس از گرجستان میزان ضریب جینی در ایران هم درصد روبه22

رسی کنیم نکات دهد. اگر بخواهیم علل این نتایج متفاوت را برکاهش نشان می

رسد که دولت در هدفمند شود. برای نمونه در پاراگوئه به نظر میجالبی روشن می

های رفاهی بسیار بد عمل کرده است. هیجینز و دیگران ها و پرداختکردن مالیات

توجهی از کسانی که نزدیک به فقر هستند بخش قابل»( معتقدند که 16، ص 2013)
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شود تا به صورت خانوارهای فقیر پردازند که موجب میقدر مالیات مستقیم میآن

 با آمدشپی ولی شودمی فقر کاهش موجب اندکی مستقیم هایانتقالی …دربیایند

 بولیوی مورد در «.شودمی جبران غیرمستقیم و مستقیم هایمالیات فقرافزائی نتایج

این که  کنند. اولنکته را یادآوری می دو( 3ص ،2012) دیگران و پازاروکو

شود تا بخش هنگفتی از گیرد و موجب میها بسیار بد انجام میهدفمندی

های رفاهی نصیب کسانی بشود که فقیر نیستند، و دوم این که میزان این پرداختی

های انتقالی نقدی دولت معادل های انتقالی چندان زیاد نیست. کل پرداختپرداخت

ی پازاروکو و دیگران )همان، ص گفتهالوه بهعدرصد تولید ناخالص داخلی است و به 2

های انتقالی نقدی به نسبت تولید ناخالص داخلی ترین بخش پرداختمهم( »15

 62طور کلی و به« شودترین بخش جمعیت میدرصد از غنی 30طور عمده نصیب به

وی گیرد از سی انتقال مستقیم انجام میوسیلههای رفاهی که بهدرصد از کل پرداخت

های مالی آمدهای سیاستشود که فقیر نیستند. برای بهبود پیکسانی دریافت می

طور ها بهعالوه باید هدفمند کردن این برنامهباید برمیزان مداخالت دولت افزود و به

های رفاهی ی پرداختمؤثرتری انجام بگیرد که بار مالیاتی نصیب ثروتمندان و بهره

( نشان 8، ص2014را و دیگران )درآمد بشود. کوبرهکم هم نصیب فقرا و خانوارهای

آمد های انتقالی تقریباً هیچ پیها و پرداختدهند که در گواتماال مالیاتمی

کنند. توفیق دو علت ذکر میای بر نابرابری و فقر ندارند و برای این عدمدهندهکاهش

های دوم این که شیوهنسبت ناچیز است و یکی این که درآمدهای مالیاتی دولت به

ی گسترده شدت قهقرایی است. استفادهکار گرفته شده برای آن درآمدها بهمالیاتی به

های آمدهای مثبت پرداختاز مالیات برمصرف ـ مالیات غیرمستقیم ـ درواقع پی

درصد از درآمدهای مالیاتی دولت هم با استفاده  60کند و تقریباً انتقالی را خنثی می

آید و سهم مالیات مستقیم در درآمدهای های غیرمستقیم به دست میاتاز مالی

درصد است. اگرچه مالیات مستقیم در گواتماال تصاعدی است ولی  27دولت هم تنها 
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کنند که را و دیگران اضافه میو کوبره« ای پایین استطور آزاردهندهمیزانش به»

ت و موجب افزایش نابرابری طور علنی قهقرایی اسبرعکس مالیات برمصرف، به»

آمد اجرای این ( به گمان این محققان برای این که پی3)همان، ص « شود.می

ها بهبود یابد الزم است سهم مالیات مستقیم در تأمین درآمدهای دولتی سیاست

ای از نامهی درسگواتماال یک نمونه»کنند که افزایش یابد ولی بالفاصله اضافه می

ه قدرت نخبگان مالی در آن مانع هرگونه رفرم مالیاتی به نفع ست کایجامعه

ی اندونزی ( که درباره21، ص 2017( جلیما و دیگران ) 24)همان، ص « فقراست.

ی حدود دو پنجم افراد فقیر در این کشور در نتیجه»اند معتقدند که پژوهش کرده

یک »دهد که یج نشان میعالوه این نتاو به« اندهای مالی فقیرترشدهاجرای سیاست

چه در اندونزی هست ـ ضرورتاً موجب نظام مالی تصاعدی برای کاهش فقر ـ مانند آن

این محققان « مند بشوند.ها بهرهی خانوارهای فقیر از این پرداختشود تا همهنمی

های انتقالی مستقیم باعث کاهش نابرابری شده و بهتر از کنند که پرداختتأکید می

شود ولی مشکل این ی خانوارهای فقیر هدفمندی میهای غیرنقدی برای بهرهیانتقال

های انتقالی مستقیم بسیار ناچیز است، یعنی در کل است که میزان این پرداخت

شود و به همین دلیل ها میتر از نیم درصد تولید ناخالص داخلی صرف این برنامهکم

رسد. درمورد انی که به آن نیاز دارند نمیی کسو به خاطر کمی منابع، درواقع به همه

اش برای کاستن از نابرابری بد نیست بار های مالیسریالنکا و عدم توفیق سیاست

آمدهای توزیعی یک نظام مالی به مقدار زیادی به ترکیب دیگر تأکید کنیم که پی

الی ها از چه منابعی تأمین مچنین به این که این هزینههای دولتی و همهزینه

ها، ی هزینهشوند بستگی دارد. در هر دو مورد، چه در مورد مالیات و چه دربارهمی

شان یک اصل کلی و مهم است. با این همه در مورد سریالنکا، بخش تصاعدی بودن

شود )آروناتیلکه و های غیرمستقیم تأمین میی درآمدهای دولتی از مالیاتعمده

ته در این کشور مشکل جدی دیگری هم وجود (. از آن گذش269، ص 2017دیگران، 
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-7ای معادل دولت هر ساله کسری بودجه 2012تا  2002های ی سالدارد. در فاصله

درصد تولید ناخالص داخلی داشت که موجب شد بدهی دولتی هنگفتی روی هم  8

( با توجه به میزان 268انباشت شود. به همین خاطر آروناتیلکه و دیگران )همان، ص 

سخن « آمدهای ناچیزپی»و « فضای محدود مالی»دک درآمدهای دولتی، از ان

قدر فضای مالی محدود بود بد نیست اشاره کنم که گویند. برای این که ببینیم چهمی

درارزیابی »درصد تولید ناخالص داخلی بود  10.7درآمدهای دولتی معادل  2014در 

ها ترینی وضعیت سریالنکا یکی از کمنسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخل

ای از این درآمدهای نه چندان زیاد ( بخش عمده268)همان، ص « در جهان است.

آوری شده از شود و در واقع درآمد جمعهم از طریق مالیات غیرمستقیم جمع می

طریق مالیات غیرمستقیم دو و نیم برابر نقشی است که مالیات مستقیم در این 

درصد تولید ناخالص  12.8جمع شد،  2009رد. کل درآمد مالیاتی که در درآمدها دا

های درصد مالیات 2.9های غیرمستقیم و تنها درصد آن مالیات 7.2داخلی بود که 

 (270-269مستقیم بود. ) همان، صص 

شود که میزان کاهش نابرابری در پرو در ( متذکر می2013درمورد پرو، باننته )

های مالی بسیار ناچیز است و دلیل اصلی هم آن است که استی اجرای سینتیجه

های اجتماعی و همین طور درآمدهای ی دولت کافی نیست. هزینهمیزان مداخله

تر است و این در حالی است که میزان مالیاتی در پرو از متوسط امریکای التین کم

امریکای التین آید از متوسط درآمدی که از طریق مالیات غیرمستقیم به دست می

رسد که های مالی در گرجستان، به نظر میتر است. در پیوند با اجرای سیاستبیش

ها بر آمد این سیاستهای جالبی دست یافتند که باعث شد پیپردازان به ایدهسیاست

توجه باشد. برای نمونه، درآمد ناشی از تولیدات کشاورزی که درداخل نابرابری قابل

دالر از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است. به همین  83350ا میزان شود تتولید می

سرپرست زن و کسانی که مشکالت جسمی دارند هم نحو برای خانوارهای تک
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درصد از  6.1طور کلی گرجستان حدودا معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. به

های رفاهی مشابه ههای مستقیم و برنامتولید ناخالص داخلی خود را صرف انتقالی

ی توجهی است. نظام بیمهکند که در میان کشورهای با درآمد متوسط میزان قابلمی

شود و به ساالن میی کهنبازنشستگی گرجستان بدون پرداخت حق بیمه شامل همه

( در 121-119، صص 2017پردازد. )کانچوو بوندارینکو، ها بازنشستگی ثابت میآن

کند از های مستقیم جمع میدرآمدی که از طریق مالیات مورد ایران هم میزان

درصد تولید ناخالص داخلی صرف  14تر است و در کل هم مالیات غیرمستقیم بیش

دهند که ایران ( نشان می9، ص 2016شود. عنامی و دیگران )های رفاهی میبرنامه

لی موجب شد تا ضریب طور کلی استفاده از ابزارهای مای انتقالی دارد و بهچند برنامه

( و نقش اصلی را در این میان 18درصد کاهش یابد )همان، ص  20جینی حدود 

ترین انتقالی نقدی وقتی آغاز شد همگانی های مستقیم ایفا کرده است. عمدهانتقالی

درصد جمعیت از دریافت آن کنار گذاشته شدند و عنامی و دیگران  20بود ولی بعد 

جویی درصد دیگر هم کنار گذاشته شود و منابع صرفه 20ر ( معتقدند که اگ2016)

تر کاهش بیش»های فقیرتر شود شده صرف افزایش متوسطی در پرداخت به دهک

( در مورد برزیل، روبل و 31)همان، ص « توجه خواهد بود.درفقر و نابرابری قابل

برزیل های اجتماعی در شوند که میزان هزینه( متذکر می7، ص 2013دیگران )

است ولی در برزیل مالیات بر  OECDها در کشورهای تقریباً معادل متوسط هزینه

درصد تولید  12.9مصرف منشاء اصلی درآمدهای مالیاتی دولت است که معادل 

 8.2ناخالص داخلی است در حالی که سهم درآمدهای ناشی از مالیات مستقیم تنها 

 ذرصد تولید ناخالص داخلی است.
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 میرمستقیغ یهاارانهیو  میرمستقیغ اتیمال یعیتوز یمدهاآیپ 4.3

تصرف، اگر به بررسی تغییرات دردرآمد پس از بررسی تغییرات در درآمد قابل

های چنین یارانههای غیرمستقیم و همتوانیم اثر مالیاتمصرف بپردازیم میقابل

 غیرمستقیم را اندازه بگیریم.

 
 3منبع: همان منبع نمودار 

آمد توزیعی این دو ابزار مالی کنیم پیمشاهده می 5طور که در نمودار  همان

جا مورد بررسی قرار بسیار محدود است و حتی در نیمی از کشورهایی که در این

اند شاهد افزایش ضریب جینی هستیم. به سخن دیگر همان طور که احتمال گرفته

ب افزایش نابرابری در این کشورها های غیرمستقیم موجدادیم استفاده از مالیاتمی

توجه های غیرمستقیم قابلآمد توزیعی یارانهشده است و دردیگر کشورها هم پی

ترین افزایش میزان ضریب جینی در گرجستان اتفاق افتاد که ضریب نیست. بیش

تر شد. در میان کشورهایی که شاهد کاهش درصد بیش 4یا بیش از  0.016جینی 
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 3ترین میزان کاهش در تانزانیا اتفاق افتاد که ضریب جینی بیش نابرابری هستیم

مصرف در طور کلی ضریب جینی برای درآمد قابلدهد. بهدرصد کاهش نشان می

ارمنستان، بولیوی، برزیل، گرجستان، گواتماال، اندونزی، روسیه، افریقای جنوبی، 

تر شده است. تصرف بیشبلاوروگوئه، ایران و پاراگوئه از ضریب جینی برای درآمد قا

به عبارت دیگر میزان نابرابری در این کشورها افزایش یافته است. در گرجستان، 

اند که در حالی که مالیات مستقیم تصاعدی ( متذکر شده2017کانچو و بوندارینکو )

 هایمالیات بار سنگینی ـ بود ثروتمندان دوش بر تریبیش مالیاتی بار یعنی ـ بود 

 درصد فقیرتر هایدهک نتیجه در و شده تقسیم تساویبه تقریباً یمغیرمستق

در  دولت مالیاتی درآمدهای از درصد 55. اندداده دست از را خود درآمد از تریبیش

های مستقیم که درصد از مالیات 29های غیرمستقیم و تنها گرجستان از مالیات

لیات غیرمستقیم در گرجستان ما»عالوه ( به8تصاعدی بود به دست آمد. )همان، ص 

ها تنها مالیاتی است که تر است و این مالیاتاز مالیات بر ارزش افزوده هم قهقرایی

پرسی وضع بدون استفاده از همه« آزادی اقتصادی»تواند براساس قانون دولت می

 هایمالیات با پیوند در کنونی وضع با عمومی یمالیه نظام کلی طوربه. …نماید

 موجب دارد مستقیم هایمالیات با مقایسه در تریبرجسته نقش که تقیمغیرمس

( 2013) پریرا و هیجینگز برزیل، مورد در( 31 ص همان،. )شودمی نابرابری افزایش

مند های انتقالی مستقیم بهرهمعتقدند که بخش بزرگی از کسانی که از پرداخت

های فقیر ستقیم که از سوی دهکعالوه، مالیات غیرمشوند از فقرا نیستند و بهمی

تر است و از جمله به همین شان بیشهای رفاهیمراتب از دریافتیشود بهپرداخت می

 2001توجه نیست. البته باید اشاره کنم که از ها قابلآمد توزیعی این برنامهدلیل پی

وصف، ساله کاهش یافته است ولی با این به این سو میزان نابرابری در برزیل همه

اند از هنوز سطح نابرابری در برزیل زیاد است. عواملی که باعث کاهش نابرابری شده

 این قرارند:
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 های نقدی عمومی افزودند.بر میزان انتقالی 

 آوردهای ، دست1990ی با گسترش دسترسی به آمکانات آموزشی در دهه

 تری توزیع شد.نظام آموزشی با نابرابری کم

 تر کردند های اجتماعی افزودند که آن را تصاعدینهنه فقط بر میزان هزی

چنان هدفمندی (. با این همه هم2014، سونتا و اوسوکه 2015)بنگرید به کورنیا، 

ها درصد از این نوع پرداختی 74گرفت و خوبی انجام نمیهای مستقیم بهانتقالی

و پریرا )ص (. هیجینگز 11شد )هیجینگز و پریرا، ص های غیرفقیر مینصیب دهک

های اجتماعی گویند که میزان هزینهکنند وقتی میخوبی توصیف می( وضع را به13

گیرد و به همین دلیل اش خوب انجام نمینسبت باالست ولی هدفمندیدر برزیل به

های رفاهی در اغلب موارد منافع برنامه»کنند آمدهایش ضعیف است و اضافه میپی

، ص 2015الستیگ )« رود.های غیرمستقیم از میان میانتقالی با سنگینی مالیات

آمد مالیات بر مصرف ـ از جمله مالیات این پی»گوید که ی برزیل می( هم درباره29

های نقدی مستقیم از جمله بر مواد اساسی غذایی است که منافع ناشی از انتقالی

Bolas Familia ناکافی است، از  را برای بخش بزرگی از کسانی که درآمد بازارشان

 برد.بین می

( 2، ص2012تر است. پازاروکو و دیگران )در مورد بولیوی وضع اندکی پیچیده

تر شد و از بیش 2009و  2007های اجتماعی بین کنند با این که هزینهیادآوری می

درصد تولید ناخالص داخلی رسید، ولی  15.1درصد تولید ناخالص داخلی به  11.9

درآمد شخصی در بولیوی مشمول »یعی اش محدود ماند. در حالی که آمدهای توزپی

 2009شود ولی چهار نوع مالیات غیرمستقیم بر مصرف وجود دارد و در مالیات نمی

)همان، « های غیرمستقیم بود.درصد از درآمدهای مالیاتی دولت از مالیات 41بیش از 

های ی گسترده از مالیاتفادهتوان گفت که دربولیوی است( با اطمینان خاطر می5ص 

شدت تخفیف داده است. ولی پس از های مالی را بهغیرمستقیم اثر توزیعی سیاست
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، 2012ها وارسی شد پازاروکو و دیگران )های غیرمستقیم و یارانهاین که اثر مالیات

تر از آن چه به صورت تنها دو دهک فقیرترین مردم بیش»( نتیجه گرفتند که 11ص 

تر به اشاره گفته طورکه پیشهمان« های رفاهی دارند.پردازند دریافتیت میمالیا

ی دولت مشکل اصلی باشد. البته روشن است رسد که میزان مداخلهبودم به نظر نمی

تر شود و از سوی دیگر هدفمندی تواند بیشهای نقدی مستقیم میکه میزان انتقالی

های فقیر بشود. با این ها نصیب دهکداختیتواند انجام بگیرد تا این پربهتری می

از نظر میزان و به نسبت تولید ناخالص »خوانیم که کننده است وقتی میهمه نگران

« ترین انتقالی مستقیم نقدی به سوی سه دهک ثروتمند متمایل است.داخلی، بیش

م تر به آن اشاره کردیعالوه با هدفمندی غیر کارآمد که پیش( به15)همان، ص 

گیرد و با وجود توجهی درجهت کسانی که فقیر نیستند صورت میتراوش قابل»

های رفاهی که درصد از پرداختی 62های اجتماعی ولی نسبت کوچک بودن برنامهبه

)همان، « شود.های غیرفقیر میشود نصیب دهکاز طریق انتقالی مستقیم توزیع می

ی نابرابری ( که مقوله8، ص 2016)( به عکس این وضعیت، میامبا و دیگران 15ص 

طور بسیار کارآمدی های نقدی بهاند معتقدند که انتقالیدر تانزانیا را وارسی کرده

ی عمومی بر این است که گستردگی هدفمند شده است. با این که در تانزانیا عقیده

ی امور است چون در این بخش بخش غیر رسمی در اقتصاد مشکل مهمی برای اداره

دهد که رار مالیاتی زیاد است. جالب این که نتایج میامبا و دیگران نشان میف

های وارداتی، و عوارض مشابه های غیرمستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، تعرفهمالیات

(. در عین 15اگرچه به مقدار ناچیز ولی باعث کاهش نابرابری شده است )همان، ص 

های غیرمستقیم ی دولت از مالیاتی گستردهحال این هم واقعیت دارد که استفاده

( 29، ص 2016( میامبا و دیگران )16موجب افزایش فقر شده است. )همان، ص 

گیرند که نیمی از بهبود در توزیع درآمد به خاطر این است که مالیات نتیجه می

ها های غیرمستقیمی است که آنی مالیاتمستقیم تصاعدی است و بقیه نیز نتیجه
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های غیرنقدی انتظاری تصاعدی هستند و سرانجام، به انتقالیطور غیر قابلبهنیز 

 دولت که تصاعدی است.

 ینقد ریغ یهایانتقال یعیتوز یآمدهایپ 4.4

مصرف را با ضریب جینی برای درآمد نهایی اگر ضریب جینی برای درآمد قابل

های ی توزیعی انتقالیآمدهای پیدهندهمقایسه کنیم تفاوت بین این دو ضریب نشان

 24کشور از  23کنیم که در غیرنقدی دولتی است. با توجه به این نکته مشاهده می

طور مشخص خدمات دولتی ها ـ بهی ما وجود دارند این انتقالیکشوری که در نمونه

ی بهداشت و آموزش ـ باعث کاهش نابرابری شده است. تنها در اتیوپی در حوزه

ترین کاهش در ضریب جینی در ینی تغییری نکرده است. بیششاهدیم که ضریب ج

تر شد و کاهش بعدی در افریقای جنوبی کم 0.11برزیل اتفاق افتاد که ضریب جینی 

پوئینت که در  0.07تا  0.05بود و بعد با کاهشی بین  0.1بود، که مقدارش 

نستان و النکا، ارمکشورهای مکزیک و اروگوئه شاهدیم. در کشورهایی چون سری

اردن هم کاهش در ضریب جینی برای درآمد نهایی بسیار ناچیز بود. قبل از آن که به 

آمدهای عواملی که موجب این کاهش شده است بپردازیم بد نیست اشاره کنیم که پی

چنان آور باشد. اگرچه میزان این مداخالت همها نباید تعجبتوزیعی این نوع انتقالی

ها ی این حکومتاست ولی واقعیت این است که تقریباً همه در این کشورها ناکافی

کنند تا این که به تری از درآمدهای دولتی را صرف بهداشت و آموزش میدرصد بیش

 ها اختصاص بدهند.های مستقیم نقدی و یا یارانهانتقالی
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ای که از ی غیرنقدی نتیجههاتوجه انتقالیآمدهای توزیعی قابلبا توجه به پی

آور است. دولت اردن بیش از اجرای این سیاست در اردن به دست آمد اندکی تعجب

ی ابتدابی و کند و آموزش دورهدرصد تولید ناخالص داخلی را صرف آموزش می 3

اند ( ادعا کرده10، ص 2017متوسطه در اردن رایگان و اجباری است. علم و دیگران )

های بهداشتی در خاورمیانه را داراست و ترین زیرساختاز پیشرفتهکه اردن یکی 

درصد تولید ناخالص داخلی صرف خدمات بهداشتی در آن 3همانند آموزش، بیش از 

ی عمومی بهداشتی تنها شود. یک توضیح احتمالی این است که نظام بیمهکشور می

ی ( که درباره4ص، 2017شود. یونگر و خاچاطوریان )درصد جمعیت می 40شامل 

اند که اگرچه هدفمندی این خدمات رفاهی به اند متذکر شدهارمنستان پژوهش کرده

شدت ناکافی است و ی دولت بهگیرد ولی میزان مداخلهبهترین نحو ممکن انجام می

آمدهای توزیعی بهبود یابد ضمن حفظ هدفمندی کارآمد باید میزان اگر قرار است پی

آمدهای توزیعی چشمگیر تر شود. در مورد برزیل هم پیی دولت بیشمداخله

آور باشد. برای نمونه بدنیست اشاره کنیم که با های غیرنقدی نباید تعجبانتقالی
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 0.035کارگیری دیگر ابزارهای رفاهی شاهدیم که ضریب جینی در برزیل تنها به

کنیم مشاهده یهای غیرنقدی را بررسی مآمد انتقالیشود ولی وقتی پیتر میکم

آمدهای تر شده است یعنی درواقع پیپوئینت کم 0.075کنیم که ضریب جینی می

گیرد. کار میهایی است که دولت بههای غیرنقدی دوبرابر دیگر برنامهتوزیعی انتقالی

توان برای بهتر کردن نتایج کوشید ولی واقعیت دارد که کل چنان میالبته که هم

درصد تولید ناخالص داخلی است و  11آموزش در برزیل معادل  های بهداشت وهزینه

شوند که آموزش در همه سطح و ( متذکر می5، ص 2013ریرا )هیجینگز و پره

داری بهداشت عمومی رایگان است و حتی برای خانوارهای فقیر هم امکاناتی برای نگاه

هم رایگان است و طور که اشاره شد خدمات بهداشتی شان وجود دارد. همانروزانه

کند که تضمین می»ایجاد شده است  1988ی تغییر قوانین در نظامی که در نتیجه

« همگان باید به خدمات بهداشتی ارایه شده از سوی دولت دسترسی داشته باشند.

تر است ولی واقعیت این است که هنوز وضعیت در افریقای جنوبی اندکی پیچیده

طور کشد تا نظامات جدیدتر بهارد و مدتی طول میمیراث نهادی آپارتاید وجود د

دهند که ( نشان می4، ص 2017کارآمدی عمل کنند. اینچاسته و دیگران )

طور کارآمدی به نفع فقرا های دولتی در آموزش ابتدایی و متوسطه بههزینه

های بهداشتی هم صادق است. در کل، ی هزینههدفمندی شده و همین نکته درباره

های غیرنقدی درصد تولید ناخالص داخلی را صرف انتقالی 12.6ی جنوبی افریقا

( برای تمام 9-7شود. )همان، صص کند که هفت درصد آن صرف آموزش میمی

ی سال رفتن به مدرسه اجباری است. اگرچه مدارس شهریه 15تا  7اطفال در سنین 

اداره « بدون شهریه  عنوان مدرسهبه»های فقیر آموزشی دارند ولی مدارس در محله

تری دریافت شوند و به دلیل نبود شهریه از دولت به نسبت کمک مالی بیشمی

درصد از دانش آموزان در مدارسی  78، 2011کنند. گزارش شده است که در می

( نظام بهداشتی به دو شاخه 10کردند که شهریه نداشت. )همان، ص تحصیل می
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کنند و درصد از جمعیت از آن استفاده می 89شود، بهداشت عمومی که تقسیم می

ی خانوارهای بهداشت بخش خصوصی که البته بسیار گران است و مورد استفاده

گیرد. خدمات بهداشتی اولیه برای همگان رایگان است ولی ثروتمند و غنی قرار می

توجهی دریافت ی قابلها ـ که از سوی دولت یارانهبرای استفاده از بیمارستان

های مختلف خانوارهای کنند، باید مقداری هزینه پرداخت. به شکل و صورتیم

درآمد، زنان عنوان مثال خانوارهای کمشوند، بهها معاف میمختلفی از پرداخت هزینه

کنند. این واقعیت دارد که های رفاهی زندگی میآبستن، و کسانی که با پرداخت

ها ـ وبی بسیار زیاد است ولی استفاده از مالیاتنابرابری در درآمد بازار در افریقای جن

شود که های نقدی باعث میچنین استفاده از انتقالیمستقیم و غیرمستقیم ـ و هم

های آمدهای توزیعی انتقالییابد ولی وقتی پیپوئینت کاهش می 0.076ضریب جینی 

تر ینت کمپوئ 0.098کنیم که ضریب جینی کنیم مشاهده میغیرنقدی را بررسی می

درصد از دیگر  30های غیرنقدی حدود آمد توزیعی انتقالیشده است، یعنی درواقع پی

های تر است. هزینهکند بیشابزارهای مالی که دولت برای کاهش نابرابری استفاده می

های آموزش عالی ـ به نفع فقرا انجام آموزشی در افریقای جنوبی ـ به استثنای هزینه

االً به همین دلیل است که نرخ مشارکت در آموزش برای کودکان در گیرد و احتممی

 18تا  16درصد است و برای کودکان در سنین  97سالگی بیش از  15تا  7سنین 

های آموزشی در ( هزینه19شود. )همان، ص درصد برآورد می 83هم میزان مشارکت 

ی درصد همه 50ود ریزی شده است و حدآموزش بزرگساالن هم به نفع فقرا برنامه

ی خانوارهایی شود مورد استفادههایی که برای آموزش بزرگساالن صرف میهزینه

های ( هزینه19تر است. )همان، ص است که درآمد روزانه شان از چهار دالر کم

ریزی نشده است ولی های آموزشی به نفع فقرا برنامهی هزینهبهداشتی ولی به اندازه

 2011-2010خوبی هدفمندی شده است. درسال مالی نسبی بهطور با این وصف به

افریقای جنوبی چهار درصد تولید ناخالص داخلی را صرف خدمات بهداشت عمومی 
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گیرد. میلیون نفر قرار می 42درصد جمعیت ـ تقریبًا  83ی کرد که مورد استفاده

صی میلیون نفر هم از خدمات بهداشتی بخش خصو 8.3ی جمعیت، یعنی بقیه

پردازان در افریقای جنوبی قرار ای که باید مورد توجه سیاستکنند. نکتهاستفاده می

تری از تولید ناخالص داخلی صرف بگیرد این است که درافریقای جنوبی درصد بیش

درصد ـ که  4.1درصد در مقایسه با  4.3شود ـ خدمات بهداشتی بخش خصوصی می

ی بهداشتی در بخش خصوصی افریقای انهی سردرعمل به این معناست که هزینه

 ی بهداشتی سرانه در بخش دولتی آن است.جنوبی تقریباً پنج برابر هزینه

  

 جابندی مباحث تا اینجمع

شده در صفحات پیشین، تردیدی نیست که استفاده از براساس شواهد ارایه

ده باشند و خصوص وقتی که این ابزارها هوشمندانه هدفمند شابزارهای مالی ـ به

ی دولت هم کافی باشد، شاهد کاهش نابرابری خواهیم بود. با این ی مداخلهاندازه

کشوری که بررسی کردیم ضریب جینی برای درآمد نهایی  24کشور از  11همه در 

 تر بود که به گمان ما هنوز اندکی زیاد است.پوئینت بیش 0.4هنوز از 

آمدهای ها بهتر بشود تا پیاین سیاست تردیدی نیست که هنوز جا دارد تا اجرای

توزیعی بهتری داشته باشد ولی به گمان ما، سه عامل دیگر هم برای باالبودن نابرابری 

 ذکر است.قابل

 .نابرابری در درآمد بازار بسیار چشمگیر بوده است 

 ی دولت ناکافی است و در اغلب به نسبتِ نیازی که وجود دارد مداخله

های اجتماعی برای رسیدن به اهدافی که ی بودجهی کردیم اندازهکشورهایی که بررس

 مدنظر است کافی نیست.

  منبع درآمدی دولت در این جوامع باید تغییر کند. همان طور که در

ی اصلی بر روی وضع ایم دراغلب این کشورها تکیهصفحات پیش اشاره کرده
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شان، نظر به قهقرایی بودنهای غیرمستقیم، های غیرمستقیم است و مالیاتمالیات

 شوند.همیشه باعث افزایش نابرابری می

های مالی دو ( در ارزیابی سیاست18ب، ص 2014المللی پول )صندوق بین

کند. در مقایسه با کشورهای نوظهور، درآمد دولت در ی جالب مطرح مینکته

طور به تر است ـ یعنیمراتب بیشداری نه فقط بهی سرمایهکشورهای پیشرفته

 20تا  15درصد تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته و  30متوسط حدود 

ای از درآمد در درصد در کشورهای نوظهور و در حال توسعه ـ بلکه بخش عمده

آید. های مستقیم به دست میداری پیشرفته از طریق وضع مالیاتکشورهای سرمایه

ی درآمد دولت در یم بخش عمدهتر هم اشاره کردبه عوض همان طور که پیش

المللی پول های غیرمستقیم است. صندوق بینایم مالیاتکشورهایی که بررسی کرده

هم مالیات برارزش افزوده و هم انواع دیگر مالیات »دهد که ( ادامه می18)همان، ص 

شدت قهقرایی های غیرمستقیم که بهخصوص مالیاتغیرمستقیم قهقرایی هستند و به

 «د.هستن

های اجتماعی، اگرچه معتقدیم که در ی هزینهدر پیوند با مقیاس و اندازه

ی دولت در مسائل رفاهی افزایش کشورهایی که بررسی کردیم باید میزان مداخله

آمد ی دیگر هم توجه کنیم. وقتی که پییابد ولی در عین حال باید به چند نکته

ضریب جینی درآمد نهایی را بررسی  کار گرفته شده برتوزیعی ابزارهای مالی به

آید. در نمودار هفت، وضعیت کشورها را بر کنیم تصویر غیرروشنی به دست میمی

کنند به دست های رفاهی میاساس درصد تولید ناخالص داخلی که صرف برنامه

درصد تولید ناخالص داخلی  5تر از ترین میزان در اندونزی بود که کمایم. کمداده

درصد تولید 25تری مقدار هم در برزیل بود که های اجتماعی شد و بیشامهصرف برن

 ناخالص را صرف این برنامه کرده بودند.
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 3 نمودار منبع همان: منبع

کشور مورد بررسی ما تنها دو کشور به نسبت تولید ناخالص داخلی،  24در 

های رف برنامهمقایسه است صداری پیشرفته قابلدرصدی که با کشورهای سرمایه

درصد  10تر از کشور دیگر کم 13ی اجتماعی در کنند. سهم برنامهاجتماعی خود می

های اجتماعی تولید ناخالص داخلی است و در مورد هفت کشور دیگر هم سهم برنامه

چنان از این درصد است. درحالی که هم 15تر از درصد ولی کم 10تر از بیش

ی ی مداخلهآمدهای رفاهی باید اندازهبرای بهبود پی کنیم کهگزاره دفاع میپیش

ها ی اجرای این سیاستدولت افزایش یابد ولی درعین حال براین باوریم که باید شیوه

ی از ها غفلت کنیم هیچ رابطههم بهبود یابد و اگر از بهبود اجزای این سیاست

آمدهای توزیعی ود پیی دولت و بهبی مداخلهاعتمادی بین اندازهنظرآماری قابل

کشوری که بررسی کردیم به نسبت تولید ناخالص داخلی،  24وجود ندارد. درمیان 

تر از دیگران منابع صرف این امور کرده است ولی میزان کاهش نابرابری برزیل بیش

کشور دیگر  12ی دوم قراردارد. از سوی دیگر، پاراگوئه بیش از دراین کشور در مرتبه
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آمد آن بر های اجتماعی خود کرده است ولی پیکشورها صرف برنامهدر میان این 

کاهش نابرابری در آن کشور بسیار ناچیز است. این بخش را با این یادآوری به پایان 

آمدهای توزیعی ی اجتماعی برای بهبود پیی بودجهبریم که عالوه بر اندازهمی

های رفاهی در و پرداختهای ثروتمند ها به سوی دهکضروری است که مالیات

 دهی شود.های فقیر و فقیرتر سازمانراستای کمک به دهک

 داری پیشرفتههای مالی در کشورهای سرمایهآمدهای توزیعی سیاستپی. 5

های آمدهای توزیعی سیاستکنیم گزارش مختصری از پیدراین بخش سعی می

کشور  17رای این منظور داری پیشرفته به دست بدهیم. بمالی در کشورهای سرمایه

های گونه که مشاهده خواهیم کرد استفاده از سیاستایم. همانرا درنظر گرفته

شود توجه نابرابری در این کشورها میهای رفاهی باعث کاهش قابلمالیاتی و پرداخت

آمدی در حالی که دربررسی ما از کشورهای نوظهور و در حال توسعه شاهد چنین پی

های مختلفی باعث کاهش نابرابری درآمدی های مالی از مجرایاستایم. سنبوده

شود تا ضریب ها باعث میها و پرداختشوند ابتدا به ساکن، تصاعدی بودن مالیاتمی

کند تصرف در مقایسه با ضریب جینی که درآمد بازار ایجاد میجینی درآمد قابل

کنیم، این یرمستقیم را بررسی میهای غآمدهای مالیاتتر شود. ثانیاً وقتی که پیکم

گذارد. و سرانجام همان طور مصرف اثر میها برضریب جینی درآمد قابلنوع مالیات

های آموزشی های غیرنقدی دولت ـ هزینهتر هم گفته بودیم، بررسی انتقالیکه پیش

 شود. به دوگذارد و باعث کاهش نابرابری میو بهداشتی، هم بردرآمد نهایی اثر می

های غیرنقدی، عمدتاً دردرازمدت آمد انتقالیی دیگر باید اشاره کنیم که پینکته

گذارد، باعث ی انسانی میشود و در نتیجه با تأثیری که بر روی سرمایهنمایان می

های تغییر در توزیع درآمد بازار درگذر زمان خواهد شد. درضمن این نوع انتقالی

هم دارد و تحرک اجتماعی را در جامعه بهبود النسلی آمدهای بینغیرنقدی پی
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ی موارد درست است و ی کلی وجود دارد که در همهبخشد. با این همه، یک نکتهمی

ی دولتی بستگی دارد و هم این آمدهای توزیعی هم به میزان مداخلهآن، این که پی

ی کلی نکتهها تصاعدی هستند. به این ترتیب، این ها و پرداختکه تا چه حد مالیات

هم درست است که در کنار هزار و یک کار دیگری که باید انجام بگیرد، تصاعدی 

ها در کاستن از ناپذیر موفقیت این سیاستها بخش جداییها و پرداختبودن مالیات

کنیم مشاهده سال گذشته نگاه می 40نابرابری است. با این همه وقتی به تاریخ 

داری پیشرفته این اصل ابتدایی نادیده گرفته سرمایهکنیم که دراغلب کشورهای می

ها نگاه ستانی از آنشده است. وقتی به منابع مختلف درآمدی و چگونگی مالیات

اند. برای مثال درستی ارزیابی نشدهها بهکنیم که انگار ارجحیتکنیم، مشاهده میمی

تری ر تمرکز بسیار بیشای که درمقایسه با درآمد ناشی از کابه ازای درآمد سرمایه

شود ـ درمقایسه با درآمد ناشی از کار، های ثروتمند میدارد ـ عمدتاً نصیب دهک

شود. در نخستن گام، به گمان ما اگر همین یک تری پرداخت میمراتب کممالیات به

خواهیم به درآمد ناشی از کار امتیاز مالیاتی بدهیم مورد را اصالح کنیم و اگر نمی

ی درآمد ناشی از کار مالیات بگیریم، از درآمد ناشی از سرمایه به همان اندازهحداقل 

های ی پرداختتواند هم اندازهتر دولت میهای مالیاتی بیشدر آن صورت درآمد

تر کند و هم به دولت امکان بدهد تا برای تصاعدی کردن مالیات اجتماعی را بیش

 ناشی از کار بکوشد.

داری های مالی در کشورهای سرمایهآمدهای توزیعی سیاستدر بررسی ما از پی

ب( چهار پژوهش دیگر هم 2017المللی پول )پیشرفته عالوه برگزارش صندوق بین

، 2017، گوئالود و دیگران 2017، کامینادا و دیگران، 2017داریم )جسوئیت و ماهلر، 

ها بهره ن پژوهش( که از شواهد آماری ارایه شده در ای2013فیگاری و پائلوس، 

 خواهیم گرفت.
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اند و داری پیشرفته را در نظر گرفتهکشور سرمایه 20( 2017جسوئیت و ماهلر )

داری کشور سرمایه 47اند شامل ( بررسی کرده2017ای که کامینادا و دیگران )نمونه

عنوان های بازنشستگی بهها، پرداختپیشرفته است. در هردوی این پژوهش

( 2017نتقالی در نظر گرفته شده است. در حالی که گوئالود و دیگران )های اپرداخت

های بازنشستگی دولتی را اند پرداخترا بررسی کرده OECDکشور عضو  22که 

( تنها سه 2013اند. فیگاری و پائلوس )عنوان بخشی از درآمد بازار به حساب آوردهبه

دیگران این است که که عالوه بر شان با اند و تفاوت بررسیکشور را درنظر گرفته

های غیرنقدی هم توجه و های غیرمستقیم به انتقالیآمدهای مالیاتبررسی پی

اند. ممکن است در مواردی ها را هم بررسی کردهآمدهای توزیعی این سیاستپی

های آماری تکراری باشد ولی در موارد دیگر اختالف دیدگاه های نظری یا دادهیافته

هایی از آن خواهیم پرداخت. عالوه بر این پنج بررسی، ما به ه به گوشههم هست ک

بانک آماری در دانشگاه لیدن که آمارهای گروه پژوهشی درآمد لوکزامبورگ را هم 

مان شود دسترسی داریم و از آن بهره خواهیم گرفت. درمقایسه با بررسیشامل می

پژوهش فیگاری و پائولوس، با تنها  ی کشورهای نوظهور در این جا به استثنایدرباره

سه مفهوم متفاوت از درآمد سروکار داریم. درآمد اولیه که درواقع همان درآمد بازار 

های ی هرگونه انتقالیاضافهاست که شامل درآمد ناشی از کار و از سرمایه است به

عملکرد  خصوصی. در بررسی این مفهوم درآمد با نابرابری ایجاد شده در بازار قبل از

شویم. درآمد ناخالص که درواقع درآمد ها آشنا میهای اجتماعی و انتقالیپرداخت

توانیم ی هرگونه انتقالی نقدی اجتماعی و با بررسی ضریب جینی ما میاولیه به اضافه

های اجتماعی را اندازه بگیریم. در حالت سوم به بررسی آمدهای توزیعی انتقالیاز پی

های پردازیم یعنی دراین جا مالیات بر درآمد و دیگر پرداختیمی تصرفدرآمد قابل

شود. وقتی ضریب جینی را محاسبه که باید انجام بگیرد از درآمد ناخالص کسر می

شود. حالت آمدهای توزیعی مالیات بردرآمد محاسبه میجا درواقع پیکنیم در اینمی
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ان گونه که برای کشورهای نوظهور آل این بود که امکان داشتیم تا بتوانیم همایده

های غیرنقدی را هم های غیرمستقیم و انتقالیآمدهای توزیعی مالیاتانجام دادیم پی

های آماری این کار غیر ممکن است و به این بررسی کنیم، ولی به علت فقدان داده

یه ی کشورهای نوظهور اراچه دربارهترتیب وارسی ما دراین قسمت، در مقایسه با آن

ها تر هم گفتیم در این بررسیمراتب محدودتر است. همان طور که پیشنمودیم، به

های غیرمستقیم و آمدهای توزیعی مالیات( پی2013تنها فیگاری و پائولوس )

اند ولی متأسفانه شمار کشورها در این بررسی های غیرنقدی را در نظر گرفتهانتقالی

ایم ـ مان در نظر گرفتهه ما هم برای بررسیبسیار ناچیز است و تنها یک کشور ک

بریتانیا ـ در میان این سه کشور حضور دارد. با این توضیحات، اجازه بدهید ببینیم 

های رفاهی را درنظر می گیریم برسر نابرابری چه وقتی اثر مالیات بردرآمد و پرداخت

 آید.می

 
 : منبع

 :LIS dataset on income inequality, available at :

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/f

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/fiscaal-en-economische-vakken/economie/llbifr-dataset-on-income-inequality---november-2017.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/fiscaal-en-economische-vakken/economie/llbifr-dataset-on-income-inequality---november-2017.pdf
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iscaal-en-economische-vakken/economie/llbifr-dataset-on-income-

inequality—november-2017.pdf 

 ی کلی اشاره کنیم:ابتدا به چند نکته

های های غیرمستقیم و انتقالیآمدهای توزیعی مالیاتـ با وجود این که پی

ی جنوبی، شاهد کاهش چشمگیر در هایم ولی به غیر از کرغیرنقدی را بررسی نکرده

ی جنوبی و ژاپن هم شاهد کاهش نابرابری نابرابری درآمدی هستیم. البته در کره

 توجه نیست.هستیم ولی میزان این کاهش در مقایسه با دیگر کشورها قابل

 کاهش در اصلی عامل ژاپن، و سوئد استثنای به کشورها، این یهمه در –

 .است دولتی ازنشستگیب هایپرداخت نابرابری

گرفت  انجام سوئد در کاهش ترینبیش جینی، ضریب در کاهش درصد نظر از –

ی جنوبی ترین میزان کاهش هم در کرهتر شد و کمدرصد کم 49که ضریب جینی 

ی جنوبی را کنار درصد کاهش در ضریب هستیم. اگر کره 9اتفاق افتاد که شاهد 

 درصد است. 39یب جینی این کشورها بگذاریم متوسط میزان کاهش در ضر

اند که به استثنای امریکا، در ( تأکید کرده4، ص 2017کامینادا و دیگران )

های نقدی دولتی های توزیعی انتقالیآمد، متوسط پی2000ی های دههاواسط سال

آمدی بود که مالیات مستقیم در پی داشت. با این وصف، کامینادا و دیگران دوبرابر پی

طور کامل جبران دهند که اگرچه نابرابری درآمدی بازار کاهش یافت ولی بهان مینش

تصرف اگرچه نه به ها نابرابری درآمد قابلنشد ـ حتی با وجود اجرای این برنامه

ی نابرابری درآمد بازار، ولی افزایش یافته است. در بررسی کامینادا و دیگران، اندازه

بود ولی پس از بررسی مداخالت دولت،  0.483ر متوسط ضریب جینی درآمد بازا

 28پوئینت یا  13.6رسید، یعنی کاهشی معادل  0.347متوسط ضریب جینی به 

 23دهند که علت ها در بررسی خود نشان می( اتفاق افتاد. آن5درصد )همان، ص 

درصد بقیه هم مالیات  5های نقدی و علت کاهش درصد از این میزان کاهش انتقالی

https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/fiscaal-en-economische-vakken/economie/llbifr-dataset-on-income-inequality---november-2017.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/fiscaal-en-economische-vakken/economie/llbifr-dataset-on-income-inequality---november-2017.pdf
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کشوری که در این بررسی مورد استفاده قرار  47( از 22قیم بود. )همان، ص مست

چین کردیم که نتایج کشور را دست 17اند، ما برای این بخش از بررسی خود گرفته

اند تفاوت دارد. برای کشور گزارش کرده 47دست آمده اندکی با نتایجی که برای به

های مالی ه پس از اجرای سیاستبود ک 0.47کشور متوسط ضریب جینی  17این 

ها این بود که آمد توزیعی این سیاستکاهش یافت، یعنی پی 0.291میزانش به 

تر شده است. تعجبی ندارد که درصد کم 38پوئینت یا  0.179ضریب جینی 

ی تر است چون همهی ما بیشچین شدهکشورِ دست 17آمدهای توزیعی در میان پی

ای دارند. های اجتماعی بسیار گستردهایم برنامهردهچین ککشورهایی که دست

پژوهش جسوئیت و ماهلر هم بسیار به همین بررسی شبیه است و تقریباً به بررسی 

ایم در چین کردهکشوری که دست 17کشور از  14همان کشورها پرداخته است. 

بری جا هم عامل اصلی کاهش نابراگزارش جسوئیت و ماهلر هم حضور دارند. این

پوئینت  0.091های بازنشستگی دولتی است که باعث شد تا ضریب جینی پرداخت

تر است. در های انتقالی دوبار بیشآمد توزیعی دیگر سیاستتر شود که از کل پیکم

تر بود و کاهش ضریب جینی هم آمد توزیعی از دیگر کشورها قویاتریش و هلند پی

های بازنشستگی در امریکا، مد توزیعی پرداختآپوئینت بود. از سوی دیگر پی 0.115

( حسوئیت و ماهلر ) همان، 13تر بود. )همان، ص کانادا و ژاپن از دیگر کشورها کم

ضریب جینی برای درآمد بازار  2010تا  1970اند که در طول ( متذکر شده21ص 

ی تر شد ولی وقتپوئینت بیش 0.11شدت افزایش یافت، یعنی در این کشورها به

کنیم، اگرچه این همه تصرف را بررسی میتغییرات در ضریب جینی برای درآمد قابل

پوئینت  0.018طور کامل برطرف نشده است، بلکه شاهد افزایشی معادل افزایش به

ترین افزایش ضریب جینی در بریتانیا اتفاق افتاد هستیم. در میان این کشورها بیش

تر شد و بعد در آلمان و بعد هم امریکا. ت بیشپوئین 0.19جا که ضریب جینی در آن

آمدهای دهد که پیی پژوهش جسوئیت و ماهلر نشان می( نتیجه23)همان، ص 
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ی گذشته تغییرچندانی نکرد و تقریبًا های مالیاتی درطول چهار دههتوزیعی سیاست

ی آمد توزیعهای بازنشستگی، جسوئیت و ماهلر پیثابت ماند . عالوه بر پرداخت

ی هزینهی بیکاری و کمکهای رفاهی دیگر، برای نمونه حق اوالد، بیمهپرداخت

اند. اگرچه گیری کردهمسکن را هم بررسی و میزان تغییردر ضریب جینی را اندازه

شان آمد توزیعیشود ولی پیها باعث کاهش نابرابری میهرکدام از این پرداخت

طور ی بیکاری ضریب جینی بهخت بیمهتوجه نیست برای مثال در اثر پرداقابل

تر شده است. با ها کمپوئینت در طول این سال 0.011متوسط برای این کشورها 

آمد توزیعی نظام مالیاتی موجود ایم پیچه در صفحات پیش گفته و نشان دادهآن

تواند موجب بهبود توجه نیست، بد نیست بپردازیم به بررسی رفرم مالیاتی که میقابل

، 2015آمدها بشود. پیش از آن اما بد نیست اشاره کنم که فیگاری و پائولس )این پی

تری از درآمد را بکار گرفتند نشان دادند که میزان نابرابری ( که مفهوم گسترده361

تر کاهش یافته است و برای مثال میزان ضریب جینی که برای بریتانیا درواقع بیش

آمدهای های دیگر که از بررسی پیحالی که بررسی است در 0.26کنند، محاسبه می

های غیرنقدی غفلت کرده بودند، میزان ضریب توزیعی مالیات غیرمستقیم و انتقالی

عالوه در بررسی تر است. بهدرصد بیش 25اند که پوئینت گزارش کرده 0.33جینی را 

م ترین عامل وضعیت در بریتانیا، فیگاری و پائولس به این نتیجه رسیدند که مه

های هدفمندشده است، نه بازنشستگی عمومی آن کاستن از نابرابری در واقع پرداخت

 (363اند. )همان، ص گونه که دیگر پژوهشگران گزارش کرده

در مباحث مربوط به استفاده از ابزارهای مالیاتی و انتقالی برای کاستن از 

ها بعید نیست ضد رشد این سیاست شویم کهرو مینابرابری ما اغلب با این ادعا روبه

باشد و یا باعث کاهش کارآمدی در عملکرد بازار شود. به گمان ما، ادعای وجود بده ـ 

هایی که توأمًا باعث شود تا از بررسی سیاستبستان بین برابری و کارآمدی موجب می

شود غفلت کنیم. ما در صفحات پیش کاهش نابرابری و افزایش رشد اقتصادی می
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های دولتی در بهداشت و آموزش درکشورهای نوظهور باعث شان دادیم که هزینهن

های مولد کاهش چشمگیر نابرابری شده است و تردیدی نیست که این گونه هزینه

 تر شدن رشد اقتصادی هم خواهد شد.باعث بیش

در اغلب کشورهایی که ما برای بررسی در این بخش برگزیده ایم قانون مالیاتی 

هم نه فقط به این خاطر که بخش ای است که به نفع ثروتمندان است؛ آننهبه گو

ی درآمد، به عبارت شود بلکه به خاطر شکل و شیوهها میغالب درآمدها نصیب آن

ای و درآمد به صورت سود سهام که در هردو مورد نرخ دیگر به صورت درآمد سرمایه

ی درآمد تر است. منشاء اساسی و عمدهکمشان از مالیات بردرآمد ناشی از کار مالیاتی

ها ـ مالیات ی کسریطور کلی کار است که وقتی همهطبقات میانی و پایین جامعه به

شان از کنیم نرخ مالیاتی بیکاری ـ را محاسبه میی بازنشستگی، بیمهبردرآمد، بیمه

ی فقط این شیوه تر است. نهمراتب بیشای و سود سهام بهنرخ مالیات بردرآمد سرمایه

شود. به ستانی به گمان ما کارآمد نیست بلکه حتی موجب کژرفتاری هم میمالیات

شود تا آن چه که درواقع حقوق افراد های زیادی میدانیم که کوششعبارت دیگر می

 تری پرداخت شود.های دیگر ثبت شود تا مالیات کماست به صورت

هیم نتیجه بگیریم که اصالح نظام مالیاتی خواایم میچه به اختصار گفتهاز آن

باید اختالفی را که بین نرخ مالیاتی مفاهیم گوناگون درآمدی وجود دارد کاهش بدهد 

و حتی معتقدیم بر درآمد ناشی از کار درمقایسه با دیگر اشکال درآمدی مالیات 

ه بر ی ما این است که با تکیتری وضع شود. گذشته از دالیل دیگر دلیل عمدهکم

تر درآمدهای سویه و بدون شواهد عملی از مالیات کممباحثی کاماًل معیوب و یک

ی کاستن مالیات برای این ای و سود سهام دفاع کردند و درواقع زمینهسرمایه

« فروبارشی»های متعدد گزارهدرآمدها هم همین ادعاهابود که خود را به صورت پیش

ی گذشته نشان ادعاها باشد واقعیت چهار دههی این نشان داده است. هرچه دامنه

دهد که اگر هم بارشی بوده باشد فراخیزش بود و به همین خاطر است که شاهد می
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های باالیی هستیم. با توجه به تر ثروت و حتی درآمد در دهکتمرکز هرچه بیش

 قبولی برای حفظ ووضعیت کنونی اقتصاد جهانی، به گمان ما دیگر هیچ دلیل قابل

طور اساسی و ساختاری تداوم نظام معیوب کنونی وجود ندارد و باید هرچه زودتر به

توجه های باال رشد قابلطور که نشان دادیم درآمد و ثروت در دهکتغییر کند. همان

درصد جمعیت یا رشد اندکی داشته یا این که  90اند ولی مزدها برای بیش از داشته

اند که به این آور این که در نظر نگرفتهاست. حیرتحتی ثابت و بدون تغییر مانده 

ماند و ناگفته روشن است که ترتیب تقاضای کل هم در اقتصاد ثابت و بدون تغییر می

آید. ی مدیریت اقتصاد کالن در یتداوم این وضعیت به صورت مشکالت عدیده

کنیم که در  شود باید تضمینکار گرفته میمخصوصاً تأکید داریم هر اصالحی که به

های میانی و فقیر به نسبت درآمد خود مالیات شده طبقات و دهکنظام اصالح

تری نخواهند پرداخت. و به همان اندازه بااهمیت باید مطمئن باشیم که سهم بیش

تر شدن یابد و به همراه بیشهای ثروتمند از مالیات کاهش نمیطبقات و دهک

ی اساسی دیگر این که اصالح مالیاتی د. نکتهشوتر میشان از کل درآمد بیشسهم

تر شدن درآمدها بشود تا ی مالیاتی دولت و در نتیجه بیشباید موجب گسترش پایه

بتوان بر حجم مداخالت دولتی در تهیه و تدارک خدمات عمومی ازجمله بهداشت و 

 آموزش افزود.

مدت و در کوتاهشود در تر شدن درآمدها میاصالح نظام مالیاتی که باعث بیش

شود. در اغلب کشورهایی که ما برای بررسی دراز مدت باعث تقویت نظام مالیاتی می

طور منظم برای تأمین مالی ست که بهایم، نظام مالیاتی به گونه ایخود برگزیده

کند کاری میهای عمومی که موردنیاز و تقاضای اکثریت مردم است کمگذاریسرمایه

درآمدتر کند که باعث فقیرترشدن خانوارهای کمامور را اداره می ایو حتی به گونه

های به دهک« های مالیاتیسوراخ»شود و این درحالی است که با بازگذاشتن می

ی خود شانه دهد تا از پرداخت سهم عادالنههای بزرگ امکان میثروتمند و شرکت
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تر شدن مدت هم باعث بیشاهخالی کنند. یک رفرم مالیاتی مؤثر و کارآمد باید درکوت

درآمدها بشود تا بتوان این نیازهای عاجل و اساسی را تأمین مالی کرد درحالی که 

کند. اهمیت اساسی دارد ستانی باثبات ایجاد میی مالیاتبرای درازمدت هم یک پایه

که رفرم مالیاتی باعث وخیم ترشدن نابرابری و یا فقر در یک جامعه نشود. چنین 

تواند انجام آسان نیست ولی غیر ممکن هم نیست و با دقت و هوشمندی میکاری 

های سوراخ»ترین کارهایی که باید انجام بگیرد بستن بگیرد. به گمان ما یکی از مهم

مورد سوء « های مالیاتیبهشت»مالیاتی است که با گسترش فعالیت در « متعدد

ی گیرد. کوشش برای ایجاد یک شبکهیهای بزرگ قرار می ثروتمندان و بنگاهاستفاده

ها کارهایی است که تا های مالی و بستن این سوراخالمللی برای ثبت داراییبین

گذاران قرار بگیرد در عین حال براین باوریم نه دیرنشده باید در دستور کار سیاست

جدی طور های مالیاتی برای خانوارهای فقیر باید ادامه یابد بلکه بهفقط معافیت

 آفرین هستیم.های اشتغالگذاریهای مالیاتی برای سرمایهخواهان برقراری معافیت

   یمقابله با نابرابر یبرا -6

ی کوتاه مبحث را ادامه بدهیم که وضعیت کنونی در اجازه بدهید با یک بیانیه

ی هی گذشته، نابرابری تقریباً در همدوام نیست. در چند دههپیوند با نابرابری قابل

( کامالً همراهیم که 8، ص 2018کشورها افزایش یافته است و با الواردو و دیگران )

تواند به این باور ماست که اگربه افزایش نابرابری برخورد الزم صورت نگیرد، می»

 «ی سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی در بیاید.اشکال مختلف به صورت فاجعه

های مالی کنار بگذاریم، استفاده از سیاستداری را اگر رفرم ساختاری سرمایه

های مختلف باعث کاهش نابرابری تواند از کانالمؤثرترین سازوکاری است که می

ستانی و ها هم به میزان مالیاتآمدهای توزیعی این سیاستبشود. میزان پی

های شان. اگر مالیاتی تصاعدی بودنهای رفاهی بستگی دارد و هم به درجهپرداخت

تصرف ـ یعنی نابرابری ها تصاعدی باشند نابرابری در درآمد قابلمستقیم و پرداخت
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های تر خواهد شد. مالیاتهای رفاهی ـ کمها و پرداختپس از اعمال مالیات

عنوان یک منبع درآمدی برای غیرمستقیم، یعنی مالیات بر مصرف که به

تر شدن نابرابری الً باعث بیشپردازان مقبولیت روزافزونی یافته است، معموسیاست

توان کند. البته به دو طریق میتر میمصرف را بیششود و نابرابری در درآمد قابلمی

پرداران با دقت آمدهای توزیعی مالیات برمصرف را بهبود بخشید. نخست، سیاستپی

تر از سوی و هوشمندی مالیات برمصرف را بر مصارفی متمرکز کنند که بیش

رسد. دوم، درآمدی که با استفاده از مالیات ثروتمند به مصرف می هایدهک

ی های رفاهی مورد استفادهطور مشخص صرف برنامهآید بهغیرمستقیم به دست می

های پایینی و فقیرتر بشود. اضافه کنیم که افزایش و بهبود کیفیت خدمات دهک

تأملی داشته و هم اثرات قابل آموزشی و بهداشتی در گذر زمان بر نابرابری درآمد بازار

شود با تر باعث کاهش نابرابری میهای بیشکند. کانالی که این هزینهتر میآن را کم

گیرد که حتی تحرک اجتماعی را هم بهبود ی انسانی انجام میبهبود توزیع سرمایه

 بخشد.می

آمد یپ»یا « خواست خدا»ایم افزایش نابرابری تر هم گفتهطور که پیشهمان

ویژه، با ی گذشته ـ بهکنترل نیست بلکه در چهار دههو غیر قابل« طبیعی

ی های کارگری، شیوههایی که در پیش گرفته شد، برای مثال تضعیف اتحادیهسیاست

ی عنوان نتیجهها، تعیین میزان مزد، و تغییرات نظام مالیاتی ـ و بهی بانکاداره

ی سیاسی برای تغییر این وضعیت ه است. اگر ارادهها اتفاق افتادطبیعی این سیاست

آور گسترش نابرابری را تغییر وجود داشته باشد دلیلی ندارد که نتوان این روند شرم

رسد که ها، به نظر میعنوان منبع درآمدی برای دولتها بهداد. در پیوند با مالیات

بر ثروت و افزایش  ( مدافع نوعی مالیاتIXالف ص 2017المللی پول )صندوق بین

نرخ نهایی مالیات بردرآمدهای باال باشد که مواضع قابل دفاعی است. اگرچه از این 

کنیم و خواهان افزایش نرخ مالیات المللی پول استقبال میتغییر موضع صندوق بین
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های بزرگ هستیم ولی در عین حال براین اعتقادیم که با بر ثروتمندان و بنگاه

های حوزه»و « کاری مالیمخفی»و « های مالیاتیبهشت»از  گستردگی استفاده

ی این اگر نتوانیم اندازه»( موافقیم که 99، ص 2015با زوکمن )« کارحقوقی مخفی

به همین «. ها مالیات گرفتتوان از آنشده را اندازه بگیریم، نمیهای مخفیثروت

توجهی که ابلالمللی پول باید از نفوذ قدلیل معتقدیم که صندوق بین

پردازان کشورهای مختلف دارد استفاده و درر استای ایجاد نظام ثبت برسیاست

ی های مالی در اقتصاد جهانی فعالیت نماید تا بتوان مالیات برثروت را به مرحلهدارایی

 اجرا درآورد.

ی مصرف درآمدهای ایجادشده بپردازیم، یک ستانی به حوزهاما اگر از مالیات

های رفاهی باید همگانی باشد یا این ی دراین حوزه این است که آیا پرداختبحث دائم

که به صورت هدفمند انجام بگیرد تا بتوان به اهداف توزیعی خود رسید. با توجه به 

خصوص رو هستند ـ بهداری با آن روبههای سرمایههای مالی که اغلب دولتمحدودیت

جات مالی بخش پولی اقتصاد ـ شماری از و کوشش برای ن 2008پس از بحران مالی 

های هدفمند هستند و معتقدند که باید پژوهشگران طرفدار استفاده از پرداخت

های رفاهی هایی که باید شامل پرداختها و دهکهای مؤثری برای تعیین گروهشیوه

درعین ها برکنار بمانند، انجام بگیرد. هایی که باید از آنبشوند و به همین نحو گروه

های رفاهی حال شمار دیگری از پژوهشگران معتقدند که برخالف ادعا پرداخت

رسد و به ویژه براین باورند که هرچه نظام قبولی نمیهدفمند به اهداف بازتوزیعی قابل

های شود و محدودیتتر باشد، اجرای آن در عمل دشوارترمیهدفمند کردن پیچیده

تر منابع کند که به صورت تلف شدن بیشد میتری ایجامدیریتی و اجرایی بیش

پردازیم یکی از های رفاهی میآید. وقتی به بررسی پرداختمحدود درمی

« حداقل درآمدهمگانی»هایی که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است سیاست
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کنند به عوامل زیر اشاره است. پژوهشگرانی که از حداقل درآمد همگانی دفاع می

 نند:کمی

  استفاده از حداقل درآمد همگانی، هم باعث کاهش فقر شده و هم نابرابری

 دهد.های هدفمندشده کاهش میمراتب مؤثرتر از پرداخترا به

 ها روند نزولی درآمدها را بهبود بخشید و توان با استفاده از این پرداختمی

رانه، اتوماسیون ی مخاطراتی که به سبب تغییرات فناوخصوص این نکته دربارهبه

 کند.آید صدق میپیش می

 توان ذهنیت شود که با استفاده از حداقل درآمد همگانی میگفته می

ها ـ آماده تر ساختاری ـ برای نمونه حذف یارانههای مهماجتماعی را برای اجرای رفرم

 کرد.

رند از سوی دیگر ولی پژوهشگرانی که با آن موافق نیستند به این عامل اشاره دا

قبولی طور غیر قابلهای ثروتمند بههای رفاهی به دهککه میزان تراوش این پرداخت

 زیاد است.

 شود:انتقاد اصلی ما به حداقل درآمد همگانی شامل دو موضوع می

 ها روشن و قابل تداوم نیست.ی تأمین مالی این پرداختشیوه 

 های ه پرداختبعید نیست که از همین یک پرداخت برای پایان بخشیدن ب

رفاهی گوناگون که دالیل متفاوتی دارند استفاده شود. به عبارت دیگر، وقتی یک 

حداقل به همگان پرداخت شود در آن صورت احتمال زیادی وجود دارد که پرداخت 

رفته از های رفاهی به کسانی که نقض عضو دارند هم رفتهی بیکاری، یا پرداختبیمه

 میان برداشته شود.

ین راستا بد نیست اشاره کنم که دو شیوه برای تأمین مالی حداقل درآمد در هم

 شود:همگانی پیشنهاد می
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 توان با افزودن بر نرخ مالیات برای اجرای این برنامه در یک مورد می

 درآمدآفرینی کرد.

 ی تغییر نباشد و یا نتواند به اندازهدر حالت دوم، اگر منبع درآمد کل قابل

های ی این برنامه این است که از برنامهد، در آن صورت، تنها راه ادارهکافی تغییر کن

رفاهی دیگر کاسته شود تا منابع الزم برای اجرای حداقل درآمد همگانی فراهم شود. 

آمدهای توزیعی شیوه تأمین درآمدهای الزم چندان روشن نیست. در هر دو حالت پی

تر شود، بعید ستقیم برای تأمین درآمد بیشهای غیرمبرای مثال اگر قرار باشد مالیات

ی نهایی پرداخت حداقل آمدهای بازتوزیعی آن حتی منفی باشد. هزینهنیست که پی

درآمد همگانی بستگی دارد که این حداقل در چه سطحی و به چه میزانی پرداخت 

کارگیری آمدهای به( پی53-52الف صص  2017المللی پول )شود. صندوق بین

دهد. درآمد همگانی در هشت کشور را بررسی کرده و اطالعات جالبی ارایه میحداقل 

ی بازار در نظر گرفته درصد درآمد میانه 25میزان حداقل درآمد همگانی را معادل 

داری منابع الزم برای پرداخت ی سرمایهطور متوسط در کشورهای پیشرفتهاست. به

ناخالص داخلی و برای کشورهای نوظهور درصد تولید  6.5این حداقل درآمد همگانی 

ی این کشورها که صندوق درصد تولید ناخالص داخلی است. در همه 3.8هم معادل 

چنین میزان المللی پول بررسی کرده شاهد کاهش ناچیز در ضریب جینی و همبین

ها ی اجرای این برنامه این است که اگر این دولتفقر هستیم. دیدگاه ما درباره

درصد از تولید ناخالص داخلی را به این برنامه اختصاص بدهند به نظر  6.5انند تومی

درصد تولید ناخالص داخلی صرف تهیه و تدارک و  6.5مراتب بهتر است که ما به

درواقع گسترش خدمات بهداشتی و یا آموزشی در این کشورها بشود و تردید نداریم 

المللی پول گزارش کرده چه صندوق بیننمراتب از آآمدهای بازتوزیعی آن بهکه پی

دیگر است با این است بهتر خواهد بود. در پیوند با فرانسه و امریکا، موقعیت شبیه یک

 (53شود. )همان ص تر میپوئینت کم 0.02تفاوت که در امریکا ضریب جینی 
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داری پیشرفته و یا در از سوی دیگر نظر به این که در اغلب کشورهای سرمایه

ورهای نوظهور داشتن شغل دیگر جوازی برای برون آمدن از فقر و نداری نیست ـ کش

ی امکانات خصوص با گسترش مشاغل غیر استاندارد ـ به نظر ما دولت باید از همهبه

های رفاهی خویش برای بهبود کیفیت مشاغل هم استفاده کند. در حالی که پرداختی

یم از جمله با تخصیص منابع الزم برای بهبود به افراد شاغل باید ادامه یابد، معقتد

های آموزشی این چنینی مورد حمایت جدی قرار بگیرد تا ها باید برنامهسطح مهارت

هایی تر شود و از سوی دیگر با رفرماز سویی با باال رفتن بازدهی کار میزان تولید بیش

زان واقعی مزد برقرار ی بین رشد بازدهی و میها هم باید انجام بگیرند رابطهکه آن

های شود و شاهد انعکاس بهبود بازدهی در سطح مزدها هم باشیم. اگر دولت

ها و مؤسسات مالی ی امکانات ملی برای نجات بانکتوانند از همهداری میسرمایه

ها نتوانند از امکانات ملی برای بینیم که همین دولتاستفاده کنند، ما دلیلی نمی

 ت اشتغال در اقتصاد هم استفاده نمایند.بهبود سطح و کیفی

 یریگجهیخالصه و نت. 7

ی های مالی دولت بر مقولهآمدهای توزیعی سیاستدر این مقاله سعی کردیم پی

کشور  17کشور نوظهور و در مورد دیگر  24نابرابری را بررسی کنیم. برای این منظور 

شده تردیدی وجود ندارد هد ارایهداری پیشرفته را در نظر گرفتیم. براساس شواسرمایه

ها باعث کاهش نابرابری خواهد شد و نشان دادیم که که استفاده از این سیاست

مراتب از داری بهی سرمایهآمدهای توزیعی این سیاست در کشورهای پیشرفتهپی

تر در آمد توزیعی بیشتر است. یکی از عواملی که باعث پیکشورهای نو ظهور بیش

های رفاهی ی دولت در مقولهتر مداخلهشود حجم به نسبت بیشها میاین کشور

گذاری های غیرنقدی ـ سرمایهاست. در کشورهای نوظهور و در حال توسعه، انتقالی

ترین نقش را در کاهش نابرابری ایفا کرده و در دولت در بهداشت و آموزش ـ بیش
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های ه گردن پرداختداری پیشرفته هم این نقش عمدتاً بکشورهای سرمایه

ها بازنشستگی عمومی افتاده است. شماری از عوامل ساختاری که به این نابرابری

اختصار بررسی کردیم ولی تمرکز اصلی این مقاله بر نقشی است که فرارویید را به

کنند. با توجه به مخاطرات های رفاهی درکاهش نابرابری ایفا میها و پرداختمالیات

ی جهانی دارد، ما شدیداً به برابری روزافزون برای اقتصاد و جامعهجدی که این نا

چنان براین های مالی برای مقابله با آن تأکید داریم. هماستفاده گسترده از سیاست

آمدهای بهتری داشته باشند نظام مالیاتی ها پیباوریم که برای این که این سیاست

 نی اساسی قرار بگیرد.المللی هم باید مورد بازنگری و بازبیبین
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 [«1من] یچه سرسبز بود دره»

 مقدمه

ی اخیر، مناسبات تولیدی جامعه عمیقاً دگرگون و این مسئله با در چند دهه

رفاهی و تأمین اجتماعی نیز متجلی شده است. روند این  هایی، در تحولِ نظاممیانجی

های تاریخی و اجتماعی به صورتی نیست که بتوان آن روز، مانند اکثر پدیدهظهور و ب

را به سادگی و در شکل پدیداری تحوالت مشاهده کرد. این مقاله تالشی است برای 

های اجتماعِی ایران در دورانِ پس از درک انضمامیِ فروپاشی تدریجیِ بیمه

ظهور قراردادها در بازار کار و سرکوب ها، بسط اَشکال نوسازیها، موقتیزداییمقررات

 مند مزدها.نظام

« بحران»رتبه، های عالیها از زبان دانشگاهیان و بروکراتکرات در رسانهاخیراً به

محیطی، نظام بانکی، اشتغال و های زیست«بحران»های بازنشستگی در کنار صندوق

های پیشِ روی کشور «الشاَبَرچ»های اصلی یا »چالش»مواردی از این دست، یکی از 

ی مسعود نیلی، گانههای شششود )صرفاً برای نمونه بنگرید به اَبَرچالشعنوان می

جمهور در امور اقتصادی، خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ی رئیسدستیار ویژه

های (. البته در این که وضعیت صندوق02/07/1396، تاریخ انتشار: 1528561

سازمان تأمین اجتماعی به صورت خاص، شکننده و  بازنشستگی به صورت عام و

زیست، بیکاری گسترده و فساد نظام چنین موضوعاتی نظیر محیطناپایدار است و هم

ای نیست؛ بحث بر سر بانکی، موضوعاتی بسیار جدی هستند، جای هیچ شک و شبهه

ها و «چالش»ها، «بحران»شده برای شناخت و تمایزِ مراحل منطقیِ طی

رتبه و های عالیهای فراروی کشور از جانب دانشگاهیان و برورکرات«چالشاَبَر»

 نمایی دستگاه علّیِ بروز بحرانِ اصلی اقتصاد سیاسی کشور است.وارونه
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های بازنشستگی )به صورت اخص ی صندوقدر این مقاله با تمرکز بر مسئله

ی بوروکراتیک، کنیم نشان دهیم برخالف ادعاهاسازمان تأمین اجتماعی( سعی می

تواند قابل تقلیل های اجتماعی در ایرانِ امروز، نمیی بیمهگاه و علت اصلی مسئلهگره

مسائل پارامتریک و پیر شدن »، «هاهای دولت به صندوقبدهی»به مشکالتی نظیرِ 

عدم توازن در منابع و مصارف »، «گریزی کارگران و کارفرمایانبیمه»، «جمعیت

گر در برخی مقاطع توسط برخی افرادِ های بیمهت غلط سازمانمدیری»، «سازمانی

، «وری سازمانی ناکافیبهره»، «کندی رشد اقتصادی»، «هامنتسب به بعضی دولت

رسد علت و مسائلی از این دست باشد. به نظر می« هاگذاریمدیریت غلط سرمایه»

ق کار، سرکوب مند حقوها، تضعیفِ نظامی صندوقاصلیِ به وجود آمدن مسئله

دستمزدهای کارگران در ادوار طوالنیِ پس از انقالب، تضاد میان شعارهای 

ی آن و نهایتاً اشتیاِق ی حاکمیت پساانقالبی با عملکرد بازارگرایانهخواهانهعدالت

ایدئولوژیکِ بوروکراسی حاکم برای نئولیبرالیزه کردن تمام وجوه و ابعاد حیاِت جمعی 

 است.

ها، علت اصلی سعی داریم نشان دهیم برخی عواملی که در رسانه در این مقاله

های دولت(، در واقع نه علت اصلی، ی بدهیشوند )مانند مسئلهقلمداد می« بحران»

اند؛ و بعضی عوامل ادعاییِ دیگر )مانند کاهش «بحران»که صرفاً میانجی بروز 

هستند یا اساسًا به صورت شدگان و سالمندی جمعیت(، خود یا از عوارض مسئله بیمه

های فرعی و ها همگی شاخ و برگاند. در واقع اینها جای گرفتهشده در تحلیلاغراق

های بازنشستگی را ی سترگِ مشکالتِ صندوقو ساقه اند، ریشههای ثانوی مسئلهعلت

های نئولیبرالی بدون در نظر گرفتن عوارض اقتصادی و گیری سیاستباید در پی

وجو کرد. سایر مسائلی که این روزها های پس از انقالب، جستی آن در سالاجتماع

شوند نیز اکثراً با همین منطق قابل خوانده می« ابرچالش»یا « چالش»، «بحران»

اند. در مقام تحلیل باید متوجه بود که بدون در نظر گرفتن منطقِ ابتدائاً تبیین
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ر، اقتصاد بر جامعه و اقلیت بر اکثریت، درِک ی نئولیبرالی سرمایه بر کاانتزاعیِ غلبه

اجتماعیِ موجود، نهایتاً -انضمامیِ بحران واقعیِ مندرج در کلیت سیستم اقتصادی

شناختی این روزها در سطح کالن ممکن نخواهد بود. به خاطر همین نقصِ روش

شوند، و در سطوح خُردتر همواره عوارض بحران با خود بحران اشتباه گرفته می

جاست که سلسله اشتباهات سیستماتیکِ عوارض مسئله با خود مسئله. جالب این

به شکلی « مسئله»شوند که نهایتًا های تحلیلی باعث میفوق در رفت و برگشت

 از نظرها شدن دور با و بگیرد قرار – «ابرچالش» یا –« بحران»آمیز در جایگاه مغالطه

آن، کامالً منتفی  با واقعی و عملی مقابله ای آن، از جلوگیری امکان واقعی، بحرانِ

 شود.می

چنین کنیم ابتدا ابعاد تاریخی، حقوقی، بوروکراتیک و همدر ادامه سعی می

گر ایرانی را مورد بررسی قرار دهیم، و های بیمهها و صندوقوضعیت آماری سازمان

جا باید کرد. این مان برای اثبات مدعای اصلی مقاله را بیان خواهیمپس از آن دالیل

به  وضعیت سازمان تأمین اجتماعیی ما بر شناسایی متذکر شد که تأکیِد عمده

و  148ی اجتماعیِ ایرانی است. طبق مواد ترین بیمهترین و پرمخاطبعنوان اصلی

چنین بند ( و هم29/08/1369)مجمع تشخیص مصلحت نظام: « قانون کار» 183

( تمام 03/04/1354)مجلس شورای ملی: « اجتماعیقانون تأمین » 4ی ماده« الف»

باید توسط کارفرمایان « کنندبه هر عنوان در مقابل مزد یا حقوق کار می»کسانی که 

های نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند. این بدان معناست که رکن اصلی بیمه

هستند.  ها فرع بر آناجتماعی کشور سازمان تأمین اجتماعی است و سایر صندوق

شدگان سازمان ها با بیمهشدگان سایر صندوقاین مسئله در مقایسه آمار و ارقام بیمه

تر به این مسئله خواهیم پرداخت(. غیر تأمین اجتماعی نیز نمود دارد )در ادامه بیش

صندوق عمومیِ دیگر  3سازمانِ و صندوق صنفی و  14از آن، بررسی وضعیتِ حداقل 

گنجد؛ و در ثانی، به علت فقدان آمار و اسناد مورد نیاز، مقاله نمی اوالً در تنگنای این
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صندوق بازنشستگی االمکان وضعیت کنیم حتیممکن نیست. با وجود این، سعی می

ی اجتماعی بزرگ کشور( و در بعضی موارد، سایر )به عنوان دومین بیمه کشوری

 های عمومی را نیز در تحلیل لحاظ کنیم.صندوق

 رانیدر ا یاجتماع نیمختصر تأم یچهخیتار. 1

های اجتماعی در ایران مدرن اگر بخواهیم از شرح تحوالت آغازین پاگرفتنِ بیمه

نظر کنیم و به صورت مشخص بر نظام رفاهی موجود متمرکز شویم، باید به صرف

تاریخ تشکیل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در شکل و 

قانون تشکیل وزارت رفاه »ا بازگردیم. پیش از انقالب با تصویب ههیأت فعلی آن

های سازمان بیمه(، 01/05/1353)مجلس شورای ملی:  1353در سال « اجتماعی

چنین وزارت گر از وزارت کار و امور اجتماعی و همو سایر نهادهای بیمه اجتماعی

(. یک 2ی شدند )ماده ی جدید )رفاه اجتماعی( منضمخانهبهداری منتزع و به وزارت

(، 03/04/1354)مجلس شورای ملی: « قانون تأمین اجتماعی»سال بعد، با تصویب 

خانه های بازنشستگی، ذیل همین وزارتبا تجمیع تمام بیمه سازمان تأمین اجتماعی

نیز در همین سال به صورت  سازمان بازنشستگی کشوری(. 10ی تأسیس شد )ماده

( تشکیل شد )بنگرید به 1345)مصوب سال « استخدام کشوریقانون »مجزا با اصالح 

(. البته 08/03/1354اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری، مجلس شورای ملی: 

های پیش از انقالب بسیار عمر وزارت رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در سال

 1355سال در « قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی»کوتاه بود: با تصویب 

( وزارت رفاه اجتماعی منحل و تمام وظایف آن به 16/04/1355)مجلس شورای ملی: 

قانونِ اخیر،  10و  6ی (. ضمناً طبق دو ماده2ی وزارت بهداری محول شد )ماده

، به صندوق تأمین اجتماعیی امور سازمان تأمین اجتماعی با تغییر نام به اداره

 ذار شد.ی جدیدالتأسیس واگخانهوزارت
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ی قانونی اصالح قانون تشکیل الیحه»با تصویب  1358پس از انقالب، در سال 

(، سازمان تأمین 28/04/1358در شورای انقالب )مورخ: « سازمان تأمین اجتماعی

اجتماعی با شخصیت حقوقی و اداری مستقل، مجددًا تشکیل و صندوق تأمین 

اساسنامه »(. در همین سال 1ی اجتماعیِ وزارت بهداری در آن ادغام شد )ماده

نیز به تصویب هیأت وزیرانِ دولت موقت رسید )مورخ « سازمان تأمین اجتماعی

(. به موازات احیای سازمان تأمین اجتماعی، با فرامین رهبرِ وقت 10/06/1358

بنیاد و  کمیته امداد امام خمینیجمهوری اسالمی ایران بنیادها و نهادهایی از جمله 

 15بنیاد (؛ و 1358)در سال  بنیاد شهید(؛ 1357)در سال جانبازان  مستضعفان و

(، برای حمایت از اقشار فرودست تأسیس شدند. با تصویب 1360)در سال  خرداد

در شورای انقالب )مورخ « قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور الیحه»

کیل شد. پس از نیز در همین مقطع زمانی تش سازمان بهزیستی(، 24/03/1359

در سال « قانون بیمه بیکاری»تحوالت پُرشمارِ سه سال ابتداییِ پیروزی انقالب، 

( ابتدا به صورت آزمایشی و پس از آن 24/03/1366)مجلس شورای اسالمی:  1366

( تصویب شد. نهایتاً تحوالت 26/06/1369به صورت دائمی )مجلس شورای اسالمی: 

قانون الزام »ی تثبیت حاکمیت جدید با تصویب ههای اجتماعی کشور در دهبیمه

« قانون تأمین اجتماعی 3سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 

و بازگشت مالکیت مراکز و  1368( در سال 21/08/1368)مجلس شورای اسالمی: 

 ی دومکه تا پیش از آن به موجب ماده-تأسیسات درمانی سازمان تأمین اجتماعی 

در اختیار وزارت « الیحه قانونی اصالح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی»

 به این سازمان، پایان یافت. -بهداری باقی مانده بودند

ی رفاه و تأمین اجتماعی از روند تصویب قوانین و انجام اقدامات حمایتی در حوزه

بعد مجدداً اقدامات های شدیدًا کند شد؛ اما در سال 70ی پایان جنگ تا اواخر دهه

های مختلف قرار گرفت: در سال حقوقی و اجرایی در دستور کار مجالس و دولت
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ی بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم قانون بیمه» 1376

قانون » 1379( تصویب شد. در سال 11/09/1376)مجلس شورای اسالمی: « و زیلو

)مجلس شورای « ن حمل و نقل بار و مسافر بین شهریبیمه اجتماعی رانندگا

قانون ساختار نظام » 1383[. در سال 2(، به تصویب رسید]18/02/1379اسالمی: 

(، با هدف ایجاد 21/02/1383)مجلس شورای اسالمی: « جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ی همههای رفاهی و حمایت از انسجام سیاست»تحول اساسی در نظام رفاهی کشور و 

، توسط «آنافراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای 

 وزارت رفاه و تأمین اجتماعیمجلس ششم تصویب شد؛ اما عمالً غیر از تشکیل 

صندوق تأمین و تغییر نام سازمان تأمین اجتماعی به  1383( در سال 12ی )ماده

، تقریباً به هیچ یک از اهداف ادعایی 1389سال ( در 12ی ماده 2ی )تبصره اجتماعی

طور که خواهیم دید این دو اقدام های مفصلِ این قانون عمل نشد )البته همانو برنامه

نیز نهایتاً پایدار نبودند(. گذشته از این قانون و تحوالت ناشی از آن، در ادامه قانونِ 

به تصویب رسید )مجلس  1386در سال « های اجتماعی کارگران ساختمانیبیمه»

ای برای سازمان ی تازهاساسنامه 1387(. در سال 09/08/1386شورای اسالمی: 

قانون » 1388(. در سال 26/03/1387تأمین اجتماعی نگاشته شد )هیأت وزیران: 

دار بافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسههای اجتماعی قالیبیمه

 1376( جایگزین قانون سال 21/06/1388می: )مجلس شورای اسال« )کددار(

تأمین « صندوق»بار برای ای دیگر اینمجدداً اساسنامه 1389[. در سال 3شد]

با  1390(. در سال 03/05/1389اجتماعی به تصویب هیأت وزیران رسید )مورخ: 

قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و »تصویب 

 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی(، 08/04/1390)مجلس شورای اسالمی: « تتجار

، ادغام شد. و نهایتًا در سال کار و امور اجتماعیو  تعاونی خانهمنحل و در دو وزارت
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(، مجددًا 11/05/1391)هیأت وزیران:  1389ی سال نیز با اصالح اساسنامه 1391

 یافت.نام صندوق به سازمان تأمین اجتماعی تغییر 

ترِ روندهای حاکم بر سیر کرونولوژیک وقایع جا ذکر دو نکته برای فهم دقیقاین

های پس از انقالب، ضروری است: نخست. باید توجه ی تأمین اجتماعی در سالحوزه

(، 24/08/1358داشت که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )مجلس خبرگان: 

، ، ازکارافتادگی، پیری، بیکاریبازنشستگی»شاملِ  اجتماعی از تأمین حقِ برخورداری

و  و درمانی بهداشتی خدمات ، نیاز بهو سوانح ، حوادثماندگی ، در راهسرپرستیبی

(؛ مشخص 29، صراحتاً حقی همگانی اعالم شده است )اصل «پزشکی هایمراقبت

به عنوان پیشنهاددهنده، های ابتدایی پیروزی انقالب، حکومت جدید است که در سال

توانست آن را نادیده بگیرد؛ غیر از آن، در کننده و مجریِ این قانون، فوراً نمیتصویب

ی ی جامعهخواهانهی تثبیت حاکمیت پساانقالبی، تحت تأثیر جنگ، جوِ عدالتدهه

زدایی نزد انقالبیون ، گرایش به محرومیت«مستضعفین»انقالبی و گفتمانِ حکومت 

ی این شرایط باعث شد تا عالوه بر احیای سازمان تأمین س بود؛ مجموعهمحسو

ها، بنیادها و نهادهایِ حمایتی مختلفی در این دهه تشکیل شوند. اجتماعی، سازمان

های پس از پایان جنگ، ایدئولوژیِ حاکم بر اقتصاد سیاسی جمهوری اما در دهه

و بازاری کردن تمام ابعاد حیات اسالمی ایران به نحوی بنیادین تغییر کرده بود 

ها خصوصاً کاهش اقدامات حمایتی در اجتماعی در دستور کار قرار داشت. در این دهه

های رفاهی کشور جای گرفت و به این ترتیب هیجاِن ها و سیاستصدر برنامه

 70ی ، با عقالنیتِ بازاری دهه60ی ی نظام رفاهی کشور در دههخواهانهعدالت

 شد.جایگزین 

های طور که از سیر اقدامات حقوقی و اجرایی، مشخص است در دههدوم. همان

هایی برای تحت پوشش قرار دادن اقشار و ، به شکلی متناقض هم طرح90و  80

های شغلی گوناگون کارگران در دستور کار مجالس مختلف بوده است و هم رسته
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سازی ین اجتماعی و خصوصیی رفاه و تأمهایی برای تضعیف بوروکراسی حوزهطرح

های اجتماعی بیمه»المثل تصویب دو قانونِ های بازنشستگی: فیها و صندوقسازمان

 را 80 یدهه دوم ینیمه در «…بافانهای اجتماعی قالیبیمه»و « کارگران ساختمانی

و یا نگارش  1390در سال  زارت رفاه و تأمین اجتماعیو انحالل با کنید مقایسه

ی جدید برای سازمان تأمین اجتماعی )با کاهش سهم نمایندگان هاساسنام

ی تر، ارائهها؛ و از این دو واضحشدگان در ترکیب هیأت امنا( در همان سالبیمه

کردِن  نفر از نمایندگان برای خصوصی 87طرحی به مجلس شورای اسالمی با امضای 

سایت خبرآنالین به )وب 1396های عمومی بازنشستگی در شهریور ماه سال صندوق

 (.09/06/1396، تاریخ انتشار: 47235نقل از روزنامه شهروند: 

گونه تناقضات آشکار را باید در شکاف مابین شعارهای ی اینریشه

ها و ی انقالبیون، با بازارگراییِ عملِی حاکمیت پساانقالبی در سالخواهانهعدالت

در واقع، بازنمایی شکاف بنیادیِن  وجو کرد. این شکافهای پس از جنگ جستدهه

خواهانه تکوین دارانه است که از دل انقالبی عدالتکار و سرمایه در نظامی سرمایه

رسد حاکمیت پساانقالبی با گذشت چهار دهه از انقالب، هنوز یافته است. به نظر می

نتوانسته است این شکاف را به صورت کامل رفع کند و همین خود در سطوح کالن 

های سیاسِی متناوب و حتا بروز نوعی از پوپولیسم التقاطی )متجلی باعث بروز بحران

ترین گرایانه، افراطیهای نُهم و دهم( شده است که با شعارهای چپدر دولت

های نئولیبرالی و بازارآزادی را به اجرا گذاشت. قاعدتًا این شکاف در ادامه باعث برنامه

وح اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد شد که ورشکستگیِ تری در سطهای واقعیبحران

 [4تواند یا محرک آن باشد یا معلول آن.]های اجتماعی نیز میکامِل بیمه

ی رایج در ادبیات گانهنهایتاً باید متذکر شد که اگر بخواهیم بر مبنای تفکیک سه

امور انی(، های بازنشستگی و درم)بیمه ایامور بیمهی رفاه، یعنی آکادمیک حوزه

)امدادرسانی به افراد درگیر در امور امدادی )سازوکارهای کمک به فقرا( و  حمایتی
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های دخیل در نظام رفاهی کشور را برشماریم باید بگوییم حوادث و سوانح(، دستگاه

ای در حال حاضر غیر از چهار سازمان و صندوق عمومی و که: در قلمرو امور بیمه

سازمان تأمین ، صندوق بازنشستگی کشوریین اجتماعی، اصلی، یعنی سازمان تأم

 14، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایرو  اجتماعی نیروهای مسلح

صندوق ؛ هاصندوق بانکصندوق بازنشستگی صنفی، بخشی یا احیاناً خصوصی شامل: 

 صندوق؛ صندوق وکالی دادگستری؛ صندوق بانک مرکزی؛ صندوق فوالد؛ نفت

؛ سازصندوق آینده؛ صندوق شهرداری تهران؛ صندوق هواپیمایی هما؛ صداوسیما

صندوق ، صندوق سازمان بنادر و کشتیرانی؛ صندوق ملی مس؛ ی ایرانصندوق بیمه

مشغول به فعالیت هستند )معاونت اقتصادی  صندوق وزارت اطالعات، ی مرکزیبیمه

[ در قلمرو امور حمایتی، 5](.13: 1396وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

چون سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید هایی همدستگاه

ها صدها مؤسسه خیریه و خرداد و در کنار آن 15و ایثارگران، بنیاد مستضعفان، بنیاد 

هالل احمر توان به جمعت المنفعه فعال هستند. در قلمرو امدادی نیز، میعام

اشاره کرد  ستاد حوادث غیرمترقبهو  سازمان اورژانس کشور، ی اسالمی ایرانجمهور

 (.52-51: 1384)پناهی، 

 رانیدر ا یاجتماع نیتأم کیو بوروکرات یساختار حقوق. 2

های تعمیم و گسترش انواع بیمه»ی تر اشاره شد، وظیفهطور که پیشهمان

منحصراً به سازمان تأمین در کشور به لحاظ حقوقیِ صرف، مشخصاً و « اجتماعی

ی اساسنامه 2ی قانون تأمین اجتماعی و ماده 1ی اجتماعی محول شده است )ماده

، تمام کارگران شاغل در 1369(؛ عالوه بر آن، طبق قانون کار سال 1389سال 

های کشور باید توسط کارفرمایان، به صورت اجباری نزد سازمان تأمین کارگاه

(. این تأکیدات تقنینی جایگاه سازمان تأمین 148ی مادهاجتماعی، بیمه شوند )
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های کند. در این بند ویژگیهای اجتماعی ایران مشخص میاجتماعی را در میان بیمه

سازمانی، ارکان، مخاطبان، نوع خدمات، منابع و چارت اداری این سازمان را به صورت 

کنیم، نسبت میان می فشرده بررسی خواهیم کرد و از خالل مباحث مطرح شده سعی

 گر را نیز مشخص کنیم.ها و نهادهای بیمهاین سازمان و سایر صندوق

 یسازمان یهایژگیالف. و

توسط « الیحه قانونی اصالح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی»با تصویب 

و احیای سازمان تأمین اجتماعی در همین سال،  1358در سال  شورای انقالب

یت اداری این سازمان به عمل آمد و به موجب آن سازمان تأمین اصالحاتی در ماه

و سازمانی، مستقل اعالم شد. البته در « اداری»، «مالی»، «حقوقی»اجتماعی از لحاظ 

همین الیحه عنوان شده است که سازمان تأمین اجتماعی نهایتًا وابسته به وزارت 

آن به فعالیت خود ادامه دهد  [ است و باید تحت نظارت6تعاون، کار و رفاه اجتماعی]

[ ضمناً این 7(.]1389ی سال اساسنامه 4ی ی شورای انقالب و مادهالیحه 1ی )ماده

قانون فهرست نهادها و مؤسسات »سازمان، در سلسله مراتب بوروکراتیک کشور، طبق 

محسوب شده است « سازمان عمومی غیردولتی»صراحتاً یک « عمومی غیر دولتی

(؛ و بر همین مبنا، طبق تعریفِ 19/04/1373لس شورای اسالمی: ، مج10)بند 

(، لزومًا 08/07/1386)مجلس شورای اسالمی: « قانون مدیریت خدمات کشوری»

ی ی عمومی دارد و بودجهاش جنبهاست، وظایف و خدمات« استقالل حقوقی»دارای 

نابراین با سازمانی (. ب3ی شود )مادهی آن از محل منابع غیردولتی تأمین میساالنه

المنفعه مواجه هستیم که هدف آن نهایتًا ماهیتًا عمومی، مشارکتی، غیردولتی و عام

نسلی برای بازتولید نیروی کار کشور و جلوگیری از اختالل در روند ایجاد تعادل بین

دارانه، تحت نظارت دولت است. غیر از آن، با توجه به ترکیبِ تولید و انباشت سرمایه

، و نیز با توجه به 1358ی سال ان مدیریتی و نظاراتی این سازمان در اساسنامهارک

بیمه، این سازمان تجسدِ آرمان شراکت دولت، کارفرمایان و کارگران در پرداخت حق
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[ در مناسباتِ تولیدیِ ایرانِ مدرن به حساب 8]گراییجانبهسهدموکراتیک سوسیال

این اصل همواره  1389ی سال تصویب اساسنامهآید؛ هرچند در عمل و خصوصاً با می

 نادیده گرفته شده است.

 یب. ارکان سازمان

پیش از پرداختن به ارکان فعلی سازمان تأمین اجتماعی، باید سه نکته را متذکر 

ی گانهشد: یک. پیش از انقالب، ترکیب اعضا، شرح وظایف و اختیاراتِ ارکان سه

تا  15ای عالی، هیأت مدیره و حسابرس(، در مواد سازمان تأمین اجتماعی )شامل شور

، 1355قانون تأمین اجتماعی مشخص شده بود؛ اما با انحالل این سازمان در سال  27

بوروکراتیک بالاثر شد. بعد از انقالب نیز با تصویب -منطقاً این چینِش حقوقی

 27تا  12 ( و احیای این سازمان، عمالً مواد1358ی شورای انقالب )سال اصالحیه

( از متن این قانون حذف شدند. دو. طبق 18قانون تأمین اجتماعی )به جز ماده 

ی شورای انقالب، امور سازمان تأمین اجتماعی باید منحصراً مطابق اصالحیه 1ی ماده

(. در 1ی ای باشد که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید )مادهبا مقررات اساسنامه

قانون تأمین اجتماعی و نیز سایر مواد و  27تا  12یگزین مواد واقع این اساسنامه جا

ی اند. سه. اساسنامههایی است که توسط اصالحیه شورای انقالب حذف شدهتبصره

های طور که قبالً نیز اشاره کردیم( طی سه نوبت در سال)همان بینی شدهپیش

زیران( به تصویب )هیأت و 1389)هیأت وزیران( و  1387)شورای انقالب(،  1358

رسید و بنابراین هر کدام از این اسناد در مقاطعی، مستقالً ارکان سازمان را تعیین 

 مالک عمل قرار دارد. 1389ی سال اکنون اساسنامهاند. طبیعتاً همکرده

؛ «هیأت امنا»ی سازمان تأمین اجتماعی شامل در حال حاضر ارکانِ چهارگانه

ی سال اساسنامه 6ی است )ماده« هیأت نظارت»و ؛ «مدیرعامل»؛ «هیأت مدیره»

مشی و راهبردها، تصویب بودجه و نصب و عزل اعضای هیأت -(. تعیین خط1389
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ی سال اساسنامه 8ی مدیره و هیأت نظارت از جمله وظایف هیأت امنا است )ماده

ار و (. نصب و عزل مدیرعامل نیز، با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید وزیر تعاون، ک1389

(. هیأت امنای 1389ی سال اساسنامه 14ی شود )مادهرفاه اجتماعی انجام می

های بازنشستگی کشور که البته هیأت امنای تمام صندوق-سازمان تأمین اجتماعی 

ترین رکن این سازمان، روی کاغذ متشکل به عنوان کلیدی -[9آید]نیز به حساب می

اد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب نفرِ آن، به پیشنه 6نفر است که  9از 

مانده نیز از میان نفر باقی 3انتخاب و  شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

ی اساسنامه 7ی شوند )مادهبرگزیده می« یافتهگیرندگان متشکل و سازمانخدمت»

سازمان تأمین « گیرندگانخدمت»ی انتخاب نمایندگانِ [ شیوه10(.]1389سال 

جتماعی )در واقع کارگران و کارفرمایانِ تحت پوشش سازمان( باید بر اساس ا

و البته در صورت « به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»ای باشد که نامهآیین

نماینده قبل به انتخاب  6نفر نیز باید مانند  3های رسمی، این ناموجود بودن تشکل

 17ی ماعی انتخاب شوند )بند الف مادهوزیر و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجت

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی(. باید متذکر شد که شورای عالی 

ی تأیید تقریبًا تمام اعضای هیأت رفاه و تأمین اجتماعی کشور که با قیود فوق، وظیفه

از اعضای  نفر 9امنای سازمان تأمین اجتماعی را دارد، خود متشکل از رئیس جمهور، 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و  14ی ی مجلس است )مادهنماینده 3هیأت وزیران و 

« گیرندگانِخدمت»تأمین اجتماعی( و در ترکیب اعضای آن هیچ سهمی برای 

 های اجتماعی یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی، لحاظ نشده است.بیمه

سمی چه به لحاظ حقوقیِ صرف، و های ربا در نظر داشتن این مسئله که تشکل

ی واقعی کارگران کشور توانند نمایندهاند و نمیگاه نتوانستهچه به صورت عملی هیچ

سازمان تأمین اجتماعی به حساب آیند )بنگرید به « گیرندگانِخدمت»و به تبع 

ی نامه(؛ و نیز گذشته از این که ظاهراً آیین539-515: 1395اباذری و خیراللهی، 
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سازمان هنوز به تصویب نرسیده است « گیرندگانِخدمات»ی انتخاب نمایندگانِ یوهش

ثمر بوده است( و بنابراین ای بینامهوجوهای ما برای یافتن چنین آیین)یا الاقل جست

ی دیگر نماینده 6سازمان، احتماالً درست مانند « گیرندگانِخدمت»ی نماینده 3

ی اصلی شوند؛ نکتهد شورای عالی رفاه انتخاب میصرفاً به انتخاب وزیر و تأیی

به عنوان -جاست که در ترکیب اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی این

شدگان است، نمایندگان کارگری در سازمانی که اساساً متعلق به کارگران و بیمه

یره و اقلیت محض قرار دارند و با توجه به نقش هیأت امنا در نصب و عزل هیأت مد

توان چنین گفت که دولت عمالً سازمانی را که از لحاظ مالی مستقل از مدیرعامل، می

کند. این او است، به صورت خودسرانه و بدون اخذ نظرات صاحبان اصلی آن اداره می

شورای در ترکیب اعضای  1358ی سال اساسنامه 7ی در حالی است که طبق ماده

نفر  6( عالوه بر 1389ی سال یأت امنا در اساسنامه)معادل ه سازمان تأمین اجتماعی

بینی شدگان پیشی بیمهنفر نماینده 3ی کارفرمایان، نفر نماینده 5ی دولت و نماینده

نیز ترکیب شورا یا همان هیأت  1387ی سال اساسنامه 8ی شده بود. حتی در ماده

شدگان ی بیمهنماینده 3ی کارفرمایان و نماینده 4ی دولت، نماینده 8امنا شامل 

شدگان از کارگران و بیمه 1389ی سال شد. این بدان معناست که در اساسنامهمی

 اند.امتیازات حداقلی سابق نیز محروم شده

 شمول یطهیج. مخاطبان و ح

الف. افرادی که »سه دسته هستند:  1354مشمولین قانون تأمین اجتماعی سال 

کنند؛ ب. صاحبان حرف و مشاغل مزد یا حقوق کار میبه هر عنوان در مقابل دریافت 

(. 4ی )ماده« های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتکنندگان مستمریآزاد؛ ج. دریافت

این سه دسته طبق همان قانون قاعدتًا باید تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار 

اتباع »گذاران: عبیر قانونها، کارگران مهاجر )یا به ت(. غیر از این1ی بگیرند )ماده
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قانون تأمین اجتماعی آمده است، مشمول  5ی نیز با شرایطی که در ماده«( بیگانه

 4ی ماده 3ی قانون اصالح بند ب و تبصره»[. و البته با تصویب 11این قانون هستند]

(، اتباع ایرانی خارج از 30/06/1365)مجلس شورای اسالمی: « قانون تأمین اجتماعی

توانند تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار ر نیز به صورت اختیاری میکشو

 (.3ی گیرند )تبصره

بایست به صورت اجباری بنابراین تقریباً تمام نیروی کارِ شاغل در کشور، می

تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته باشند؛ اما واضح است که در تمام 

گاه تمام اقشار نیروی کار، آن هم به صورت ون، هیچهای پس از تصویب این قانسال

اساسنامه سازمان »اند چراکه: یک. طبق اجباری تحت پوشش این سازمان نبوده

( کارمندان و مستخدمین 08/03/1354)مجلس شورای ملی: « بازنشستگی کشوری

 دولتی مشمول قوانین استخدامی کشوری هستند و بنابراین بیمه بازنشستگی آنها بر

[(. البته در حال حاضر 12]3ی ی سازمان بازنشستگی کشوری قرار دارد )مادهعهده

( کارمندان 1386)مصوب سال « قانون مدیریت خدمات کشوری» 101ی طبق ماده

توانند به اختیارِ خود، مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین رسمی دولت می

قوانین استخدامی نیروهای مسلح از  متبوع باشند. دو. مشمولین بازنشستگی دستگاه

قانون تأمین  4ماده  2ی شمول قانون تأمین اجتماعی مستثناء هستند )تبصره

قانون تأمین  4ی ماده 3ی قانون اصالح بند ب و تبصره»اجتماعی(. سه. با تصویب 

قانون تأمین اجتماعی حذف و متعاقبًا  4ی ماده« ب»(، بند 1365)سال « اجتماعی

اولیه، به حالت « اجباریِ »ی صاحبان حرف و مشاغل آزاد از حالت بیمهوضعیت 

ی اختیاری بعضی اقشار تغییر یافت. دلیل تصویب قوانین مجزا برای بیمه« اختیاری»

ی بینی مادههای بعد همین مسئله بوده است. چهار. طبق پیشنظیر رانندگان در دهه

ی اجتماعِی وعده داده ، مشمول بیمهقانون تأمین اجتماعی، روستاییان و عشایر 6

)مصوب سال « قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» 3ی شده در ماده
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چنین روستاییان و [. پنج. غیر از کارکنان کشوری، لشکری و هم13( هستند]1383

های عمومی و مستقل خود را دارند، چندین صندوق عشایر که هر کدام صندوق

تر، به صورت مستقل از سازمان تأمین اجتماعی، در صنایع البته کوچکغیرعمومی و 

های مختلف مشغول به فعالیت هستند. مشروعیت حقوقی و فعالیتِ مستقلِ و سازمان

عموماً با استناد به مقررات  -رغم صراحت قانون تأمین اجتماعیعلی-ها این صندوق

ها، صداوسیما، صنعت نفت و ریها و نهادهایی نظیر شهردااستخدامیِ خاِص شرکت

 غیره، حاصل شده است.

با در نظر داشتن موارد فوق، در حال حاضر در کنار بازنشستگان و 

بگیران سازمان تأمین اجتماعی که طبیعتًا تحت پوشش این سازمان قرار مستمری

ی کارگران غیر از کارگران غیررسمی دارند، تمام مشمولین قانون کار )یعنی همه

های پس از تصویب ای که در سالچنین کارگران رسمیدر اقتصاد کشور و هم شاغل

[(؛ قسمتی از 14اند]قانون کار، به طرق گوناگون از شمول این قانون مستثناء شده

گر خود کارمندان دولت که سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان سازمان بیمه

شاغلین ایرانِی خارج از کشور؛ صاحبان  اند؛ کارگران مهاجرِ دارای مجوزِ کار؛برگزیده

باف )که هر یک به حرف و مشاغل آزاد؛ رانندگان؛ کارگران ساختمانی؛ و کارگران قالی

[(، باید یا به صورت اجباری تحت 15طریقی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند]

به  پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند، یا به صورت اختیاری امکان دسترسی

 ای این سازمان را داشته باشند.خدمات بیمه

شدگان را به دو بر همین مبنا، بوروکراسی سازمان تأمین اجتماعی، عماًل بیمه

ی تقسیم کرده است. طبق تعریف آخرین سالنامه« خاص»و « اجباری»ی دسته

 فردی است که به دستور کارفرما در محلی»ی اجباری آماری این سازمان، بیمه شده

فردی »ی خاص شدهو بیمه« کندکند و مزد و حقوق دریافت میبه نام کارگاه کار می

ی خود تحت پوشش مقررات ی اجباری نبوده و با میل و ارادهاست که مشمول بیمه
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شدگان خاص، خود شامل حرف و (. بیمه5: 1396« )تأمین اجتماعی قرار دارد

کارگران ساختمانی، باربران، خادمین  مشاغل آزاد، بافندگان، رانندگان، اختیاری،

 (.18مساجد، کارفرمایان صنفی، زنبورداران و صیادان هستند )همان: 

 یاجتماع نید. انوع خدمات سازمان تأم

ها؛ ب. الف. حوادث و بیماری»مشمولین قانون تأمین اجتماعی باید در برابرِ 

توسط سازمان « گی؛ و. مرگبارداری؛ ج. غرامت دستمزد؛ د. ازکارافتادگی؛ ه. بازنشست

ی قانون تأمین اجتماعی(. با تصویب قانون بیمه 3ی تأمین اجتماعی بیمه شوند )ماده

ی بیکاری نیز به فهرست )مجلس شورای اسالمی(، بیمه 1369بیکاری در سال 

(. در حال حاضر 3ی افزوده شده است )ماده« های سازمان تأمین اجتماعیحمایت»

ی بازنشستگی کشور، ی خدمات بیمهکنندهترین ارائهتماعی، بزرگسازمان تأمین اج

کننده خدمات بهداشتی و درمانی و بزرگترین خریدار خدمات درمانی به دومین ارائه

 (.5: 1396های مجلس شورای اسالمی، آید )مرکز پژوهشحساب می

 ی. منابع مال هـ

ن تأمین اجتماعی شامل قانون تأمین اجتماعی درآمدهای سازما 28ی طبق ماده

. وجوه حاصل از 3. درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان؛ 2بیمه؛ . حق1»

نیز  1389است. در اساسنامه سال « . کمک و هدایا4های نقدی؛ خسارات و جریمه

های الف. وجوه و دارایی»سازمان شامل موارد زیر است: « ها و منابع درآمدیدارایی»

های دریافتی و های صندوق؛ ب. حق بیمهگذاریفع حاصل از سرمایهموجود و منا

شدگان، کارفرمایان و دولت؛ پ. وجوه حاصل از خسارات، دریافتنـی شامل سهم بیمه

ها و ها، کمکهای اشخاص؛ ث. بدهیجرایم و جزاهای نقدی؛ ت. هدایا و کمک

تفاوت سهم درمان مشموالن التعهدات قانونی دولت به صندوق؛ ج. سایر منابع؛ چ. مابه

 (.19ی )ماده« قانون تأمین اجتماعی
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ی پراکنده اما بسیار ی تأمین اجتماعی چند نکتهدر رابطه با مقررات مالی حوزه

ترین منبع درآمد سازمان تأمین به عنوان اصلی« حق بیمه»مهم وجود دارد: یک. 

ه است که سهم کارفرما شددرصد مزد یا حقوقِ بیمه 30اجتماعی، در مجموع معادل 

 3درصد مزد و سهم دولت معادل  7شده معادل درصِد مزد، سهم بیمه 20معادل 

قانون تأمین اجتماعی(. در مشاغل سخت و  28ماده  1درصد مزد است )تبصره 

[ دو. در 16شود.]درصد هم اضافه بر این مبالغ از کارفرمایان اخذ می 4آور زیان

( تصریح شده است که اضافه بر 1369)مصوب سال « یکاریی بقانون بیمه» 5ی ماده

ی بیکاری منحصراً درصد از مزد کارگر نیز به عنوان حق بیمه 3مبالغ فوق، معادل 

همین  10ی توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. البته طبق ماده

مه بیکاری و های درآمد حق بیسازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب»قانون، 

های مالی خود منعکس پرداخت مقرری بیمه بیکاری را جداگانه نگهداری و در صورت

ی دریافتی با تصویب قوانینی سه. در موارد بسیار زیادی، قسمتی از حق بیمه«. نماید

های پس از انقالب، بخشیده شده است؛ برای مثال بنگرید به قوانین تصویب در سال

های دارای های صنفی کوچک یا کارگاهی کارگاهحق بیمه شده در مورد بخشودگی

؛ یا قوانین مربوط به حمایت از جانبازان و ایثارگران؛ یا 60ی نفر در دهه 5تر از کم

هایی که در ی کارفرما توسط دولت در کارگاهتضمین پرداخت سهم حق بیمه

مراکز خدمات  های سوم، چهارم و پنجم توسعه، از طریقهای اجرای برنامهسال

اشتغال وزارت کار، اقدام به استخدام نیروی جدید کرده باشند و غیره. چهار. دولت 

ی ساالنه کل کشور جا در بودجهی خود را به طور یکمکلف است سهم حق بیمه

قانون  28ی ماده 2ی محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند )تبصره

ی اخذ شده درصد از مجموع حق بیمه 9ن موظف است تأمین اجتماعی(. پنج. سازما

شدگان اختصاص دهد ها و بارداری )امور درمانی( بیمهاز طرفین را به حوادث، بیماری
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قانون تأمین اجتماعی(، و مابقی را نیز صرف سایر تعهدات )پرداخت  29ی )ماده

 ها کند.یگذارچنین سرمایهمستمری بازنشستگان، غرامت دستمزد و غیره( و هم

 یو. چارت سازمان

تواند مرکز سازمان تأمین اجتماعی در تهران مستقر است و این سازمان می

یی در تهران و سایر مناطق کشور و احیاناً «هاکارگزاری»و « هانمایندگی»و « شعب»

 7(. در حال حاضر 1389ی سال اساسنامه 5ی خارج از کشور تأسیس کند )ماده

، «هاامور استان»، «ایبیمه»، «امور درمان»، «اداری و مالی» معاونت تحت عناوین

، زیر «ریزیاقتصادی و برنامه»و « امور فرهنگی و اجتماعی»، «حقوقی و امور مجلس»

سایت نظر مدیرعامل در ستاد مرکزی این سازمان مشغول به فعالیت هستند )وب

(. این 21/11/1396ابی: رسمی سازمان تأمین اجتماعی، نمودار سازمانی تاریخ بازی

و  شرکت 18ها، ها و نمایندگیسازمان غیر از ستاد مرکزی، شعب، کارگزاری

شرکت »توان به ترینِ این مؤسسات می[. از جمله مهم17دارد] ی تابعهمؤسسه

هلدینگ گردشگری »، «بانک رفاه کارگران»، «گذاری تأمین اجتماعی )شستا(سرمایه

ی مؤسسه»، «مؤسسه فرهنگی هنری آتیه»، «کار و تأمین شرکت»، «تأمین اجتماعی

مؤسسه خدمات بهداشتی، درمانی میالد سالمت »، «عالی پژوهش تأمین اجتماعی

ها و سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، فهرست شرکتاشاره کرد )وب« تهران

که  (. ضمناً نباید از نظر دور داشت19/11/1396مؤسسات تابعه، تاریخ بازیابی: 

، «گذاری تأمین اجتماعی )شستا(شرکت سرمایه»ها، خصوصاً بسیاری از این شرکت

های بسیار ها و مؤسسات بزرگ و پرتعدادی هستند و فعالیتخود مالک شرکت

 وسیعی در سطح اقتصاد ملی دارند.

توان در با در نظر گرفتن تمام مواردی که در این بند بررسی کردیم، می

ای کشور چنین کفت: یک. های حقوقی و بوروکراتیک نظام بیمهگیبندی ویژجمع

گذار های اجتماعی کشور سازمان تأمین اجتماعی است و قانونرکن اساسی بیمه
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تر، تمام جمعیت فعال ی کارگر و از آن بیشی اجباری طبقهی بیمهمشخصاً وظیفه

امه با تصویب قوانینی ی این سازمان نهاده است؛ اما در اداقتصادی کشور را بر عهده

هایی از مخاطبانِ ادعایی این سازمان هایی مستقل، اواًل قسمتمجزا و تأسیس صندوق

« اجباری»را از شمول قانون تأمین اجتماعی مستثناء کرده است و در ثانی وضعیت 

کرده است. البته با وجود « اختیاری»ی اجتماعی این سازمان را نیز تا حد زیادی بیمه

گر کشور است. ترین سازمان بیمهوالت، سازمان تأمین اجتماعی هنوز بزرگاین تح

ای که سهمی شدگان است؛ به گونهدو. این سازمان ماهیتاً غیردولتی و متعلق به بیمه

ی امور آن نظارت کند. سه. ی عمومی کشور ندارد و دولت صرفًا باید بر ادارهاز بودجه

است اما هیچ وقت سهم « گراییجانبهسه» سازمان تأمین اجتماعی نماد آرمان

نبوده است و در حال حاضر « شرکا»ی آن به اندازه سایر نمایندگان کارگری در اداره

شدگان در هیچ یک از ارکانِ آن جایی ندارند. به نحوی عمالً نمایندگان واقعی بیمه

اریکاتوری از توان ادعا کرد که سازمان تأمین اجتماعی ایران، در حال حاضر ککه می

های اقتصادی مبتنی بر در نظام« گراییجانبهسه»مفهومِ ماهیتًا پارادوکسیکالِ 

[ از فرایند کار و انباشت سرمایه، است. چهار. با توجه به 18استخراج ارزش اضافی]

ی شدگان اجباری و اختیاری سازمان تأمین اجتماعی، مجموعهجمعیت عظیم بیمه

چنین تشکیالت ن بسیار زیاد و پیچیده هستند؛ هممقررات و قوانینِ حول آ

بوروکراتیک این سازمان بسیار عریض و طویل است و بنابراین درک کلیِت اقتصادی، 

دار و مفصل است. های دامنهسیاسی، حقوقی و اجرایی این سازمان نیازمند پژوهش

پس از آن با کنیم و های اجتماعی را بررسی میدر ادامه، ابتدا وضعیت آماری بیمه

تأمین اجتماعی، نشان خواهیم داد که به چه « بحران»ی روایت بوروکراتیک از ارائه

 دالیلی این روایت مخدوش است.
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 رانیدر ا یاجتماع نیتأم یآمار تی. وضع3

در این بند، قصد داریم با استفاده از اسناد موجود و در دسترس، وضعیت آماری 

های اجتماعی در میان ی پوشش بیمهبر گسترههای اجتماعی را با تمرکز بیمه

ها بگیران، وضعیت مالی صندوقشدگان به مستمریجمعیت و نیروی کار، نسبت بیمه

 بگیران، مورد بررسی قرار دهیم.و وضعیت معیشتی مستمری

 یاجتماع یهامهیب یپوشش یالف. گستره

 2526372و شده نفر بیمه 13779620سازمان تأمین اجتماعی 1395در سال 

نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش  41433151[ و در مجموع 19بگیر]مستمری

(. صندوق 33و  10: صفحات 1396داشته است )سازمان تأمین اجتماعی، 

 1325386شده و نفر بیمه 1262300بازنشستگی کشوری نیز در همین زمان، 

)صندوق نفر( تحت پوشش داشته است  2587686بگیر )در مجموع مستمری

نفری خانوار در سال  3.3(؛ که با در نظر گرفتن ابعاد 18: 1396بازنشستگی کشوری، 

توان جمعیت کلیِ تحت (، می20: 1395)چکیده گزیده نتایج سرشماری سال  1395

نفر تخمین زد. یعنی در مجموع در حدود  8539363پوشش این صندوق را معادل 

 1395نفری ایران در سال  79926270درصد( از جمعیت  62)معادل  49972514

ی (، تحت پوشش این دو بیمه1395)مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری سال 

نفری  25754400چنین با در نظر داشتن جمعیت . هم[20]انداجتماعی عمومی بوده

توان مدعی شد که در (، می5: 1395)مرکز آمار ایران،  1395نیروی کار در بهار سال 

گر قرار درصد نیروی کارِ کشور نیز تحت پوشش این دو نهاد بیمه 58همین زمان 

 اند.داشته

 

 

https://pecritique.com/2018/03/10/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1/#_ftn20
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 رانیبگیبه مستمر شدگانمهیو نسبت ب تیجمع یب.  سالمند

ی گذشته، روند پیر های نفوس و مسکن چند دههبا نگاهی به نتایج سرشماری

 1395و  1390، 1385های شدن جمعیت ایران به وضوح قابل مشاهده است. در سال

درصد از کل جمعیت کشور را  9.3و  8.2، 7.3سال، به ترتیب  60افراد مسن باالی 

و نتایج  1390ی نتایج سرشماری عمومی سال اند )گزیدهبه خود اختصاص داده

 باالی سالمندانِ تعداد نسبت)  (. شاخص سالمندی1395تفصیلی سرشماری سال 

 1365 تا 1325 سال از که نیز( جامعه در لسا 15 زیر فردِ 100 هر ازای به سال 60

 مقدار. است کرده پیدا صعودی روند 1365 سال از است، داشته نزولی تقریباً سیری

درصد  29و  17، 12رتیب ت به 1385 و 1375 ،1365 هایسال برای شاخص این

نسبت جمعیت  2002(. سازمان ملل متحد در سال 1386است )میرزایی و قهفرخی، 

درصد  21.7و  10.5به ترتیب  2050و  2025های سال ایرانی را برای سال 60باالی 

بینی درصد پیش 107.8و  41.8و شاخص سالمندی را برای این دو سال به ترتیب 

با اصالح برآوردهای  2015چنین در سال (. این سازمان هم274: 2002کرده است )

و  2030های ت در سالساله را به کل جمعی 60قبلی خود، نسبت جمعیت باالی 

(. روند 123: 2015بینی کرده است )درصد پیش 31.2و  14.4به ترتیب  2050

بگیران شدگان و مستمریشناختیِ فوق، در آمار و ارقام مربوط به بیمهجمعیت

های ای که نشانههای بازنشستگی کشور نیز متبلور است؛ به گونهها و صندوقسازمان

گر بگیران دو بیمهی بازنشستگی، با افزایش تعداد مستمریهاآغاز سالمندی صندوق

 ی بازنشستگی کشور، کاماًل مشهود است.اصلی حوزه
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 سال
شدگان بیمه

 اصلی
 بازنشستگان

بگیران جمع کل مستمری

 )پرونده(

 کل شدگان بهنسبت بیمه

 ]22[بگیرانمستمری

1381 6578249 463404 835474 7.8 

1382 6888154 521424 917569 7.5 

1383 7161867 558008 957053 7.5 

1384 7474726 629591 1058853 7 

1385 7512024 685735 1144582 6.5 

1386 8442492 759898 1247091 6.7 

1387 9152243 826600 1340444 6.8 

1388 9917542 916062 1455166 6.8 

1389 10573705 999146 1552096 6.8 

1390 11497089 1073939 1726457 6.6 

]23[1391 12286683 1187631 1883142 6.5 

1392 12808047 1276314 2013984 6.3 

1393 13344498 1394479 2179572 6.1 

1394 13711726 1508094 2350088 5.8 

1395 13779620 1630951 2526372 5.4 

 [21(]یاجتماع نیسازمان تأم رانیبگیبه مستمر شدگانمهی: نسبت ب1 یجدول شماره

بگیران سازمان تأمین اجتماعی )همان چیزی شدگان به کل مستمرینسبت بیمه

[ 24«]نسبت پشتیبانی»های بازنشستگی ی صندوقکه در ادبیات متعارف حوزه

به نصف  1364ست اما در سال بوده ا 20شود(، در سال پیروزی انقالب خوانده می

در  9و  8بین  1380این میزان کاهش یافته است؛ این نسبت از آن پس تا سال 

ی یک مشخص طور که در جدول شمارههمان 90و  80های نوسان بوده و در دهه

شدگان اصلی ی بیمهاست، روند کاهشی محسوسی داشته است. میانگین رشد ساالنه
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ی تعداد درصد و میانگین رشد ساالنه 6.4، 1390تا سال  1357این سازمان از سال 

درصد بوده است. این در حالی است که با  9.7ی زمانی بازنشستگان در همین بازه

تسریع روند پیر شدن جمعیت، بدون در نظر گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار، در 

، سرعت بگیرانشدگان به مستمریهای آتی یقیناً روند کاهشی نسبت بیمهدهه

اکنون تری خواهد یافت. وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری از این لحاظ همبیش

بگیران این صندوق از تعداد وخیم است؛ در حال حاضر تعداد مستمری

 تر است.اش بیششدگانبیمه

 سال
شاغلین 

 ]26[)کسورپرداز(

بگیران بازنشسته و حقوق

 متوفی

شدگان به نسبت بیمه

 ]27[بگیرانمستمری

1381 1562164 580449 2.7 

1382 1522939 638596 2.4 

1383 1472316 694130 2.1 

1384 1453974 750150 1.9 

1385 1417877 802062 1.7 

]28[1386 1403000 865652 1.6 

1387 1212381 972877 1.2 

]29[1388 —– 1070015 —- 

1389 —- 1094688 —- 

]30[1390 1147500 1110386 1 

1391 1238000 1154885 1 

1392 1195750 1193985 1 

1393 1150000 1237125 0.9 

1394 1191100 1278176 0.9 

1395 1262300 1325386 0.9 

 [25]یکشور یصندوق بازنشستگ رانیبگیبه مستمر شدگانمهی: نسبت ب2 یجدول شماره 
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ی های بیمهگزارش جامع صندوق»وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

بگیران کشور را در شدگان به کل مستمری، میانگین نسبت کل بیمه«بازنشستگی

که خود میانگین پایینی - تخمین زده است. البته میانگین فوق 3.65، 1393سال 

درصدی سازمان تأمین  75با توجه به سهم  -آیدبرای این شاخص به حساب می

های اجتماعی کشور حاصل آمده است؛ وگرنه اجتماعی از کل جمعیت مخاطب بیمه

ها )غیر از صندوق وکال و بگیران برای اکثر صندوقشدگان به مستمرینسبت بیمه

بسیار ناچیز است  (، همانند صندوق بازنشستگی کشوریصندوق روستاییان و عشایر

(1396 :79-81[.)31] 

 هاصندوق یمال تیج. وضع

درصدِ  3طور که در بند قبل دیدیم، دولت از یک طرف موظف است که همان

شدگان را ساالنه به حساب سازمان تأمین اجتماعی ی بیمهسهمِ خود از حق بیمه

ی تعداد ای از حق بیمههای گذشته، قسمت عمدهدههواریز کند؛ و از طرف دیگر طی 

شدگان این سازمان را متقبل شده است. مواردی که دولت در آنها زیادی از بیمه

شدگان سازمان تأمین اجتماعی را بر ی بیمهدرصد سهم حق بیمه 3پرداخت بیش از 

تصویب شده از  ایهای بیمهاند از: الف. تمام معافیتعهده گرفته است عمدتاً عبارت

ای از اقشار خاص )نظیر ایثارگران(؛ و ج. های بیمهابتدای انقالب تا کنون؛ ب. حمایت

بافان، رانندگان و چون قالیای )همهای جدید بیمهتحت پوشش قرار دادن گروه

ها [ اما دولت با وجود تعهدات حقوقی فوق، در تمام این سال32کارگران ساختمانی(.]

ت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شانه خالی کرده است، که این خود اغلب از پرداخ

از یک سمت باعث انباشت حجم عظیم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و بدهکاری 

دولت به آن شده و از سمت دیگر سازمان را با کسری نقدینگی مواجه کرده است. این 

خود را نشان داد و از ابتدای شمسی به تدریج عیناً  80ی های دههدر میانه مسئله

کسری بودجه و کمبود  عمالً سازمان تأمین اجتماعی را وارد دوران 90ی دهه
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توانست برای نقدینگی کرد؛ به این معنا که سازمان تأمین اجتماعی دیگر نمی

ی خود اکتفا کند و شدههای بازنشستگان صرفاً به درآمدهای محققپرداخت مستمری

اش شد. هایهای دولتی و فروش دارایییز مجبور به استقراض از بانکبه همین دلیل ن

های اخیر راهکار دولت برای مواجهه با این وضعیت، تهاتر جاست که در سالجالب این

سازی( به سازمان ده )تحت لوای خصوصیهای عمدتاً زیانها با واگذاری شرکتبدهی

باعث تعمیق مشکالت مالی این تأمین اجتماعی بوده است که به صورت وارونه 

سازمان شده است؛ چراکه اوالً سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به پول نقد نیاز 

های این سازمان ناچیزتر از آن است که بتواند گذاریدارد و در ثانی بازده سرمایه

 کسری نقدینگی آن را رفع کند.

ت مالی سازمان تأمین تحوالت مالی فوق در آمار و ارقامِ مربوط به وضعی

هزار  6چیزی در حدود  1384اجتماعی نیز کاماًل متبلور هستند: دولت در سال 

 63به  1392میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود. این مبلغ در سال 

با بیش از دو برابر رشد، به رقم بسیار  1395هزار میلیارد تومان رسید و در سال 

های مجلس [ )مرکز پژوهش33میلیارد تومان افزایش یافت] هزار 141هنگفت 

(. 27: 1396اخذ شده از سازمان تأمین اجتماعی،  شورای اسالمی بر اساس گزارش

برای فهم میزان بزرگ بودن عدد فوق فقط کافی است بدانیم وزارت اقتصاد و دارایی 

هزار میلیارد تومان  107های سازمان تأمین اجتماعی را در گزارشی ارزش کل دارایی

(. 22: 1396تخمین زده است )به نقل از گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

این بدهی عظیم در ادامه باعث کسری نقدینگی سازمان )شکاف بین درآمدهای 

محقق شده و مصارف، بدون در نظر گرفتن منابع تعهدی یا همان مطالبات از دولت( 

ی سازمان کسری نقدینگی ساالنه 1394تا  1384های الشد؛ به نحوی که مابین س

میلیارد تومان افزایش یافته  156هزار و  9میلیارد تومان به  212تأمین اجتماعی از 

و بعد از آن است )مرکز  1392ی آن مجدداً مربوط به سال است که جهشِ عمده
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ین رونِد ی ا(. قاعدتًا در ادامه13: 1396های مجلس شورای اسالمی، پژوهش

دومینویی، باالرفتن میزان تسهیالت دریافتی سازمان تأمین اجتماعی نیز برای جبران 

ها در بینی است. حجم استقراض این سازمان از بانککسری نقدینگی قابل پیش

هزار میلیارد تومان گذشت و این در حالی است که در  9ی نود از ی دههنیمه

ازمان عموماً نزدیک به صفر بوده است )همان: های قبل، مبلغ استقراض این سدهه

(. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اخیراً مدعی شده است که مجموع 16

هزار میلیارد تومان  30های دولتی های سازمان تأمین اجتماعی به بانکمبلغ بدهی

(. باید توجه 21/10/1396است )صدا و سیما، بخش خبری بیست و سی، مورخ: 

که تداوم روند اخذ تسهیالت از نظام بانکی توسط سازمان تأمین اجتماعی در  داشت

ی مدت ناممکن است. چرا که در آینده سازمان قادر نخواهد بود اصل و بهرهمیان

های خود را به نظام بانکی بازگرداند و این خود مستقیماً باعث وارد آمدن بدهی

 ضربات مهلکی به نظام بانکی خواهد شد.

های دولت مناسب نیست: طبق ها نیز از نظر انباشت بدهییت سایر صندوقوضع

ی های دولت به صندوق بیمهبرآوردهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بدهی

 خواهد تومان میلیارد 638 به 1396 سال  اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا

 میلیارد 600 و هزار 24 سال همین در فوالد صندوق به دولت هایبدهی رسید؛

هزار  7تا  6بین  1392 سال در نیز کشوری بازنشستگی صندوق و است تومان

(. باید توجه داشت که 301-299: 1396میلیارد تومان از دولت طلب داشته است )

توانند به ها و تعهدات دولت نیز عموماً نمیها حتی با در نظر گرفتن بدهیاین صندوق

های دریافتی از بیمهبگیران خود را با حقحقوق مستمری صورت سر به سر

شان پرداخت کنند؛ چراکه بر خالف سازمان تأمین اجتماعی، تعداد شدگانبیمه

آنها کمتر است. در واقع مشکل  بگیرانها از تعداد حقوقپردازان این صندوقبیمه

های دولت ی وصول نشدن بدهیسازمان تأمین اجتماعی کسری بودجه به واسطه
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ها ورشکستگی رسمی آنهاست. بنابراین دولت مجبور است اما مشکل این صندوق

تخصیص  ها در بودجه عمومیاست مبالغ هنگفتی به عنوان کمک به این صندوق

درصد  19تنها  80ی ی دههالمثل صندوق بازنشستگی کشوری که در میانهدهد. فی

درصد از  63، 1392کرد، در سال میهای خود را با کمک دولت تأمین از هزینه

های بینیهای خود را با کمک منابع دولتی پوشش داده است. بر مبنای پیشهزینه

ی عمومی کشور تنها به صندوق درصد از بودجه 28، حداقل 1400موجود، در سال 

بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص خواهد یافت 

(. کسری نقدی سازمان تأمین 123: 1396ن، کار و رفاه اجتماعی، )وزارت تعاو

هزار میلیارد تومان و در سال  39به  1400ها تا سال اجتماعی نیز طبق تخمین

های مجلس شورای هزار میلیارد تومان خواهد رسید )مرکز پژوهش 118به  1404

تداوم استقراض این  ( و این یعنی این که با توجه به ناممکن بودن14: 1396اسالمی، 

مبالغ از شبکه بانکی، به زودی سازمان تأمین اجتماعی نیز بدون دخالت مستقیم 

 ی فعالیت نخواهد بود.دولت قادر به ادامه

های بازنشستگی، بازده های دولت به صندوقآور بدهیزمان با افزایش سرسامهم

بوده است. بر اساس ها نیز همواره بسیار ناچیز های این صندوقگذاریسرمایه

های این گذاریهای مالی سازمان تأمین اجتماعی منابع حاصل از سرمایهصورت

درصد کاهش یافته  16درصد به  30از حدود  1392تا  1383های سازمان مابین سال

ی زمانی های سازمان در این بازهگذاریاست. میانگین سهم درآمد حاصل از سرمایه

ن در حالی است که میانگین درآمدهای ناشی از حق بیمه درصد بوده است و ای 11

های مجلس شورای درصد بوده است )مرکز پژوهش 86ها بیش از در این سال

 59های سازمان تأمین اجتماعی، (. بر اساس آخرین گزارش27: 1396اسالمی، 

ی های دولت برای تأدیههای شستا حاصل واگذاریگذاریدرصد از ارزش سرمایه

گذاری مستقل سازمان است؛ اما به صورت درصد حاصل سرمایه 41ها و یبده
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درصد از  26های مستقیم و تنها گذاریدرصد از سود شستا از سرمایه 74معکوس 

(. مشخص است که دولت 33های واگذار شده حاصل آمده است )همان: سود شرکت

مان بحران صادر کرده ی بدهی با سازمان تأمین اجتماعی، به این سازبه جای تأدیه

 30های سازمان تأمین اجتماعی در گذاریاست. غیر از آن، بازدهی خالص سرمایه

( و این نرخ 35درصد بوده است )همان:  0.3سال گذشته )با احتساب نرخ تورم( تنها 

ها عمومی و صنفی نیز قابل تعمیم است گذاری برای سایر صندوقبازده اندک سرمایه

 (.1396کار و رفاه اجتماعی: )وزارت تعاون، 

 رانیبگیمستمر یشتیمع تید. وضع

های های پرداخت شده توسط سازمان تأمین اجتماعی در سالمیانگین مستمری

ریال در سال  11535904به  1357ریال در سال  6822پس از انقالب از مبلغ 

 19.2 [. البته با در نظر گرفتن میانگین نرخ تورم34ِافزایش یافته است] 1394

های اسمی تا برابری مستمری 1691های پس از انقالب، تصویر جهش درصدی سال

شود. از سوی دیگر با لحاظ کردن شاخص بهای کاالها و خدمات حد زیادی تعدیل می

سال  38های پرداخت شده طی توان مدعی شد که میانگین مستمری، می[35]مصرفی

ی ها بر پایهافته است. میانگین مستمریدرصد افزایش ی 153مورد بحث، تنها حدود 

ریال  5071618، به 1357ریال در سال  2006348، از 1390های ثابت سال قیمت

هزار  300ارتقاء یافته است و این یعنی افزوده شدن مبلغی نزدیک به  1394در سال 

های پرداخت شده به ( به میانگین مستمری1390های ثابت سال تومان )با قیمت

ی های پس از انقالب اسالمی. طبق پژوهشی که مؤسسهشستگان در سالبازن

سال منتهی به  16انجام داده است: طی  1396راهبردی بازنشستگی صبا در سال 

ی صندوق بازنشستگی کشوری به های ساالنهارزش میانگین مستمری [36]1394سال 

ون ریال در سال میلی 62به  1379میلیون ریال در سال  36از  1390قیمت سال 

 (.16-15: 1396افزایش پیدا کرده است ) 1392



 647                                                                                      یللهرایخ رضایعل

 

 
 

ها ادعایی داشته باشیم باید اگر بخواهیم در مورد کفایت معیشتی این میانگین

های مرکز آمار ایران در بسنجیم: بر اساس داده لزوماً آنها را با هنجار مصرفی جامعه

تر از میانگین بیش برابر 6.4های خانوار شهری ، متوسط هزینه1356سال 

شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان بوده است؛ های پرداختمستمری

 بخواهیم اگر. است کرده پیدا کاهش برابر 1.9 حدود  به 1394این فاصله در سال 

 هایمستمری میانگین با شهری خانوارهای یماهانه یهزینه میان شکاف فرود و فراز

 وضعیت ارزیابی شاخص عنوان به را اجتماعی تأمین سازمان توسط شده پرداخت

های پس از انقالب در نظر بگیریم، با تحوالت و تی بازنشستگان طی سالمعیش

شویم: نخست. در دو سال اول پس از انقالب اسالمی، به روندهای زیر مواجه می

م و شاخص ها بیش از نرخ تورصورتی کامالً استثنایی با افزایش میانگین مستمری

ی بازنشستگان به نحو قابل بهای کاالها و خدمات مصرفی، شکاف میان درآمد و هزینه

 1356درصد در سال  542ای که شکاف معیشتی از منفی شود. به گونهتوجهی پر می

، با رشد عموماً منفی 60ی رسد. دوم. در دههمی 1359درصد در سال  176به منفی 

های ماهانه و هزینه آن افزایش شکاف میان مستمری های واقعی و متعاقبِمستمری

در نوسان  419تا منفی  249متوسط خانوار شهری، دامنه شکاف معیشتی بین منفی 

تا  259ی ، شکاف هزینه و درآمد بازنشستگان در بازه70ی بوده است. سوم. در دهه

ر فاصله درصد در نوسان بوده است. در نیمه اول این دهه، شکاف معیشتی د 197

قرار داشته است اما در نیمه دوم این دهه، شکاف کمتر  274تا منفی  222منفی 

درصد رسیده است. چهارم. در  201شده است. به گونه ای که در پایان دهه، به منفی 

شکاف هزینه و درآمد بازنشستگان روندی کامالً کاهشی داشته است، به  80ی دهه

به  1390اف دو رقمی شد. اما مجددا در سال سال ای که در پایان دهه این شکگونه

شکاف معشتی  1392و  1391درصد رسید. پنجم. در دو سال  100باالی منفی 
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 دو عددی  این شکاف مجددا 94و  93اندکی افزایش داشته است اما در سالهای 

 .است شده رقمی

 

 

 

 

 سال

میانگین 

ها مستمری

 [37])ریال(

  نرخ رشد

ها مستمری

 )درصد(

 ههزین

ی ماهانه

خانوار شهری 

 ]38[)ریال(

نرخ رشد 

های هزینه

خانوار 

 ]39[)درصد(

نرخ جبران 

شکاف 

معیشتی 

 ]40[)درصد(

شکاف 

معیشتی 

ها مستمری

 ]41[)درصد(

1356 5685 —– 36517 ]42[-— —- -542 

1357 6822 20 —- —- —- —- 

1358 8855 29.8 44017 ]43[20.5 ]44[35.3 397- 

1359 16444 85.7 45462 3.3 82.4 176- 

1360 22424 36.4 —- —- —- — 

1361 21071 -6 73622 ]45[61.9 ]46[-33.8 249- 

1362 21244 0.8 92759 26 25.2- 337- 

1363 21551 1.4 103374 11.4 10- 380- 

1364 25074 16.3 106663 3.2 13.1 -325 

1365 26048 3.9 109548 2.7 1.2 321- 

1366 28922 11 150027 37 26- 419- 

1367 36621 26.6 —- —- — — 

1368 38980 6.4 —- —- — — 

1369 44147 13.2 191148 ]47[27.4 ]48[25.2 333- 

1370 60111 36.1 254890 33.3 2.8 324- 

1371 88210 46.7 316312 24.1 22.6 259- 

1372 119322 35.3 384394 21.5 13.8 222- 

1373 150495 26.1 520205 35.3 9.2- 246- 

1374 197824 31.4 739969 42.2 10.8- 274- 
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1375 276253 39.6 921722 24.5 15.1 234- 

1376 357151 29.3 1112155 20.7 8.6 211- 

1377 452137 26.6 1389136 24.9 1.7 207- 

1378 544109 20.3 1725240 24.2 3.9- 217- 

1379 668705 22.9 2014609 16.8 6.1 -201 

1380 785256 17.4 2335029 15.9 1.5 197- 

1381 964017 22.7 2914221 24.8 2.1- 202- 

1382 1207782 25.3 3415773 17.2 8.1 183- 

1383 1647450 36.4 4289910 25.6 10.8 160- 

1384 2059658 25 4936868 15.1 9.9 140- 

1385 2518152 22.2 5607168 13.6 8.6 123- 

1386 3091971 22.8 6774094 20.8 2 119- 

1387 3779504 22.2 7851175 15.9 6.3 108- 

1388 4619150 22.2 8265944 5.3 16.9 79- 

1389 5123889 10.9 9473125 14.6 3.7- 85- 

1390 5364589 4.7 11059674 16.7 12- 106- 

1391 6489140 21 13690083 23.8 2.8- 111- 

1392 8071446 24.4 17165166 25.4 1- 113- 

1393 10057006 24.6 19572083 14 10.6 95- 

1394 11535904 14.7 21866416 11.7 3 90- 

 یهاداده یبرمبنا یاجتماع نیسازمان تأم یهایمستمر نیانگیم یشتی: شکاف مع3 یجدول شماره

 (1394تا  1356 یهامرکز آمار )سال

ی خانوار های هزینهاگر شکاف معیشتی هزینه و درآمد بازنشستگان را با داده

وی قبل شهریِ اعالم شده توسط بانک مرکزی نیز محاسبه کنیم، مجدداً با همان الگ

تر بودن شکاف هزینه و جا وجود دارد عمیقمواجه خواهیم بود. تنها تفاوتی که این

های مرکز آمار های بانک مرکزی، نسبت به شکاف حاصل از دادهدرآمدِ حاصل از داده

های متوسط خانوار های بانک مرکزی هزینههای مورد بحث است. با دادهدر تمام سال
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تر از درآمد برابر بیش 4.9تا  3.7ی هفتاد شمسی عموماً بین های دههشهری در سال

برابر  3تا  1.5این فاصله کمتر شده است و به  80ی بازنشستگان است و در دهه

های ی نود شمسی مجدداً شکاف درآمد و هزینهجا نیز در دههکاهش یافته است. این

و  1393های در سال کند وبازنشستگان با شیب مالیم روندی افزایشی پیدا می

 رسد.برابر می 2.5و  2.7ی ، به محدوده1394

ی خود پیرامون کفایت ی راهبردهای بازنشستگی صبا نیز در مطالعهمؤسسه

های بانک مرکزی( های صندوق بازنشستگی کشوری )با استفاده از دادهمستمری

های هدرصد از هزین 26فقط حدود  1379چنین نتیجه گرفته است که در سال 

خانوار توسط مستمری بازنشستگی این صندوق پوشش داده شده است؛ اما در 

، شاخص کفایت روندی صعودی داشته است به 1386های بعد از آن تا سال سال

درصد  50های پرداختی توسط صندوق بازنشستگی نحوی که در این سال مستمری

، خصوصاً از 1386اما از سال  داده است.ی خانوار شهری را پوشش میساالنه از هزینه

 38به  1392به بعد، روند این شاخص مجدداً کاهشی شده و در سال  1390سال 

 (.21: 1396درصد تقلیل یافته است )

 مواجهه با آن یها«راهکار»از وضع موجود و  کیبوروکرات تی. روا4

ی تأمین اجتماعی با در دست داشتن های حوزهها و آکادمیسینبروکرات

تر از آن(، بدون هیچ تعللی به تر و ناقصهای کمهای بند سوم )و چه بسا با دادههداد

های های اجتماعی و صندوقبیمه« بحران»روایت ثابت و همیشگی خود از 

ی خود را آمادهرسند و پس از آن نیز فوراً راهکارهای ازپیشبازنشستگی در ایران می

اند که اوالً با توجه به روند گذارند: آنها مدعیمیروی میز « بحران»برای مقابله با این 

بگیران کاهش یافته است و شدگان به مستمریسالمند شدن جمعیت، نسبت بیمه

همین خود باعث در تنگا قرار گرفتن منابع مالی سازمان شده است؛ ثانیًا، علت اصلی 
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ن مطالبات بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی عملکرد ضعیف دولت و پرداخت نشد

گر است؛ ثالثاً میانگین سن بازنشستگی در ایران بسیار پایین است و های بیمهسازمان

گر شده است؛ و رابعاً میزان های بیمههمین خود باعث فشار مضاعف بر منابع سازمان

درصد از آخرین  70ها در ایران بر اساس شاخص کفایت )که معادل مستمری

است( بسیار باالتر از سطح جهانی است. در ادامه آنها با  دستمزد فرد در زمان اشتغال

رفت از وضعیت فعلی را ، تنها راه برون«های غیرقابل انکارواقعیت»استناد به این 

گری مزایای ی بیمهالمللی نظیر حرکت از شیوههای بینپیروی از دستورالعمل

ها( و ی صندوقساز[ )اسمِ رمز خصوصی50ی مشارکت معین][ به شیوه49معین]

ها و لغو همزمان با آن، اصالح پارامتریک، باال بردن سن بازنشستگی، کاهش مستمری

شود که این دانند. با کمی دقت مشخص میتر، میای از اقشار ضعیفهای بیمهحمایت

رود ی وضعیت مرئی، فراتر نمیانگارانهگاه از سطح پدیداری و توصیفِ سادهروایت هیچ

 های واقعی مسئله نیست.توضیح ریشهو قادر به 

های در ادامه برای روشن شدن بحث، صرفاً به چند مورد از اظهارات بروکرات

رتبه در خصوصی علل و راهکارهای مواجهه با بحران تأمین اجتماعی اشاره عالی

المللی ی بینبا مشاوره مؤسسه-کنیم: رییس سابق صندوق بازنشستگی کشوری می

ها را در پایین بودن سن بازنشستگی نسبت تمام مشکالت صندوق -[«51مکنزی]»

از موعد، و مصوبات حمایتی مجالس گذشته  های پیشبه میانگین جهانی، بازنشستگی

های نهم و دهم خالصه کرده است )خبرگزاری مجلس شورای های دولتو برنامه

قتصادی وزارت کار هم (. معاون ا19/08/1396اسالمی، کد خبر: ندارد، تاریخ انتشار: 

نظر و معتقد است باید با ادعاهای رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری هم

سال افزایش یابد  65سال و سن بازنشستگی را به  30سنوات بازنشستگی به بیش از 

(. یکی از 15/10/1396، تاریخ انتشار: 242520سایت اقتصاد آنالین، کد خبر: )وب

های افزایش امید به زندگی را از جمله چالش»ین اجتماعی مدیران ارشد سازمان تأم
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، 35223سایت خبرآنالین، کد خبر: ذکر کرده است )وب« صندوق تامین اجتماعی

(. رئیس اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران کاهش زاد 28/10/1396تاریخ انتشار: 

تأمین در « به صدا درآمدن زنگ خطر بحران»و ولد و پیری جمعیت را باعث 

(. 11/11/1396، تاریخ انتشار: 588805داند )خبرگزاری ایلنا، کد خبر: اجتماعی می

ای و رفاهی مانند های بیمهمعاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی تعدیل سیاست

شوندگان، افزایش حق بیمه و کاهش سطح های سن و سابقه بیمهتغییر شاخص

ه به بحران برشمرده است )پایگاه خبری ها را به عنوان راهکارهای مواجهپرداخت

(. یکی از نمایندگان 18/11/1396، تاریخ انتشار: 68722روزنامه قانون، کد خبر: 

ی مشارکت معین و ی مزایای معین به شیوهمجلس نیز راهکار را در عبور از شیوه

ها دانسته است )خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، کد خبر: سازی صندوقخصوصی

تر به تازگی، در نشستی با ها مهمی این(. و از همه19/08/1396، تاریخ انتشار: ندارد

حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 

های بازنشستگی و برخی کارشناسان بین المللی، بر رفاه اجتماعی، مدیران صندوق

ین مالی نظام بازنشستگی کشور و برخی از ضرورت اصالح توامان سیستم فعلی تأم

ها و میزان بندی پرداختهای نظام بازنشستگی مانند سن بازنشستگی، دستهمؤلفه

، کارشناس ارشد ادوارد وایت هاوسمزایا، تأکید شده است. در همین نشست 

[، کاهش مزایا، افزایش سن بازنشستگی و 52های اجتماعی بانک جهانی]حمایت

ها و حرکت از سیستم مزایای معین به مشارکت معین را راهکار کاهش مستمری

های اجتماعی در ایران قلمداد کرده است )روزنامه دنیای مواجهه با بحران بیمه

 ی اول(.، صفحه29/06/1396، تاریخ انتشار: 4141اقتصاد، شماره: 

 «بحران»ی بازنمایی مان نسبت به نحوهضروری است پیش از بیان انتقادات

های سازی صندوقای در مورد خصوصیها و دانشگاهیان، لحظهتوسط بروکرات

ی مزایا و مشارکت بازنشستگی درنگ کنیم؛ قبل از هر چیزی باید تفاوت دو شیوه
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های بازنشستگی عمومی با برداشت ی مزایای معین، صندوقمعین را بدانیم: در شیوه

ی خدماتِ معینی به غال افراد، ارائهشدگان طی سالیان اشتسهم مشخصی از مزد بیمه

ی مشارکت کنند. در حالی که در شیوهآنها را در دوران بازنشستگی تضمین می

ی ی دورهمعین، میزان خدمات دریافتی بازنشستگان متناسب با میزان سودِ اندوخته

رد (. به این معنا که برای هر ف2009المللی کار، پردازی آنها است )سازمان بینبیمه

گذاری در بازارهای مالی سود سهام آنها تا شود و با سرمایهحسابی انفرادی باز می

شود. بدیهی است که با بروز دوران بازنشستگی محاسبه و مزایای پرداختی تعیین می

شدگان نزد های بیمهیک بحران مالی در بازارهای جهانی ممکن است تمام اندوخته

ها به ی مزایای معین پرداختبرود. در واقع در شیوه گر یک شبه از بینمؤسسات بیمه

ی مشارکت معین با ادبیاتی اند اما در شیوهشکلی عمومی و سوسیال تضمین شده

کاماًل نئولیبرال، دریافت مستمری بازنشستگی افراد به بخت و اقبالِ آنها در بازار 

 شود.واگذاشته می

ی جدید اقتصاد گیری شیوهران همهی پایانی قرن گذشته، یعنی در دودر دو دهه

های بازنشستگی دولتی )عمومی( که عمدتًا با نظام مزایای سیاسی جهانی، صندوق

ترین شدند، یکی از بزرگاداره می« [53]های جاریپرداخت از محل دریافتی»معین و 

 ی گذشتهها در چند دههدارای جهانی بودند. این صندوققربانیان تغییر فاز سرمایه

چنین بحرانی شدن ثباتی وضعیت منابع و مصارف و همعموماً با اتهاماتی نظیر بی

(، مواجه بودند و به 1995وایتسکر، به علت سالمندی جمعیت )فون وضعیت مالی

سازی( آنها به ضرورتی همین دلیل )یا بهانه( بازنگری در ساختار )یا همان خصوصی

ی و اقتصادی تبدیل شد )بنگرید به سازمان گذاران اجتماعانکارناپذیر نزد سیاست

(. این در حالی است که 2011؛ و اورِنستاین، 2009های اقتصادی و توسعه، همکاری

دهد که بسط ی اروپا نشان میشده در کشورهای عضو اتحادیهمطالعات انجام

های درآمدی و فقر در های اخیر باعث تعمیق نابرابریهای خصوصی در دههصندوق
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(. از 2016؛ بین و دیگران، 2008ن جمعیت مسن این کشورها شده است )آزرا، میا

های بازنشستگی در ایاالت متحده، مشارکت طرف دیگر، خصوصی شدن صندوق

های بازنشستگی این کشور را طی اقتصادی شاغالن با درآمد پایین در صندوق

؛ 2010نزنباخر، های اخیر به طرز معناداری کاهش داده است )کارامشوا و سدهه

(. شیلِی پینوشه اولین کشوری 2014های بازنشستگی عمومی، کنفرانس ملی صندوق

کشور نظام  23های اجتماعی خود را خصوصی کرد. تا کنون در مجموع است که بیمه

ها با شکست سازیاند؛ که البته اکثر این خصوصیبازنشستگی خود را خصوصی کرده

 (.1395اند )مساالگو، مواجه شده

: بحران اقتصاد یاجتماع یهامهیب یبروز مشکالت در حوزه ی. علت اصل5

 یاسالم یجمهور یاسیس

اند و بعضی مسائل هم وارونه در روایتِ غالب، بعضی نکات تعمداً حذف شده

گویانه حاصل شود. تحلیلی که بر همانشوند تا نهایتًا تحلیلی اینتوضیح داده می

ها دست کند اما به ریشههای بازنشستگی تأکید میصندوقبودن وضعیت « بحرانی»

)یا صداقتِ( کاویدن اعماق را ندارد. با کند و شهامت برد؛ یعنی در سطح عمل مینمی

های دولت به تأمین اجتماعی زیاد است و همین عامل بروز بدهی»که گفتن این

شدگان کم است و این باعث بحران تعداد بیمه»یا « بحران مالی تأمین اجتماعی است

ز ایم، تحلیل واقعی ادر واقع هیچ چیزی را توضیح نداده« تأمین اجتماعی شده است

المثل بپرسیم شود که با سواالت واقعی دست و پنجه نرم کنیم: فیجایی آغاز میآن

تواند تعهدات جدید متقبل شود، روز به روز چرا در حالی که دولت از لحاظ مالی نمی

شدگانِ واقعی در ایران افزاید؟ یا چرا تعداد بیمهشده میشدگان حمایتبر تعداد بیمه

 هایی بیابیم.کنیم برای این سواالت پاسخسعی می کم شده است؟ در ادامه
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 چندان اثرگذار: مهم اما فعالً نهیتینخست. تحوالت جمع

ی تأمین گذارانِ حوزهنوا با جریانِ اصلی پژوهشگران و سیاستتوان هممی

اجتماعی چنین گفت که پیر شدن جمعیت، فارغ از مسائل اقتصادی و سیاسی، خود 

بازنشستگی کشور را تحت فشار قرار داده است. این گزاره تا حد های مستقالً صندوق

درصد از  23.9، 2015گوید: در سال زیادی صحیح است اما تمام حقیقت را به ما نمی

اند. سال سن داشته 60درصد از جمعیت ایاالت متحده باالی  20.7جمعیت اروپا و 

سال  60همین سال باالی  درصد از جمعیت ایران در 8.2این در حالی است که تنها 

های سازمان ملل تا سال کشور طبق تخمین 60اند؛ و غیر از آن، جمعیت باالی داشته

سال کشورهای اروپایی و  60تر از جمعیت باالی تقریبًا همواره کم 2050سال 

(. کشورهای مرکز، در 125-122: 2015آمریکای شمالی خواهد بود )سازمان ملل، 

جمعیت قرار دارند که ما هنوز با آن وضعیت فاصله داریم. البته دی ای از سالمنمرحله

این بدان معنا نیست که روند سریع سالمند شدن جمعیت هیچ مشکلی برای 

های اجتماعی ایران به وجود نخواهد آورد، مسئله قطعًا در آینده بسیار جدی بیمه

جمعیت را در میان  توان سالمندیخواهد بود؛ اما در حال حاضر به هیچ وجه نمی

بندی کنیم. در روایت غالب، ها دستهعلل اصلی و درجه یکِ مشکالتِ فعلیِ صندوق

شود، ای فوری و حاد جا زده میشده مسئلهای اغراقروند پیر شدن جمعیت به گونه

در حالی که اتفاقاً از لحاظ جمعیتی در حال حاضر باید دوران شکوفایی و سالمت 

شدن وضعیت آنها « بحرانی»گذراندیم، نه ازنشستگی را از سر میهای بمالی صندوق

پردازی از پس توانست با بیمهرا. خیل عظیم جمعیت جوان ما به سادگی می

گونه نیست؟ برای یافتن ها و مخارجِ جمعیت سالمند بربیاد. اما چرا اینمستمری

 پاسخ این سوال باید مسائل دیگری نیز روشن شود.
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 یشغل یهاتیموقع یسازثباتیب ی: پروژهیاجبار شدگانمهیدوم. کاهش ب

های مالی داری مرکزی توانایی انتقال بحرانکه کشورهای سرمایهگذشته از این

مانده را دارند و به همین خاطر خود به کشورهای اصطالحاً در حال توسعه و عقب

اعی بدل شود، نهاد تواند به خطری اجتمها در این کشورها اساساً نمیمشکل صندوق

تأمین اجتماعی در این کشورها به صورت تاریخی تثبیت شده است و از نسلی به 

سال در یابد؛ به این معنا که در حال حاضر جمعیت جوان و میاننسل دیگر تداوم می

سوم های بازنشستگی، به جای یکبیمه به صندوقمشاغل رسمی، با پرداخت حق

های کنند. در ایران وضعیت به کلی متفاوت است و پدیدهجمعیت پیرِ جامعه کار می

ی اخیر به حدی دور از دههبرای متولدین سه« ی اجباریبیمه»و « شغل رسمی»

دسترس هستند که طبیعتاً در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مستمری 

ی چندان های بازنشستگی که اتفاقاً نسبت جمعتهای قبل صندوقبازنشستگان نسل

درصد روابط  64.2باالیی هم ندارند، مشکل جدی به وجود آورده است. در زمانی که 

: 2015المللی کار، ند )سازمان بینداری مرکز دائمی بودکاری در کشورهای سرمایه

اند )گزارش درصد قراردادهای کاری در ایران موقتی گزارش شده 93(، بیش از 31

، مورخ 6733ی ی کار و کارگر، شمارهتماعی، روزنامهوزارت تعاون، کار و رفاه اج

ی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تقریباً در همین ( و نیز طبق گفته12/06/1393

میلیون شغل غیررسمی )بدون بیمه( در اقتصاد کشور وجود داشته است  9زمان 

وجود هیاهو در (. با 15/09/1394، تاریخ انتشار: 327634)خبرگزاری ایلنا، کُد خبر: 

تر کسی در مورد جذب نشدن متولدین پرشمار ی سالمندی جمعیت، کممورد مسئله

در بازار کار رسمی و باثبات )یعنی مشاغلی که امنیت شغلی  70و  60های دهه

ی آنها اجباری است( و تأثیر مستقیم آن بر ثبات مناسبی دارند و طبیعتاً بیمه

 آورد.گر، سخنی به میان میبیمه هاینسلی منابع مالی صندوقبین
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درصد(،  39بدون در نظر داشتن نرخ پایین مشارکت اقتصادی در کشور )حدود 

ی اجتماعی بزرگ کشور، درصدی پوشش دو بیمه 62توان چنین پنداشت که نرخ می

درصدی آنها بر نیروی کار کشور،  58چنین پوشش در نسبت با کل جمعیت و هم

ست. اما نباید به همین گزاره اکتفا کرد. طبق آخرین چندان هم نامعقول نی

 70المللی کار، در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی های سازمان بینگزارش

(. در 79: 2017سال به صورت اجباری بیمه هستند ) 65تا  15درصد از جمعیتِ بین 

نسبت با کل شدگان اجباری در توان چنین رقمی را برای بیمهمورد ایران اما نمی

شدگان اجباری ساله متصور بود: اگر با اغماض مجموع بیمه 65تا  15جمعیت 

شدگان صندوق بازنشستگی کشوری را جمعیت سازمان تأمین اجتماعی و تمام بیمه

نفر( و  10،670،319سال کشور فرض کنیم ) 65تا  15شدگان اجباریِ در سن بیمه

نفر( )نتایج  55،862،087سال ) 65تا  15آن را در نسبت با کل جمعیت بین 

توان چنین گفت که تنها در ( قرار دهیم، آنگاه می1395تفصیلی سرشماری سال 

سال کشور به صورت اجباری بیمه هستند  65تا  15درصد از جمعیت بین  19حدود 

 تر است.درصد( هم بسیار کم 40که حتی از میانگین جهانی این شاخص )حدود 

شود که تا قبل از سال ی سازمان تأمین اجتماعی مشخص میبا رجوع به آمارها

شدگان ی حرف و مشاغل آزاد(، نرخ رشد بیمه)سال اختیاری شدن بیمه 1365

شدگان برابر است. از سال اجباری )مشاغل رسمی و واقعی( با نرخ رشد کل بیمه

و  افتدشدگان اجباری یک دهم درصد عقب مینرخ رشد بیمه 1370تا سال  1365

های بعد شاهد روندی کامالً متفاوت و معنادار هستیم: در حالی که میانگین در دهه

تنها با  80و  70ی شدگان سازمان تأمین اجتماعی در دو دههنرخ رشد کل بیمه

شدگان اجباری درصد رسیده است؛ نرخ رشد بیمه 6.4درصد به  6.9اندکی کاهش از 

کاهش یافته است )سازمان تأمین  80 یدر دهه 4.9به  70ی در دهه 5.6از 

شدگان اجباری ( این مسئله نشان از آن دارد که تعداد بیمه42-38: 1391اجتماعی، 
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شدگان، افزایش یافته است. تر از کل بیمهی اخیر به صورت نامتوازنی کمدر سه دهه

د که شوای تأمین اجتماعی چنین وانمود میمعموالً در ادبیات بوروکراتیک و رسانه

ای مربوط به کارفرمایان است، اما واقعیت آن است که علت اصلی گریزی مسئلهبیمه

گریزی، نادیده گرفتن نص صریح قانون تأمین اجتماعی توسط دولت است. در بیمه

این قانون تصریح شده است که تمام جمعیت نیروی کار کشور باید تحت پوشش 

ی های پس از جنگ، پروژهدر تمام سالسازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند. اما 

زدنی توسط سازی نیروی کار با شدت و حدتی مثالسازی و غیررسمیثباتبی

های مختلف در جریان بوده است و بازار کار دائمی، رسمی و باثبات ایران در دولت

ثبات و موقتی و غیررسمی تبدیل کرده العاده بیرا به یک بازار کار فوق 60ی دهه

امروز « بحرانِ»سیاسی را در -توان رد این استراتژی کالن اقتصادی؛ آیا نمیاست

توان انعطاف بازار کار و تشکیل ارتش تأمین اجتماعی مشاهده کرد؟ آیا نمی

ترین عوامل ی کار )جمعیت بیکارانِ مستأصل( را یکی از اصلیی ذخیرهگسترده

 ها دانست؟شدن وضعیت مالی صندوق« بحرانی»

صندوق  یدولت: ورشکستگ یسازو کوچک یانسان یروین لیتعدسوم. 

 یکشور یبازنشستگ

توان مدعی بود که رشد تعداد کارکنان دولت در با رجوع به آمارهای موجود می

های پس از انقالب، به طرز معناداری متناسب با رشد جمعیت و اقتصاد ایران سال

از زمان انقالب اسالمی تا مقطع  نبوده است؛ آهنگ رشد تعداد کارکنان دولت ایران

اصالحات بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نسبتاً قابل قبول و منطقی 

، از 1368تا  1358های است؛ مطابق با این آمار، تعداد کارکنان دولت مابین سال

هزار  129میلیون و  2به  1376هزار نفر و پس از آن در سال  994هزار نفر به  849

سایت رسمی مرکز آمار، آمار کارکنان تابع قانون استخدام رسیده است )وبنفر 
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ی جالب (؛ اما نکته13/12/1395کشوری و سایر مقررات استخدامی، تاریخ بازیابی: 

این رشدِ منطقی، در آمارهای مرکز  1393تا سال  1376جاست که از سال توجه این

ها، تعداد کارکنان دولت در مام این سالشود؛ به نحوی که در تآمار، کاماًل متوقف می

: 1394ماند )مرکز آمار ایران، هزار نفر ثابت می 250میلیون و  2میلیون تا  2ی بازه

ها عموماً در حال (؛ این در حالی است که اقتصاد و جمعیت ایران در این سال206

رسد گشودنِ جا گرهی وجود دارد که به نظر میرشد بوده است. بنابراین منطقاً این

 اموال واگذاری) گسیختهعنان هایِسازیخصوصی کردن لحاظ یواسطه به  آن، تنها

 چنینهم و[ 54(]دولتیشبه و انحصاری خودساخته، خصوصیِ بخش به عمومی

 تأمین هایشرکت به دولت استخدامی امور واگذری و انسانی نیروی تعدیل یپروژه

ها قطعاً استخدام دولتی متوقف نشده ین سالا در. است ممکن[ 55]انسانی، نیروی

ی دولت افزایش یافته است، اما در آمارهای است و بنابراین حجمِ نیروی انسانی بدنه

رسمی به علت کسر مداوم آمار کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی که در 

کاری ی پیمانهااند )یا استخدام نیروهای مورد نیاز آنها به شرکتظاهر خصوصی شده

چنین کسر جمعیت کارگران تعدیل ، و همتأمین نیروی انسانی سپرده شده است(

ی دولت، در آمارهای رسمی شده از آمارهای دولتی، جمعیت نیروهای شاغل در بدنه

 [.56است] ثابت مانده

توان مدعی شد که علت اصلی مشکالت مالی صندوق با دانستن نکات فوق، می

ری که عمدتاً کارکنان دولت را تحت پوشش دارد، گذشته از ساختار بازنشستگی کشو

سازی و تعدیل نیروی های کوچکتر به سیاستی مدیریت این صندوق، بیشو نحوه

های گذشته، عالوه بر این که تمایلی ی دولت، مربوط است. دولت در دههانسانی بدنه

دام رسمی نداشته است، به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق استخ

هایی از نیروی انسانی بالفصل خود )نظیر مشاغل خدماتی و پشتیبانی( را نیز با بخش

توان چنین های سازمانی مربوطه، تعدیل کرده است؛ بنابراین میسپاری پستبرون
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ی گذشته بر کاهش استدالل کرد که ثابت ماندن تعداد کارکنان دولت در دو دهه

وق بازنشستگی کشوری و ورشکستگیِ عیانِ آن تأثیر مستقیم داشته شدگان صندبیمه

ها، در مواردی به ارتباطِ میانِ متوقف شدن است. البته بعضی دانشگاهیان و بروکرات

کنند، اما در های دولتی و ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری اشاره میاستخدام

ند؛ آنها عموماً این مسئله را گویها در دولت چیزی نمیمورد دلیل توقف استخدام

گاه از ارتباط میان توقف رشد کارکنان دولت کنند و هیچطبیعی و بدیهی فرض می

های مورد سازی و تعدیل نیروی انسانی به عنوان سیاستهای خصوصیبا سیاست

دارند )بنگرید به سخنان مسعود نیلی در این مورد: ی خودشان، پرده برنمیعالقه

 (.22/06/1396، تاریخ انتشار: 4143ای اقتصاد، شماره: روزنامه دنی

 انیدولت: به نام کارگران، به کام کارفرما یهایچهارم. بده

های های دولت به صندوقآور بدهیطور که نشان دادیم، انباشت سرسامهمان

بازنشستگی خصوصاً سازمان تأمین اجتماعی، باعث بروز مشکالت مالی بسیار زیادی 

ها شده است. این مسئله در نگاه نخست، معلول بحران ساختاری صندوق برای این

کند: فارغ تر کسی به اصل ماجرا توجه میهای اجتماعی است اما در این میان کمبیمه

ی قانونیِ سازمان تأمین اجتماعی، ی سهم دولت به عنوان مطالبهبیمهدرصد حق 3از 

ی بیمهازمان حاصل تقبل سهمِ حقهای دولت به این سای از بدهیقسمت عمده

ای برای آنان در ادوار مختلف، و ی بیمههای گستردهکارفرمایان در قالب معافیت

ای از های اختیاری حرف و مشاغل آزاد با تقبل سهم عمدهچنین بسط بیمههم

ی این مشاغل است؛ از طرف دیگر تحت پوشش قرار دادن ایثارگران، بیمهحق

ی بسیار اندک، خود مزید بر علت شده ین مساجد و غیره با حق بیمهروحانیون، خادم

های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در واقع حاصل است. مشخص است که بدهی

ای به کارفرمایان )یا به تعبیر گویاتر: کارآفرینان( بذل و بخشش رانت و امتیازات بیمه

ئولوژیک دولت بوده است و نه بحران ای برای بازتولید سازوبرگ ایدهای بیمهو هزینه
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شدگان عادی مابین ساختاری و واقعی سازمان تأمین اجتماعی. نرخ رشد بیمه

شدگانی که سهم کارفرمایِی درصد و نرخ رشد بیمه 3.8، 1392تا  1385های سال

درصد است )وزارت تعاون، کار و رفاه  21.6آنها توسط دولت تقبل شده است 

ی کافی گویا نیست؟ دولت (. آیا این آمار خود به اندازه87: 1396اجتماعی، 

های گذشته ها در دههتوانست به سادگی برای جلوگیری از انباشت بدهیمی

های وسیعی از کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه معاف نکند یا اگر حتماً باید طیف

اخت نکند. اما از ی آنها را از خزانه پردکرد، الاقل سهم حق بیمهاین کار را می

های مختلف در جمهوری اسالمی ایران، همواره به صورت توامان جایی که دولتآن

ی روحیه»و هم حمایت از « مستضعف»ای به اقشار هم خواهانِ بسط پوشش بیمه

ی ی کارفرمایان را از بودجههستند، مجبورند پرداخت سهم حق بیمه« کارآفرینی

ها بیافزایند. ایتاً به دلیل ناتوانی دولت، بر میزان بدهیعمومی کشور تضمین کنند و نه

ها حاصل عملکرد متناقضِ خود این یعنی این که پیش آمدن بحران مالی صندوق

دارای بوده است و نه کژکارکرد بودن و وجود بحران ساختاری در دولت سرمایه

 سازوکار تأمین اجتماعیِ ایران.

ای نظیر صندوق های ورشکستهدوقهای عظیم دولت به صندر مورد کمک

ای ظریف وجود دارد: مشخص است که با تعدیل نیروی بازنشستگی کشوری نیز نکته

سازی دولت، به وجود آمدن بحران پارامتریک و جمعیتی در این انسانی و کوچک

های هنگفت از جیب تمام مردم به صندوق ناگزیر بوده است. بنابراین پرداخت کمک

سازی دولت های نئولیبرالی کوچکتقیماً حاصل پیگیری سیاستاین صندوق مس

تری از است و نه مشکل ساختاری صندوق. ضمناً نباید فراموش کرد که حجم بزرگ

های بازنشستگی لشکری های گذشته همواره به بیمههای مالی دولت در سالکمک

به گزارش  )سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح( اختصاص یافته است )بنگرید

 (.31: 1396وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
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 «ستین رمردهایپ یبرا ییجا: »ریفق رانیبگیپنجم. مستمر

[ به 57های اجتماعی از مفهوم نرخ جایگزینی]ی بیمهدر ادبیات آکادمیک حوزه

شود؛ نرخ جایگزینی به معنای ها استفاده میعنوان شاخص اصلی کفایت مستمری

هاست. عمومًا چنین گین دستمزد شاغالن جامعه به میانگین مستمرینسبت میان

ها در حد کفایت درصد باشد، مستمری 70شود که اگر این نسبت در حدود عنوان می

تواند معیار (. البته واضح است که این شاخص نمی2007قرار دارند )هَومن و دیگران، 

باشد. این مسئله خصوصاً در ها دقیقی برای قضاوت در مورد کافی بودن مستمری

تر مورد کشورهایی مانند ایران، که سطح دستمزدها در آنها شدیداً نازل است، برجسته

است؛ وقتی آخرین دستمزدی که فرد در دوران فعالیت اقتصادی دریافت کرده است 

درصد آن به  70های جامعه قرار دارد، اختصاص تنها زیر خط فقر و متوسط هزینه

کننده باشد. در صورتی که تواند چندان قانعار برقراری مستمری، نمیعنوان معی

ها درصدی را به عنوان معیار و شاخص کفایت مستمری 70بخواهیم نرخ جایگزینی 

های پرداخت شده لحاظ کنیم، با رجوع به آمارهای منتشر شده از میانگین مستمری

، به 1394ی در سال توسط سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور

هزار تومان مواجه  291هزار تومان و یک میلیون و  107ترتیب با ارقام یک میلیون و 

و مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا،  1395خواهیم بود )سازمان تأمین اجتماعی 

پردازان سازمان تأمین اجتماعی (؛ این در حالی است که میانگین دستمزد بیمه1396

: 1395هزار تومان گزارش شده است )سازمان تأمین اجتماعی،  924  در همین سال

ها در سال (. بنابراین میانگین نرخ جایگزینی به عنوان شاخص کفایت مستمری21

درصد بوده است و به این ترتیب باید وضعیت  70تر از ، بسیار بیش1394

وضوع با های اخیر مطلوب فرض کنیم؛ که البته این مبگیران را در سالمستمری

بگیران در بند قبل استناد به اطالعات حاصل از بررسی وضعیت معیشتی مستمری

اند که باید معنا، کسانی مدعیفرضِ بیکامالً غلط است. با استناد به همین پیش
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های پرداختی را کاهش داد تا با نرمال شدن نرخ جایگزینی، میانگین مستمری

که جا دو مسئله وجود دارد: یکی این! اینها نیز بهبود یابدوضعیت مالی صندوق

درصد میانگین جامعه  50تا  40های فعلی نیز تنها در حدود بازنشستگان با مستمری

تر از این مصرف کنند، این وضعیت خود به کنند و اگر قرار باشد کممصرف می

نهادهای امدادی و حمایتی دامن خواهد زد، چراکه در صورت کاهش « بحران»

ی امداد نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته بگیران به کمکها اکثر مستمرییمستمر

انگاری است اگر فکر کنیم با کاهش سطح که سادهمحتاج خواهند شد. و دوم هم آن

 های بازنشستگی رفع خواهد شد.ادعایی صندوق« بحرانِ»ها مستمری

 یامهیب یها: منطقِ رانتیسن بازنشستگ نیانگیششم. م

تر است سال از میانگین جهانی پایین 8انگین سن بازنشستگی در ایران می

سایت )بنگرید به آمارهای معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وب

(. عموماً با اتکا بر 15/10/1396، تاریخ انتشار: 242520اقتصاد آنالین، کد خبر: 

ایین آمدن سن بازنشستگی در شود که: با پی خام، چنین گفته میهمین داده

پردازی های اشتغال و بیمههای اخیر و افزایش امید به زندگی بازنشستگان، سالسال

بگیری آنها افزوده شده است و این های مستمریشدگان کاهش یافته و بر سالبیمه

های بازنشستگی است! ترین عوامل بحرانی شدن وضعیت صندوقخود یکی از اصلی

 35به  30المثل از های کار )فیهتر است سن بازنشستگی را با افزایش سالبنابراین ب

ماند این است ها عموماً مغفول میگونه تحلیلای که در اینسال( اصالح کنیم. نکته

ساله برای  30که کاهش میانگین سن بازنشستگی نه به علت ناکافی بودنِ هنجارِ کارِ 

های پیش از موعد و تقبل بار مالی آن تگیبازنشستگی، که به دلیل شیوع بازنشس

توسط دولت است. دولت در حالی که برای بازنشستگی پیش از موعدِ مشاغل سخت و 

کند، در بازنشستگی پیش از موعد کارمندان و ها را میگیریترین سختآور بیشزیان
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بازانه عمل کرده است. طبق ادعاهای معاون بعضی اقشار خاص بسیار دست و دل

اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میانگین سن بازنشستگی در ایران به 

سال است  47سال و میانگین سن بازنشستگان کشوری و لشکری  52صورت کلی 

کند که احتمااًل عامل اصلی پایین بودن سن )همان(. این آمار خود مشخص می

یا تاوان پایین بودن جاست: آبازنشستگی خود دولت بوده است. حال سوال این

های پوپولیستی و ایدئولوژیک دولت، میانگین سن بازنشستگی به خاطر بذل و بخشش

رسد عملکرد ساله بپردازند؟ به نظر می 5کاریِ را باید کارگران کشور با اضافه

های مختلف جمهوری اسالمی در بازنشسته کردن پوپولیستی و ایدئولوژیک دولت

ای در های بیمهان وابسته به خود، درست مثل توزیع رانتهای مختلف کارمندرده

تواند دلیل موجهی برای اصالحات پارامتریکِ نئولیبرالی در میان کارفرمایان، نمی

 های اجتماعی باشد.ی بیمهحوزه

 مسئله یواقع یشهیهفتم. حداقل دستمزد: ر

 2.5تقریبًا [ با جهشی 58در سال اول پیروزی انقالب اسالمی، حداقل دستمزد]

تا  1359یابد؛ اما از سال درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش می 170برابری، 

شاهد  1369تا  1366ماند. از سال ، تقریباً ثابت و بدون تغییر باقی می1366سال 

 67، ناگهان 1370افزایش ناچیزی در سطح حداقل دستمزدها هستیم. در سال 

(، 1396شود و از این سال به بعد )تا سال زوده میدرصد بر میزان حداقل دستمزد اف

درصد، روندی رو به افزایش  30تا  15حداقل دستمزد همواره با نرخی تقریباً بینِ 

ساِل مابین  40ی حداقل دستمزد در [. میانگین نرخ افزایش ساالنه59داشته است]

 19.1دوره  درصد است و میانگین نرخ تورمِ سال قبلِ همین 22.4، 1396تا  1357

درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ افزایش حداقل دستمزد از سال 

درصدیِ حداقل دستمزد  170)یعنی با در نظر نگرفتن افزایش  1396تا سال  1359

درصد است و میانگینِ نرخ تورمِ سال قبل در  18.7در سالِ بعد از پیروزی انقالب(، 
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ی پس از توان چنین گفت که در چهار دههابراین میدرصد؛ بن 19.2 همین دوره

انقالب، حداقل دستمزد رسمی، به صورت کلی تقریباً هماهنگ با نرخ تورم سال قبل 

 افزایش یافته است.

های پس ، حداقل دستمزد واقعی در سال1395های سال با مبنا قرار دادن قیمت

درصد رشد داشته  3.7نه تنها (، به صورت میانگین، ساال1394تا  1357از انقالب )

، میانگین افزایش 1358است؛ که البته با حذف اثر جهش دستمزدها در سال 

( منفی شانزده صدم 1394تا  1359دستمزدهای واقعی در ایرانِ پس از انقالب )

میانگین افزایش حداقل دستمزد واقعی  1368تا  1357های شود. بین سالدرصد می

بینیم که دستمزد ، می1358و  1357بته با حذف دو سال درصد بوده است )ال 3.2

تر شده است(. در درصد کم 10.9واقعی در این دوره به صورت میانگین ساالنه 

 6.3ی حداقل دستمزد واقعی افزایش ساالنه 1376تا  1369های ی مابین سالفاصله

نیز عینًا  1384تا  1377های ی مابین سالدرصد بوده است و این عدد برای دوره

 1.3دستمزد واقعی به صورت ساالنه  1392تا  1385های شود؛ مابین سالتکرار می

نیز حداقل دستمزد  1394و  1393های درصد کاهش یافته است؛ و نهایتًا در سال

 درصد افزایش یافته است. 4.5و  8.2واقعی به میزان 

 سال

حداقل 

دستمزد 

 اسمی )ریال(

  نرخ افزایش

ساالنه 

د دستمز

اسمی 

 )درصد(

شاخص بهای 

کاالها و 

خدمات 

 [60] مصرفی

دستمزد واقعی بر 

های مبنای قیمت

 1395سال 

 [61] )ریال(

نرخ افزایش 

حداقل دستمزد 

 واقعی )درصد(

[62] 

1357 6300 16.7 0.34 4595479 6.3 

1358 17010 170 0.38 11101711 141.6 

1359 19050 12 0.47 10052320 9.5- 

1360 19050 0 0.58 8145846 19- 

1361 19050 0 0.69 6847233 15.9- 
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1362 19050 0 0.79 5980494 12.7- 

1363 19050 0 0.88 5368853 10.2- 

1364 21600 13.4 0.94 5698953 6.1 

1365 21600 0 1.16 4618117 19- 

1366 22800 5.5 1.48 3820695 17.3- 

1367 24900 9.2 1.91 3233219 14.4- 

1368 30000 20.5 2.24 3321562 2.7 

1369 30000 0 2.44 3049303 8.2- 

1370 50010 66.7 2.95 4788795 57 

1371 68010 36 3.67 4595956 4- 

1372 89820 32 4.5 4950280 7.7 

1373 116820 30 6.09 4757394 3.9- 

1374 160000 37 9.09 4365413 8.2- 

1375 207210 29.5 11.21 4584313 5 

1376 254460 22.8 13.14 4802787 4.8 

1377 301530 18.5 15.52 4818457 0.3 

1378 361830 20 18.64 4814241 0.1- 

1379 458010 26.5 20.99 5411675 12.4 

1380 567900 24 23.38 6024161 11.3 

1381 698460 23 27.07 6399153 6.2 

1382 853380 22.1 31.31 6759718 5.6 

1383 1066020 24.9 36.07 7329737 8.4 

1384 1225923 15 39.08 7779968 6.1 

1385 1500000 22.3 44.53 8354256 7.4 

1386 1830000 22 52.74 8605580 3 

1387 2196000 20 66.12 8236993 4.3- 

1388 2635200 20 73.23 8924702 8.3 

1389 3030000 15 82.31 9129757 2.3 

1390 3303000 9 100.0 8191770 10.3- 

1391 3897000 18 130.54 7403822 9.6- 

1392 4871250 25 175.88 6868994 7.2- 
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1393 6089000 25 203.24 7430294 8.2 

1394 7124250 17 227.46 7767894 4.5 

1395 8121660 14 248.01 —- —- 

 (1395تا  1357 یها)سال 1395سال  یهامتیق یبر مبنا ی: حداقل دستمزد واقع4 یجدول شماره

 

ی مهم در مورد دستمزدهای توان چند نکته، می4ی با عنایت به جدول شماره

های پس از انقالب بیان داشت: یک. در تقریباً نیمی از اسمی و واقعی در سال

 90ی های ابتدایی دهههای جنگ و سالهای پس از انقالب )خصوصاً سالسال

تر از رشد شاخص نرخ تورمِ سال قبل بوده اقل دستمزد اسمی کمشمسی(، رشد حد

سال از  17آید؛ ضمناً در است که این خود مستقیماً نقض قانون کار به حساب می

ی مورد بحث نیز رشد دستمزد واقعی، عمالً منفی بوده است که این به معنای دوره

مصرفی است. دو. در چند عقب ماندن دستمزد کارگران از رشد بهای کاالها و خدمات 

ی شصت، شورای عالی کار هیچ افزایشی در حداقل دستمزد سال متوالی از دهه

درصدیِ حداقل دستمزد  170اسمی اِعمال نکرده است تا به این ترتیب اثر افزایش 

خنثی شود و  1358درصدیِ حداقل دستمزد واقعی( در سال  141اسمی )یا افزایش 

دوران پیش از انقالب بازگردد. سه. سطح دستمزد واقعی معادالت مزدی مجدداً به 

تر از دستمزد ، عمالً به پایین70ی و آغاز دهه 60ی های پایانی دههکارگران در سال

واقعی کارگران در ساِل وقوع انقالب سقوط کرده است. چهار. با شرایط به وجود آمده 

ی هفتاد، شورای عالی کار در و بروز تورم افسارگسیخته در ابتدای دهه 60ی در دهه

های پنجم و ششم، عمالً مجبور به افزایش نسبتاً زیاد حداقل دستمزد اسمی دولت

های قبل و بعد از آن( شده است؛ با وجود این، طی دوره مورد بحث )در نسبت با دهه

( شاهد ثابت ماندن دستمزد واقعی کارگران در حد 1378تا  1370های )سال

توان رسد که میعی در سال وقوع انقالب اسالمی، هستیم. به نظر میدستمزدهای واق

ها را مطابق با قانونِ آهنین دستمزدها، افزایش حداقل دستمزد اسمی در این سال
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برای تثبیت معیشت کارگران در سطح حداقلی )یا اصطالحاً بخور و  صرفاً تالش دولت

زدهای اسمی در قیاس با افزایش نرخ نمیر( تلقی کرد. پنج. ترازِ افزایش حداقل دستم

تورم، از دوران اصالحات تا زمان حاضر با اختالف اندکی مثبت بوده است و غیر از آن، 

ی مثبت یا منفی در روند تحوالت کنندههای خیرهتر با جهشدر این دوران کم

هد ی اخیر، شاایم؛ به تبعِ این مسئله، در دو دههحداقل دستمزد اسمی مواجه بوده

 -البته با شیبی بسیار مالیم و تقریباً ناچیز-های اندکی در دستمزدهای واقعی افزایش

ایم اما در ( نیز بوده80ی و میانی دهه 70ی های انتهایی دهه)خصوصاً در سال

قسمت اعظم این دوران گرایش دستمزدهای واقعی به سمتِ ثبات در همان سطح 

های پس از دستمزد واقعی کارگران در سال حداقلی بوده است. شش. اگر بخواهیم

مقایسه کنیم، خواهیم دید که در  1358انقالب را با دستمزد واقعی آنها در سال 

های زیادی درصد کاهش یافته است، در سال 70مقاطعی قدرت خرید کارگران تا 

 اند و در بهترین شرایط نیزرا داشته 1358کارگران، تنها نیمی از قدرت خرید سال 

گاه دستمزدهای واقعی آنها به حد دستمزدهای سال ی اخیر، هیچطی چهار دهه

برابری حداقل  2.5نرسیده است. هفت. با وقوع انقالب و افزایش بیش از  1358

های ، از عمق شکاف معیشتی مابین درآمد کارگران و هزینه1358دستمزد در سال 

ما با فریز دستمزدها طی سالیان متوسط آنان، به طور مقطعی تا حدودی کاسته شد. ا

ی متوسط خانوار ای ژرف میان درآمد و هزینه، مجدداً دره60ی بعد، در پایان دهه

شود. به طوری که با وجود میانگین افزایش درصدی( ایجاد می 540)با اختالفی 

)در برابر میانگین  1394تا  1370های درصدی حداقل دستمزد مابین سال 24.8

، 1394های متوسط خانوار شهری(، عمالً تا سال درصدی در هزینه 21.1افزایش 

برابر تقلیل یافته است و هنوز  3برابر به  6.3ها تنها از شکاف حداقل دستمزد و هزینه

بگیر تنها مجاز به مصرف یک سوم از نیازهای خود هم خانوارهای کارگری حداقل

بینیم بانک مرکزی استفاده کنیم، میهای هستند. البته اگر در محاسبات خود از داده
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های متوسط خانوار شهری در برابری حداقل دستمزد با هزینه 6.5که اختالف تقریباً 

تر برابر تقلیل یافته است و نه کم 4.5ی نود تنها به ی دهه، در میانه70ی ابتدای دهه

 از آن.

ای مستحکم ب ارادهآید که در ادوار مختلف بعد از انقالاز نکات فوق چنین برمی

نگه داشتن حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است. این مسئله احتماالً برای پایین

ی رسد علت اصلی پایین بودن شدید و آزاردهندهدالیل فراوانی دارد اما به نظر می

ی روحیه»دستمزدها را باید در بازارگرایی حاکمیت پساانقالبی و تالش برای تقویت 

ی این مقاله وجو کرد. حال ارتباط موضوع فوق با مسئلهدر جامعه جست« کارآفرینی

شدگان این درصد از بیمه 70چست؟ بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، 

هزار تومان )حداقل دستمزد آن  712در گروه دستمزدیِ  1394سازمان در سال 

شدگان این سازمان ز بیمهدرصد ا 8اند و تنها میلیون تومان قرار داشته 1سال( تا 

اند؛ میانگین دستمزد میلیون تومان در آن سال دریافت کرده 2دستمزدی باالتر از 

هزار تومان اعالم شده است  949شدگان تأمین اجتماعی در همین سال بیمه

درصد از درآمدهای  94(؛ وقتی نزدیک به 21: 1395)سازمان تأمین اجتماعی، 

شدگان تأمین همان سال از محل اخذ حق بیمه از بیمه سازمان تأمین اجتماعی در

توان مدعی شد که: (، آیا نمی57: 1395شود )سازمان تأمین اجتماعی، می

شدگان(، و به تبِع آن ثبات کارگران )بیمهدستمزدهای نازل و قراردادهای عموماً بی

شدگان بیمهی دریافتی از آنان در کنار رشد ناکافِی تعداد کاهش مستمر حق بیمه

ترین علتِ به وجود های نئولیبرالی در بازار کار، اصلیاجباری به علت اِعمال سیاست

 های مالی سازمان تأمین اجتماعی است؟آمدن مشکالت و بحران

ضمناً تعمیق شکاف معیشتی کارگران و فقر عمومی ناشی از آن، خود باعث بروز 

های معیشت خود و س هزینهمسائل دیگری نیز شده است؛ کارگرانی که از پ

ی خود در قالب آیند، مجبور به افزایش ساعات کار روزانههایشان بر نمیخانواده



 رانیدر ا یاجتماع نیتأم« بحران» یاسیاقتصاد س                                              670

 

هستند؛ مطابق با  -و حتا سوم-های شغلیِ دوم کاری و اشتغال در موقعیتاضافه

ساعت در  49، سهم شاغالن با زمان کار باالی 1395های مرکز آمار، در سال داده

هزار نفر( بوده است  791میلیون و  25رصد از کل شاغالن کشور )د 38.4هفته، 

ترین دالیل نرخ [. این مسئله خود، احتماالً یکی از اصلی63(]4: 1395)مرکز آمار، 

های سوم از موقعیتباالی بیکاری در اقتصاد کشور است؛ با اشغال شدن بیش از یک

ری از جمعیت کارگران کشور تشغلیِ موجود، توسط کارگران چندشغله، تعداد بیش

شوند. مشخص است که برندگانِ مطلق این معادله، ی کار اضافه میبه ارتش ذخیره

ترین کارفرما و شریکِ ایدئولوژیک کارفرمایان( کارفرمایان و دولت )به عنوان بزرگ

آفرینی از نیروی کار خود را به بیش هستند، چرا که به این ترتیب، عمالً زمان ارزش

های اقتصادی و حقوقیِ ناشی دهند بدون آن که با هزینهساعت در روز ارتقا می 8از 

چنین در این نیز شکی نیست که [. و هم64از استخدام نیروی جدید مواجه شوند]

های بازنشستگی های آنها، صندوقی اصلی این مسئله غیر از کارگران و خانوادهبازنده

سطح دستمزدها، هم شکاف معیشتی کارگران را  تواند با باالبردنهستند. دولت می

های شغلی دوم و سوم آنها را به بازار کار تزریق نماید؛ به جبران کند و هم موقعیت

های بازنشستگی نیز با افزایش قابل توجه منابع درآمدی و تعداد این ترتیب، صندوق

مالی و « بحران»ر توان بشدگان مواجه خواهند شد. آیا واقعاً به این طریق نمیبیمه

های گاه بر زبان آکادمیسینها فائق آمد؟ این سناریو، نه هیچشناختی صندوقجمعیت

ها ی دولتیان و بروکراتشود و نه از مخیلهی تأمین اجتماعی جاری میحوزه

گذرد؛ چرا که ایدئولوژی نئولیبرال ما را محکوم کرده است که همیشه زهر را به می

 تر درمان کنیم.هرِ بیشجای پادزهر، با ز

تواند تنها افزایش مقطعی دستمزدها باشد. کشور حل نهایی مشکل نمیالبته راه

ای ایدئولوژی اقتصادی است. تا زمانی که تقدس به صورت فوری نیازمند تغییر ریشه

، «هاواگذاری امور و تصدی»، «پذیریرقابت»، «سازیخصوصی»اصطالحاتی نظیر 
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حمایت از »، «سازی دولتچابک»، «بهبود شرایط کسب و کار»، «زداییمقررات»

ها کاماًل از بین نرفته و غیره، نزد لشکر کارمندان و آکادمیسین« ی کارآفرینیروحیه

تواند مسائل بزرگِ فراروی کشور و از آن جمله حل بخشی و جزئی نمیباشد، هیچ راه

 ها را حل کند.ی صندوقمسئله

 مباحث یبندجمع

بندی مباحث باید ادعا کنیم که فروپاشی نظام تأمین اجتماعیِ قام جمعدر م

موجود طی چند سال آینده به سه دلیل بسیار محتمل است: یک. کسری نقدینگی 

های الزم به آنها؛ دو. ها و ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات و کمکانگیز صندوقرعب

« هابحران صندوق»به تعبیر رایج  ها یاوارونه جلوه دادن علت بروز مسئله صندوق

ها و هژمونیک بودن ادبیات نئولیبرالی در این حوزه؛ ها و بروکراتتوسط آکادمیسین

های شدگان به عنوان صاحبان اصلی بیمهصداییِ مطلقِ کارگران و بیمهسه. بی

اجتماعی کشور. تضعیف حقوق کار و سرکوب مزدها از یک سمت، و تعارض شعارهای 

خواهانه با عملکرد بازارگرایانه حاکمیت از سوی دیگر، فروپاشی نظام تأمین عدالت

 اجتماعی کشور را تضمین کرده است.

بسته بودن مشکالت یا همان در خاتمه الزم است بر سیستماتیک و هم

ی ارعاب ای وسیلههای کشور، که این روزها در فضای رسانه«ابرچالش»ها و «بحران»

های نئولیبرالی هستند، تأکید کنیم. تر به برنامهبیشردن هرچههمگانی برای تن سپ

العللِ تمام مشکالت موجود، تنش طبقاتیِ کار و سرمایه در بستر تعارضات علت

زند اما به راست اجتماعی میان حاکمیت و جامعه است؛ حاکمیت راهنمای چپ می

 احتمال به …کندمی دفاعی آخرین سنگرهای خود را واگذاری بیپیچد، و جامعهمی

محیطی و زیست« بحران»توان سایر معضالت اجتماعی و اقتصادی از ر زیاد میبسیا

های شهرهای بزرگ، سیستم بهداشت و درمان، نظام آب گرفته تا مشکالت شهرداری



 رانیدر ا یاجتماع نیتأم« بحران» یاسیاقتصاد س                                              672

 

بانکی و غیره را با همین منطق تبیین کرد و نهایتاً به بحران واقعی و بزرگِ اقتصاد 

 سالمی ایران رسید.سیاسی جمهوری ا

 منابع

 ( قدرت سازمانی کارگران ایرانی در 1395اباذری، یوسف؛ خیراللهی، علیرضا .)

، صفحات: 2ی ، شماره23ی ، دورهشناختیی مطالعات جامعهمجلههای پس از انقالب، سال

515-539. 

 ( مرکز داده1396بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .) های اینترنتی بانک

، تاریخ جمهوری اسالمی ایران، نرخ تورم و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفیمرکزی 

 (.http://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx: )29/01/1396بازیابی: 

 ی بررسی بودجهنتایج های مختلف(. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )سال

ی آمار اقتصادیِ بانک مرکزی جمهوری اسالمی، ، ادارهخانوار در مناطق شهری ایران

 .1394تا  1371های سال

 ( 1396پایگاه خبری روزنامه قانون .)ها را مخفی کنندتالش دارند بحران صندوق ،

 .18/11/1396، تاریخ انتشار: 68722کد خبر: 

 تعهدات و خدمات سازمان تأمین (. 1396های علمیه )پرتال خدمات حوزه

 .16/03/1396، تاریخ انتشار: 10854، کد خبر: اجتماعی نسبت به طالب و روحانیون

 ( 1384پناهی، بهرام .)های برپایی کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران: ضرورت

 تأمین اجتماعی. ، تهران: مؤسسه عالی پژوهشنظام جامع تأمین اجتماعی

 سیستم جامع اطالعات بازار کار ظرف  وزیر کار خبر داد:(. 1394لنا )خبرگزاری ای

 .15/09/1394، تاریخ انتشار: 327634، کد خبر: شودماه آینده راه اندازی می 6

 ( 1396خبرگزاری ایلنا .)ها، امنیت اجتماعی را به خطر گسترش بحران صندوق

 .11/11/1396، تاریخ انتشار: 588805، کد خبر: اندازدمی

 ( 1396خبرگزاری ایلنا .)اصغر بادبان: تامین اجتماعی درحال وگو با علیگفت

کند/وزارت بهداشت حتی یک بار پوشانی میورشکستگی است هرکس جز این بگوید، ال

http://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/327634-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/327634-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/327634-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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، تاریخ انتشار: 585567، کد خبر: حساب درمان خود را نداده و نخواهد دادصورت

03/11/1396. 

 ( 1396خبرگزاری ایلنا .) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: شاهد افزایش امنیت

تر شده د نزدیکاقتصادی و معیشتی در کشور هستیم/ جامعه به ساعات کار استاندار

 27/02/1396، تاریخ انتشار: 490763، کد خبر: .…است

 ( 1393خبرگزاری تسنیم .)وگوی جمهور سابق در گفتمعاون پارلمانی رئیس

های تأمین منابع انسانی و تکرار رویه غلط تفصیلی با تسنیم: نسبت به احیای دوباره شرکت

 .28/04/1393خ انتشار: ، تاری435835، کد خبر: دهمکارگزاران هشدار می

 ( 1396خبرگزاری تسنیم .) دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی مطرح

، کد خبر: خواهیمابرچالش اقتصاد ایران/ رفاه مبتنی بر اضمحالل منابع نمی 6کرد: 

 .02/07/1396، تاریخ انتشار: 1528561

 ( 1396خبرگزاری فارس .) ته هستندصندوق بازنشستگی کشور ورشکس 24همه ،

 .23/05/1396، تاریخ انتشار: 13960523001176کد خبر: 

 ( 1396خبرگزاری مجلس شورای اسالمی ،)سالمیان: مصوبات مجلس صندوق 

ها صوری است / بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده / خضری: نظارت بر صندوق

اریخ انتشار: ، کد خبر: ندارد، تها را به انحراف بردندقوامی:مدیران دولتی صندوق

19/08/1396. 

 ( 1395خبرگزاری مهر .)درصد کارگران  60تر شد؛ شکاف هزینه و درآمد عمیق

 .7/02/1395، تاریخ انتشار: 3607942، کد خبر: انددو شغله

 ( 1386خبرگزرای مهر .) میزان و نحوه پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد

 .17/06/1386، تاریخ انتشار: 548247، کد خبر: اعالم شد

 ( 1396روزنامه دنیای اقتصاد .)تاریخ 4141، شماره: پله فرار صندوق ها از بحران ،

 ی اول.، صفحه29/06/1396انتشار: 

 ( 1396روزنامه دنیای اقتصاد .) روایت مسعود نیلی از چگونگی پیدایش و رشد

 ه اول.، صفح22/06/1396، تاریخ انتشار: 4143، شماره: ابرچالش های اقتصاد ایران
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 ( 1393روزنامه کار و کارگر .)گزارش ویژه وزارت کار از امنیت شغلی کارگران ،

 .12/06/1393، صفحه سوم، تاریخ انتشار 6733ی شماره

 ( 1391سازمان تأمین اجتماعی .) :1340سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار-

 ، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی.1390

 ( 1394سازمان تأمین اجتماعی .)بگیران تا پایان گزارش توصیفی جامع مستمری

 ، دفتر آمار و محاسبات اجتماعی و اقتصادی.1393سال 

 ( 1395سازمان تأمین اجتماعی .)شدگان فعال توزیع سن، سابقه، دستمزد بیمه

 ریزی، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی.، معاونت اقتصادی و برنامه1394سال 

  دفتر محاسبات 1394ی آماری سال نامهسال(. 1395اجتماعی )سازمان تأمین ،

 اقتصادی و اجتماعی.

 ( 1395سازمان تأمین اجتماعی .)بگیران تا پایان گزارش توصیفی جامع مستمری

 ، دفتر آمار و محاسبات اجتماعی و اقتصادی.1394سال 

 ( 1396سازمان تأمین اجتماعی .)ماعی سال ی آماری سازمان تأمین اجتنامهسال

 ریزی، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی.، معاونت اقتصادی و برنامه1395

 ( 1359شورای انقالب .)الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور ،

 .24/03/1359مورخ: 

 ( 1395صندوق بازنشستگی کشوری .)ریزی و ، دفتر برنامه1394ی آماری سالنامه

 ها.ی سیستمتوسعه

 ( 1396صندوق بازنشستگی کشوری .)ی صندوق بازنشستگی کشوریآمارنامه-

 ها.ی سیستمریزی و توسعه، دفتر برنامه1396سال 

 (. حقوق کار )جلد اول(، تهران: انتشارات سمت.1389اهلل )عراقی، عزت 

 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی(. 1383شورای اسالمی )  مجلس ،

 .21/02/1383مورخ 

 ( 1358مجلس خبرگان .)تاریخ تصویب در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،

 .11/09/1358پرسی ، تاریخ همه24/08/1358مجلس خبرگان: 



 675                                                                                      یللهرایخ رضایعل

 

 
 

 ( 1365مجلس شورای اسالمی .)قانون  4ی ماده 3ی قانون اصالح بند ب و تبصره

 .30/06/1365، مورخ: 978/2، شماره:1354تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 

 ( 1366مجلس شورای اسالمی .)مورخ: 1033/2، شماره: قانون بیمه بیکاری ،

24/03/1366. 

 ( 1368مجلس شورای اسالمی .) قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون

 .13/12/1368، مورخ 1422/3ی ، به شمارهاستخدام کشوری

 ( 1368مجلس شورای اسالمی .)ین اجتماعی به اجرای قانون الزام سازمان تأم

 .21/08/1368، مورخ: 1403/3، شماره: قانون تأمین اجتماعی 3بندهای الف و ب ماده 

 ( 1369مجلس شورای اسالمی .)مورخ: 1455/3، شمار: قانون بیمه بیکاری ،

26/06/1369. 

 ( 1371مجلس شورای اسالمی .) 76و تبصره ماده  77و  72قانون اصالح مواد 

، 1663/4ی ، به شماره76و الحاق دو تبصره به ماده  1354اعی مصوب قانون تأمین اجتم

 .16/12/1371مورخ 

 ( 1373مجلس شورای اسالمی .) قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر

 .19/04/1373، شماره: ندارد، مورخ: دولتی

 ( 1376مجلس شورای اسالمی .)ی بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی قانون بیمه

 .11/09/1376، مورخ: 2429/5: ، شمارهندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلوباف

 ( 1379مجلس شورای اسالمی .) قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و

 .18/02/1379، مورخ: 1601، شماره: مسافر بین شهری

 ( 1386مجلس شورای اسالمی .)های اجتماعی کارگران ساختمانیقانون بیمه ،

 .09/08/1386مورخ 

 ( 1386مجلس شورای اسالمی .)شماره: ندارد، قانون مدیریت خدمات کشوری ،

 .08/07/1386مورخ: 
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 ( 1388مجلس شورای اسالمی .)( قانون مدیریت خدمات 113قانون اصالح ماده )

های بازنشستگی و کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق

 .05/12/1388اره: ندارد، مورخ: ، شمهای درمانیبیمه

 ( 1388مجلس شورای اسالمی .)بافان، بافندگان های اجتماعی قالیقانون بیمه

، مورخ 265/28875ی ، به شمارهدار )کددار(فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه

21/06/1388. 

 ( 1390مجلس شورای اسالمی .) قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه

 .08/04/1390، مورخ: 550/23921  ، شماره:عی و صنعت، معدن و تجارتاجتما

 ( 1345مجلس شورای ملی .)مورخ: 1269/121، شماره: قانون استخدام کشوری ،

31/03/1345. 

 ( قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، شماره: 1353مجلس شورای ملی .)2435 ،

01/05/1353. 

 ( 1354مجلس شورای ملی .)شماره: مان بازنشستگی کشوریاساسنامه ساز ،

 .08/03/1354، مورخ: 8878

 ( 1354مجلس شورای ملی .)مورخ: 2609، شماره: قانون تأمین اجتماعی ،

03/04/1354. 

 ( 1355مجلس شورای ملی .)شماره: وزارت بهداری و بهزیستی قانون تشکیل ،

 .16/04/1355، مورخ: 2738

 ( 1369مجمع تشخیص مصلحت نظام .)جمهوری اسالمی ایران قانون کار ،

 .29/08/1369/ق، مورخِ 267/8840ی شماره

 ( 1380مجمع تشخیص مصلحت نظام .)( 76( الحاقی ماده )2قانون اصالح تبصره )

و  1354( قانون تأمین اجتماعی مصوب 76( و تبصره ماده )77( و )72قانون اصالح مواد )

 .14/07/1380ارد، مورخ: ، شماره: ند1371( مصوب 76الحاق دو تبصره به ماده )

 ( 1394مرکز آمار ایران .)ریاست جمهوری، 1393ی آماری کشور نامهسال ،

 ریزی، مرکز آمار ایران.سازمان مدیریت و برنامه
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 ( 1395مرکز آمار ایران .)ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار سال چکیده

 ، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.1395

 1395ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال چکیده(. 1395ران )مرکز آمار ای ،

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.

 ( پایگاه اینترنتی اطالعات و نشریات مرکز آمار ایران، 1396مرکز آمار ایران .)

(، فصولِ هزینه و درآمد خانوار، تاریخ 1393تا  1356هایِ )سال های آماری کشورنامهسال

 (./https://amar.sci.org.ir: )25/01/1396 بازیابی

 ( 1396مرکز آمار ایران .)ی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال گزیده

 .1396، شهریور 1395

 ( 1396مرکز آمار ایران.)  1395نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،

 (.www.amar.org.ir: )11/05/1396تاریخ بازیابی: 

 ی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال گزیدهتا(. مرکز آمار ایران )بی

1390. 

 ( 1395مساالگو، کارلو .)سازی نظام بازنشستگی )تجربه برگشت از خصوصی

های ترجمه: گروه بیمه لمللی کار،اآرژانتین، بولیوی، شیلی و مجارستان(، سازمان بین

اجتماعی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نرگس اکبرپور، تهران: مؤسسه عالی 

 های تأمین اجتماعی.پژوهش

 ( 1388مسعودی اصل، ایروان؛ اخوان بهبهانی، علی؛ زارع، حسین .) نظام رفاه

 لس شورای اسالمی.های مج، تهران: مرکز پژوهشی تطبیقیاجتماعی در جهان: مطالعه

 ( 1396معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .) گزارش بررسی

)گروه تدوین: زهرا رجبی؛ اصغر  های بازنشستگیای و اقتصادی صندوقوضعیت مالی، بیمه

 اهلل میرزایی(.گرامی؛ ناظر: حجت

 ( انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده1390معتمدنژاد، رامین .)د؛ اقتصاد سیاسی ان

سایت دوستانِ لموند دیپلماتیک، تاریخ ، ترجمه: وبلموند دیپلماتیکداری ایران، سرمایه

 (.27/02/2012) 8/12/1390انتشار: 

https://amar.sci.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
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 ( 1396مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا .)ها در مروری بر کفایت مستمری

 گذاری اقتصادی.، گروه اقتصاد کالن و سیاستصندوق بازنشستگی کشوری

 ( جمعیت1386میرزایی، محمد؛ شمس قهفرخی؛ مهری .) شناسی سالمندان در

، ی سالمند )مجلدی سالمندی ایران(مجله، 1385تا  1325های ایران بر اساس سرشماری

 .331تا  326ی پنجم، صفحات شماره

 کد خبر:  ،بحران صندوق های بازنشستگی(. 1396سایت اقتصاد آنالین )وب

 .15/10/1396، تاریخ انتشار: 242520

 هشدار مقام سازمان تامین اجتماعی: به مرز بحران (. 1396سایت خبرآنالین )وب

 .28/10/1396، تاریخ انتشار: 35223، کد خبر: شویمنزدیک می

 صدای شکستن (. 1396سایت خبرآنالین به نقل از روزنامه شهروند )وب

درصد افراد مسن را در قالب افراد بیمه شده 43 های بازنشستگی/ صندوق بیمهاستخوان

 .09/06/1396، تاریخ انتشار: 47235، کد خبر: دهدپوشش می

 ی سازمان: فهرست درباره(. 1396سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی )وب

 .19/11/1396، تاریخ بازیابی: ها و مؤسسات تابعهشرکت

 ی سازمان: نمودار درباره (.1396سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی )وب

 .19/11/1396، تاریخ بازیابی: سازمانی

 های گزارشات ساالنه )سال(. 1396سایت رسمی صندوق بازنشستگی کشوری )وب

: 10/05/1396، تاریخ بازیابی: (1389تا  1381

(http://www.cspf.ir/Reports.aspx.) 

 شماره: اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری(. 1382ت وزیران )هیأ ،

 .22/05/1382هـ، مورخ: 26952ت25819.

 ( 1383هیأت وزیران .)شماره: ی اجتماعی روستاییان و عشایرنامه بیمهآیین ،

 11/11/1383ندارد، مورخ: 

 ( 1387هیأت وزیران .)26/03/1387، مورخ: اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی. 

http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/242520-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/242520-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://www.cspf.ir/Reports.aspx
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 ( 1389هیأت وزیران .)شماره: اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی ،

 .03/05/1389ه، مورخ: 42496/ت97863

 ( 1391هیأت وزیران .)شماره: اصالح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی ،

 .11/05/1391هـ، مورخ: 42496/ت96692

 ( 1391هیأت وزیران .)شماره: ی صندوق تأمین اجتماعیاصالح اساسنامه ،

 .11/05/1391هـ، مورخ: 42496/ت96692

 ( 1358هیأت وزیران دولت موقت .)مورخ: اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ،

10/06/1358. 

 ( حداقل دستمزد در ایران، 1389یزدانی، فرشید .)55ی ، شمارهی گفتگومجله ،
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 هانوشتیپ

 .1941[. نام فیلمی از جان فورد محصول سال 1]

« قانون تأمین اجتماعی 4ی ماده 3ی قانون اصالح بند ب و تبصره»ی [. طبق ماده واحده2]

ی صاحبان حرف مشاغل آزاد که در قانون تأمین (، بیمه30/06/1365)مجلس شورای اسالمی: 

گرفتند، از حالت اجباری مًا تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار میباید لزو 1354اجتماعی سال 

های بعد قوانین بینید در سالطور که میبه اختیاری تغییر وضعیت پیدا کرد. به همین خاطر، همان

ی اختیاری اقشار مختلف حرف و مشاغل آزاد به تصویب مجلس شورای اسالمی خاصی برای بیمه

 مجدداً به این مسئله خواهیم پرداخت(.رسیده است )در ادامه 

« ی بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلوقانون بیمه[. »3]

عمالً وجه  1388( در عمل مورد استقبال قالیبافان قرار نگرفت و بنابراین تا سال 1376)مصوب سال 

 اجرایی مشخصی نیافه بود.

دست شدن ایدئولوژی اقتصادی و جا حمایت از یککه مقصود ما این [. البته واضح است4]

ی نئولیبرال نیست، هدف صرفاً درک تناقض بنیادین ایدئولوژیِ حاکم سیاسی حاکمیت به نفع ایده

 است.

صندوق  16( در مجموع 13این گزارش )ص  3-2 [. باید توجه داشت که در جدول شماره5]

ای به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق اشاره فهرست شده است اما در آن هیچ

های صنفی بازنشستگی وزارت اطالعات نشده است؛ غیر از آن، در بعضی منابع غیررسمی تعداد صندوق

مورد ذکر شده است؛ چنان که یکی از معاونین سابق سازمان تأمین اجتماعی  14تر از و خصوصی بیش
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( تعداد 23/05/1396، تاریخ انتشار: 13960523001176س )کد خبر: در مصاحبه با خبرگزاری فار

 مورد اعالم کرده است. 20های غیرعمومی را صندوق

خانه که در متون حقوقی جایگزین عناوین قبلی شده است، جا آخرین عنوان این وزارت[. این6]

 مد نظر قرار گرفته است.

ای که در حال حاضر مالک عمل قرار اسنامه[. آخرین اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی اس7]

 ی استقالل سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده است.های قبلی نیز بر مسئلهدارد. البته در اساسنامه

[8 .] tripartism 

ی اصالح اساسنامه»بر اساس  1389ی سال ی اساسنامهاصالح شده 7ی [. بنگرید به ماده9]

قانون »واحده  ماده« الف»طور بند (؛ و همین11/05/1391وزیران: )هیأت « صندوق تأمین اجتماعی

( قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی 113اصالح ماده )

 (.05/12/1388)مجلس شورای اسالمی: « های درمانیهای بازنشستگی و بیمهو صندوق

اختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال قانون س 17ی [. با استناد به ماده10]

1383. 

توانند قانون کار جمهوری اسالمی ایران، اتباع بیگانه فقط در صورتی می 120ی [. در ماده11]

 در ایران مشغول به کار شوند که دارای روادید و پروانه کار باشند.

چنین قانون استخدام ین اجتماعی و همقانون تأم 4ی [. غیر از آن بنگرید به تبصره اول ماده12]

ی جدید سازمان بازنشستگی کشوری )هیأت ( و اساسنامه31/03/1345کشوری )مجلس شورای ملی: 

 (.22/05/1382وزیران: 

)هیأت « ی اجتماعی روستاییان و عشایرنامه بیمهآیین» 2ی چنین بنگرید به ماده[. هم13]

 (.11/11/1383وزیران: 

های خانوادگی، کارگران ی کارگر نظیر کارگران کارگاهبسیار بزرگی از طبقه[. قشرهای 14]

شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و کارگران شاغل در برخی نهادهای حاکمیتی و ایدئولوژیک، در 

اند و به همین های پس از جنگ با ترفندهای حقوقی گوناگون از شمول قانون کار مستثناء شدهدهه

 امی برای پوشش تأمین اجتماعی در مورد آنها وجود ندارد.دلیل الز

[. ظاهراً روحانیون و خادمین مساجد نیز طی توافقاتی که با سازمان تأمین اجتماعی در 15]

توانند به عنوان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تحت صورت گرفته است، می 1386و  1383های سال

، تاریخ 10854های علمیه، کد خبر: ه پرتال خدمات حوزهپوشش این سازمان قرار بگیرند )بنگرید ب

 (.17/06/1386، تاریخ انتشار: 548247و خبرگزرای مهر، کد خبر:  16/03/1396انتشار: 
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( قانون اصالح 76( الحاقی ماده )2اصالح تبصره )»قانون « ب»از بند  4[. بنگرید به مورد 16]

و الحاق دو تبصره به ماده  1354تأمین اجتماعی مصوب ( قانون 76( و تبصره ماده )77( و )72مواد )

 (.14/07/1380)مجمع تشخیص مصلحت نظام: « 1371( مصوب 76)

هلدینگ »ی سازمان تأمین اجتماعی شامل موارد زیر هستند: ها و مؤسسات تابعه[. شرکت17]

ؤسسات گروه ها و مشرکت»، «ی عالی پژوهش تأمین اجتماعیمؤسسه»، «گردشگری تأمین اجتماعی

گزاری تأمین اجتماعی شرکت سرمایه»، «المللی تأمین اجتماعیشرکت بازرگانی بین»، «تأمین

مؤسسه »، «مؤسسه خدمات بهداشتی، درمانی میالد سالمت تهران»، «بانک رفاه کارگران»، «)شستا(

شینی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ما»، «شرکت گروه پزشکی همت»، «حسابرسی تأمین اجتماعی

مؤسسه »، «شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی»، «سازی ایرانگذاری خانهشرکت سرمایه»، «تأمین

شرکت میالد سالمت تأمین »، «انتشارات علمی و فرهنگی»، «امالک و مستغالت تأمین اجتماعی

، «مؤسسه فرهنگی هنری آتیه»، «شرکت کار و تأمین»، «اجتماعی )هلدینگ درمانی سازمان(

ها و سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی، فهرست شرکت)وب« خدمات درمانی البرز کرج مؤسسه»

 (.19/11/1396مؤسسات تابعه، تاریخ بازیابی: 

[18 .]surplus value 

 ایم.ها را مبنا قرار دادهها و فوت شدهها شامل بازنشستگان، از کار افتاده[. جمع کل پرونده19]

های رفاه اجتماعی با تخمین جمعیت تحت پوشش تمام صندوق[. وزارت تعاون کار و 20]

های ، تحت پوشش بیمه1395درصد مردم ایران در سال  75موجود، در گزارشی مدعی شده است که 

این در حالی است که در کشورهایی نظیر بریتانیا، کانادا، فرانسه، و سوئد   اند واجتماعی قرار داشته

(. البته 21: 1396اند )های اجتماعی بودهیت تحت پوشش بیمهدرصد جمع 100چیزی نزدیک به 

 مأخذ ادعاهای این گزارش در متن و منابع مشخص نشده است.

بگیران شدگان، تعداد بازنشستگان و تعداد کل مستمری[. آمار و ارقام مربوط به تعداد بیمه21]

ی آماری نامهو سال 1390-1340در این جدول از سه سندِ: سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار؛ 

 اند.سازمان تأمین اجتماعی اخذ شده 1395و  1394های سال

 [ . محاسبات محقق22]

سازمان تأمین اجتماعی اخذ  1394ی آماری از سالنامه 90ی های دهه[. آمارهای سال23]

 اند.شده

[24 .] support ratio 
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سایت ی منتشرشده در وبگزارشات سالیانه از 1389تا سال  2ی های جدول شماره[. داده25]

و  1394ی آماری از سالنامه 1394تا سال  1390رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، و از سال 

 اند.صندوق بازنشستگی کشوری، اخذ شده 1395ی سال آمارنامه

یا « شاغلین»را « شدگانبیمه»[. صندوق بازنشستگی کشوری، در اسناد آماری خود، 26]

 نامیده است.« بگیران بازنشستهحقوق»را « بگیرانمستمری»، و «رپردازانکسو»

 [ . محاسبات محقق27]

صندوق بازنشستگی کشوری  1387های گزارش سال با داده 1386های گزارش سال [. داده28]

 انطباق ندارند.

سال ای برای شاغلین کسورپرداز در دو سایت صندوق بازنشستگی کشوری داده[. در وب29]

 وجود ندارد. 1388و  1387

، در مورد تعداد 1390ی سال و گزارش ساالنه 1394ی آماری های سالنامه[ . داده30]

 را مد نظر قرار دادم. 1394ی آماری های سالنامهتفاوت دارند. من داده 1390بازنشستگان در سال 

انِ سازمان تأمین اجتماعی بگیرشدگان به مستمری[. البته باید توجه داشت که نسبت بیمه31]

خوانی (، نه تنها با محاسبات ما هم81و  80: 1396در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

مغایر است )بنگرید به سازمان تأمین  های آماری سازمان تأمین اجتماعی نیز ندارد، که حتی با گزارش

 (.13: 1391اجتماعی، 

اند مراجعه کنید به: خی از قوانینی که موجب تعهدات فوق شدهی فهرستِ بر[. برای مالحظه32]

 .24و  23: 1396های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش

های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز وجود [. البته ظاهراً توافقی بر سر مبلغ بدهی33]

د تومان از دولت طلب هزار میلیار 118، 1394ندارد. در حالی که این سازمان مدعی است در سال 

هزار میلیارد تومان اعالم کرده است و دیوان  30داشته است، دولت )وزارت اقتصاد( بدهی خود را 

های مجلس شورای اسالمی، هزار میلیارد تومان دانسته است )مرکز پژوهش 62محاسبات آن را 

1396 :28.) 

م: تعهدات بلندمدت سالیانه سازمان ایی زیر محاسبه کردهها را به شیوه[. میانگین مستمری34]

های سازمان تأمین اجتماعی(، تقسیم بر تعداد ساله و سالنامه 50تأمین اجتماعی )مندرج در آمار 

 .12بگیران )پرونده(، تقسیم بر عدد مستمری

[35 .] consumer price index (CPI) 
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، در 1379پیش از های های صندوق بازنشستگی کشوری برای سال[. میانگین مستمری36]

 دسترس محققین قرار ندارد.

 50[. محاسبات محقق: تعهدات بلندمدت سالیانه سازمان تأمین اجتماعی )مندرج در آمار 37]

بگیران )پرونده(، تقسیم بر عدد های سازمان تأمین اجتماعی(، تقسیم بر تعداد مستمریساله و سالنامه

12. 

های مختلف، با مراجعه به ی یک خانوار شهری در سالههاِی متوسط ماهان[. مقداِر هزینه38]

های آماریِ کشور )پایگاه اینترنتی اطالعات و نشریات مرکز نامهدر سال« هزینه و درآمد خانوار»فصولِ 

های اند: جمع هزینه( به روش محاسباتی زیر حاصل آمده25/01/1396آمار ایران، تاریخ بازیابی: 

 .12ی و دخانی خانوارهای شهری در هر سال و تقسیم آن بر عدد متوسط غیرخوراکی، خوراک

 [. محاسبات محقق.39]

ی ی خانوار شهری از نرخ افزایش ساالنههای این ستون با تفریِق نرخ افزایش هزینه[. داده40]

 اند.ها حاصل آمدهمیانگین مستمری

های بازنشستگی به درصد یی متوسط خانوارهای شهری از میانگین مستمر[. اختالف هزینه41]

 ی محقق(.)محاسبه

اعالم  1355و  1354، 1353های ی خانوار شهری را برای سال[. مرکز آمار ایران هزینه42]

وجود  1355ی خانوار شهری نسبت به سال ی نرخ افزایش هزینهنکرده است؛ بنابراین امکان محاسبه

 ندارد.

 .1356[. نسبت به سال 43]

های خانوار شهری را با کسر نرخ رشد هزینه 1358ان شکاف معیشتی سال [ . نرخ جبر44]

درصد( محاسبه  55.7سال ) 3ها در این های رشد مستمریاز نرخ 1358تا  1356های مابین سال

 کردیم.

 .1359[. نسبت به سال 45]

مابین های خانوار شهری را با کسر نرخ رشد هزینه 1361[. نرخ جبران شکاف معیشتی سال 46]

 ( محاسبه کردیم.28.1سال ) 3ها در این های رشد مستمریاز نرخ 1361تا  1359های سال

 .1366[. نسبت به سال 47]

های خانوار شهری مابین را با کسر نرخ رشد هزینه 1369[. نرخ جبران شکاف معیشتی سال 48]

 ( محاسبه کردیم.52.6)ها در همین مدت زمان های رشد مستمریاز نرخ 1369تا  1366های سال



 رانیدر ا یاجتماع نیتأم« بحران» یاسیاقتصاد س                                              686

 

[49 .] defined benefit (DB) pension plan 

[50 .] defined contribution (DC) pension plan 

[51 .] McKinsey  & Co 

[52 .] World Bank 

[53 .] pay-as-you-go (PAYG) 

ند؛ اانحصارها بر اقتصاد ایران چیره شدهی رامین معتمد نژاد با عنواِن [. بنگرید به مقاله54]

 (.27/02/2012  ، در لموند دیپلماتیک )تاریخ انتشار:داری ایراناقتصاد سیاسی سرمایه

زنی کارگران توان چانه»از فصل چهارم تز دکتری نویسنده با عنوان « د»[. بنگرید به بخش 55]

ه به (. این رسال1396در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی )« در ایران پس از انقالب

 زودی در قالب یک کتاب توسط انتشارات آگه منتشر خواهد شد.

 1393ی آماری سال سالنامه 205[. برای اثبات این مدعا بنگرید به پانویس سوم از صفحه 56]

نسبت به سال قبل از آن، اجرای  1389مرکز آمار ایران؛ جایی که علت کاهش کارکنان دولت در سال 

چنین چنین وزارت ارتباطات ذکر شده است. همارت اقتصاد و دارایی و همقانون اساسی در وز 44اصل 

خروج »ی انسانی دولت دهم، مبنی بر ی مدیریت و سرمایهاهلل فروزنده، معاون توسعهاظهارات لطف

های درصدی نیروهای رسمی و پیمانی در زمان تصددی دولت 24و کاهش « هزار نفر از سیستم 600

(، خود شاهد دیگری بر 28/04/1393، تاریخ انتشار: 435835ری تسنیم، کد خبر: نهم و دهم )خبرگزا

 مدعای فوق است.

[57 .] replacement rate 

حداقل دستمزد »ی مقاله 1ی از جدول شماره 1388تا  1357های [ . حداقل دستمزد سال58]

 1389های عات مربوط به سالاند. اطال( اخذ شده165-163: 1389ی گفتگو: یزدانی، )مجله« در ایران

)شورای عالی کار(، حاصل  های تعیینِ حداقل دستمزد ساالنهنیز با رجوع به بخشنامه 1396تا 

 اند.آمده

درصد  15تر از درصد و در یک سال پایین 30سال، حداقل دستمزد باالتر از  3[. البته در 59]

 رشد داشته است.

های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )نرخ تورم و دههای این ستون از مرکز دا[. داده60]

 اند.( اخذ شده12/02/1396شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، تاریخ بازیابی: 
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ی زیر محاسبه شده های مختلف در این ستون به شیوه[. حداقل دستمزد واقعی برای سال61]

و تقسیم  1395ات مصرفِی سال است: ضرب دستمزد اسمی هر سال در شاخص بهای کاالها و خدم

 عددِ به دست آمده بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفِی سال مورد نظر.

 [. محاسبات محقق.62]

درصدد از  70ها اظهار داشته است که [. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با رسانه63]

کنند )خبرگزاری ایلنا، کد خبر: ساعت متعارف در هفته کار می 44جمعیت شاغالن کشور بیش از 

های صنفی کارگران ایران (؛ دبیرکل کانون عالی انجمن27/02/1396، تاریخ انتشار: 490763

درصد از کارگران کشور دو شغله  60ها اعالم کرده است که )غالمرضا عباسی( نیز در مصاحبه با رسانه

چنین در رابطه با (. هم7/02/1395 ، تاریخ انتشار:3607942هستند )خبرگزاری مهر، کد خبر: 

کاری و چند شغله بودن کارگران بنگرید به: خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز آمار و ی اضافهمسئله

، تاریخ انتشار: 2848531اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کد خبر: 

12/04/1394. 

ه عُرف روابط کاری در ایران )خصوصاٌ در بخش ی روزانه بساعته 12[. در حال حاضر کار 64]

های اخیر مکررًا با تر در بازاِر کار اصطالحًا شرکتی( بدل شده است. در سالخصوصی و با تأکید بیش

کاری اجباری در روز را به عنوان یکی از بندهای ساعت اضافه 4ام که شرط کارگرانی مواجه شده

ساعت کار روزانه، در ایراِن  8رسد که آرمان قرن نوزدهمی ظر میاند؛ به نقرارداد موقت خود پذیرفته

 شود.قرن بیست و یکم به تدریج، به فراموشی سپرده می

 

 



 

 

 

 نلی. کامنیجرج س
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ی های آن در نظریهشناسی تاریخی از سرچشمهیکی از مضامین بنیادی جامعه

میالدی تاکنون، گذار میان اَشکال قرون وسطایی  19و  18اجتماعی تاریخی در قرون 

های متعددی ارائه شده واقع از این مضمون اصلی نسخه و مدرن جامعه بوده است. در

ی این نُسَخ، ها کار راحتی نیست. با این همه، نخ تسبیح همهکه برشمردن یکایک آن

ترسیم دو دوران اجتماعی تاریخیِ مغایر با یکدیگر است، مشتمل بر مجموعه 

تغییر خصایص اجتماعی مشخص در مقام اَشکال متمایز جامعه که متضمن تلقی 

 مند از شکلی به شکل دیگر است.اجتماعی نظام

تر جامعه منحصراً در رابطه با قرون وسطای گرچه ممکن است شکل قدیمی

ای با اروپایی تعریف نشود، با این حال در هر یک از موارد، انجامِ  چنین گذار بنیادی

که درظرف رسد، یا با آن مقارن است و یا ایناروپای عصر جدید به کمال خود می

دهد. اَشکال سال پیش آغاز شد، رخ می 500ی جدید اروپایی که تقریباً از زمانی دوره

؛ «مدرن»و « سنتی»هایی نظیر اجتماعی که در این گذار مطرح شدند بر حسب تقابل

و « ساده»، «تجاری»و « کشاورزی»، «داریسرمایه»و « فئودال»، جامعهو  اجتماع

اند. خود فرآیند تاریخی تغییر در توصیف شده« بورژوایی» و« اشرافی»، و «پیچیده»

شدن؛ بسط تقسیم شدن و یا تجاریزدایی، شهریشدنِ فزآینده، تقدسقالب عقالنی

ی این جوشی از همهداری؛ و یا آش درهمی بورژوا؛ رشد سرمایهکار، خیزش طبقه

 گرفت.نام می« یزاسیونمدرن»شد که صرفاً فرآیندها یا فرآیندهایی مشابه فهمیده می

فهم شده است، « پیشرفت»ترِ تاریخی ی فرآیند وسیعاین گذار نوعاً به منزله

؛ 1931ی اجتماعی در عصر جدید بوده است )باترفیلد،مفهومی متلوّن که بنای اندیشه

(. البته برای اذعان به تباینی 8-6: 1995؛وود،1976؛میک،74-61: 1987کامنینل،

ی امری مع معاصر و پیشامدرن، الزم نیست تاریخ را به منزلهچشمگیر میان جوا

داری ی دور به سرمایهبرو برگرد، از گذشته خطی تصور کرد که بیجهانشمول و تک

انجامد. خواه روایتی در باب پیشرفت تاریخی داشته باشیم و خواه نه، چنین جدید می
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از همه با انقالب کبیر فرانسه در ی انقالب و بیش تباین گریزناپذیری به شدت با ایده

عصر الواقع همچنانکه اثر کالسیک اریک هابسباوم، گره خورده است. فی 1789

ی انقالب اجتماعی با این تغییر سو، ایدهبدین 1789دهد، از ( نشان می1962) انقالب

شده: دگرگونی عمیق سیاست، دولت و نهادهای تنیدهساز درهماجتماعی دوران

های حیات اقتصادی و اجتماعی. انقالب که مصادف یا متناظرند با دگرگونی اجتماعی

ای عنوان لحظهی جدید، و البته اغلب بهفرانسه در مقام عنصری در گذار به جامعه

شناسی تاریخی ترسیم شده ی اصلی جامعهاساسی، همچون نیروی محرکه و نیز سوژه

 است.

 یخیتار یشناسانقالب فرانسه و جامعه

ها از گذار به پردازیی مفهومدر میان عناصر کلیدی تغییر اجتماعی که در همه

ی جوامعِ از لحاظ مّلی یکپارچه، همراه با سازوبرگ اند، توسعهرسمیت شناخته شده

ی ی دولت مدرن در برگیرندهی اول اهمیت قرار دارد. توسعهدولتیِ کارآمد، در درجه

ینِ موروثی و ممتازِ مبتنی بر زمین و زراعتِ چرخشی اساسی از تفوق سیاسی پیش

تر و عقالنِی ی سیاسی برابرانهاربابان فئودالِ مستقر در هر ناحیه، به سمت جامعه

بندی کالسیک این دگرگونی شهری و تجاری در مقیاس ملّی فهم شده است. فرمول

بورژواهای  ی به لحاظ تاریخی پیشروبوده است؛ طبقه« انقالب بورژوایی»ذیل عنوان 

ی منسوخ اشرافِ زمیندارِ فئودال دار که قدرت سیاسی را از دستان طبقهسرمایه

که در برخی شد. هنگامیگرفته است. و این ایده مستقیماً از انقالب فرانسه مشتق می

بسا به قدر مند به خود گرفته، یا چهموارد گفته شود که این گذار، شکلی وساطت

انجام « از باال»از سرعتش کاسته شده، و یا توسط اشراف مسلط  هاها یا حتی قرندهه

گرفته، در چنین مدلی عموماً انقالب سیاسی متمایزی نسبت به انقالب فرانسه مبنا 

(. جز فرانسه، 24و17-8: 1987؛ کامنینل، 431ب:1974گیرد )اندرسون، قرار می
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جهانی در مورد اغلب های دیگری از انقالب بورژوایی که پیش از جنگ اول نمونه

شدند عبارت بودند از جنگ داخلی انگلستان، انقالب عنوان الگو ذکر میها، بهدولت

 .1839و  1837های کانادای شمالی و جنوبی در آمریکا و یا شورش

ی انقالب بورژوایی است، به وانگهی انقالب فرانسه نه تنها سرنمونی برای ایده

شناسی نیز ی جامعهی خود نظریهساسی در توسعهعنوان عاملی اشکلی گسترده به

ترین شکل این ایده را بیان کرده: شود. شاید ایروین زیتلین به صریحشناخته می

متعاقب انقالب فرانسه، در برابر انقالب و اسالف روشنفکرش، واکنش رمانتیک ـ »

های و روشها ای بودکه مفاهیم، نظریهکار انجام گرفت. و در چنین زمینهمحافظه

پردازان این امر را به (. گرچه دیگر نظریهxi: 1987« )شناسی شکل گرفتجامعه

حال، در این باب این( با1983المثل سیدمن، اند )فیهای متفاوتی مشخص کردهشیوه

ی نظریه اجتماعی جدید، پیامدهای اجماعی گسترده وجود دارد که محک تجربه

ئولوژی انقالب بر برابری و حقوق است که تأکید اید انقالب فرانسه بود. قول بر این

های اجتماعی بوده، و های مذهبی، اقتصادی، سیاسی و دیگر آزادیفردی، آزادی

به نظم، هماهنگی و انسجام و اهمیت فکری توجه داشته و « جریان ضد روشنگری»

ب فرانسه به به جای فرد، کل اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. به عالوه، انقال

همراه خود آگاهی عمیقی درباره خودِ تاریخ به ارمغان آورده است و به همین اندازه، 

ساز اجتماعی که تأثیرات دیرپایی بر اندیشه اجتماعی بالقوه بودن تغییرات دوران

های کارل مارکس، که هم بسا گفتنش درست باشد که با بسط ایدهداشته است. چه

هم نسبت به جریان ضدروشنگری پاسخی انتقادی داشت،  نسبت به خود انقالب و

 ب(.2000عناصر اساسی برای نظریه اجتماعی تاریخی جدید استقرار یافتند)کامنینل، 

ی انقالب، سو، هم تجربه و هم ایدهها، از زمان انقالب فرانسه بدینعالوه بر این

ی در نظریه جایگاهی مرکزی در اندیشه سیاسی و اجتماعی به طور کلی و نیز

خواهیِ اجتماعیِ تاریخی به شکل خاص اشغال کرده است. لیبرالیسم و نیز جمهوری
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های رادیکال ژاکوبنیِ برآمده از انقالب، در سیاست فرانسه در قرن نوزدهم، در انقالب

که سراسر اروپا را درنوردید، جاری و ساری  1848، و نیز در انقالب 1871و  1830

ی خاک، از هر ها و ایدئولوژی انقالبی در سراسر کرهبیستم، انقالباند. در قرن بوده

است. نه فقط نظریه و  تر بودهی اجتماعی و سیاسی اساسیعامل دیگری برای توسعه

ی سیاسی انقالب داد بلکه این ایدئولوژی و نمونهعمل انقالب به حیاتش ادامه می

 کرد.گری میهفرانسه بود که همچنان پیشاروی همگان جلو 1789

های فاشیست ایتالیا، آلمان، از سویی نیروهای سیاسی قدرتمندی همچون رژیم

ای که در جاهایی دیگر همچون خود فرانسه اسپانیا و پرتقال در کنار احزاب ارتجاعی

ی انقالب به مخالفت برخاستند. از ظاهر شدند، به شکلی بنیادی با اصول روشنگرانه

 1789چه در سوسیالیست نیز خود را در امتداد تاریخی آنسوی دیگر، انقالبیون 

دیدند و عموماً، انقالب پرولتاریایی را از منظر پویش طبقاتی، با شکل گرفته بود می

ی رو جای تعجب نداشت که همهکردند. از اینمشابه قلمداد می« انقالب بورژوایی»

های بزرگ فرانسه و روسیه بهای درگیر در انقالب روسیه، بر پیوند میان انقالطرف

اذعان داشتند و تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی، میراث هر دو انقالب در نظریه و عمل 

الی -هنری کیسینجر از چو ئن 1972شد. وقتی در سال سیاسی بسیار برجسته می

الی چنین پاسخ ی اهمیت انقالب فرانسه نظر خواست، ئنوزیر چین، دربارهنخست

 «ز برای اظهارنظر، زیادی زود است.هنو»داد که 

های مختلف ی تغییر اجتماعیِ تاریخی و به ویژه نسخهو باالخره اینکه ایده

برای رسیدن به کدام »ی پیشرفت، این پرسش را برانگیخت که پیشرفت، ایده

کندکه به لحاظ این ایده که تاریخ از مراحل متمایز و متعاقبی گذر می«. غایت؟

گشت. های قرن هجدهم بازمیهایی بنیادین با یکدیگر دارند به میانهتاقتصادی، تفاو

ی اجتماعیِ تاریخی ی توسعهحال، با انقالب فرانسه بود که به شکل مشخص ایدهبااین

ی (. ایده1976؛ میک، 1971ی اوج خود رسید )چیل، ی جدید، به نقطهدر جامعه
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رال نمودی بارز داشته؛ هم به شکل ی اجتماعی جدیدِ لیبدر نظریه« پایان تاریخ»

برحسب به کمال رسیدن « پایان تاریخ»، آنطور که هگل در زمان خود از خوشبینانه

وتارتر، وقتی ( و نیز به شکلی تیره457، 442: 1956کرد )های انسان مراد میبالقوگی

ت گفنهادهای مدرن سخن می« قفس آهنین»های حیاتی انسان در وبر از مهار انرژی

 (.7-176: 1995)وود، 

داری را پایان تاریخ انسان ی جدید سرمایهبرخالف چنین دیدگاهی که جامعه

ی ها و دیگران همچنان، بر مفهوم تداوم توسعهها، آنارشیستدانست، مارکسیستمی

ی موجود پافشاری اجتماعی در اشکال دیگر و به لحاظ کیفی متفاوت با جامعه

ای وسیع شامل ها البته در دامنهخطوط نظری، مارکسیست اند. در میان اینکرده

ی ی نظریهترین توفیق را در ارائههای مختلف ماتریالیستی تاریخی، بیشصورتبندی

ها هم در مقام هدفی اند. با این همه، جملگی این ایدهتر داشتهیافتهاجتماعی بسط

های ی، پرسش دگرگونیی اجتماعیِ تاریخی نظریهانضمامی و هم در قامت سوژه

ی تغییر اند. البته پافشاری بر ایدهانقالبی اجتماعی و سیاسی بعدی را پیش کشیده

تر ی جدید در راستای امری نو، با تأیید همگان نیز همراه نبوده: بیشانقالبی جامعه

کار جای ازی انقالب بهترسیدند که ایدهها و دیگر متفکران غیرانقالبی از این میلیبرال

که از بین رفتن دولت، انداختن دولت، به اقتدارگرایی بوروکراتیک بینجامد )و یا این

ای جز آشوب نداشته باشد(. ممکن یا مطلوبش بدانیم یا خیر، انقالب در نتیجه

ی اجتماعی باقی خواهد ماند و نظریه را ملزم مجموع موضوعی حیاتی برای نظریه

پیشاروی خود  ین و هر ارمغانی که برای آینده داشتههای پیشکند تا هماره انقالبمی

 قرار دهد.
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 دیتول یهاوهیو ش ییانقالب بورژوا

شناسی تاریخی به ماهیت انقالب فرانسه در ی این دالیل، جامعهبه خاطر همه

داری بسیار پرداخته است. ی جدید سرمایهای تاریخی و نسبت آن با جامعهمقام واقعه

ی سیاسی و دگردیسی اجتماعیِ ی تالقی میان منازعهایده به طور کالسیک،

که این ایده مشخصاً شود. درحالیی انقالب بورژوایی بیان میساز، در قالب ایدهدوران

دانانِ در کار مارکس، خصوصاً در مانیفست کمونیست بیان شد و در کار تاریخ

(، برای 1974سوبول،  ؛1947؛ لوفور،1962مارکسیست صدایی رسا یافت )هابزباوم، 

دانان کارترینِ تاریخبیش از یک قرن، به شکلی گسترده برای همگان و به ویژه محافظه

(. در واقع با در نظر گرفتن 1980؛ دویل، 1987نیز امری پذیرفته شده بود )کامنینل، 

ی مارکسیستی و نیز در اثبات حقانیت آشکارِ ی انقالب بورژوایی در نظریهاینکه ایده

شود که مارکس و ی طبقاتی اهمیتی اساسی دارد، اغلب بیان نمینقش تاریخی مبارزه

دانستند دانانِ لیبرال پیش از خود میانگلس، در مورد این مفهوم خود را وامدار تاریخ

(. تحلیل کامل انقالب فرانسه بر حسب این مفهوم زمانی منتشر شد 1980)ساموئل، 

( و تاریخی که جنگ داخلی انگلستان 1913گنت، که مارکس کودکی بیش نبود )می

(. خود 1851را انقالبی بورژوایی می دانست، پیش از تولد او منتشر شده بود )ثِیری،

این مفهوم اول بار در زمان انقالب فرانسه ظاهر شد، در قالب ایدئولوژی پیشرفت که 

هایی بنا شده بود ایده کردند و بر بنیانی خود دفاع میانقالبیون از طریق آن از پروژه

ی (. در دوره117-115و  72: 1987گشت )کامنینل،که به زمان جان الک برمی

ی پیشرفت ها به سلطنت متعاقب شکست ناپلئون بناپارت، ایدهبازگشت بوربون

بایست با تاریخی به رهبری بورژوازیِ در حال عروج که بنا به جبر اوضاع و احوال می

ها به شکلی نسبتاً عام پذیرفته ها و رادیکالدی کند، نزد لیبرالاشرافِ منسوخ هماور

نگار بود ترین سخنگوی این دیدگاه گیزوِ تاریخ(. شاید بزرگ1958شد )مِلون، 

بسا میزان موفقیت این تلقی به عروج خود گیزو به مقام وزارتِ ]و بعد ( و چه1972)
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بر  1830ی در از انقالب ژوئیه های لیبرال که پسوزیری[ سلطنت اورلئانیستنخست

 سر کار آمدند مرتبط بود.

ی بنابراین از پیِ انقالب فرانسه، عمالً توجیه ایدئولوژیک خودِ انقالب به منزله

ی آنهایی قرار گرفت ـ ی اجتماعیِ تاریخی مورد قبول همهاصل اساسیِ نظریه

دیدند. با ان انقالب همراه میها ـ که خود را با آرمها و سوسیالیستها، رادیکاللیبرال

کند و در آمیختن پنداشت در مورد حرکت تاریخ که از مراحل متمایزی گذر میدرهم

رسد، با این ایده که تمدن جدید از طریق ی مبتنی بر تجارت به اوج خود میجامعه

ی روستایی قرون ظلمانی بربروار ظاهر شده، این عروج زندگی شهری از دل جامعه

ی متوسط شهری یعنی در قالب یک روایت تاریخی فراگیر، به طبقه دیدگاه

حال، از کند و درعینهایش سنگینی نمیای که زحمت کار یدی بر شانهبورژوازی

امتیازات اشرافی هم برخوردار نیست، نقشی قهرمانانه اعطا کرد. حتی مارکس و 

داری ی سرمایهعهانگلس نیز که برای انقالب طبقاتی دیگری جهت براندازی جام

اعتباری تام « قهرمان»دادند، به دستاوردهای پیشین این بورژوازیِ فراخوان می

 (.9-486: 1976بخشیدند )

( 19-1: 1991نامد )می« پارادایم بورژوایی»سینزوود اگر چیزی که الن میک

ی ریهتر از نظی اجتماعی جدید داشته، این تأثیر هیچ کجا بیشتأثیری نافذ بر اندیشه

ی مارکسیستی این ایده جای گرفته که مارکسیستی نبوده است. در دل اندیشه

ی طبقاتی به ی اجتماعی تاریخی از طریق تناقضات استثمار طبقاتی و مبارزهتوسعه

ی مراحل تاریخی که به نحو اقتصادی تعریف شده و شود. بر طبق ایدهپیش رانده می

درپی بیان شده پی« های امرار معاششیوه» توسط آدام اسمیت و دیگران در قالب

« های تولیدشیوه»بود، تحلیل تاریخی مارکسیستی بر حسب استثمار طبقاتی 

ی طبقاتی به شکلی تنگاتنگ با بندی شد. مفهوم کلیدی مارکس از مبارزهصورت
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 ی انقالب طبقاتی بورژوایی مرتبط شد و بدین ترتیب، انقالب فرانسه در جایگاهِ نمونه

 ی ارجاعی مداوم قرار گرفت.الگو و الهامی دیرپا و به همان اندازه، نقطه

شد که تفوق سیاسی ای اساسی فهمیده میی لحظهانقالب بورژوایی به منزله

شد. درعوض داری واگذار میی حاکم، در گذار تاریخی از فئودالیسم به سرمایهطبقه

ی به ـ اکثریت وسیع جامعه ـ به منزلهداری ی کارگر در درون سرمایهی طبقهمبارزه

شد. درک می« انقالبی پرولتری»اوج خود رسیدن این انتقالِ تفوق سیاسی از طریق 

ی حاکم پیشین برای در دست داشتن طبقه« جزئی»جاکه پرولتاریا منافع ازآن

کرد، ی دیگری را نیز استثمار نمیمالکیت خصوصی ابزار تولید را نداشت، و طبقه

ی طبقاتی، و نیز پایان دادن بخشیدن به خود جامعهن تفوقی را در جهت خاتمهچنا

بست. بنابراین تاریخ مبارزات ی ابزار قدرت و سرکوب به کار میبه دولت به منزله

داری نگاران لیبرال با جزئیات روایت شده بود، نه در سرمایهطبقاتی که از طریق تاریخ

 رسید.بقه به پایان واقعی خود میطی کمونیستیِ بیکه در جامعه

های ربطوورای چنین پیوند ساختاری کلی میان انقالب بورژوایی و پرولتری، خط

ی بورژوا که در مستقیمی هم میان این دو وجود داشت. پیش از همه اینکه طبقه

شد که داری تلقی میی سرمایهانقالب پیشین توفق یافته بود، در واقع همان طبقه

بود در انقالب بعدی مغلوب شود. دستاوردهای محقق شده )یا الاقل مبادرت قرار 

دادن به امتیازات ویژه، غلبه بر خرافات، شده( توسط انقالب بورژوایی ـ نظیر خاتمه

ی محلی، به ارمغان آوردن عقالنیت و کارآیی برای زندگی برگذشتن از آفاق جامعه

ردی، ترویج آموزش و آزادسازی زنان و های فی اجتماعی، استقرار آزادیپیچیده

تر گسترش یابد. در واقع بردگان ـ قرار بود توسط پرولتاریا حفظ شود و هرچه بیش

اند، ی همدر نظر مارکس بورژوازی و پرولتاریا بیش از آنکه مطلقًا ضد هم باشند، ادامه

انجام وظایفش در  که بورژوازی ازکه مارکس بر این نظر بوده که از جایی تا آن اندازه

ی انقالب بورژوایی به نحوی موفق یا کامل شانه خالی کند، این وظایف نسبت با ایده
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(. این ایده به شکل تام 49-229: 1978ی پرولتاریا گذاشته شوند )دراپر، باید بر عهده

تروتسکی تجلی یافت که مطابق آن، انقالب با « انقالب مداوم»ی و تمام در ایده

صالحات بورژوایی آغاز و در ادامه با پیروزی کمونیسم، بر دوش پرولتاریا مأموریت ا

ی پیوند پایدار ها، ایدهشود. به این ترتیب برای بسیاری از مارکسیستگذاشته می

؛ 1974:431میان این دو شکل از انقالب به حیات خود ادامه داد )اندرسون، 

 (.1931تروتسکی، 

ی پس از جنگ یسم ساختارگرا که در فرانسهی تولید، در مارکسمفهوم شیوه

ها که شدیدًا جهانی دوم ظاهر شد، اهمیت نظری خاصی یافت. غالب این مارکسیست

به مسائل سیاسی دلمشغول بودند، صرفًا بر تحلیل تاریخی که توسط خود مارکس 

شده های تولید را که توسط او پیشنهاد ی شیوهکردند و مقولهارائه شده بود اتکا می

ای که او هرگز به آنها نپرداخته بود، به کار های تاریخیبود به طرق مختلف در زمینه

ی استالینیسم چنین تحلیلی کاماًل به (. در دوره65-59: 1965بستند )هابزباوم، می

به خود گرفت که تابع مالحظات  [1]سردستیشکل مکانیکی درآمد و عموماً اَشکالی 

 سیاسی بود.

وسختی بود های سفت، محدودیتایسردستیهای از چنان قضاوت دارترمسئله

شد، هم در رابطه با آن که نسبت به تحلیل اجتماعی و سیاسی روا داشته می

هایی از جامعه که مارکس به آنها پرداخته بود و هم مشخصاً در مورد جوامع شکل

ی که اندیشهمیالدی ظاهر شدند. همچنان 60و  50های داری که در دههسرمایه

یافت، مسائل جدید در مورد ای نو میها مرتبهاجتماعی مارکسیستی در دانشگاه

« ی متوسططبقه»های اجتماعی جدیدی نظیر رشد فرهنگ و فلسفه ـ و پدیده

های تر در مقایسه با تحلیلتر و منعطفهای تحلیلی پیچیدهسفید ـ به گزارهیقه

 شد.، احساس نیاز می«رزمنده»ایِ مارکسیسمِ گری اقتصادی و تقلیلجبرگرایانه
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بندی وسخت بر صورتمارکسیسم ساختارگرا چنین نیازی را با تأکید سفت

ای صرفاً از های تولید تاریخی در عین تصریح این نکته که هیچ جامعهنظری از شیوه

های صورتبندی»ی تولید تشکیل نشده، پُر کرد. در عوض جوامع، یک شیوه

ی تولید )اندرسون، شدند، متشکل از بیش از یک شیوهمحسوب می «اجتماعی

1974b:22شد، روابط اجتماعی ی تولید، مسلط قلمداد میکه یک شیوه(. درحالی

ی تولید در یک از میان بیش از یک شیوه« بندیمفصل»ی قابل مشاهده، بازتابنده

ی مارکسیستی ق با اندیشهکه مطابتر، درحالیصورتبندی اجتماعی بودند. از همه مهم

در یک صورتبندی « مبنای اقتصادی»رسمی، این امری پذیرفته شده بود که 

بندی خاطر مفصلشد که بهکننده است، حاال گفته میاجتماعی عامل تعیین

: 1970گر است )آلتوسر، عامل تعیین« ی نهاییوهله»های تولید، اقتصاد تنها در شیوه

111-13 ،212-13.) 

ی تر نظریهپذیری بیشین حال رویکرد ساختارگرا در جهت انعطافبا ا

ی یک شرط، نظریه بر شواهد تجربی، مارکسیستی، تأکید داشت که به منزله

شد، مقدم است قلمداد می« گراییتاریخی»چه که به معنایی موسّع، مخصوصاً بر آن

ای که گفته ریهاند، نظ(. مشاهدات برای بسط نظریه ضروری12: 1970)آلتوسر، 

های بندی شیوهشد توسط مارکس فراهم آمده و مقوالت نظری او از طریق مفصلمی

کند. در نتیجه، چنین نظریه ی مسائل پیشاروی تحلیل را میتولید، تکافوی همه

 توالی –نبود « پارادایم بورژوایی»به عناصر اصلی  [2]مستحضرای صرفاً اجتماعی

ه به انقالب بورژوایی و در نهایت به انقالب پرولتری منتهی ک تولید هایشیوه تاریخی

شود ـ بلکه در عوض، این عناصر نه فقط برای تحلیل تاریخی که برای هر نوع می

 شوند.تحلیل اجتماعی معاصر به عنصری بنیادی بدل می

شود که در هرگونه تالش برای باوجوداین با نگاه به گذشته، مشخصاً روشن می

ی مارکس از تاریخِ جامعه امر انتزاعی به انضمامی از شرح مُجمَل تاریخی ترجمان از
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توان به دوتا از طبقاتی، هنوز مسائل اساسی پرشماری باقی مانده بود. برای شروع می

های زمان عمالً ناشناخته بود: دستنوشتهترین کارهای مارکس اشاره کرد که درآنمهم

به شکل کامل به  1973گروندریسه، تنها در منتشر شد و  1932پاریس در  1844

در مسکو چاپ شد اما  1941تا  1939های چاپ رسید. )کلّ گروندریسه میان سال

دور از ذهن نبودکه بنا به اقتضای دوران، عمالً ناشناخته بماند. گرچه نُسَخی از آن در 

رانسه و تا در ف 1968به چشم خورد اما کل اثر تا  1950ی برلین و ایتالیا در دهه

در انگلستان در دسترس نبود.( در کنار کاستِی کلِی تحلیل تاریخی مارکسی  1973

ی مارکسیستی مورد تر تحوالت نظریهی کمینترن، این متون با بیشدر طول دوره

که اریک هابزباوم در عالوه همچناناشاره به دشواری سر سازگاری داشتند. به

داری مربوط است سه که به جوامع پیشاسرمایهاش بر آن بخش از گروندریمقدمه

های [( به تفصیل بحث کرده، شیوه3داری]های اقتصادی پیشاسرمایه)صورتبندی

توان به هر چیزی تعبیر کرد جز امری مُسلّم. هابزباوم شان را میوترتیبتولید و نظم

نقد اقتصاد ادای سهمی بر ی های تولید در مقدمهبا یادآوری بحثی که در باب شیوه

 کند:توسط مارکس ارائه شده، تأکید می سیاسیِ

های تاریخی که مارکس این به بدان معنا نیست که ما مجبوریم فهرست دوران

عنوان ردیف کرده، به داریهای اقتصادی پیشاسرمایهصورتبندیدر این کتاب و یا در 

ی مارکس به ز اندیشهتر بخشی اکه خواهیم دید، کمامری مُسلّم قبول کنیم. همچنان

ترین پیروانش مورد بازبینی قرار گرفته ـ الذکر، توسط صدیقی فهرست فوقاندازه

هایی برابر ـ و نه خود مارکس و نه انگلس در باقی عمرشان البته نه ضرورتاً با برهان

نسبت به آن رضایتی نداشتند. این فهرست و بخش اعظم بحثی که در پس 

ی دادِ نظریه بلکه نتیجهداری نهفته، نه برونی پیشاسرمایههای اقتصادصورتبندی

های تولید ی عمومی ماتریالیسم تاریخی تنها مستلزم توالی شیوهمشاهده است. نظریه
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های تولیدی مشخص و یا نظم از پیش گونه الزامی در مورد شیوهاست، و مبیّن هیچ

 (20-19: 1965معین خاصی نیست. )

شان به شکل جدی مورد های تولید و ترتیبیی که شیوهعالوه حتی در جابه

فرد میان فئودالیسم و پرسش نبود ـ مثالً در مورد گذار اساسی و منحصربه

تر قضیه محل شک و کند که همچنان بیشداری در اروپا ـ هابزباوم تصریح میسرمایه

 50ی ههای که بر سر این گذار توسط داب و سوئیزی در دشبهه است. در مباحثه

نفس ادامه یافت، موضوع کنندگانی تازهبا مشارکت 60ی میالدی راه افتاد و در دهه

ی تطور مشخص کنندهای عنوان شد که تبیین«محرک اصلی»حیاتی، چیستی 

باشد )هابزباوم، « های درونی فئودالیسمتناقض»داری بر حسب فئودالیسم به سرمایه

کند نیز ادامه یافت، آشکار می 70ی که در دهه (. قرائت دقیق این مباحثه45: 1965

نگاران مارکسیستِ آن روزگار، وادار پردازان و تاریختا چه حد برخی از بهترین نظریه

ی خوفناکِ ساختن یک روایتِ منسجم و کامل از شده بودند تا بخاطر انجام وظیفه

کس در مورد تاریخ ی مارترین ایدههم درست در باب مقبولماتریالیسم تاریخی، آن

 (.1976جوامع طبقاتی، به دور خود بچرخند )هیلتون و دیگران، 

 اندرسون ینهاد پِربرهم

 تولید؛ تاریخی هایشیوه میان رابطه و هویت –دقیقاً در مواجهه با این مسائل 

به  که مشخصی تاریخی پویش داری؛سرمایه به فئودالیسم از گذار ماهیت مشخصاً

ی در اروپا انجامید؛ رابطه و قوت و ضعفِ مالحظات تاریخی گوناگونِ دارعروج سرمایه

ی مارکسی با نهاد نظریهبود که پری اندرسون به نحوی درخشان به برهم -مارکس

(. در کار a1974 ،b1974داری در اروپا دست زد )تاریخ جوامع پیشاسرمایه

کار او مشخصاً از این  ی انقالب بورژوایی جایگاهی خاص دارد. اولیناندرسون ایده

ی اجتماعی انگلستان، جنگ بودن توسعهی پیشرس کند که در نتیجهبحث می
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داخلی انگلستان در قرن هفدهم نتوانست در قامت انقالبی بورژوایی ظاهر شود، و به 

ی خود، ی حاکم انجامید و این به نوبهمند و ناقصِ دولت و طبقهدگرگونی واسطه

ی سیاست طبقاتی داشته است داری بریتانیا و توسعهسرمایهتأثیراتی منفی بر 

ی طبقاتی ی جامعه(. کتاب ُموسّع دوجلدی او درباره1964)اندرسون ، 

های ی بزرگ انقالبزنجیره»ی انتشار جلد سومی در باب داری، با وعدهپیشاسرمایه

ایی فئودال گر، مشخصاً به شکلی ناگهانی در مقطع بحران نهایی مطلقه«بورژوایی

گاه بیرون نیامد و خودِ (. هرچند مجلد موعود هیچ1974a: 11یافت )پایان می

ها نیز همچنانکه خواهیم دید، محِل پرسش قرار گرفت، ایضاح مفروضات نظری کتاب

ی اجتماعی تاریخیِ مارکسی در اندرسون در باب موضوعات و مباحث در درون نظریه

داری، همچنان دستاوردی قابل توجه است. اسرمایهی طبقاتی پیشباب تاریخ جامعه

درواقع امروز معلوم شده که کار اندرسون برای جامعه شناسی تاریخی، مشخصاً در 

 باب فهم فئودالیسم و دولت مطلقه اهمیتی پایا داشته است.

اش و هم شمول ی تاریخی هزارسالهدر دلِ کار اندرسون، هم به لحاظ گستره

ی اجتماعیِ ی خاکی، مفهوم الگوی یکتای توسعهی کل کرهپهنهجغرافیایی آن در 

تاریخی اروپا قرار دارد. نخستین عنصر یکتا ـ که در تحلیل اندرسون در مورد 

در « داریی تولید بردهشیوه»داری عنصری حیاتی است ـ ی متعاقب سرمایهتوسعه

شهرهای -دولت ی عصر باستان بود که اندرسون، شهرنشینی زودرس درمدیترانه

ی (. در تحلیل اندرسون، توسعه1974b : 19-27دهد )کالسیک را به آن نسبت می

ی تمدن شهری، در غیاب یک اقتصادکارگاهی شهریِ درخور، مستقیماً بر گسترده

جاکه (. ازآن1974b: 24استثمار تولیدگران برده در مقیاسی وسیع اتکا داشت )

طلبانه ـ ظرفیت این های توسعهویژه به جنگو بهتأمین بَرده، به جنگ متکی بود ـ 

زا محدود بود. امپراتوری روم با ی تولید برای بازتولید خود، به شکل درونشیوه

های اسکاندیناوی و بریتانیا، بخش مسکونِ اعظمی ی کل اروپای غربی تا کرانهاحاطه



 هاو انقالب یستیالیماتر یخیتار یشناسجامعه                                                   702

 

ی تا مناطق پُرمنازعهی خاور نزدیک ، و از میانهصحرااز آلمان، از جنوب آفریقا تا 

ی پهناور بود؛ بنابراین در تحلیل آسیای مرکزی، ناگزیر از دفاع از این گستره

اش ضروری بود، اندرسون، روم از جریان ورود بردگان که برای حفظ خصلت شهری

 (.1974b:76-8محروم شد )

 های تجاوز ژرمندر تبیین اندرسون فروپاشی این تمدن زودرس شهری به واسطه

شهری -تسهیل شد، و به امتزاجی انجامید میان روابط اجتماعی پیشا«( بربرها»)هجوم

 داری:ی تولید بردهبا عناصری باقی مانده از تمدن کالسیک مبتنی بر شیوه

 و برخورد از آزادشده عناصر امتزاج ینتیجه اروپا در فئوالی تولید یشیوه…

داری عهد ی تولید بردهآن بود: شیوهتولیدی و مقدم بر  متضاد یشیوه دو انحالل

[. 4های تولید بدوی اشتراکی قبائل پیرامون آن]باستانِ کالسیک و شیوه

(1974a:417) 

در کاربست مفهوم  نظری« توّرم»اندرسون با اشاره به هابزباوم در باب 

ی تمامی تجارب تاریخی جهان به کار گرفته شده، دو فئودالیسم، که تقریباً درباره

او از  سابقه و پرُبصیرتکند که بر قرائت بیی تحلیلی بسیار ارزشمند پیشنهاد میکتهن

 مارکس، همراه با ارجاع به بهترین کارها در مورد تاریخ قرون وسطی متکی بود.

ی داغ مارکسیستی بر سر ی اول که بر مبنای مالحظاتی حاصل از مباحثهنکته

-57: 1976بتنی بود )هیلتون و همکاران، داری مگذار از فئودالیسم به سرمایه

تصاحب مازاد در « فرااقتصادی»(، به تأکید خود مارکس در مورد خصلِت 1-70و61

تصاحب  اقتصادی ی تولید در تقابل با ویژگی مشخصاًدارانههای پیشاسرمایهشیوه

 داری اشاره داشت:مازاد در سرمایه

داری، کار مازاد از سرمایههای تولید در جوامع طبقاتی پیش تمامی شیوه

کردند. واسطه را از طریق قهرِ فوق اقتصادی استخراج میتولیدکنندگانِ بی

ی تولید در تاریخ است که وسایلی که از طریق آن مازاد از داری نخستین شیوهسرمایه
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اقتصادی « منحصراً »شود، از لحاظ شکل ی مستقیم بیرون کشیده میتولیدکننده

ی برابر بین عواملی آزاد که ساعت به ساعت، روز به روز، ار: مبادلهقرارداد ک-است

های پیشین استثمار از طریق اصول فوق آفریند. تمامی دیگر شیوهنابرابری و ستم می

کردند مانند اصول خویشاوندی، رسم و رسوم، اصول مذهبی، اقتصادی عمل می

نون یا دولت ضرورتًا در ویشاوندی، مذهب، قاخ «روبناهای». …حقوقی یا سیاسی 

داری وارد های اجتماعی پیشاسرمایهی تولید در صورتبندیی شیوهساختار سازنده

کنند، استخراج مازاد دخالت می« درونی»ی ها مستقیماً در شبکهشوند. آنمی

بندی داری، که نخستین صورتبندی اجتماعی سرمایهکه بر عکس، در صورتدرحالی

های شرطکند، پیشعنوان نظم رسماً خودکفا جدا میاقتصاد را بهدر تاریخ است که 

 (1974a:403[)5آن را فراهم می آورند. ]« بیرونی»

گرچه اندرسون این نکته را از جلد سوم کاپیتال مارکس استنباط کرد 

دارانه و های تولید سرمایه(، اما تا پیش از این، تقابل میان شیوه1950:790-2)

 چنین برجسته نشده بود.رانه اینداپیشاسرمایه

 کند کهاندرسون استدالل می

شرط های حقوقی و سیاسی پیشبندی موشکافانه و دقیق این ترکیبطبقه

داری است. در واقع روشن است های تولید پیشاسرمایهشناسی جامع شیوهتثبیت گونه

ی فوق اقتصادی، های استثمار اقتصادی با نهادها و ایدئولوژیکه همپوشانی پیچیده

آورد، داری به وجود میهای ممکن تولید پیشاسرمایهتری را برای شیوهی فراخحیطه

داری ی تولید سرمایهتر از آنچه با تعمیم نسبتاً ساده و عظیم خود شیوهای فراخحیطه

داری بردهغیر و ایپساقبیله تولید گوناگون هایشیوه وجود امکان …شود. استنتاج می

 (1974a:404[ )6داری، ذاتِی سازوکار آنها در استخراج مازاد است.]یشاسرمایهو پ

های تولیِد منحصر به فرد در اروپا، که ابتدا به اندرسون با تشخیص توالِی شیوه

داری انجامید، با گسترشِ ی سرمایهشکل اجتماعیِ فئودالیسم و سپس توسعه
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در مورد جاهای دیگر « فئودالهشب»و « فئودال»کاربست نظری اصطالحات جوامع 

های تاریخی ماتریالیستی ی تحلیلجهان مخالفت کرده و در عوض خواستار ارائه

های بسیار کند که شیوهاصیل در مورد جوامع غیرغربی است. او از این بحث می

متفاوتی برای ارباباِن صاحب زمین جهت تصاحب مازاد از دهقانان وجود داشت: 

بندی اجتماعی داری در این معنا در هر صورتاز نظام زمین هاییعمالً شکل»

 خاص سازمان …شد. نشینی نبود، آشکار میداری یا کوچای که متکی بر بردهپساقبیله

 یشیوه نردبانی، مالکیتی و تکهتکه حاکمیتی با عمودی منسجم نظام یک در هاآن

(. تأکید بر وجود 1974a:408[ )7«]ز می کردمتمای اروپا در را فئودالی تولید

داری که هرگز توسط مارکس مشخص نشدند، آن های تولید پیشاسرمایهشیوه

تر به آن توجه شده. در واقع شناسایی طیف ای از کار اندرسون است که کمجنبه

دارانه توسط اندرسون که باید بر مبنای های تولید پیشاسرمایهای از شیوهگسترده

که مشخصاً تنها های استثمار دهقانان توسط اربابان وجود داشته باشند، و اینمنظا

 ی نظری اندرسون است.یک فرم ویژه با فئودالیسم متناظر است، سهم عمده

عنوان مبنای خاص تکه، بهدومین سهم اندرسون تشخیص حاکمیت تکه

ز قبلی مورد توجه تر ای تولید است که این یکی بیشفئودالیسم در مقام یک شیوه

ی کافی نتوانست توجهات را به دگرگونی خاص روابط قرار گرفته، هر چند به اندازه

نگاران قرون وسطی میالدی جلب کند. در واقع تاریخ 11و  10اجتماعی مابین قرون 

ای، به دنبال تصاحب مستقیم قدرت سیاسی حاکم توسط اربابان محلی و منطقه

ی دگرگونی ی پایه[ را مشخصاً به منزله8ها]رولنِژینی قدرت سلطنتی کاتجزیه

ی عایدات اربابان زیرا قسمت عمده -انداروپا در این دوره تشخیص داده« فئودال»

های قانونی و اعطای انحصارها های محلی، جریمهتر، به بستن مالیاتهرچه بیش

سم در مباحثه بر سر رغم توجه نظری به فئودالی(. به2000aشد )کامنینل، وابسته می

عنوان مبنای تصاحب تکه را بهکنندگان، حاکمیت تکهیک از این مشارکتگذار، هیچ
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ی تولید فئودالی، تشخیص مازاد توسط اربابان شناسایی نکرده بودند. در تأسیس شیوه

فرض « روبنایی»اندرسون در باب ویژه بودن این فرم مشخص ِقدرت سیاسِی که 

 ده در بحث بود.شد، مشارکتی عممی

ی داری و ژرمانیک، توسعههای تولید بردههمزمان تلقی اندرسون از ترکیب شیوه

ساز بنیادی برای عروج بورژوازی ی فئودالی ـ و زمینهشهرها در درون چارچوب جامعه

ی نهد. در مباحثه در باب گذار تأکید بر این بود که توسعهـ را پیشفرض قرار می

زاد بودن فئودالیسم اتفاق افتاده، و اندرسون با بحث از درون« فُرج خِلل و»شهرها در 

ی تولید فئودالی، چرخشی در نگاه به این مسئله ایجاد ی شهرها در درون شیوهتوسعه

پردازی مارکسیسم ساختاریِ کالسیک در مورد دولت کرد و صحنه را برای مفهوم

بحران عمومی اروپا یک قرن پس از مطلقه مهیاتر کرد. اندرسون با این استدالل که 

(، مشخصاً تضعیف موقعیت اربابان فئودال را در مقام 1450-1350طاعون سیاه )

کند که اربابان فئودال با توجه به داشت، عنوان میتکه در پیدارندگان حاکمیت تکه

قدرت قهرآمیز فرااقتصادی به بازسازی موقعیت خود پرداختند، آن هم از طریق 

هایی در درون آنها های مّلی در حال عروج و کسب موقعیتسوی سلطنت چرخش به

 شوند.شناخته می« دولت مطلقه»عنوان که عموماً به

های تولید جدید، بیرون از اروپا را اندرسون در همان حین که امکان وجود شیوه

حدود ی تاریخی اروپا را به تعابیر مارکس مگذارد، تحلیلش در مورد توسعهگشوده می

بسا کند که چهکند. در واقع بر طبق همین تعابیر، او چیزی را پیشنهاد میمی

شناسی تاریخی باشد که عبارت است از فهم دولت ترین سهم او در جامعهشدهشناخته

(. 1974a:18« )ی فئودالیتجدید قوا و بازآرایی سازوبرگ سلطه»مطلقه در مقام 

تکه را مستقیماً تصاحب کند، حاکمیت تکه کهی حاکم فئودال به جای اینطبقه

عنوان دارایی مال خود کرد ـ که در نهایت ادارات دولتی را اشغال کرد ـ و مشخصاً به

بر مبنای دعاوی فئودالی در باب شاه در مقام ارباِب مافوق استوار بود. در پاسخ به 
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انان در نسبت با شدن موقعیت دهقآشوب برآمده از بحران فئودالی، و نیز قدرتمندتر

ستانی مرکزی ای بود از مالیاتهای مطلقه منادی دورهشان، عروج دولتاربابان

تر مؤثر دولتی متمرکز و وابستگی فزآینده به دولت برای فزآینده، قدرت هردم گسترده

ی حاکم. بنابراین تصاحب مازاد فرااقتصادی توسط اربابان حفاظت از منافع طبقه

دارندگان مستقیم قدرت سیاسی حاکمانه، به اَشکال متنوعی از عنوان فئودال به

داد، در ی نهادهای سیاسی راه میپیچیدهی آنها در ساختارهای مرجح و درهممداخله

همان زمان که عایدات قابل توجهی از مالکیت بر امالک و دیون متنوع فئودالی از 

 (.1974a:29-42شد )شان میشان نصیبمستأجران

حال همزمان، مارکسیسم ساختارگرا، دولت مطلقه را از طریق رشد مداوم بااین

[ 9«]یافتهای تعینبه شکل چندجانبه»زندگی شهری و بورژوازی در قامت یک طبقه، 

رژیم سابق، (. بنابراین در تحلیل اندرسون، دولت فرانسه در 1974a: 39دانست )می

م عاملی بود در ترویج بسط ساخت، و ههم سنگر اشراف فئودال را مستحکم می

ی حاکم رقیب ظاهر شد. رشد مداوم دولت چیزی که سرانجام در قامت یک طبقه

مطلقه، تناقضات اساسی را بدان حد رساند که امور به شکلی ناگزیر کن فیکون شد: 

داری شد. حُکم دولت مطلقه، همان حکم نجبای فئودالی در دوران گذار به سرمایه»

های بورژوایی و ی آن: پیدایی انقالبای بود به بحرانِ قدرتِ طبقهپایان آن، نشانه

 (.1974a: 42[ )10«]داریظهور دولت سرمایه

 یخیتار سمیالیماتر ییهماوردجو

های تولید دستاورد اندرسون حقیقتاً تاثیرگذار است. او مسائل مربوط به شیوه

ی بررسی این مقاله در حیطه «آسیایی»ی تولید داری )برخورد او با شیوهپیشاسرمایه

بندی کرد، توافقی در مورد موضوعات مربوط به مباحث گذار حاصل نیست( را دسته

ی کلی های تولید اروپایی در بدنهی شیوهآورد و شرحی تازه و تدقیق شده درباره
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ی طراحی سنت تاریخی جای داد. اندرسون در این دو مجلد نخست از مجموعه

ها نظر ی اصطالحاتی را دارد که از طریق آنبندی موشکافانهورتاش، عزم بازصشده

اجمالی و آشنای مارکس در مورد تاریخ جوامع طبقاتی اروپایی بیان شده بود، و با 

ی اجتماعی تکین این جوامع، همچنان که در جلد ی شرحی روشن از توسعهارائه

ی اوج آن یعنی جوامع نقطهسوم موعود قولش را داده بود، قرار بود این سیر را تا 

های بورژوایی دنبال کند. مجلد آخر یعنی داری جدید مستقر از قِبَل انقالبسرمایه

که از قبل ذکر شده بود، قرار بود به موضوع جلد چهارم این مجموعه همچنان

 (.1974a:11داری بازگردد )های تاریخی مّلی متفاوت درون سرمایهتوسعه

انی پس از بیرون آمدن دوجلد اول، هماوردجویی اساسی در باوجوداین، کوتاه زم

که برای تحلیل اندرسون مفهومی اساسی بود، از درون -باب خودِ پارادایم بورژوایی 

اش، شکنی سنت[ رابرت بِرِنر با دو مقاله11ماتریالیسم تاریخی مارکسی سربرآورد.]

که پرسش گرفت؛ این آغازگر این هماورد بود و مفروضاتی شایع را شدیداً به

داری در شهرها و از طریق تجارت ظاهر شد و نیز این باور تقریباً همگانی که سرمایه

ای برای رسیدن به گذاری ی اروپای غربی از طریق فرآیندهای تاریخی مشابههمه

(. برنر با مدنظر قراردادن 1976،1977،1982داری توسعه یافت )مشترک به سرمایه

داری شناختی در مورد عروج سرمایههای جمعیتر، به خصوص تبیینهای متأختبیین

هایی که به رشد تجاری به دنبال بحران فئودالیسم در پایان قرون وسطی، و نیز تبیین

ای برای گشتند، شواهد تاریخی اساسیشدند و الاقل به آدام اسمیت بر میمرتبط می

ای از اساس مشابه رشدِ جمعیت و تجارت، رغم الگوهدادن این امر ارائه داد که بهنشان

تنها در اروپای شرقی در برابر اروپای ی اجتماعی نهمسیرهای واگرایی برای توسعه

کرد غربی، که حتی میان انگلستان و فرانسه نیز پدیدار شد. برنر در واقع استدالل می

از طریق  همفرد توسعه یافت، آنداری در انگلستان به شکلی منحصربهکه سرمایه

دگرگونی خاصِ تاریخیِ روابط طبقاتیِ ارضی که هیچ ربطی هم به بورژوازی شهری 



 هاو انقالب یستیالیماتر یخیتار یشناسجامعه                                                   708

 

ی اجتماعی از بنیاد نداشت. در عوض در فرانسه عروج دولت مطلقه، مسیر توسعه

 متفاوت با انگلستان بنانهاد که باز هیچ ربطی به ظهور بورژوازی نداشت.

ی ترین مفروضات نظریهایی از پایهبنابراین کار بِرِنر چالشی اساسی با یک

اجتماعی جدید، خواه مارکسیستی و خواه غیر آن بود: وجود مسیر تاریخیِ ضرورتًا 

مشترکی برای توسعه به سوی مدرنیته در جوامع غربی. همچنین او با خودِ امکان 

شد. پیش ازاین، چالش گسترده با تفسیر انقالبِ طبقاتیِ بورژوایی نیز سرشاخ می

« تجدیدنظرطلب»نگاران تماعی دیرپا از انقالب فرانسه توسط طیفی از تاریخاج

غیرمارکسیست انجام گرفته بود و به طور وسیعی هم مقبول افتاده بود 

ای عظیم و در حال گسترش از تحقیقات،که (. مجموعه25-18: 1987)کامنینل،

امالً آشکار کرده بودند که ی انقالب بورژوایی مُلهِم بودند، در عوض کابتدائاً از ایده

شد تفاوت دار قلمدادکرد، و نه میای سرمایهعنوان طبقهشد بورژوازی فرانسه را بهنمی

مندی میان اَشکال ثروت و درآمِد بورژوازی با نُجَبای فرضاً فئودال ترسیم طبقاتی نظام

 کرد.

قاتی برای آمیز، خودِ مفهوم دولت مطلقه در مقام سازوکاری طببه شکلی کنایه

ساز ستانی متمرکز نزد اندرسون، زمینهتصاحب مازاد از دهقانان به شکل مالیات

چالش با روایت خود او در مورد تضادهای طبقاتی است؛ چون اکثریت غالب بورژوازی، 

بگیران تر اجارهی وکال بودند و الباقی هم بیشخود، صاحبان مناصب دولتی یا از زُمره

تفاوت در منافع طبقاتی نبود که به مبارزه میان اشراف و بورژوازی  ]زمین[ بودند. این

ی حاکم در در فرانسه انجامید، بلکه منافع مشترک اقتصادی آنها در دولت بود. طبقه

ای که میان این گرفت. منبع منازعههم نجبا و هم بورژوازی را در برمیرژیم سابق 

ار شد، مستقیماً سیاسی بود، و به خود ی حاکم پدیدهای منزلتی در درون طبقهگروه

کند( مستقیماً در تصاحب مازاد طور که اندرسون بحث میگشت )و هماندولت برمی

دارانه ریشه داشت: اشراف از حفظ و گسترش سرمایهاز طریق فرااقتصادیِ پیشا
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ی که نفع بورژوازامتیازات سیاسیِ منزلت نجبا در درون دولت نفع می بردند، در حالی

 شان بود.بهره از این امتیاز، در تحدید یا تقلیلبی

ای درون طبقاتی بود بر سر مناسبات سیاسی انقالب فرانسه ضرورتاً منازعه

اساسی که همزمان مستقیماً به مناسبات مربوط به استخراج مازاد نیز مربوط بود. 

و استخراج ی حاکم بر سر مسائل اساسی قدرت جنگی داخلی برقرار بود میان طبقه

داشت، تمرکز پیکار بر  سیاسی که این منازعه مشخصاً شکلیمازاد. با توجه به این

رو که منافع اجتماعی بنیادی مورد منازعه مستقیماً به ماهیت دولت بود، ازاین

ی خصوصی، مبنای که روابط مبتنی بر اجارهمناسبات دولت گره خورده بود. درحالی

کرد: آنها تی بود، مناصب دولتی نقشی کلیدی ایفا میمرجّحی برای استثمار طبقا

العاده برای حفظ ثروت اشراف داشتند، هرگونه امید به ترقی نجبای اهمیتی خارق

شد و در عین حال، مبنای بخش تر، ضرورتاً به این مناصب مربوط میفرومرتبه

 (200: 1987ی مشاغل بورژوازی نیز همین مناسب بودند.)کامنینل، عمده

نگاران تجدیدنظرطلب که با رَدّ چیزی که های بسیاری از تاریخرغم تالشبه

اعتبارکردن خودِ مارکسیسم را داشتند، خواندند دعوی بیمی« تفسیر اجتماعی»

و انقالب فرانسه قاطعانه تفسیری طبقاتی اقامه  رژیم سابقتحلیل ماتریالیست تاریخی 

از نوع اندرسون، نتایجی بسیار متفاوت در  هاییکرد اما از نوعی که نسبت به تحلیل

 پی داشت.

ی انقالب بورژوایی به مورد فرانسه محدود چالش ماتریالیسم تاریخی در برابر ایده

دار ی حاکم غیرسرمایهی انقالب فرانسه به طبقهکه هردو حزب عمدهنبود. در حالی

ی حاکم ن به طبقهتعلق داشتند، در عوض هر دو حزب عمده در جنگ داخلی انگلستا

: 1987؛ کامنینل، 59-638: 1993دارِ مالک زمین و تجّار تعلق داشتند )برِنر، سرمایه

ای بود که در آن جا که انگلستان تنها جامعه(. در واقع بنا به تحلیل بِرِنر، از آن203-4

ی حاکم ی طبقهداری از درون رویید و مشخصاً در روستاهای تحت سلطهسرمایه
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ای دار ظهور کرد، مبنای مفروض برای انقالب بورژوایی ـ طبقهدار و زمینهسرمای

کند ـ ی حاکمی که تحت سلطه آن، بورژوازی توسعه پیدا میدار در برابر طبقهسرمایه

در هیچ مورد تاریخی دیگری قابلیت کاربست ندارد. به گذشته که بنگریم، مفهوم 

هایی رسمیت یافت که در پی دفاع ولوژی لیبرالانقالب بورژوایی مستقیماً از دلِ ایدئ

بودند، و لذا « پیشرفت تاریخی»ی سیاسی رادیکال انقالب در مقام ضرورت از پروژه

نباید از جور در نیامدن این مفهوم با وقایع، تعجب کرد. بنابراین ضمن ردّ 

تماعی را ی اج، تأثیر فراگیرش بر نظریه«پارادایم بورژوایی»گرایی تک خطی پیشرفت

باید مورد بازاندیشی انتقادی قرار داد. انگلستان و فرانسه )پس از روم( فارغ از هر 

ها احتماالً بسیار به ی نورمنهای متعاقبِ غلبهتوازی تاریخی با یکدیگر، پس از سال

ی اواخر قرن هجدهم میالدی از هم هم شبیه بودند، و این دو، هرگز هم به اندازه

(. تواریخ ایتالیا و هلند چه بسا هم با فرانسه و هم با 2000a)کامنینل، متمایز نبودند 

شان نیز با دیگری متمایز است. در واقع انگلستان مغایر باشد و البته تاریخ هرکدام

ای از مسیرهای تاریخی کاماًل متفاوت در اروپای قرون وسطی وجود داشت. مجموعه

انگلستان توسعه یافت و در قرن نوزده در  داری که درتا پیش از شکل صنعتی سرمایه

سراسر اروپا گسترش یافت و نیروی پُرقدرت همگرایی اجتماعی را گسترد، شکل 

داری، جز در مورد ایرلند که با تحمیل این شکل ابتدایی و مشخصاً کشاورزی سرمایه

 توسط انگلستان مواجه بود، در اروپا گسترش نیافت.

اند، این نکته برای سینزوود مفصالً بحث کردهلن میککه رابرت بِرنر و اهمچنان

های بسیار مهمی دارد، ی اجتماعی داللتی اَشکال غیرمارکسیستی نظریههمه

اند )برنر، هایی که از آدام اسمیت، رِوِرِند مالتوس و ماکس وبر الهام گرفتهنظریه

به همان  (. همزمان و2002؛ 78-146: 1995، 1991؛ وود، 1989، 1977، 1976

ی مارکسیستی نیز چالشی ای از تاریخ، برای نظریهاندازه، چنین تحلیل ماتریالیستی

اساسی است. در واقع در مرکز چنین تحلیلی تصدیق این نکته جای گرفته که خود 
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ی طبقاتی مقدمتًا بر فرم که برای تحلیل کل تاریخ جامعهمارکس، با قبول این

ه تمرکز کند که موضوع نقد او از اقتصاد سیاسی بود، ی جامعدارانهمشخصاً سرمایه

های مشخصاً ایدئولوژیک لیبرال را در نقدش جای داد )برنر، بسیاری از برداشت

(. باید تمایز گذاشت میان مشارکت اصیل مارکس 66-140: 1987؛ کامنینل، 1989

هم در  ی اجتماعی لیبرالی اجتماعی ـ که مشخصاً برمبنای نقد نظریهدر نظریه

هایی بندی شد، با بسیاری از لحظهاش صورتشکل سیاسی و هم در شکل اقتصادی

هایی لیبرال که او صرفًا مفاهیم تاریخی متداول لیبرال را اقتباس کرد که مبیّن نسخه

تنها دو سویه از تفکر در کار مارکس از تحلیل طبقاتی و ماتریالیسم بودند. درواقع نه

های لیبرال است که در ی حامل ایدهه به شکلی کنایی، سویهقابل تشخیص است، بلک

ای مقبول واقع های غیرمارکسیستی، به شکل گستردهآوایی با تبیینی همنتیجه

 چنین است.ی انقالب بورژوایی نیز اینشده. واضح است که ایده

ا که پذیرش این امر مستلزم این خواهد بود که باید بسیاری از اَشکال تدرحالی

پیش از این محرزِ تفسیر تاریخی مارکسی را به پرسش گرفت، مطمئناً این روایت، 

یافته را به چالش اصول ماتریالیسم تاریخی که بر مبنای تفکر اجتماعی مارکس بسط

(. برخالف مفروضات 76-166، 40-133: 1987؛ کامنینل،1989کشد )برنر، نمی

انقالب بورژوایی، به این معنا نیست که  یدانان تجدیدنظرطلب، لزوم رد ایدهتاریخ

توان از جنگ داخلی انگلستان و یا انقالب فرانسه، هیچ نوعی از تفسیر طبقاتی نمی

ارائه داد. به همین ترتیب، تحلیل ماتریالیستی تاریخی آشکار کرده که مبنایی تاریخی 

و این بدین معنا در جهان باستان وجود ندارد، « داریی تولید بردهشیوه»برای مفهوم 

نیست که مبنایی برای تفسیر طبقاتی سیاست و جامعه در یونان و روم وجود ندارد 

های ها و منازعهتوان در پِس جملگی توسعه(. منافع طبقاتی را می1988)وود، 

اجتماعی و سیاسی تاریخی بنیادی در اروپا بازشناخت، اگرکه این منافع را در قالب 

تر ی مارکسیستی و یا رویکردهای متداولم و مرسوم نظریهاَشکال از پیش مُسلّ



 هاو انقالب یستیالیماتر یخیتار یشناسجامعه                                                   712

 

-146: 1995پردازان ماتریالیستِ لیبرال همچون ماکس وبر قرار ندهیم )وود، نظریه

خوبی توسط این بحث اساسی مارکس انجام ای به(. هدایت چنین تحلیل طبقاتی78

 گیرند:یگیرد که جوامع طبقاتی، توسط روابط اجتماعی استثمار شکل ممی

ی حاکم و اخذ کار اضافی از تولیدکنندگان مستقیم، رابطه یشکل اقتصادی ویژه

ی آورد و به نوبهکه مستقیماً از خود تولید سر برمیچنانآنکند، محکوم را تعیین می

مستقیم  یرابطه رهگذر از …گذارد کننده بر آن اثر میچون عاملی تعیینخود، هم

ی پنهان د و تولیدکنندگان مستقیم است که راز درونی، شالودهصاحبان شرایط تولی

روایی و وابستگی، و در یک کل بنای اجتماعی و به همراهش، شکل سیاسی فرمان

 (791: 1959کند. )مارکس، ی دولت را تعیین میکالم، شکل ویژه

ز ی ماتریالیسم تاریخی مستلزم رویکردی تازه به تاریخ است، رویکردی که ارویه

 خطی پالوده باشد.گرایِ تکهای اجتماعی پیشرفتمفروضات نظریه

ی انقالب بورژوایی داللت دیگری نیز چالش ماتریالیسم تاریخی در مورد ایده

ای ی یک طبقه در برابر طبقهتوان مدلی از خیزش آگاهانهدارد: انقالب فرانسه را نمی

رکه برحسب تضادهای طبقاتی خاطدیگر برای کسب تفوق سیاسی دانست. نه به این

دار آگاه به موقعیت هیچ مبنایی برای انقالب وجود نداشت، بلکه بورژوازی سرمایه

ی اربابان فئودال برخیزد، اساسًا در کار نبود. بنابراین طبقاتی خود که علیه طبقه

 ساز انقالب فرانسه در قامت انقالبی اجتماعی را باید به شکلی کامالً تأثیرات دوران

 متفاوت فهمید.

، عبارت «تفسیر اجتماعی»ای که عموماً به عبارت خوشبختانه با وجود توجه

عنوان یک العاده از انقالب فرانسه بهشود، تبیینی فوقآغازین کتاب جرج لوفور می

به چشم  ی انقالب فرانسهآیندهانقالب اجتماعی پیچیده در اثر کالسیک لوفور، 

کرد که این اشرافیت بود که از (. لوفور تصدیق می1989؛ کامنینل، 1947خورد )می

ی انقالب را برافروخت. بورژوازی نه در قامت طریق هماوردجویی با سلطنت، شعله
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ی اشرافیت، ی تهدیدشدهدار، بلکه از طریق تقابل فزآینده با سلطهطبقه سرمایه

ی سیاسی میان زعهمخصوصاً در رابطه با مناصب دولتی وارد مرحله انقالبی شد. منا

خود فضایی گشود تا مردم پاریس سیاسی شوند و ینوبههای اجتماعی بهاین گروه

و در عوض رهبران بورژوا را در قامت مدافعان « ملّت»عنوان دشمنان اشرافیت را به

، جمعیت شهری قیام و 1789ی [ بازشناسند. وقتی در ژوییه12«]ی سومطبقه»

بود، « ملّت»که در جستجوی سالح برای دفاع از حالهمانباستیل را فتح کرد، در 

های داد، بلکه ضربهصرفاً به شکلی نامنتظره، بورژوازی را به سمت قدرت هُل نمی

های متعاقب، آخرین گروه رسید. در هفتهامواج حرکتشان به سراسر فرانسه نیز می

قیام کرده و به کنندگان در انقالب ـ دهقانان ـ در مناطق محلی خود مشارکت

 ها هجوم بردند.نمادهای امتیازات اشرافی و قیدوبندهای تحمیلی آن

شود از چنین تبیینی از انقالب اجتماعی چیزهای بسیاری یاد گرفت. اول از می

که این تبیین به خوبی با این ایده که انقالب فرانسه در قامت نوعی جنگ همه این

، جور است. تفاوت در منافع طبقاتی نبود که ی مسلط آغاز شدداخلی در درون طبقه

ها که چه بسا، با منافع اشراف و بورژوازی را از هم جدا کرد، بلکه تفاوت منزلتی آن

گره خورده بود )و یا شاید گره نخورده بود(، عامل این جدایی  شانمشترکاجتماعی 

کای نیروی خودش، ای، بورژوازی در مقام یک گروه، صرفًا به اتبود. در چنین منازعه

های بر مدافعان امتیازات موجود توفق نیافت بلکه تنها از طریق درگیرشدن گروه

اجتماعی مردمی در پاریس و حومه، چنان توفقی ممکن شد. جنبش مردمی، 

ی سیاسی حمایت خصوص در پاریس، صرفًا از یکی از طرفین منازعه در مبارزهبه

افع و اهداف خود را، در شکلهای حق دسترسی تر منتر و بیشنکرد بلکه هرچه بیش

ی ی دموکراسی مستقیم، شناسایی کرد. بنابراین دورهبه امکان امرار معاش و رویه

های اجتماعی مختلف که هرکدام سیاسی انقالب، تعاملی پیچیده بود میان این گروه

نافع ی رادیکال انقالب از دل تقاطع میان مدستورکار خودشان را داشتند. دوره
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خواه با جنبش مردمی برآمد. با درپی سیاستمداران بورژوای دموکرات و جمهوریپی

ای شد، و به نحو فزآیندهفوران هر قیام مردمی، رهبری انقالبی به چپ متمایل می

ها که باالخره ژاکوبنکرد، تا اینی سهم خود از منافع اجتماعی را کوچک میاندازه

ای اصولی در قدرت به رسمیت داران و متصدیان حرفهعنوان سیاستمتوانستند به

ی ها، به تصدیق منافع مالکانهتر ازآنشناخته شوند و امواج بعدی بورژواهایی که بیش

حال در آخرکار، حتی روبسپیر فسادناپذیر نیز خود مایل بودند کنار بزنند. بااین

ی هبری انقالب در دورهکه رنتوانست منافع رادیکال مردمی را تأمین کند و هنگامی

 ترمیدور، به راست چرخید، مردم برای نجات او قیام نکردند.

ی مسلّط اگر مبارزات انقالبی در انگلستان را که شکلِ جنگ داخلی میان طبقه

ای میان این دو انقالب به چشم به خود گرفت لحاظ کنیم، توازی قابل توجه

این دو انقالب در نظر گرفته شده است. عنوان خصلت بورژوایی که اغلب به -خوردمی

ای جست که از توان در تشابه میان سیاست پیچیدهدر عوض این توازی را حاال می

های مخالف در درون طریق رادیکالیسم مردمی در صحنه سیاسی در برابر گروه

عنوان های اجتماعی را، چه بسا باید بهی مسلط گشوده شد. بنابراین انقالبطبقه

 این طبقاتی خصلت حال –ی ظرفیت مردم معمولی یک جامعه قلمداد کرد هنتیج

 یطبقه تقسیم بنیادی سیاسی یمنازعه ینتیجه مقام در که -باشد هرچه مردم

 از بخش یک که درجایی. کنندمی تالش خود منافع و هاایده پیشبرد برای مسلط،

ی عروج خود در نوان وسیلهعست تا از حمایت مردمی بها قادر و مایل مسلط یطبقه

ی مسلط استفاده کند، این امر عمومًا بر مبنای تسهیم مقابل بخش دیگری از طبقه

کم بخشی از مردم خواهد بود. و جای تری از نفع جمعی با دستهای بیشجنبه

تری دارد، عموماً ی مسلط که با مردم اشتراک کمتعجب ندارد که آن بخش از طبقه

 است.« نظم»تر، قصدش حفظ بسیج سیاسی آنها خواهد بود و بیشتر نگران بیش
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، اکثریت غالب مجلس اعیان انگلستان در برابر استفاده از حق 1670در سال 

های مالی که توسط پارلمان تصویب شده موروثی سلطنتی برای اجتناب از محدودیت

المللی بین های سلطنتی در مورد مذهب و مسائلبود، و نیز با مسیر کلی سیاست

ترین ابراز مخالفتی بازداشت و اعدام مخالفت کردند. وزرای کلیدی شاه، بدون کم

شدن فزآینده میان شاه و شدند. باوجوداین، پس از گذشت یک سالی از قطبی

: 1993ی جمعیت در لندن )برنر، های رادیکال، که مقارن بود با ظهور پدیدهپیوریتن

که به نسبت مالیم هم بود، تنها با [ 13ی عالی]هنامشکایت(، 688-99، 353-63

ای برای غلبه رأی در پارلمان تصویب شد. توسل به حمایت مردمی در مقام وسیله 11

بدل شد، بلکه به طُرُقی موضوع کلیدی  بر پادشاه، نه تنها به خودی خود به مسئله

ی اساسی سئله)که کمابیش این م 1688جنگ داخلی نیز بود. آنچه انقالب متعاقب 

ساخت، در عوض « شکوهمند»میان پارلمان و پادشاه را حل و فصل کرد( را در نظرها 

 چه بسا فقدان چنان اتکایی بر بسیج مردمی بود.

توان از پویش سیاسی طبقاتی از دل نادرست نیست که چیزهای زیادی را می

آموخت. به محض های بزرگ گذشته  تجربیاتی همچون انقالب فرانسه و دیگر انقالب

ی خطی رها شویم، تجارب تاریخی ویژهی اجتماعی تکبار نظریهاینکه از یوغ اسارت

آموزند. هایی دیگر میکنند که به ما درساین مبارزات، الگوهایی جدید آشکار می

شناسی تاریخی مارکسیستی و غیرمارکسیستی متأسفانه موجب های جامعهشکست

ی اجتماعی تاریخی به کلی از تالش برای فهم توسعهبه شده تا بسیاری از متفکران

ها و گرفتن تحقیقتوان امیدوار بود که بار دیگر الهاممند سر باز زنند. میشکلی نظام

داری، هم به ها از مسائل مطروح در بحث انقالب فرانسه و گذار به سرمایهتحلیل

ی ی آن را در نظریهشناسی تاریخی بینجامد و هم جایگاه مرکزاحیای جامعه

 اجتماعی معاصر اعاده کند.
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 هانوشتیپ

 [1 ] ad hoc 

[2 ] informed 

[3 ] the Formen 

 .590ی حسن مرتضوی، نشر ثالث.ص [ اندرسون، پری؛ تبارهای دولت استبدادی،ترجمه4]

 .572[ همان. ص 5]

 .573[ همان. ص 6]

 .579-578ی حسن مرتضوی، نشر ثالث.ص [ پری اندرسون، تبارهای دولت استبدادی،ترجمه7]

[8 ]Carolingian میالدی به  751 سال در که است دودمانی نام هاکارلینگ کارولَنژی یا

 خود غربی اروپای در که دانست کسانی نخستین توانمی را آنها. شدند بدل هافرانک پادشاه

 .راندندمی حکم کنونی آلمان و فرانسه بر و خواندندمی امپراتور را

[9 ] overdetermined 

]با  59ی حسن مرتضوی، نشر ثالث.ص[ پری اندرسون، تبارهای دولت استبدادی،ترجمه10]

 تغییراتی چند[
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رسی انجام گرفته، مقاالتی از سینزوود در زبان فاهای برنر و مکهایی از کتابجز ترجمه[ به11]

ی توان در پروندهموافقان و مخالفانِ این سنّت فکری ماتریالیسم تاریخی ترجمه شده که آنها را می

 یافت.« نقد اقتصاد سیاسی»منتشره در سایت « مارکسیسم سیاسی»

[12 ]Third Estate ی سوم.یا رسته 

[13 ]Grand Remonstrance به چارلز 1641توسط پارلمان در ها که فهرستی از عریضه ،

 های مهم درگرفتن جنگ داخلی در انگلستان بود.زمینهاول پادشاه انگلستان تقدیم شد و یکی از پس
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های نظریِ آنتونیو گرامشی در بلوک تاریخی از مفاهیم بنیادینِ فرآورده چکیده:

گاه القیبُردی، و نه توصیفی یا تحلیلی؛ تاست. این مفهومی است راههای زندان دفتر

گر کوشش های اجتماعی. و نشاناستراتژی و تحلیل است، و نه ارجاعی به ائتالف

اش، پارچهپردازیِ امکاِن برساختن هژمونیْ در شکل یکگرامشی است برای نظریه

بُردی، داللتی رو، از حیث راهها. از اینساخت و روساختیعنی وحدت دیالکتیکی ژرف

ست برای یک بلوک تاریخی جدید؛ ایی هژمونی، مبارزهکه مبارزه برااست بر این

ی ی جمعی، ابتکار و تجربههای گذار، که برخاسته از مبارزهبندیِ برنامهیعنی مفصل

های سیاسی ورزیها و اندیشهیابی، کردارهای سازمانی طبقات فرودست، شکلزیسته

ست برای بازاندیشی در ینهادن راهسان، مفهوم بلوک تاریخیْ پیشجدید است. بدین

های قدرت راستی چالشای که بههای استراتژیکِ پیشاروی چپ، در زمانهچالش

 شوند.ساز تبدیل میهایی سرنوشتسیاسی و هژمونیْ به چالش

 گفتارپیش

ها و تازگی شاهد توجه دگرباره به آثار آنتونیو گرامشی، و انتشار کتاببه

شناختیِ و هستیم، بر بنیادِ کار مهم فیلولوژیک/ واژهی اجُستارهایی در باب اندیشه

، 1۹7۵در سال  های زنداندفتری یافتهتاریخی که از هنگام نشر متن ویرایش

کننده در کوشم به یک مفهوم تعیینصورت پذیرفته است. در نوشتار حاضر می

گاه آن در گرامشی، بلوک تاریخی، بپردازم و در جای« کار ناتمامِ »راستای گسترشِ 

(، بلوک 2۰1۶معماریِ مفهومِی کار گرامشی نظر کنم. از منظر جوزپه کُسپیتو )

ساخت و ی میان ژرفی رابطهگر کالم نهاییِ گرامشی درباب مسألهتاریخی بیان

ویژه در حوالی سال رفت تئوریک این مفهوم بهرغم پیشها نیست؛ زیرا بهروساخت

شود. اما، سال ظاهر نمی 1۹۳۳-۳۵های لسا های بعدی او طی، در نوشته1۹۳2

ی ی گرامشیایی، لحظهگوید، دقیقاً لحظه( می2۰۰۹که پیتر توماس )، چنان1۹۳2
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ی منزلهرو، حتا بهاش است. از اینی نیروی خالقهی گرامشی با همهپدیداری اندیشه

تر، اهمیت خود را گسترده« کار ناتمامِ»ای از یک ، و پاره«مفهومِ در حال تکوین»یک 

 کند.حفظ می

بُردی، و نه ی اصلی من عبارت است از: بلوک تاریخی مفهومی است راهفرضیه

که شرایط سیاسی و بل (1)مفهومی توصیفی یا تحلیلی؛ نه یک ائتالف اجتماعی،

یابد. مفهوم بلوک بخشد که طی آنْ هژمونی تحقق میاجتماعی را روشنی و تعین می

استراتژی معینی برای ]کسب[ هژمونی است. مبارزه برای هژمونی،  تاریخی ناظر بر

ی ی برای تشکیل یک بلوک تاریخی جدید است. هژمونیِ بالقوهمعنای مبارزهبه

ی گام یک جبههشدن به پیشها برای تبدیلنیروهای کار، یعنی توانایی واقعی آن

گونی اجتماعی را رقم زند؛ گیری فرآیندی از دگرتواند امکان شکلتر، که میگسترده

معنای یک یعنی دقیقًا برپاداشتن شرایط ]تکوین[ یک بلوک تاریخی جدید. این به

های اقتصادی بدیلْ در گسست بندی جدید در میان نیروهای اجتماعی، شکلمفصل

دهی سیاسی و های جدید سازمانداری، شکلاز مناسبات اجتماعیِ تولید سرمایه

روست که بلوک تاریخی بنیان است. هم از ایناتیکِ مشارکتگیریِ دموکرتصمیم

 ها.ساخت و روساختاشارتی است به وحدت میان ژرف

از حیث استراتژی چپ معاصر، تکوین یک بلوک تاریخی جدیدْ ارجاعی است به 

های داری، شکلهای واقعی اقتصادی علیه سرمایهی برآمدنِ بدیلامکان نهفته

هایی که توانایی جامعه های بدیل و روایتیابی، گفتمانسازمان متفاوتی از سیاست و

بخشند. این امر ناظر ای متفاوت تحقق میی خود را به شیوهدهی و ادارهبرای سازمان

ای میان سیاست و اقتصاد است: یک بلوک تاریخی جدید، شرایط ی ویژهبر رابطه

یک ائتالف اجتماعی جدید  کند که طی آن نه تنهاای را مشخص میتاریخی ویژه

بُرد اجتماعی خود را شود شکل اقتصادی خاص و راهکه قادر میرسد، بلقدرت میبه

 اِعمال کند.
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شمار طبقات ی بیای میان تودهی ویژهی رابطهبلوک تاریخی دربرگیرنده

های نوینی از عقالنیت راه با ظهور شکلهای فکری جدید است، همفرودست و فعالیت

های سیاسی نیز، متکی بر ای. در باب سازماناسی ـ انتقادی در مقیاس تودهسی

ای است، که های استوار، مشارکتی و بسیح تودهکیفیت خاصی از رهبری با ریشه

مابین رهبران و رهروان است. و هنگام که سخن از « واری اندامرابطه»گر یک بیان

ای و ورزی تودهبر حضور سیاسترود، داللتی است سیاست هژمونی پرولتری می

های سیاسی و اقتصادی نو، و چنین بر فعلیت شکلها؛ همپروراندن جمعیِ بدیل

ترین معنای توانیم از استراتژی انقالبی در گستردهچه میوپرداخت کاملی از آنساخت

 آن بجوییم.

 زندان دفترهایام، شرحی از مأخذهای بلوک تاریخی در برای اثبات فرضیه

ی مفهوم اسطوره ی گرامشی دربارهدهم. از ارتباط بلوک تاریخی با مطالعهدست میبه

ام، ردِِّ کنم. سپس، برای تحکیم فرضیه[ آغاز می1۸۴7-1۹22در کار ژرژ سورِل ]

دهم که گرفته و نشان می پی دفترهای زندانگسترش مفهوم بلوک تاریخی را در 

ی معطوف به هژمونی است. و سرانجام، واقع شامل یک استراتژاین مفهوم به

 رسم.بُردی معاصر در چپ برمیهای راهسودمندی این مفهوم را در پیوند با بحث

 سوی بلوک تاریخیی سورل بهاز اسطوره. ۱

ی سورل، «اسطوره»ی میان بلوک تاریخی و در باب رابطه« فیلولوژیک»پرسش 

پردازد؛ قلمرویی ها میمیت روساختبرگرفته از فرازی از دفتر چهارم است که به اه

ها ساخت و روساختی ضروری میان ژرفکه مردم نسبت به شرایط خود، و رابطه

اشاره « سورل‘ بلوک تاریخی’مفهوم »جاست که گرامشی به یابند. در اینآگاهی می

 (2)(§۴Q ،1۵؛ a 1۹77 ،۴۳7کند. )گرامشی،می
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(، بر این ۹۳، 2۰۰۳یو فروسینی )در پاسخ به این پرسش، من به تاسِّی از فاب

برای گرامشی بلوک ]تاریخی[ نه در خدمت اندیشیدن به اعتبار »باورم که 

ست که در آنْ این ایکه اندیشیدن به شیوهشناختی، بلاز منظر روان‘ هااسطوره’

مفهوم بلوک « است. تاریخییابد، و یک واقعیت مؤثر شناختی میاعتبارْ وجهی معرفت

ر نزد گرامشی منحصر به ساختارهای ایدئولوژیک نیست که کنش سیاسی تاریخی د

که ناظر بر یک استراتژی سیاسی است. در کارِ سورل انگیزند، بلای را برمیتوده

شود. والنتینو گِراتانا معتقد است که دیده نمی« بلوک تاریخی»ای به مفهوم اشاره

سورل دسترسی نداشت،  خشونت  ی هایی دربارهگرامشی گرچه در زندان به تأمل

که ویژه تأکید او بر اینها را در ذهن خویش داشت؛ بههای سورل به اسطورهاما ارجاع

 prenderli in)در ایتالیایی: پارچه در نظر گرفتصورتی یکبهاین تصویرها را باید 

blocco وانی قلم جُ چون نیروهایی تاریخی ـ احتماالً از یک مأخذ در کتابی به(، هم

 (a 1۹77 ،2۶۳2ماالگودی. )گراناتا، در گرامشی، 

ی هایی دربارهگفتار سورل بر کتابِ تأملآوردی کامل از پیشاینک، گفت

 :خشونت

تصویری از  کنند، هموارههای اجتماعی بزرگ شرکت میمردانی که در جنبش

یروزی قطعی گر پهایی از نبرد، که نشاندهند در قالب نگارهدست میحضور خود به

ها را بر این ساختارها بنهم، که معرفت به آن« اسطوره»ام نام شان است. مایلآرمان

ها و انقالب سزایی است: اعتصاب عمومی سندیکالیستبرای مورخان واجد اهمیت به

باید ما ن که دهم نشان خواهممی …ها هستندبار مارکس در شمار این اسطورهمصیبت

هایش تجزیه مایهای بکاویم که هر یک را به بنگونهتصاویر را به هایی ازچنین دسته

پارچه در نظر آوریم، چونان نیروهای تاریخی. ها را به صورتی یککه باید آنکنیم، بل

 (2۰، 1۹۹۹)سورل، 
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ژرژ سورل در واقع بر گرامشی جوان تأثیر گذاشت، و گرامشی تأکید داشت که 

بینی فکری هواخواهان خود ندارد، قبال خامی و کوتهرو مسئولیتی در هیچسورل به»

)گرامشی، « ‘هامارکسیست’سان که مارکس در قبال ادعاهای ایدئولوژیک پوچ همانبه

b1۹77 ،۳۳۰.)(۳)  های تری به کاستی، گرامشی با وضوح بیشدفترهای زنداندر

(، b2۰۰۹دارد )که گِیدو لیگوری تأکید رو، چنانکند. از ایندیدگاه سورل نظر می

گرایی سورل و مخالفت او با کرد انتقادی گرامشی به خودانگیختهرغم رویبه

 دفترهای زندانگیر های چشمژاکوبنیسم )بازنگری مثبت در ژاکوبنیسم از ویژگی

دفترهای چنان ادامه دارد. در های سورلی هممایهوگوی او با دروناست(، گفت

تری از کوشش گرامشی برای اندیشیدن ی گستردههی سورلی به پار، اسطورهزندان

ی کنش و سوژگی ی جدید دربارههای ایدئولوژی و سیاست، و یک نظریهبه پرسش

ها و واژهای از بنی سورلی را در خانوادهگرامشی اسطوره»شود. سیاسی تبدیل می

ای و مجموعه چون تصوری از جهانهایی نهاد که دریافت او را از ایدئولوژی هممفهوم

ی بنیاد کنش سیاسی شکل مثابهکردند، که به سوژگی جمعی بهاز باورها مشخص می

 (a2۰۰۹ ،۵۴۳)لیگوری، « دهند.می

ی کروچه از مفهوم شور پیوند تواند با استفادهی سورلی مینزد گرامشی، اسطوره

سورلی  ی‘اسطوره’چیزی متفاوت از  کروچه شورِ گفت توانمی نه …»داشته باشد: 

ی روحی/ معنوی عمل )گرامشی، است؛ آن شور داللتی است بر یک مقوله، لحظه

 بندیصورت او سان،بدین(. §ll1۰Q ،v۴1؛ a1۹77 ،۸-1۳۰7؛ ۳۸۹، 1۹۹۵

 ؛۳۸۹-۹۰ ،1۹۹۵ گرامشی،) یابددرمی را کروچه ی«گرانهروشن و خردورزانه»

a1۹77 ،1۳۰۸ ؛ll1۰Q ،v۴1§فت سورل از ژرفای نظری کند که دریا(، و تأکید می

های سیاسی او کنار نهاده تری برخوردار است، با وجود این واقعیت که توصیهبیش

های او در رفت نظری خودِ گرامشی، از دیدگاهاند. این گواهی است بر پیششده
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ی هژمونی پرولتری، که طی آنْ کشف زودهنگام سوی نظریهبه 1۹1۹-21هایسال

یابی پرولتری رها های خودسازمانی شکلمنزلهای کارخانه بهگرامشی از نقش شوراه

شود. گزین میگاه هژمونی پرولتریِ بالقوه جایی دستکه با نظریهشود، بلنمی

گونه پیوند گرامشی با کار سورل، در پافشاری لیگوری تأکید کرده است که چه

های اجتماعی و احساس ی واقعیتریزی سیاست انقالبی بر پایهنخستین او بر شالوده

ی گونه تکامل اندیشههای فرودست کارساز بوده است؛ و چهی تودهخودانگیخته

ای که به فراسوی گونهانجامد، بهها میی این تِمبندی دوبارهگرامشی به صورت

 یابد.های سورل گسترش میافق

و احساس ی واقعیت اجتماعی ریزی کنش سیاسی انقالبی بر پایهلزوم شالوده

منظور افزایش توانایی شناخت ها، عزیمت از موقعیت فرودستان بهی تودهخودانگیخته

ها از های سورلی هستند، که پابرجا ماندند؛ اما آنو خودحکومتی؛ همه تِم

های سورل خود جدا شده بودند، و این از جمله کاستی« های عقالنی و ادبیمایهبن»

تر و دائما ای همواره آگاهانهشیوهجنبش کمونیستی، به رفت. وفاداری بهشمار میبه

 یک کهبل نبود، پیشین یمرحله نفی گرامشی برای …در خالصی از القاهای سورلی

دستی، بود، بدون نِخوت و با هدف ایجاد انسجام و یک انضمامی و دوباره بندیصورت

 (a2۰۰۹ ،7۸۳ی سورل. )لیگوری، های مثبتِ حاضر در اندیشهحتا از جنبه

بندی گری مفهومی و کوشش برای صورتعنوان بخشی از سنجشگرامشی به

 زندان دفترهایهنگام در ی ماتریالیسم تاریخی، در عین بازنگریْ همدوباره

هایی کند. این امر از دفتر سیزدهم )یادداشتهای سورلی را از دور خارج میمایهدرون

یافت سورل را فروماندن از توجه که او، کاستِی ره جای ماکیاولی( پیداست؛ آندرباره

ورزی( در قالب حزب، و جمعیِ پرولتری )و اندیشه -دهی کنش سیاسیبه سازمان

ی برترین مثابهی کارگری و اعتصاب عمومی بهکردن در قلمرو محدود اتحادیهبیتوته

 خواند.های کنش سیاسی میشکل
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سوی شناخت ی اسطوره، بهمنزلهژی بهسورل هرگز از مفهوم خود از ایدئولو

ی کارگری متوقف ی اتحادیهباره در مرز ایدهکه یکحزب سیاسی فراتر نرفت؛ بل

ی را نه در اتحادیه« اسطوره»ترین تجلی این ماند. درست است که سورل کامل

 یاراده یک نشانِ –که در اقدام عملی آن ی جمعی، بلچون سازمان ارادهکارگری هم

 این آورددست ترینبزرگ[ او نظر از. ]یافتمی -کردهمی عمل پیش از که معیج

 نوع از «منفعل عمل» یک تعبیریبه یعنی است؛ عمومی اعتصاب برپایی عملی اقدام

. شودنمی رودررو خود ی«سازنده و فعال» فاز با که عملی …مقدماتی و سلبی

 (§a1۹77 ،۵7-1۵۵۶ ،1۳Q ،1 ؛127 ،1۹71 گرامشی،)

های مفهوم بلوک تاریخی، گاهتوان نتیجه گرفت که گرچه یکی از خاستمی

های سورلی است، اما قلمروی آن به فراسوی مرزهای مایهی گرامشی با درونمواجهه

 یابد.تر از پراتیک سیاسی گسترش میبردیراهسوی دریافتیدرک اسطوره، و به

 یخیاز مفهوم بلوک تار یخوانش گرامش. ۲

شناختی مفهوم بلوک تاریخْی گاه نظری و معرفتبخشیدن به جایروشنی پس از

پردازی آن را در توانیم ردِِّ گسترش مفهومی سورلی، اینک می«اسطوره»در پیوند با 

 پی بگیریم. دفترهای زندان

یی است به وحدت )دیالکتیکی( تمامیتِ پیش از هر چیز، بلوک تاریخی اشاره

های ایدئولوژیکی، و اهمیت های مادی و بازنمایییان گرایشی مو رابطه (۴)اجتماعی

چون شرط پراکسیس انقالبی. در دفتر هفتم، مفهوم بلوک تاریخْی ای همچنین رابطه

دهد. مفهوم بلوک ی کروچه را تشکیل میتر گرامشی به فلسفهای از نقد گستردهپاره

ئالیستی کروچه است، و ی ایددر اندیشه« روح»سنگ تاریخی در نزد گرامشی هم

های مختلف یک ارجاعی به یک کنش دیالکتیکی و فرآیند تمایزگذاری در میان لحظه

کند. در مقابلِ فهم کروچه از ها را انکار نمیکلیت اجتماعی، که وحدت واقعی آن
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گرامشی دریافتی  (۵)ی او(،‘دیالکتیکِ تمایزها)’های کلیت اجتماعی استقاللِ لحظه

ها را در برابر هرگونه درک ساخت و روساختی میان ژرفز رابطهدیالکتیکی ا

ایدئالیستی از استقالل سیاست نهاد. این دریافتی ماتریالیستی از تاریخ و سیاست 

دهد؛ ویژه سیاست انقالبی، را مورد تأکید قرار میاست که ویژگی سیاست، و به

 کنشی خودسامان فروافتد. چونی تلقی ایدئالیستی از سیاست همکه به ورطهآنبی

ی در فلسفه« روح»سنگِ فلسفی مفهوم بلوک تاریخی در ماتریالیسم تاریخی هم

بلوک »ی ها در زمینهکروچه است: طرح کنش دیالکتیکی و فرآیندی از تمایزگذاری

، a1۹77؛ 1۵7، 2۰۰7معنای نفی وحدت واقعی آن نیست. )گرامشی، به« تاریخی

 (§7Q ،1؛ ۸۵۴

دیگری ار این قطعه، در دفتر دهم، بلوک تاریخی به فرآیند وحدتِ  در روایت

و در تقابل « ساختواکنش فعال انسان به ژرف»ی منزلهیابد؛ و بهها ارتباط میواقعیت

 شود:انگاری و مفهوم متافیزیکی از ساختار فهمیده میبا هرگونه دوگانه

« جدا»ها از روساخت ساخت رای پراکسیسْ ژرفاین ادعای کروچه که فلسفه

ساخت چونان ژرف»انگاری االهیِّاتی؛ و سان بازگشتی است به دوگانهکند، و بدینمی

 یفلسفه که نیست راست این …انگارد، درست نیسترا مُسلِّم می« خدایی پنهان

ی که، برعکس، توسعهدر حالی کند؛می «جدا» هاروساخت از را ساختژرف پراکسیسْ

 …نگردتنیده میدیگر و ضرورتا متقابل و درهمدر پیوند با یک ها را عمیقاًآن

 آیا …شود تشبیه «پنهان خدایی» به تواندنمی نیز استعاری ایگونهبه حتا ساختژرف

ی ، رابطهی فوئرباختزهایی درباره در «بیاموزد بایستمی خود آموزگارْ» عبارتِ

رو، بر فرآیند ض ندارد و، از اینساخت را مفروضروریِ واکنش فعال انسان به ژرف

از جانب سورل، « بلوک تاریخی»فشارد؟ طرح مفهوم ها پای نمیوحدت واقعیت

ی پراکسیس مدافع آن است، فراچنگ طور کاملْ این وحدت را که فلسفهدقت و بهبه

 (§ll1۰Q ،i۴1؛ a1۹77 ،1۳۰۰؛ ۴1۴، 1۹۹۵آورد. )گرامشی، می
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مشابهی هستیم برای کاربرد مفهوم بلوک در دفتر هشتم نیز شاهد کوشش 

ی برخی ای، بدون فروافتادن به ورطهتاریخی در مواجهه با ایدئالیسم کروچه

جا، گرامشی بر هَمانَستی ساخت. در آنهای جبرباورانه یا متافیزیکی از ژرفبرداشت

های در یک دیالکتیکِ لحظه« طبیعت و روح»سانی میان تاریخ و سیاست، و هم

ای ماتریالیستی از کند، که نظریهمایز در درون یک کلیت اجتماعی تأکید میمت

 دهد.دست میاستقالل نسبی سیاست به

ی منطقی، منسجم و گاهی در یک اندیشهبایست چه جایکنش سیاسی می

یافت کروچه مبتنی کند؟ رهی پراکسیس، اشغال مند از جهان، در یک فلسفهسامان

 که عملیْ روح یک –ی پراتیک تمایزیابی روح، و تأکید او بر لحظههای است بر لحظه

 کل به واردایره تمایز، دیالکتیک میانجیبه کهآن ولو -است مستقل و خودسامان

 است، پراتیک چیز همه آن در که پراکسیس، یفلسفه در. باشد شده چِفت واقعیت

ساخت و ین ژرفکه مابهای روح مطلق، بلری نه در میان لحظهتمایزگذا

سان، مسأله عبارت است از تعیینِ موضع دیالکتیکِی کنش هاست. بدینروساخت

توان تاریخ ها. به کدامین مفهوم میی روساختسیاسی در قالب تمایزیابی در گستره

گونه سان انگاشت؟ چهی زندگی را با سیاست هماش، همهرا با سیاست و، از پی

های سیاسی تصور ی )نظامی از( تمایزیابیمنزلهرا به هاتوان کل نظام روساختمی

توان حتا ی پراکسیس باب کرد؟ آیا میرو، مفهوم تمایزیابی را در فلسفهکرد و، از این

معنای وحدت طبیعت و از دیالکتیک تمایزها سخن گفت؟ مفهوم بلوک تاریخی به

، ۸Q؛ a771۹ ،۹77؛ 271، 2۰۰7روح؛ وحدت متضادها و متمایزهاست. )گرامشی، 

۶1§)(۶) 

چنین به در دفتر هفتم، گرامشی بلوک تاریخی را به نیروی ایدئولوژی و هم

کند که در حقیقت ها و نیروهای مادی پیوند زده و تأکید میی میان ایدئولوژیرابطه

ها تنها ارزش وار است، و تمایزگذاریاین رابطه یک وحدت دیالکتیکی اندام
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خوانش ضدجبرباورانه و ضداقتصادگرایانه از »رو، یک این دارند. و از« تشریحی»

 (7۴، 2۰1۵نهد. )لیگوری، را پیش می« مارکس

ها معطوف به تحکیم مفهوم بلوک تاریخی است، که نظرم واکاوی این گزارهبه

سازند. گرچه این تمایزگذاری را برمیها، شکل آننیروهای مادی، محتوا، و ایدئولوژی

لحاظ تاریخی تصور که به رووا، صرفًا ارزش تشریحی دارد؛ از آنمیان شکل و محت

ها بدون نیروهای مادْی نیروهای مادی بدون شکل ناممکن است، و ایدئولوژی

 (§a1۹77 ،۸۶۹ ،7Q ،21؛ ۳77، 1۹71تصورهای فردی خواهند بود. )گرامشی، 

ی همجموع»ی دیالکتیکی تنگاتنگ میان مناسبات اجتماعی تولید و رابطه

گیری انقالبی ای برای یک سمتپایه« هاای از روساختتافتهمتناقض و درهم

رسد که گرامشی عمدتا در چارچوب نظر میآورد. هرچند بهاستراتژیک فرآهم می

جا شاهد تغییری در مرزهای نظرم در ایناندیشد، بهها مینظام ایدئولوژی

پردازی ی نظریهمثابهبه« تاریخیبلوک »گریِ مفهومیِ گرامشی هستیم: از سنجش

ی مفهومی منزلهبه« بلوک تاریخی»ها، به ساخت و روساختی میان ژرفدرباب رابطه

 خصلت سبببه –ها بُردی. از سویی، ستیز اجتماعیْ هم از مجرای روساختراه

 تولید اجتماعی مناسبات طریق هم از و –ا هآن «ناسازگار و متناقض تافته،درهم»

 ساده، «بازتاب» یک چونهم نه هاایدئولوژی به ارجاع سو، دیگر از و. یابدمی انجری

 که شود، تلقی بُردیراه یاندیشه و سیاسی عقالنیت نوعی عنوانبه بایستمی کهبل

 .است «پراکسیس کردنانقالبی» به قادر

عبارت دهند. بهرا شکل می« بلوک تاریخی»ها، یک ساخت و روساختژرف

ها، که بازتاب تافته، متناقض و ناسازگار از روساختی درهمتر، مجموعهقدقی

توان نتیجه گرفت که تنها رو میاز مناسبات اجتماعی تولید است. از این ایمجموعه

دست ساخت بهها، انعکاسی عقالنی از تضادهای ژرفیک نظام فراگیر از ایدئولوژی

کردن پراکسیس را نشان می دهد. اگر یک بیدهد، و وجود شرایط عینی برای انقالمی
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گون باشد، این بدان گروه اجتماعی شکل بگیرد که صددرصد در سطح ایدئولوژیک هم

دیگرسخن، کردن ]پراکسیس[ صددرصد مهیاست؛ بهمعناست که مقدماتِ انقالبی

واقعیتی فعال و بالفعل است. این استدالل مبتنی است بر کنش متقابل و « عقالنی»

ها؛ کنشی که چیزی جز فرآیند دیالکتیکِی ساخت و روساختروری میان ژرفض

 (§a1۹77 ،۵2-1۰۵1 ،۸Q ،1۸2؛ ۳۶۶، 1۹71واقعی نیست. )گرامشی، 

توان گفت، بلوک تاریخی دقیقًا مفهومی است که ما را به اندیشیدن رو میاز این

ی وژی، در گسترهی وحدت و مناسبات متقابل میان اقتصاد، سیاست و ایدئولدرباره

سازد. این ( گرامشی، توانا میintegral Stateی هژمونی و دولت فراگیرِ )نظریه

بر آن تأکید  (۸)و فابیو فروسینی (7)یی است که نویسندگانی نظیر ژاک تکسیهنکته

 اند.کرده

گرامشی در یادداشتی که نخست در دفتر هشتم ظاهر شد و سپس تا حدی در 

فت، با استفاده از مفهوم بلوک تاریخی به نقد دیدگاه کروچه دفتر دهم گسترش یا

ی گرامشی با این نگرش، بخش پردازد. مواجههی تاریخ اخالقی ـ سیاسی میدرباره

ی یک سیاست مثابهمهمی از کوشش او در راستای بازاندیشی سیاست انقالبی به

ستی کروچه بود به ]معطوف به[ هژمونی است. تاریخ اخالقی ـ سیاسی پاسخ ایدئالی

هدف خواند. گرامشی این مفهوم را بهگرایی اقتصادی مارکسیسم میچه او تقلیلآن

ی روایت خود از یک ماتریالیسم تاریخیِ غیراقتصادگرایانه دگرگون ساخت، ارائه

که اهمیت سیاست، ایدئولوژی و هژمونی را ناچیز نَشمُرد. بلوک تاریخی چندان

های ایدئولوژیک ـ سیاسی، ات اجتماعی و اقتصادی با شکلی مناسبچون رابطههم

 بستری نظری برای مفهوم تاریخ اخالقی ـ سیاسی را فراهم آورد.

های تاریخی گوناگون، محتوای اجتماعی ـ اقتصادی با شکل در بازسازی دوره

یابد. تاریخ اخالقی طور مشخص انطباق میاخالقی ـ سیاسیْ در یک بلوک تاریخی به

گیرد، چیزی فراتر از یک دیده میجا که مفهوم بلوک تاریخی را نایاسیْ تا آنـ س
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وکم جذاب نیست. اما، این دیگر تاریخ نیست. های فلسفی بیشنمایش جدلی از گزاره

 (§I 1۰Q ،1۳؛§۸Q ،2۴۰، 12۳7-۳۸؛ a1۹77 ،1۰۹1؛ ۳۶۰، 1۹۹۵)گرامشی، 

عنوان یک لوک تاریخی بهی یکم از دفتر دهم، به بگرامشی در بخش فشرده

هایی توانست به پرسشپردازد، که میمی ی پراکسیسفلسفهی بسیار اساسی از جنبه

نهاد. در این بخش، پاسخ دهد که دریافت کروچه از تاریخ اخالقی ـ سیاسی پیش می

 شوند.هم مربوط میترین شکل بهلحاظ نظری به قطعیهژمونی و بلوک تاریخی به

گشای آن ارج نهاد. زیرا اعتبار اهمیت رهی کروچه بهاید به اندیشهرو، باز این

چون ها همهای فرهنگی و ایدهطرز عمیقی توجه به سازهکرد او بهتوان گفت، رویمی

فکران بزرگ در قلمرو دولتی، و به ی سیاسی، به نقش روشنهای سلطهمایهبن

بلوک تاریخی معین را برانگیخته  ی شکل ضروریِمثابهرأیی بهی هژمونی و هملحظه

های تأویل تاریخی است. سان، تاریخ اخالقی ـ سیاسی یکی از بنیاناست. بدین

 (I1۰Q؛ a1۹77 ،1211؛ ۳۳2، 1۹۹۵)گرامشی، 

ی چنین نقش مهمی در کوشش گرامشی در نقد هرگونه نظریهبلوک تاریخی هم

کند. بازی می« طور عامنسان بها»و « سرشت انسانی»غیرتاریخی و فردباوارانه درباب 

چون یک انسان باید هم»شود که نحوی بسیار بدیع )و عمیقاً مربوط( مدعی میاو به

ی تزهایی دربارهاین عبارت، بینش مارکس را در « بلوک تاریخی انگاشته شود.

فرد النه کرده باشد. ذات انسانی ذات انسانیْ انتزاعی نیست که در هر تک)’ فوئرباخ

ی فعال و سیاسی با جنبه‘( ی مناسبات اجتماعی است.واقعیتِ خویش مجموعه در

بُردیِ مفهوم بلوک تاریخی برای دگرگونی اجتماعی، و پافشاری بر ویژگی راه مبارزه

 آمیزد.درهم می

چون یک بلوک تاریخیِ مرکب از عناصر صرفًا فردی و ذهنی، و باید هم انسان

ی فعال قرار شته شود، که فرد با آن در یک رابطهجمعی و عینی یا مادی انگا

 و تحقق تواندنمی امر این اما است؛ «فرد» فردیتْ یسازنده عناصر سنتزِ …گیردمی
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 با چه بیرونی، مناسبات تغییر بدون بیرون،به معطوف فعالیت بدون یابد، گسترش

ی اجتماعی های دیگر در قلمروهاگوناگون، و چه با انسان هایدرجه به طبیعت

ی نوع انسان را در بر ها، که همهترین آنزیندْ تا گستردهمختلف، که در آن می

است؛ زیرا از طریق « سیاسی»توان گفت، انسان از بنیاْد روست که میگیرد. از اینمی

تواند های دیگر است که انسان میی معطوف به انسانکنندهفعالیت آگاهانه و دگرگون

، 1۹77؛ ۳۶۰، 1۹71خود را متحقق سازد. )گرامشی، « رشت انسانیس»و « انسانیت»

 II1۰Q ،۴۸§)(۹)؛ 1۳۳۸

ی انتقاد خود ، چکیده1۹۳2تاریخ نهم مه یی به تونیا شُوکْت، بهگرامشی در نامه

دهد. از منظر دست میبه« اخالقی ـ سیاسی»را از مفهوم ایدئالیستی کروچه از تاریخ 

انگارد، زیرا این خیْ تاریخ اخالقی ـ سیاسی را نادیده نمیماتریالیسم تاری»گرامشی، 

کروچه چنان غرِق روش و زبان نظری »گرچه، « است.‘ هژمونی’ی تاریخِ لحظه

نویسد، در که میها داوری نتواند کرد؛ هنگامیخویش است که جز برحسب آن

ست توانچون یک خدای پنهان است. این میساخت همی پراکسیسْ ژرففلسفه

( speculativeی نظرورزانه )ی پراکسیس یک فلسفهدرست باشد، هرآینه فلسفه

(. گرامشی، 172، مجلد دوم، 2۰11عیار )گرامشی، بود و نه یک ماتریالیسم تماممی

گیری یک بلوک تاریخی کروچه را به ناتوانی در نگارش تاریخ اروپا از منظر شکل

 کند.متهم می

از اروپا اندیشید که از سال  شدهپارچه و بازسازییکتوان به تاریخی آیا می

شود؟ اگر بتوان تاریخ اروپا را از منظر یک بلوک تاریخی روایت کرد، آغاز می 1۸1۵

های ناپلئونی را از آن حذف کرد، که مبنای ناممکن است بتوان انقالب فرانسه و جنگ

زور و مبارزه را تشکیل  یی اروپای تاریخی، و لحظهکُل مجموعه« سیاسی -حقوقی»

ی یی که نیروهای رهاشدهرود؛ لحظهی پسین میسراغ لحظهدهد. کروچه بهمی

ی یک یابند، و لحظهمی« کاتارسیس/پاالیش»تعبیری، رسند، بهپیشین به تعادل می
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افکند. ی تاریخی خود را بر آن پی میوارهزنند، که او مدلداد مجزا را رقم میرخ

 (171-72، مجلد دوم، 2۰11)گرامشی، 

به نقد ایدئالیسم  دفترهای زنداننقش بلوک تاریخی در معماریِ مفهومیِ 

 ی کارگرانگیری بالقوهشود. سیاست هژمونی پرولتری، جهتای محدود نمیکروچه

روست که بلوک تاریخی در سوی یک بلوک تاریخی جدید است. هم از اینبه

شود، و سپس در یادداشتی ا در دفتر نهم ظاهر میی تناسب نیروهیادداشتی درباره

 (1۰)ها در طی دورانی از بحران ارگانیکْ در دفتر سیزدهم.در پیوند با ساختار حزب

ی گرامشی بر اهمیت ابتکارهای سیاسی در راستای رهایی اقتصادی و توانایی نهفته

 کند:یک بلوک تاریخی جدید پافشاری می

نیروی اجبار ها، یا بهجز از راه یک رشته سازش« انندهم»جا که دو نیروی از آن

دیگر، یا تبعیت اجباری یکی از چون متحدان یکپیوستن همهم)نظامی(؛ از راه به

هم چفت شوند؛ این پرسش به ی جدید بهتوانند در درون یک سازوارهدیگری، نمی

گیری از آن در بهره آید که آیا یکی از آن دو، از نیروی الزم برخوردار، ومیان می

، 1۳Q ؛§۹Q ،۴۰؛ a1۹77 ،112۰ ،1۶12؛ 1۶۸، 1۹71است؟ )گرامشی، « فعال»

2۳§) 

آورد فوق، تأکیدی بر این بینش گرامشی است که برآمدن یک بلوک گفت

های اقتصادی و سیاسی/ ایدئولوژیک، عنوان وحدت دیالکتیکیِ شکلتاریخی جدید، به

ی یک پروژه و ی بالقوهکه نتیجهنیست، بل« ینیع»آمد یک گرایش رو پیهیچبه

ی ی طبقاتی است. الزمهآمیز مبارزهی ستیزگرانه و تعارضابتکار سیاسی در عرصه

ی جمعی، و مداخله در قلمرو گیری یک ارادهتکوین یک بلوک تاریخی جدید، شکل

توان گفت که از پی فروسینی، اینک می (11)ستیز اجتماعی و سیاسی است.

ای و بلوک تاریخِی گرامشیایْی دو مفهوم بدیل از ی کروچه«دیالکتیک تمایزها»
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و آن دیگری « ستیزیساختن همنهان»نهند: یکی ناظر بر هژمونی را پیش می

 (12)(1۳۵، 2۰۰۳)فروسینی، «. ستیزیوپرداخت نظری و عملیِ گسترش همساخت»

رو مهم است که از آن چنینهم« سیاسی ـ اقتصادی»اشاره به بلوک تاریخیِ 

نوردد و ساختار اقتصادی و ها را درمیی این مفهوم آشکارا مرزهای روساختگستره

ی مناسبات اقتصادی، گیرد، و شامل مجموعههای طبقاتی موجود را دربر میاستراتژی

ی دقیق به بازتعریف گرامشی از سیاسی و ایدئولوژیکی است. ژاک تِکسیه، لزوم توجه

یی از کردارهای سیاسی گونه سلسلهکه چهشود، و اینرا یادآور می« مدنی یجامعه»

گیرد، که از جانب مناسبات اجتماعی تولید و ایدئولوژیکی، روابط، و باورها را فرامی

ی هژمونی سیاسی و فرهنگی، ی مدنی عالوه بر گسترهجامعه (1۳)شوند.مشروط می

هست. گرچه گرامشی ساختار اقتصادی را از های اقتصادی نیز ی فعالیتدربرگیرنده

و « انسان اقتصادی»های بنیادین گرامشی از کند، مفهومجامعه مدنی متمایز می

هایی از فعالیت و رفتار (، بر حضور جنبهdeterminate market« )بازار مقرر»

اقتصادی در قلمرو جامعه مدنی داللت دارند. برآمدن یک بلوک تاریخی جدید 

جدید و یک پیکربندی جدید از جامعه مدنی « انسان اقتصادی»م ظهور یک هنگاهم

ریزی یک رو، مبارزه برای هژمونی در گرو پی(. از این۶1، 1۹۸۹نیز هست )تکسیه، 

بندی جدیدی از اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی چون مفصلبلوک تاریخی جدید هم

ی نیروها در ونی رابطهی اجتماعی است که دگرگکسب هژمونی یک مبارزه»است: 

که دگرگونی مناسبات تولیدی میسِّر یک وضعیت معین را در آماج خود دارد. برای آن

سیاسی برچیده، و یک بلوک تاریخی نوین ساخته شود.  -شود، باید یک بلوک تاریخی

 (۶7، 1۹7۹)تکسیه، 

ی سان شمردن سادههم»کریستین بوسی ـ گُلوکسْمن بر لزوم پرهیز ازخطای 

 «فکرانروشن و کارگران از مرکب اتحادی حتا یا …لوک تاریخی و اتحادهای طبقاتیب

 از فراتر تاریخی بلوک او، منظر از(. 27۵ ،1۹۸۰ گلوکسمن، ـ بوسی) کندمی تأکید
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ونیک، و نیز هژم رهبری از خاصی نوع بر که روآن از است؛ اجتماعی هایائتالف

ی ارگانیک که ریشه در رابطه‘ لت فراگیردو’یک »ها داللت دارد؛ گسترش روساخت

(. برای بوسی ـ گُلوکسْمن، بلوک تاریخی صرفاً 27۶جا، )همان« ها داردرهبران و توده

های مختلف ی میان لحظهیک موضع ماتریالیستی و پاسخی ضداکونومیستی به رابطه

در  یک کلیت اجتماعی نیست؛ کوششی است برای بازاندیشی در استراتژی انقالبی

 ی گذار.دوره

، بلوک 1۹2۵-2۶های در سنجش با بلوک کارگری ـ دهقانِی بوخارین در سال

اندازه  همانتاریخی گرامشی نشان از یک ویژگی جدید و مهم دارد. این بلوک به

ی ارگانیک مابین مردم و اقتصادی است، که فرهنگی و سیاسی؛ و نیازمند یک رابطه

شوندگان، رهبران و رهروان. انقالب فرهنگی، فکران، حاکمان و حکومتروشن

سازیِ فرهنگ و کردار، نه تجملی است و نه ی یک روند جاری از متوازنمنزلهبه

ها و دموکراسی است. که یک ُبعد واقعی از خودحکومتی تودهشده؛ بلرو تضمینهیچبه

 (2۸۶، 1۹۸۰)بوسی ـ گلوکسمن، 

( و ۹۵-۹7، 2۰۰۳یت است. فروسینی )این اشاره به انقالب فرهنگی حائز اهم

ی گرامشی در باب گونه ایدهاند که چه(، تأکید کرده2۳2-2۳۴، 2۰۰۹توماس )

ی انقالب ی مسألهی خاطر لنین دربارههژمونی تحت تأثیر خوانش او از دغدغه

های ضروری ی شکلفرهنگی در دوران نِپ نیز قرار داشته است؛ یعنی امکان ارائه

ام این نیز یک گمانها. بهاسی برای فرآیند دگرگونی اجتماعی به تودهعقالنیت سی

 پردازی بلوک تاریخی است.ی مهم از مفهومجنبه

توان در یادداشتی جُست در دفتر بُردی مفهوم بلوک تاریخی را میسرشت راه

گدر از شناخت به ادراک و به ی چهارم، و بازآفرینی آن در دفتر یازدهم، درباره

ی جا تأکید بر رابطه. در آنساس؛ و وارونه آن، از احساس به ادراک و به شناختاح

فکران و مردم ـ ملت و نیز رهبران و رهروان است؛ و نیاز به ویژه میان روشن
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که ای انتزاعی، بلشیوهدادها بهای از رخفکران نه تنها برای تفسیر مجموعهروشن

از «. درک برتر از جهان»حول دیالکتیکی آن به طبقات فرودست و ت« شور»دریافتن 

ای است، که ی کروچهحال نابسندهمنظر گرامشی، شور یک مفهوم اساسی و در همان

ی سیاست ]معطوف به[ هژمونی، و آمیختگی نیروهای مادی و سخن از مسأله

های جدیدی از آورد؛ امری که باید با شکلهای ایدئولوژیکی را به میان میشکل

توان گزین شود. درست همین جاست که میمندی سیاسی و کنش جایشهو

 سانی مفهوم بلوک تاریخی و شرایط هژمونی را دریافت.هم

فکران و مردم ـ ملت، بین رهبران و رهروان، و حاکمان و ی بین روشناگر رابطه

به وار باشد، که در آن احساس ـ اشتیاق شوندگان برخاسته از پیوندی اندامحکومت

گاه گاه و تنها آنطور زنده(، آنبه ادراک و سپس شناخت تبدیل شود )نه مکانیکی، بل

ی نمایندگی خواهد بود. تنها از این پس است که ی موجود رابطهاست که رابطه

وشنودی میان عناصر منفرد رهبران و رهروان، حاکمان و تواند گفتمی

، «بلوک تاریخی»امان یابد که با خلق دهد، و زندگی مشترکی سشوندگان رخ حکومت

، a1۹77؛ a1۹77 ،۴۵2؛ ۴1۸، 1۹71تنه یک نیروی احتماعی است. )گرامشی، یک

 11Q ،۶7§)(1۴) ؛§۴Q ،۳۳؛ ۰۶-1۵۰۵

افکندن یک بلوک تاریخی چون پیجاست که مفهوم استراتژی انقالبی هماین

ها، ساخت و روساخترفشود. ما دیگر نه صرفًا با وحدت ژتمامی آشکار میجدید به

بندی روایم؛ و گذار به صورتکه با شرایط یک دگرگونی اجتماعی ژرف روبهبل

ی سیاسی سامان، که در آنْ جامعهی گرامشی از کمونیسم چونان اجتماعی بهدوباره

این چیزی بیش از ارجاعی ساده به یک  (1۵)شود.ی مدنی جذب میی جامعهوسیلهبه

آید؛ زیرا مستلزم ساختن ست که به تسخیر قدرت سیاسی برمیائتالف اجتماعی ا

های نوین اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیکی و های هژمونیک جدید، و شکلگاهدست

متضمنِ »صِرف، بلوک تاریخی « بلوکِ بر مَسند قدرت»اقتصادی است. برخالف یک 
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آن تنها به  که طبقات درآنتکوین تاریخیِ درازمدتِ یک نظام هژمونی است، بی

« شود.ای مکانیکی تبدیل شوند که از جانب دولت یا یک بوروکراسی اداره میانبوهه

 (1۰۴، 1۹۹۹)بوسی ـ گلوکسمن، 

های گرامشی وبسطکه مفهوم بلوک تاریخی در آخرین مرحله از شرحرغم آنبه

 اندفترهای زندراستی گره مرکزی در معماریِ مفهومی چنان بهشود، همناپدید می

پردازی گاه استراتژی و تحلیل، نشانگر کوشش او برای نظریهی تالقیمنزلهاست. و به

ی وحدت دیالکتیکی مثابهپارچه آن، بهامکان ]برساختن[ هژمونی در شکل یک

دهد که مبارزه بُردی، نشان میرو، از حیث راههاست. از اینساخت و روساختژرف

دیگر سخن،  یک بلوک تاریخی جدید؛ به ای است برایبرای هژمونی مبارزه

های گذار، که برخاسته از شکل مبارزه جمعی، ابتکار و آزمون بندی برنامهمفصل

های سیاسی جدید ورزیها و اندیشهیابی، کردارهای سازمانطبقات فرودست، شکل

 است.

 آن یبُردراه تیو اهم یخیبلوک تار. ۳

تواند در خدمت گاه نظریِ استراتژیک میهچون یک گرگونه بلوک تاریخی همچه

های امروزین ما در باب استراتژی چپ قرار گیرد؟ درنگی بر این پرسشْ بحث

نشینی طوالنی چپ در پی چیرگی نولیبرالیسمْ ی فراز حاضر است. با عقبمایهجان

رسید برای مدتی دراز نظر می، به«سوسیالیسم واقعاً موجود»راه با فروپاشی هم

رفت ضروری است، چه گمان میپرسش از استراتژی اهمیت خود را وانهاده است. آن

بُردی یا به وگوهای راههای مقاومت بود. گفتای و جنبشاتحاد گِرد مبارزات پایه

ی شد. حتا با ظهور دگربارههای نظری و یا به فردایی بهتر واگذار میو بسطشرح

، و از سرگیری بحث 1۹۹۹جنبش سیاتل در سال ای از پی های اعتراضی تودهجنبش

(، هنوز 2۰۰۶سعید، )بن 2۰۰۶سعید در سال ی استراتژی از سوی دانیل بندرباره
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دادهای اخیر اهمیت این اند. با این همه، رویبُردی خاصی ارائه نشدهراه هایطرح

های از سالی ما عیان ساخته است؛ از جمله، بحران اقتصاد جهانی موضوع را بر همه

(؛ بازگشت 2۰11، و بحران نولیبرالیسم )دومنیل و لوی، 2۰۰۰ی پایانی دهه

تاکنون؛ بحران پابرجایِ  2۰11ای از سال گیر سیاستِ معطوف به اعتراض تودهچشم

واهدی از یک بحران (؛ و ش2۰12پارچگی اروپا )الپاویْتساس و دیگران، فرآیند یک

تواند ی امپریالیستی، که میجورواجورِ زنجیره« های ضعیفِحلقه»هژمونی آشکار در 

 های گرامشی تبیین شود.مدد ترمبه

ی حاکم نیست. ها چیزی جز بحران هژمونی طبقهی این بحرانمایهدرون

 نمایند:ها در یکی از دو حالت زیر رخ میگونه بحراناین

یی )مثل جنگ(، که به ی حاکم در کارزار سیاسی عمدهکه طبقه اول( زمانی

 زور کسب کرده، با شکست مواجه شود.ها را طلبیده و یا بهمناسبات آنْ تایید توده

فکران وِیژه دهقانان و روشنهای عظیمی )بهباره تودهکه یکدوم( هنگامی

یاسی گام نهند و ی انفعال سیاسی به قلمرو فعالیت سبورژوا( از ورطهخرده

یابد، ولی هایی را طرح کنند که گرچه بیانی منسجم و ارگانیک نمیدرخواست

]بحران مشروعیت[ « بحران اقتدار»معنای انقالب است. این روزها از رفته بههمروی

سخن فراوان است. این بحران چیزی جز بحران هژمونی، یا بحران عمومی دولت 

 (§1۳Q ،2۳؛ a1۹77 ،1۶۰۳؛ 21۰، 1۹71نیست. )گرامشی، 

اند؛ هرچند های سیاسی چپ با چالشِ قدرت دولتی مواجهبندیوانگهی، گروه

دهد که بدون حل مسائل کاران نشان میی یونان و تسلیم سیریزا به طلبتجربه

(. 2۰1۶اساسی استراتژیْ راه شکست در برابرمان گشوده است )کووالکیس، 

ی دگرگونی سوسیالیستی در ونزوئال و بولیوی ربههای تجهای بارز و کاستیتناقض

های استراتژیک پیشاروی ماست. چنین گواهِ چالش(، هم2۰1۵)اسپرونک و وبر، 

ی تر؛ عجز نخبگان حاکم از ارائهرشد یک بحران سیاسی ژرفهای روبهنشانه
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الیسم؛ و تر از نولیبرتر و اقتدارگرایانهی ریاضتیجز نسخههای پذیرفتنی، بهحلراه

های بحران مایهراستی و افراطی؛ تنها بنهای مختلف پوپولیسم دستِ برآمدن گونه

کنند. این وضعیت همانند های گوناگون آشکارتر میدرجه ها و بههژمونی را در شکل

 شرایطی است که گرامشی شرح می دهد.

حل بحران با های سازد عبارت از این است که مؤلفهتر میچه وضعیت را وخیمآن

اند دیگر قادر به حل بحران نیستند، اما یابند. آنان که حاکمسرعت الزم گسترش نمی

از قدرتِ بازداشتن دیگران از حل بحران برخوردارند؛ به دیگر سخن، حاکمان تنها 

 (§1۴Q ،۵۸؛ a1۹77 ،171۸اند. )گرامشی، کردن بحرانقادر به طوالنی

اگزیر از بازاندیشی از منظر استراتژی و سیاست های یادشده، ما ندر پرتو نکته

شدن طبقات فرودست به ]معطوف به[ هژمونی، و نه صرفاً مقاومت؛ و از حیث تبدیل

معنای رو جامعه هستیم. اندیشیدن درباب یک بلوک تاریخی جدیْد بهنیروهای پیش

 بُردی است، در مقابلِ هی چنین راپیوستههمتوجه به خصلت فراگیر و به

 های انتخاباتی.های جنبش و ائتالفمحدودساختن آن به پویایی

پیش از همه، اگر بلوک تاریخی بخشی از یک استراتژی معطوف به هژمونی 

ها؛ این بدان معناست که ما ساخت و روساختاست، و ناظر بر وحدت دیالکتیکی ژرف

هیم. در عوض، ما فروکا« ضدریاضتی»ی های سادهتوانیم مبارزه را به درخواستنمی

هایی جز بازار و سود استوار باید یک الگوی تولیدِ بدیل را تدارک ببینیم که بر پایهمی

ای از دیالکتیک ی جنبهمنزلهداریِ بدیل )بهی غیرسرمایهباشد؛ یک مسیر توسعه

معنای رشد کمِّی، اقتصاد و سیاست در درون بلوک تاریخی(. این الگوی توسعه، نه به

ی مناسب از منابع که مفهوم نویی از چگونگی استفادهداری، بلتر سرمایهفزون یا رشد

های جدیدی از های تولید جمعی و اجتماعی است. این امر شامل شکلو ظرفیت

ای بر خودمدیریتی، بازیافتن راه با تأکید تازهریزی اجتماعیِ دموکراتیک همبرنامه

های غیرتجاری توزیع، و بازیابی خصلت د شبکهی تولید، ایجاهای بالاستفادهامکان
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اند. این «های جدیدحصارکشی»همگانی کاالها و خدماتی که اینک در معرض تهدید 

های جهانی کاالها و مستلزم پافشاری بر خوداتکایی و کاهش وابستگی به جریان

 زیستی است.گرایانه از بههای مصرفراه با گسست از برداشتمنابع، هم

ای از یک چون پارهگذار، هم« ی اقتصادیِبرنامه»کردی از این دست به روی

ی کوششی در راستای منزلهاستراتژی برای یک بلوک تاریخی جدید، نباید صرفاً به

های اقتصادی بدیل نگریسته شود. این یک فرآیند آزمون جمعی است بر ابداع شکل

و مقاومت جمعی در  ها، مبارزهشهای اقتصادی بدیل در درون جنببنیاد تکوین شکل

های جدیدی های اجتماعی، دفاع از خدمات همگانی و شکلکردن فرآوردهبرابر کاالیی

های نوینی از خودمدیریتی و کنترل کارگری )از بسته، و برای شکلاز اقتصاد هم

 ها(. این2۰1۳ها در آرژانتین تا تلویزیون عمومی در یونان در سال اشغال کارخانه

ما اند که بههای آزمون جمعیچنین میدانکه همنیستند، بل« مقاومت»صرفاً تبلور 

دارانه ای متفاوت و غیرسرمایهشیوهتوانند بهگونه امور میکنند تا دریابیم چهکمک می

ی ها تنها از حیث تجربهها، چپ نباید به آنرغم اهمیت این تجربهسامان یابند. به

، یا به سیاست اقتصادی صرفاً در چارچوب اقتصاد کالنِ نظر کند« هاجنبش»

انگاشتن برنامه، زیر نام اتحاد سیاسی گِرد غیرریاضتی. برخالف گرایش به نادیده

که استراتژی برای یک بلوک تاریخی مخالفت با ریاضت و نولیبرالیسم، اصرار بر این

ها و نه سرجمع شکایت بندی یک روایت بدیل در برابر جامعه، وجدید نیازمند مفصل

نباید خود را به بازتوزیع  ایهاست، واجد اهمیت بسیار است. چنین برنامهدرخواست

چنین باید ها محدود سازد. برنامه همکردنهای عمومی و ملیدرآمدها، افزایش هزینه

های های جدید تولید، مناسبات مبتنی بر خودمدیریتی، شکلشامل آزمون شکل

ریزی اقتصادی باشد. این های بدیلِ هماهنگی و برنامهکارگری، و شکلجدید کنترل 

های چپ اروپایی قرار دارد، که برخی حزب« چرخش پراگماتیستی»درست در مقابل 

، از «نجات جامعه از ریاضت»بر تمایزگذاری میان یک سیاست ضدریاضتیِ معطوف به 
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ی ن زمان اندیشیدن به برنامهدگرگونی ]ساختار[ اجتماعی استوار است. برعکس، اکنو

تنها هنگام با خروج از ریاضتْ در پی آغاز فرآیندی از تحول است، نهگذار است که هم

داری. چنین از مناسبات تولید سرمایهکه همامان از نولیبرالیسم، بلدر گسست بی

 رود.شمار میهای یک استراتژی انقالبی بهترین سویهامروزه این یکی از مهم

معنای کوشش چپ جدید، به« بلوک تاریخی»عالوه، اندیشیدن از منظر یک هب

ی نیروهای گام است. تجربهبرای جاانداختن امکان تبدیل نیروهای کار به نیروی پیش

های شغلی گوناگون و تضعیف گاهها در جایرغم پراکندگی آنکار کنونی، به

آمد آورد. پیبالقوه آنان را فراهم می ی هژمونیکاری، زمینهثباتاتحادشان از راه بی

تر نیروی کار جمعیِ معاصر شدن بیشتکهداری، تنها تکهتغییرهای ساختاری سرمایه

تر، و دسترسی آن به منابع دانش و ارتباطات دیدهچنین آموزشنیست؛ این نیرو هم

نگهی، در تر شده است؛ و قادر است فریاد اعتراض خود را رساتر بیان کند. واافزون

های اجتماعی که دسته از الیهداری، آنی سرمایهرفتههای پیشی جامعههمه

هایی از خواندش ـ در حقیقت، بخشی متوسط میشناسی سنتیْ طبقهجامعه

نامد ـ زیر انواع بگیر میبورژوازی جدیدِ حقوقچه پوالنزاس خردهکارگران فکری، یا آن

، بار «تحرک اجتماعیِ رو به باال»ها در برابر زایش مانعفشارها، نظیر انجماد مزدها، اف

ها شاهد رو، آنبرد. از اینسر میثباتی شغلی بههای شخصی، و بیسنگین بدهی

ی های طبقهدار هستند، و خود را به آرمانی سرمایهگسترش شکاف خود با طبقه

های ( جوانانْ مولد طغیانکاریثباتای )و بیکاری تودهیابند. بیتر میکارگر نزدیک

ی آن سان، همهاجتماعی است، که احتمااًل در آینده اتفاق خواهند افتاد. بدین

یابند، ی زندگی نمینیروهای اجتماعی که جز فروش نیروی کار خود راهی برای ادامه

های گذر، بستر مادی ائتالفآیند؛ و از این رهای گردهم میهای جمعی تودهدر فعالیت

های ها در جنبشی این الیهزمان همهشود، که حضور همتماعی گشوده میاج

ای گواهی است بر آن: از جنبش خشمگینانِ اسپانیا و سینتاگما در اعتراضی توده
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خیزش »تر، تا جنبش علیه قانون کار و یونان، تا جنبش اشغال در آمریکا؛ یا سپس

ای های تازهو کارزارهای کوربین. شکلدر فرانسه؛ یا ائتالفِ پشت سر سندرز، « شبانه

شوند، که قادر به ایجاد و عالئق جمعی مشترک پدیدار می« ی همگانیگستره»از 

های اعتراضی هستند، و از توانایی های تاکتیکی در درون جنبشکاریهم

 برخوردارند.« نولیبرالیسم واقعاً موجود»انداز نو در فراسوی وپرداخت یک چشمساخت

دفاع از سنت سوسیالیستی و کمونیستی بایسته است، اما بازنگری در گرچه 

آگاهی سوسیالیستی به « تزریق»سیاست انقالبی و سوسیالیستی منحصر به موضوع 

ها و های جمعی، درخواستدرون جنبش نیست؛ این امر مستلزم پرداختن به آرمان

مروز نیروهای کار های ایدئولوژیک است، که از بستر مادی مبارزات ابازنمایی

بندی یک خیزند. ایجاد شرایط یک بلوک تاریخی جدید تنها معطوف به صورتبرمی

های اجتماعی و تاریخی است، که تمرکز بر روندها و پویاییپروژه سیاسی نیست، بل

ی جدیدی میان توانند رابطههای سیاسی نو، که میمنظور خلق شکلبه

 نند.بنا ک« هاروساخت»و « ساختژرف»

گاه این یا آن کشور را در داری، پرسش از جایی سرمایهشدن فزایندهجهانی

ی ی منطقههای اخیر درون چپ اروپا دربارهآورد. بحثمیان میالمللی بهمقیاس بین

بُردی نگریست. گسستنِ کشورهای پیرامونیِ ی اروپا را باید از منظر راهیورو و اتحادیه

ی ی اروپا صرفًا ناظر بر مسألهی یورو و اتحادیه، از منطقهجنوب اروپا، مثل یونان

ی ضروری در خود یک سازهینوبهحاکمیت پولی این کشورها نیست )گرچه این به

ی بازیابی کنترل دموکراتیک بر سیاست اقتصادی است(. چالش نیروهای کار ارائه

سپردگی بورژوازی روکه سرویژه از آنگیری بدیل در برابر جامعه است؛ بهجهت

پارچگی داری و فرآیند یکنوسازی سرمایه« راه اروپاییِ»کشورهایی نظیر یونان به 

استوار بوده، که کنترل امور مالی مُعرِف آن است؛ امری « بلوک تاریخیشبه»اروپا، بر 

 (2۰1۳زند. )دوراند و کوشِین، که به بحران ارگانیک آن دامن می
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ها و ها، آزمونمبتنی بر تجربه (1۶)ی انتقالیک برنامهرو، تدارک جمعیِ یاز این

ی کنندههدف برکشیدن نیروهای کار به نیروی رهبریدانش برخاسته از تجربه، به

 ناپذیر از استراتژی برای یک بلوک تاریخی جدید است.جامعه، بخشی جدایی

بحثْ  استراتژی معطوف به بلوک تاریخی نیازمند چالشِ قدرت سیاسی است. این

های آن بپردازد. ی جنبهتواند به همهیافت مقدماتی جُستار حاضر نمیباز است، و ره

کنم، که هرگونه کوششی در راستای تأکید  جا تنها بر این جنبهخواهم در اینمی

بُرد یک بلوک ای از راهی پارهمثابهبرپاداشتن یک دولت دستِ چپی رادیکال، فقط به

ی انتقالی شرط تدارک یک برنامهواند ثمربخش باشد؛ و تنها بهتتاریخی جدید می

طبقات فرودست شود؛ و « رهبری»ساز تواند سببچون یک روایت بدیل، که میهم

، و «از پایین»و « از باال»شرط یک فرآیند درازمدت و متناقض از دگرگونی و مبارزه به

، و ‘های آرمانینمونه’)بدون  تالش برای اندیشیدن در چارچوب یک استراتژی انقالبی

زمان از قدرت ی هموقفه به گسست(. این امر نیازمند استفادهحال با نیاز بیدر همان

قدرت »هایی از کردن ساختار نهادی و قانونی موجود(، و شکلدولتی )رادیکالیزه

ی رویارویی دائمی با نیروهای در پایین است، بدون ناچیزشمردن مسأله« مردمی

دولت »ایه. این همواره یک پرسشِ باز بوده است در جنبش کمونیستی، از سرم

شده در چهارمین کنگره انترناسیونال کمونیستی/کمینترن )ریدل، وصف« کارگری

از نیروهای ضدفاشیست « مجلس مؤسسان»نهاد گرامشی برای یک (، تا پیش1۹22

ی پوالنزاس با امکان (، تا مواجهه2۰12؛ کوچینو 2۰11گارتن ؛ روزن1۹۳۳)لیزا، 

های (، و تا تناقض1۹۸۰)پوالنزاس، « مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم»ی یک بالقوه

(. این همان 2۰11مثل در بولیوی )وبر، رانی چپ، بههای معاصر در حکمآزمون

؛ «جنگ موضعی»ی ی گرامشی گِرد مسألهبُردیِ باز است، در پِس اندیشهپرسش راه

ای است به این که اشارهگام، بلبهطلبانه و گامکرد اصالحروی که نه در راستای

نسبت کوتاهِ پیش از تسخیر قدرت، نباید چونان فاز به« قدرت دوگانه»واقعیت که به 
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ی خودسامان ی اساسی و پایداِر سراسر فرآیند گذار، گسترهچون مؤلفهکه همبل

گاه تدارک و ه شود، که دقیقاً خاستها و ابتکارهای از پایین نگریستمبارزات، جنبش

ی قدرت مردمی از پایین و برآمدن یک بلوک تاریخی جدید است. دقیقًا همین آمیزه

های بدیِل هماهنگی اقتصادی های جدید خودمدیریتی، کنترل کارگری، و شکلشکل

ی بیانرا پدید آورد؛ به« قدرت دوگانه»ای ازتواند شرایط تکوین شکل تازهاست که می

داری. لنین و های سیاسی و اجتماعی نوینِ غیرسرمایهدیگر، برآمدن راستین شکل

های سیاسی و اجتماعی گسترده، گرامشی هر دو بر این باور بودند که بدون آزمون

های های اجتماعی جدید و شیوهپیش و پس از انقالب، که گواه روشن رویشِ شکل

در بطن مبارزات باشند، هیچ روندی از  دهی تولید و زندگی اجتماعینوین سازمان

وانگهی، بدون یک جنبش کارگری نیرومند،  (17)شود.دگرگونی اجتماعی میسِّر نمی

های قدرت ی شکلهای اجتماعی رادیکال، و بدون گسترش کامل همهبدون جنبش

دهی، هیچ دولت دستِ چپی تاب تحمل فشارهایی که بر آن آوار مردمی و خودسامان

 شد را ندارد.خواهند 

حال مستلزم یک پراتیک سیاسی استراتژی معطوف به بلوک تاریخی در عین

یابی در فراسوی های اجتماعی و سیاسی جدیدِ سازمان(، شکل1۹7۴جدید )بالیبار، 

گرایی سنتی، و فراسوی مرزهای سیاست سنتیِ شکل سنتی حزب و اتحادیه

(، مارکس با اجرای 1۳۶، 1۹۹۴ین بالیبار )ی اتپارلمانتاریستیِ بورژوایی است. به گفته

ی سیاسی را پیوندیِ فرآیند کار و گستره( نظری، همshort-circuitیک اتصال )

های نوینی از گزین جدایی بورژواییِ اقتصاد از سیاست کرد، و ضرورت شکلجای

توان گفت، مفهوم بلوک تاریخی ضرورت مشابهی میان آورد. میفعالیت سیاسی را به

سره متناظر است با زند. این یکبُرد معطوف به هژمونی رقم میرا از منطر یک راه

ی آن که گرامشی اِفاده معنای گستردهیی از نهادهای مدنی، در های تازهلزوم شکل

های ی خود در بحثسیاق مشابهی، لویی آلتوسر، در جریان مداخلهکند. بهمی
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های کند که چنین شکلرانسه، تأکید میی حزب کمونیست فودومین کنگرهبیست

های خود را تعیین، و از تا درخواست»ای ضروری هستند، یابی تودهخودسامانِ تشکل

ها دفاع کنند؛ نخست برای کسب آمادگی در راستای برپایی یک دولت انقالبی، آن

ر، )لویی آلتوس« آن.‘ زوال’هنگام سپس محافظت از آن، و گشودن راه شکوفایی و هم

1۹77 ،11) 

ی درگیر در کشاکش ی نیست؛ و نیازمند یک جامعه«راه هموار»رو هیچاین به

چنین مستلزم نظام هاست. همها و روایتها، اولویتمبارزه برای تغییر راستین ارزش

اخالقی جدیدی است از مشارکت و مسئولیت جمعی، از مبارزه و سرسپردگی به 

کرد. معنایی که گرامشی از آن مراد میو فرهیخته ـ بهیافته تغییر، و عقل سلیم تحول

ونقل ای، آموزش همگانی، بهداشت همگانی، حمل«نگریجهان»از منظر چنین 

ها، و کیفیت ی اولویتدارانهزیست، تعیین جمعی و غیرسرمایهعمومی، حفظ محیط

اند. ارزان تر از کاالهای مصرفی وارداتی و اعتبارزندگی اجتماعی روزمره، بسی مهم

 حالْ اشاره به بازتعریف و دوباره از آنِ استراتژی معطوف به بلوک تاریخی در همان

( مفهوم مردم دارد؛ و ارجاعی است به فرآیند re-appropriationخودکردنِ )

توانند دوباره می مردمی سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی، که از طریق آن تافتهدرهم

ی سیاسی بورژوایی ی انتزاعیِ پیکرهی سوژهمثابهر شوند، نه بهی مبارزه ظاهدر عرصه

داری چون یک ائتالف ضدسرمایهکه هم، بل«های تصوریجماعت»ی منزلهو نه به

معنای شکل جدیدی از اتحاد مردم است علیه بالقوه از طبقات فرودست. این به

کوشد از فراطی، که میی راست اگستر نژادپرستی و افزایش جاذبهآمدهای شکافپی

داری ی سرمایهرفتههای پیشهای بحران هژمونی در بسیاری از دولتمایهبن

ای برداری کند، که خود را در قالب نارضایتی انتخاباتی و حتا اعتراض تودهبهره

های بزرگی از کند در پاسخ به ناامنی بخشسازد. راست افراطی تالش میگر میجلوه

راه با لفاظی را هم« ملت»هراسانه و نژادپرستانه از روایتی بیگانهطبقات فرودست، 
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نحوی که در واقع شکاف در میان دست دهد؛ بهبه« صاحبان قدرت»پوپولیستی علیه 

با این همه،  (1۸)سازد.پذیر میازپیش آنان را آسیبفرودستان را دامن زده و بیش

، صرفًا حاکی از تهدیدی «پوپولیسم»ی حاکم علیه پردازان طبقهسرایی نظریهسخن

های سیستمی/ ی حزبهای جدید راست افراطی متوجهنیست که با برآمد تشکل

چنین که همدموکرات( شده است؛ بلکار، لیبرال، و سوسیالبنیاد )محافظهنظام

راستی گیری سیاستی است که بهگر هراس نیروهای سیستمی از امکان شکلنمایان

چون ائتالفی از طبقات های قومی، ترجمان مردم هماسوی شکافتواند، فرمی

 (1۹)فرودست باشد.

چنین تواند )و باید( همسیاست معطوف به تکوین یک بلوک تاریخی جدید می

های ی مردم در جنبشمعنای استفاده از دانش انباشتهفرآیندی از دانش باشد؛ هم به

مارستان یا مدرسه را اداره کنند ـ توانند یک بیاجتماعی، )چه کسانی بهتر می

جاها در حال کار و طور واقعی در آنساالران برگماشته، یا مردمی که بهفن

ی در معنای کمک به اندوختن دانش از جانب مردم، به آموزش نحوه اند؟(؛ هممبارزه

ک یی از عقالنیت جمعی و یهای تازهصورتی متفاوت، و بازآفرینی شکلانجام کارها به

های واقعی بیاموزند های سیاسی نتوانند از تجربههژمونی فرهنگی جدید. اگر سازمان

های مبارزه به و اگر خود نتوانند فرآیندهای جمعیِ یادگیری و فرارویاندن تجربه

های اجتماعی آفرینی در روند دگرگونیگاه قادر به نقشبُرد سیاسی باشند، آنراه

ساخت و ی وحدت دیالکتیکی میان ژرفمنزلهاریخی بهنیستند. و اگر مفهوم بلوک ت

توانند بند از ای است که میهای تودهگر ابتکارهای سیاسی و جنبشها، بیانروساخت

گاه گسترش آن ابتکارها و اتحاد مبارزاتی طبقات پویایِی روند تحول بگسلند؛ آن

 یابد.ساز میگاهی سرنوشتفرودست جای

ی سیاسیِ جمعی ی سوژهزمند اندیشیدنی تازه دربارهسرانجام، این همه نیا

گیری یک بلوک تاریخی جدید است. کننده برای شکلی قلمرویی تعیینمثابهبه
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ای است. در مقابلِ متافیزیک حزب دادهای اخیر همگی گواهِ اهمیت سیاست جبههرخ

« ی واحد هجبه»تری از ی ضامن حقیقت و راه درست، ما به مفهوم گستردهمنزلهبه

ای از خودِ که چونان فرآیندی دیالکتیکی، عرصهنیاز داریم، که نه تنها وحدتْ بل

های حساس ها و مسألهها، پروژهگاِه ایدهمبارزه، روندی جمعی و دموکراتیک، و آزمون

 باشد.

های سیاسی در دنیای مدرن نقش پُراهمیت و شایان تأکید است که حزب

چه در اساس انجام کنند؛ زیرا آنها ایفا میبینیسترش جهانگیری در اشاعه و گچشم

سان هاست، و بهبینیدهند، تدوین اخالقیات و سیاستِ متناظر با این جهانمی

 وبُنبیخ از هابینیجهان این تربیش هرچه …کنندها عمل میتاریخی آن« گاهآزمایش»

 عمل و نظریه یرابطه باشند، هایستاد تفکر قدیمی هایشیوه مقابل در و نوآورانه،

ها پرورندگان توان گفت، حزبمی که روستاین از هم. شودمی ترفشرده مراتببه

های آزمون وحدت نظریه و عمل، ، و بوتهپارچههای نوینِ فراگیر و یکعقالنیت

؛ ۳۳۵، 1۹71شده، اند. )گرامشی، برگردان اصالحچون یک فرآیند تاریخیِ واقعیهم

a1۹77 ،1۳۸7 11؛Q ،12§) 

یابی سیاسی، که بر بنیاد تمایز میان ی سنتی از سازمانبرخالف درک ابزارانگارانه

سانی ی همها استوار است، یک استراتژی انقالبی باید بر شالودهها و وسیلههدف

ها پی نهاده شود. این بدان معناست که شکل دموکراتیک این جبهه ها و وسیلههدف

 یافته باشد.ی رهاییگاه مناسبات اجتماعی یک جامعهجلوه چنینباید هم

 یریگجهینت

نولیبرالیسم واقعًا »گر امکان تحول سیاسی، و گسستن از دادهای اخیر نشانرخ

حال که بدون آمادگی استراتژیک خطر شکست وجود دارد. است؛ در همان« موجود

ات متفاوتی از اثربخشیِ میزانی که شاهد تکوین یک بلوک تاریخی باشیم، درجبه
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های مختلفِ سیاست چپ رادیکال را نظاره خواهیم کرد. از چنین منظری، آزمون

ها، آن هایی تناقضرغم همههای ونزوئال و بولیوی، بهپایداری و رادیکالیسم تجربه

که، گیری ناهموار و آزمایشیِ یک بلوک تاریخی بالقوه بود؛ حال آنگر شکلبیان

گر غیاب یک بلوک ی یونان، نشانرغم تغییرهای عظیم در جامعهزا، بهشکست سیری

 یافته است.تاریخی شکل

سازی تبدیل های سرنوشتهای قدرت سیاسی و هژمونی به چالشچالش

شوند، هرآینه اگر به سیاست رهایی و دگرگونی، و نه صرفاً مقاومت، نظر کنیم. ما می

انداز سوسیالیستی برای قرن رد انقالبی و چشمبُی راهتوانیم از بحث دربارهنمی

ی استراتژی است. چنین ی این امر اندیشیدن به مسألهویکم بپرهیزیم. الزمهبیست

اکنون موجود، مبارزات، های همتواند ائتالفها میدیالکتیکی از استراتژی و تاکتیک

صورت یک را به« شهرهای مشخصآرمان»ها برای نهادها و پیشها، برنامهمقاومت

بلوک تاریخی بسیار بدیع و نو درآورد؛ یعنی شرایط الزم برای یک فرآیندِ باِز 

ی بیستم ضروری های سوسیالیستی سدهدگرگونی اجتماعی. گرچه بازبینیِ تجربه

شعارهای »توان به تکرار ی سوسیالیسم را نمیاست، اما امروزه سخن گفتن درباره

زدن معنای دامنو یا دموکراسی کارگری فروکاست. این به درباب قدرت، کنترل« رایج

های جدید دموکراسی و قدرت مردمی از پایین و برخاسته به پویایی مبارزات، و شکل

ی همگانی و از دلِ پیکارهاست؛ و کوششی است برای دوباره از آنِ خودکردنِ گستره

گرامشی امکان بازاندیشیِ  ابداع قلمروهای عمومِی تازه. مفهوهایی نظیر بلوک تاریخیِ 

 کنند.سیاست رادیکال را از منظری استراتژیک فراهم می

 & Science) علم و جامعهی نشریه 2۰1۸ی ژانویه * این مقاله در شماره

Society.منتشر شده است ) 

ماتریالیسم تاریخی ی ی نشریه** پاناگْیوتیس سوتِیریس عضو هیات تحریریه

(Historical Materialismاست. سوتیرس مدرس فلسفه ) ی سیاسی و اجتماعی
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ی او شامل فلسفه های اصلی پژوهشهای مختلف یونان بوده است. گسترهگاهدر دانش

یک فلسفه برای »ی امپریالیسم، و استراتژی چپ است. کتاب مارکسیستی، نظریه

 ست.او از سوی انتشارات بریل در دست انتشار ا« کمونیسم: بازبینی آلتوسر

داری یونان( بوده و در ی چپ ضدسرمایهچنین عضو آنتارسیا )جبههسوتیرس هم

وپنج نفر از ابتکار بیستپیوست، که به« اتحاد مردمی»به حزب  2۰1۵تابستان سال 

اعضای جناح چپ سیریزا، در اعتراض به تمکین اکثریت رهبری این حزب به سیاست 

نگار و عنوان روزنامهاکنون بهشد. او هم ی اروپا، تشکیلریاضت اقتصادی اتحادیه

 سردبیر در آتن مشغول به کار است. آدرس تماس با او:

Vatatzi 1۸– 2۰ Athens, 11۴72 Greece 
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 هاپانوشت

 های داخل قالب از مترجم است.ی عبارت* همه

ی تواند ناشی از مطالعهای اجتماعی، میهبا ائتالف« بلوک تاریخی». یکی گرفتن مفهوم 1

 ، که شرحیی جنوبی مسألهدربارههای پیشازندان گرامشی باشد؛ نظیر جستار او سطحی نوشته

ی دهقانان در ساختن بلوک ارضی جنوب با اتحادی از پرولتاریا و تودهگزیناست بر چگونگی جای

یابد. ازپیش اهمیت مینان در جنوب بیشی دهقاضرورت اتحاد میان پرولتاریا و توده»جنوب: 

ی فقیر دهقانان گیر تودهو چشم دهی فزایندهکه پرولتاریا از طریق حزب خود موفق به سازمانتاجایی

ی چیند. موفقیت در انجام این وظیفهصورت مستقل و خودسامان شود، بلوک ارضی جنوب را برمیبه

ای دارد که زره منعطف، اما ی بلوک فکریاریا در تجزیهوکم، بستگی به توانایی پرولتضروری، بیش

 (۴۶2، 1۹7۸)گرامشی، « سازد.شدت مقاوم، بلوک ارضی را میبه

( مشخص شده Qی )ی هر دفتر با نشانهاست. شماره دفترهای زندانآوردها از ی گفت. همه2

 (.§ی )ها با نشانهی یادداشتاست و شماره

 .۳۴۰-۵، 2۰11، نگاه کنید به راپون، 1۹1۹-1۹2۰های رامشی در سال. برای تأثیر سورل بر گ۳
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ای از دریافت دیالکتیکی، که فراسوی ی پارهمثابهی اهمیت مفهوم بلوک تاریخی به. درباره۴

 .2۰۰۴تیپینو، گیرد، نگاه کنید به پِرِسانگاری قرار میانگاری و هر شکل از دوگانههرگونه یگانه

 .1۹۸۸، نگاه کنید به، فینوکیارو، «تمایزها»چه از . درباب درک کرو۵

« هاساخت و روساختژرف». در روایت دیگری از این فراز، در دفتر سیزدهم، به وحدت میان ۶

 به کنید نگاه چنینهم(. §1۳Q ،1۰؛ a1۹77 ،1۵۶۹؛ 1۳7، 1۹71اشاره شده است )گرامشی، 

 عنوانبه که) تمایزها دیالکتیک ایِکروچه اصل به هتوج با: است این مسأله»: دهم دفتر از زیر یقطعه

که این شناختیِ واقعی مورد انتقاد قرار گرفته؛ تا جاییضرورت روش یک برای لغوی صرفاً حلیراه

مندی آن درست است که نه فقط متضادها، سهل است، متمایزها نیز وجود دارند(، صرِف نظر از داللت

های تاریخی وجود دارد؟ آیا ی سیاسی ـ اقتصادی و دیگر کنشان لحظهای میبر وحدت روح، چه رابطه

مفروض ‘ بلوک تاریخی’هایی از این دست است یا، نظر به مفهوم این پاسخی نظرورزانه به مسأله

 (§1۰Q ،x۴1؛ a1۹77 ،1۳1۶؛ ۳۹۹-۴۰۰، 1۹۹۵)گرامشی، « سورل، صرفاً پاسخی تاریخی است؟

و وحدت اقتصاد و فرهنگ و، از پی آن، وحدت فرهنگ و ‘ یبلوک تاریخ’ی بدون نظریه. »7

او ‘ باوریتاریخ’تواند بود؛ و ای مارکسیستی نمیها، نظریهی روساختی گرامشی دربارهسیاست، نظریه

 (۴۹، 1۹7۹)تکسیه، .« گرایی کروچهفراتر از تاریخ

ها در یک ت و روساختساخی درونی ژرفگر رابطهبلوک تاریخی بیش از هر چیز نمایان. »۸

ها، واقعی روساخت -ی هژمونی، یعنی به ارزشِ تاریخیموقعیت انضمامی است، که آن را به نظریه

شود که در آن پیوستگی سنگ موقعیتی میتدریج همتر و بهزند. مفهوم بلوک تاریخی سپسپیوند می

 (1۳2، 2۰۰۳ینی، )فروس« شود.کامل ایدئولوژی و اقتصاد، و نظریه و عمل پدیدار می

 .2۰۰۹. نگاه گنید به آرای وُزا، ۹

توان حرکت گرامشی را از جا می(، بر این باور است که در این۳1، 2۰1۶. جوزپه کوسپیتو )1۰

 ها مشاهده کرد.ساخت و روساختی میان ژرفاجرایی از رابطه -یک مفهوم نظری به مفهومی عملی

ی مفهوم هژمونی و در گستره ی جمعیختن یک ارادهسااما اینک بلوک تاریخی چیزی جز . »11

ی وحدت )که برای او نه که کروچه تنها لحظه. در حالیبر بنیاد مناسبات تولید معین نخواهد بود

ی گونه وحدت بر زمینهیابد که چهی پراکسیس درمینگرد؛ فلسفهکه تاریخ است( را میتاریخی، بل

 (1۳۴، 2۰۰۳)فروسینی، « ، و نه از یگانگی.شودها ساخته میها و گسستتناقض

 .۸۴-۶، 2۰1۰چنین نگاه کنید به فروسینی، . هم12
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ای از ی چیست؟ مجموعهدهندهی مدنی برای گرامشی نشانعبارت دیگر، جامعهبه. »1۳

اندازه گوناگون، و کِل محتوای انسانی یک مناسبات عملی، اجتماعی و ایدئولوژیکی )بافت اجتماعیِ بی

رفتاری انسان های ی مناسبات تولید معین استوار است. این شامل الگوی معین(، که بر پایهجامعه

 جایگاه، و سوژه، ابژهی مدنْی رو، جامعهشود. از اینمی اقتصادی ـ سیاسیو نیز انسان  اقتصادی

استفاده از های مختلف، و با های متناظر با سطوح و لحظههای روبنایی است، که به روشفعالیت

)تکسیه، « گیرند.از سوی دیگر، صورت می« های قهرگاهدست»سو، و از یک« های هژمونیگاهدست»

1۹7۹ ،71) 

وبسط چون مرجع هژمونی، که از ظرفیت شرح. در باب اهمیت مفهوم بلوک تاریخی هم1۴

 .۸۴-۹2، 2۰1۵های اجتماعی برخوردار است، نگاه کنید به فیلیپینی، ی نظام«وارانهاندام»

ی منزلهی کلِ پروبلماتیک مارکسیستیِ زوال دولت بهبندی دوبارهبلوک تاریخی به صورت. »1۵

ی مدنی ی جامعهوسیلهی سیاسی بهجا که جامعهانجامد؛ آنسامان میای بهسوی جامعهگذرگاهی به

 (1۰۴، 1۹۹۹)بوسی ـ گلوکسمن، « شود.جذب می

 .1۹۸1قالی، نگاه کنید به تروتسکی، ی انتی برنامه. درباره1۶

 .22۸-2۴1، 2۰۰۹مورد، نگاه کنید به توماس،  . در این17

ی میان بحران هژمونی و برآمد راست افراطی در یونان، نگاه کنید به سوتیرس، . درباب رابطه1۸

2۰1۵. 

 .2۰1۶. درباب بازاندیشی مفهوم مردم، نگاه کنید به سوتیرس، 1۹
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 چکیده

دراین مقاله نابرابری روزافزون را وارسی و یک بررسی مختصر تاریخی از 

ی اصلی که باید به یاد ی گذشته ارایه خواهیم کرد. نکتههای آن در چهار دههریشه

« طبیعی»و یا « خداخواسته»این نابرابری روزافزون مقوله ای داشته باشیم این که 

ی گذشته اتخاذ و اجرا شده هایی است که در چهار دههی سیاستنیست بلکه نتیجه

های کارگری، افزودن برقدرت و است. برای نمونه کاستن از نقش و قدرت اتحادیه

عمدتاً به نفع ثروتمندان  های مالیاتی کهها، سرکوب مزد، و تأکید بر رفرمنفوذ بانک

مداران انتخابی صورت ها هم تصمیماتی بودکه از سوی سیاستی اینبود. و همه

توان برای تغییر ی سیاسی وجود داشته باشد میگرفت. به این ترتیب، اگر اراده

های مالیاتی به نفع آیند دست به اقدام زد. نه فقط رفرمی این تغییرات ناخوشهمه

ی گسترده های مستقیم تصاعدی به جای استفادهباید تغییر کند و مالیات ثروتمندان،

ی تر باید همهاز مالیات قهقرایی غیرمستقیم مورد استفاده قرار بگیرد بلکه از آن مهم

اند تغییر کند و ی کارگری که در این چهار دهه به تصویب رسیدهقوانین ضد اتحادیه

 د.دیگر نهادهای بازار کار احیا شون

 . مقدمه1

کار بگیریم واقعیت این است که شاهد نابرابری روزافزون در هر معیاری که به

ها ـ یک درصد داری جهانی هستیم، شکافی که بین ثروتمندتریناقتصاد سرمایه

ها ترین بخش جمعیت، و بقیه پیش آمده است. نه فقط سهم این یک درصدیغنی

تر شده است. حتی بسیار بیش 2008زرگ مالی بسیار زیاد است بلکه از زمان بحران ب

ی زمین بود، یعنی این ی ثروت نصف جمعیت کرهاندازهتن هم 388، ثروت 2010در 

این تعداد به  2015میلیاردنفر داشتند ولی در  3.6تعداد اندک ثروتی معادل ثروت 

 8 تر شد و بهولی این رقم حتی کم 2017(. در سال 2016نفر رسید )اکسفم،  62
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)اکسفم، « ی ثروت نصف جمعیت جهان استمرد به اندازه 8ثروت »رسید یعنی 

درصد ـ یعنی بیش  45به این سو  2010ها هم از (. ثروت یک درصدی2، ص 2017

تر شد و این در حالی است که ثروت نصف جمعیت جهان میلیارد دالر بیش 500از 

(. در 2، ص  2016ت )اکسفم، میلیار دالر کاهش یافته اس 1000درطول همین دوره 

تر هم شده است ولی نه ها البته که اقتصاد جهان رشد کرده و بزرگطول این سال

بود و یک « فراخیزش»فقط هیچ فروبارشی اتفاق نیافتد اگر هم بارشی بوده باشد 

ها از ها در آنهای مالیاتی هم گسترش یافتند تا این ثروتنظام پیچیده و مؤثر بهشت

تری ی بعضی از این نکات توضیحات بیشا پنهان بماند. دراین مقاله، دربارههدیده

کنیم از این نابرابری روزافزون سخن بگوییم و نشان ارایه خواهیم کرد. ابتدا سعی می

ی نیروهایی خارج از کنترل بشر بلکه خواهیم داد که این نابرابری روزافزون نه نتیجه

که تدوین شده به اجرا درآمدند. ثانیاً به اختصار بحث  هایی استآمد سیاستدقیقاً پی

توان کرد. حرف خواهیم کرد که برای تغییر این وضعیت چه باید کرد و یا چه می

اصلی این مقاله این است که پس از بحران محیط زیست، این نابرابری روزافزون 

 روست.ترین چالشی است که جهان با آن روبهمهم

 تخاب صورت گرفته است؟گونه این انچه -2

بری کند این است که این نابراای که این مقاله برآن تأکید میاولین نکته

کار به ها و ابزارهایتصادف اتفاق نیفتاده است. سیاستروزافزون در درآمد بازار به

این  فتاد واتفاق گرفته شده این نتایج را به بار آورد. تغییر قدرتی درعملکرد اقتصاد ا

بحث  جا شده است که مسئول اصلی این نابرابری روزافزون است. برایجابهقدرت 

گ های پس از جنچه در اقتصاد در سالتر اجازه بدهید به اختصار به بررسی آنبیش

 طور مشخص از دو دوره سخن بگوییم.جهانی دوم گذشت بپردازیم و به
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 1970ی تا اواسط دهه 1945ی طالیی: حدوداً از دوره 2.1

کنند ی تأثیر نهادها برتوزیع درآمد پژوهش می( که درباره2007لوی و تمین )

های اول پس از جنگ جهانی دوم گفتمان اقتصادی در اند که در سالمتذکر شده

های کارگری قرار داشت، و یک چارچوب امریکا گفتمانی بود که در مرکز آن اتحادیه

های ساس قرارداد دیترویت، مالیاتبر مبنای مذاکره و بده ـ بستان، آن هم برا

به « رونق و رفاه»ها برای این که ی ایننسبت باال و همهتصاعدی، حداقل مزد به

اشتراک گذاشته و منافع رشد اقتصادی به شراکت تقسیم شود. این که مزدها باید با 

ی یجهوری تعدیل شوند اصلی پذیرفته شده و منصفانه بود. احتماالً در نتتوجه به بهره

میزان متوسط  1973تا  1948ی کنیم در دورهاین نگرش کلی بود که مشاهده می

دوره میزان متوسط درصد افزایش یافت و در طول این 96.7وری کار در امریکا بهره

ای (. ولی در دوره9، ص2017درصد رشد داشت )بیونز و بلیر،  91.3مزد واقعی هم 

ی مطالی دوم که به آن د ـ یعنی در دورهشونکه نهادهای بازارکار تضعیف می

سال در  25کنند که در ( یادآوری می1، ص 2007خواهیم رسید ـ لوی و تمین )

درصد افزایش یافت ولی در  71وری کار در بخش بازرگانی بهره 2005تا  1980طول 

درصد رشد کرده بود. به  14وقت هم تنها طول همین دوره حداقل مزد کارگران تمام

وری کار نفعی برای کارگران نداشت. یک درصد از رشد بهره 80ن دیگر سخ

وری کار باعث پذیر است. بدون تردید رشد بهرهگیری ساده و سرراست امکاننتیجه

یابد و یا شود ولی وقتی درآمد متوسط کارگران افزایش نمیافزایش کل درآمد می

یگر در نظام توزیع درآمد، دیگرانی یقین در جایی دکند، بهتوجهی بروز میشکاف قابل

وری نیروی کار خود افزایش مزد و درآمد تر از رشد بهرههستند که بسی بیش

اند. به سخن دیگر، تردیدی نیست که در این جا شاهد رشد نابرابری خواهیم داشته

کند. نمودار یک رابطه بین رشد بود. شواهد موجود از امریکا این نکته را تأیید می
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 دو نمودار و دهدمی نشان 1975 تا 1947 طول در را مزد متوسط رشد وری و هبهر

 گذارد.بعد به نمایش می به 1975 از را رابطه همین هم
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ایم در نمودار وری گفتهی پیوستگی میزان متوسط مزد و رشد بهرهچه دربارهآن

ی اقتصاد صورت وضوح قابل رؤیت است ولی پس از تغییراتی که در ادارهیک به

شود که از آن معموالً وری و رشد مزد قطع میگیرد، پیوستگی بین رشد بهرهمی

این تفکیک ـ یعنی عدم  2برند. نمودار ی تفکیک نام میگزارهتحت عنوان پیش

 دهد.وری و میزان واقعی مزد را نشان میپیوستگی بین رشد بهره

 30میزان واقعی مزد برای بیش از  کنیمطور که در نمودار دو مشاهده میهمان

وری کار در این مدت به طرز ماند درحالی که بهرهسال تقریباً ثابت و بدون تغییر می

دهد. بالفاصله اضافه کنم که در دیگر کشورهای توجهی افزایش نشان میقابل

( که 2016داری هم شاهد همین پدیده بوده ایم. اوگوچیونی و دیگران )سرمایه

مزد میانه  2014تا  1976کنند که در طول اند تأکید میی کانادا پژوهش کردهدرباره

ی ها رشد ساالنهدرصد رشد داشت در حالی که در طول این سال 0.09سالی 

درصد  1.03سال، سالی  38درصد بود. به عبارت دیگر برای  1.12وری کار سالی بهره

افتی از سوی کارگران نداشت. وری کار هیچ تأثیر مثبتی بر مزد دریرشد بهره

اوگوچیونی و دیگران برای توضیح این وضعیت عوامل متعددی را در نظر گرفتند و به 

درصد از این شکاف به صورت گسترش نابرابری درآمدها  50این نتیجه رسیدند که 

چنین افزایش نسبی درصد بقیه هم با کاهش سهم کار از تولید و هم 50آید و درمی

ی مبادله برای نیروی وخیم شدن رابطه»چه که آن را های مصرفی یا آنبهای کاال

تر، اوگوچیونی و ( اندکی مشخص1شود.)همان، ص نامند توضیح داده میمی« کار

ی مبادله برای نیروی کار ( نشان دادند که وخیم شدن رابطه14دیگران )همان، ص 

درصد  19ی سهم کار هم درصد از این شکاف است، روند نزول 30ی دهندهتوضیح

ی مبادله کاهش رابطه 2008تا  2000های دهد. به استثنای سالدیگر را توضیح می

شود درصد می -0.05یابد و تنها در این دوره است که میزان آن نیروی کار ادامه می
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تر بوده است. ولی وری کار بیشها میزان افزایش مزد از افزایش بهرهیعنی دراین سال

شکاف قبلی بین میزان رشد  2014تا  2008ی سال بعد، یعنی در دوره 6در 

 1.26اش هم شود و میزان ساالنهوری و افزایش میزان واقعی مزد نمودار میبهره

شود ولی تأثیری بر تر میدرصد بیش 1.26وری کار سالی درصد است. یعنی بهره

ضافه کنم که در حالی که (. باید ا14میزان مزد دریافتی کارگران ندارد )همان، 

شوند ولی وضع برای کارگران مند نمیوری بهرهکارگران با مزد متوسط از افزایش بهره

خصوص ها بهکند و درآمد آنچنین بسیار پایین فرق میبا مزدهای بسیار باال و هم

شود )همان، تر میوری بیشکارگران با مزدهای بسیار باال همراه با متوسط رشد بهره

(. 2015گیرد )بیونزو میشل، (. بررسی مشابهی از وضعیت در امریکا انجام می15ص 

ها از وضعیت در امریکا بسیار شبیه به نتایج به دست آمده در نتایج بررسی آن

 1973رسند و معتقدند که در طول ها هم به همین سه عامل میکاناداست یعنی آن

درصد رشد داشت، ولی درطول همین  72.2وری کار میزان متوسط بهره 2014تا 

درصد افزایش پیدا کرد، یعنی حتی اگر از نابرابری  42.5دوره متوسط میزان مزد تنها 

وری کار بر میزان درصد از رشد بهره 30پوشی کنیم، مزدی که پیش آمده چشم

شود اثرمثبتی نگذاشته است. شبیه به وضعیتی که مزدی که به کارگران پرداخت می

 87بیش از  2007تا  2000ی رو بودیم در امریکا هم برای دورهادا با آن روبهدر کان

درصد از شکافی که وجود دارد با روند نزولی سهم کار از تولید و ونابرابری روزافزون 

ی مبادله شدن رابطهدرصد بقیه هم وخیم 12.8شود و علت مزدی توضیح داده می

شاهد اندکی تغییر هستیم، یعنی  2014تا  2007ی برای نیروی کار است. برای دوره

درصد از شکافی که وجود دارد با روند نزولی سهم کار از تولید و نابرابری  80بیش از 

ی مبادله برای نیروی شود و سهم وخیم شدن رابطهروزافزون مزدی توضیح داده می

کل این دوره  طور کلی اگررسد. بهدرصد می 19.5شود و به تر میکار هم اندکی بیش

درصد از این شکاف  59حدوداً  2014تا  1973ی را در نظر بگیریم، یعنی دوره
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درصد هم به سبب روند نزولی سهم کار  11.5ی نابرابری روزافزون مزدی است، نتیجه

ی مبادله برای نیروی کار است درصد هم به خاطر وخیم ترشدن رابطه 30از تولید و 

ترین میزان مزد را دریافت ها که بیشه مزد یک درصدی(. جالب این ک9)همان، ص 

وری کار در این درصد رشد داشته است که از متوسط افزایش بهره 167کنند می

 6.8ها از کل مزد هم بیش از دو برابر شد و از تر است و سهم آنها بسی بیشسال

بریتانیا،  ی(. درباره13رسید )همان، ص  2013درصد در  13.2به  1973درصد در 

 2010تا  1972اند که در طول ( بررسی کرده13، ص 2013پسائو و ون رینن )

تر شده است ولی درطول همین مدت متوسط درصد بیش 114وری کار متوسط بهره

 19ها از کل درآمد به درصد بود. درامریکا سهم یک درصدی 72رشد مزد واقعی تنها 

د آن بود و درواقع همان میزانی است که ترین حدرصد رسید که برای یک قرن بیش

تر است و از شش درصد ها اندکی کمبود درانگلیس البته سهم یک درصدی 1928در 

افزایش یافت  2008درصد درحوالی بحران بزرگ مالی سال 15به  1979کل در 

 (.12)همان، ص 

 ( بر روی روند نزولی میزان واقعی مزد تمرکز4-2، صص 2014گرگ و دیگران )

به این سو میزان واقعی مزد هفتگی هشت درصد  2008کرده و متذکر شدند که از 

اند. بیکاری، نرخ مزد پایین و کاهش یافته است و برای این نزول سه عامل ذکر کرده

 2009و  2008ی وری. در فاصلهگذاری ناچیز و تفکیک رشد مزد از بهرهسرمایه

ی رشد ناشی از بهبود و بخش عمدهدرصد کاهش یافت  14گذاری میزان سرمایه

(. وضعیت کارگران 4وری هم نصیب یک یا دو درصد مزدبگیران شد )همان، ص بهره

سال سن دارند  29و  25هایی که بین ویژه بسیار ناهنجار است و برای آنجوان به

ها هم ساله 24تا  18تر، یعنی درصد بود و برای کارگران جوان 12میزان کاهش 

ی میزان مزد با (. درپیوند با رابطه23درصد کاهش یافت )همان، ص 14مزدها 

وری عقب افتاد میزان متوسط مزد از بهره 2003وری هم از حدود سال تغییرات بهره
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آغاز شد )همان،  1990ی وری درواقع از اواسط دههولی تفکیک مزد میانه از بهره

ها در ررسی همین رابطه( به ب6-5، صص 2017(. شولنوس و دیگران )19-17صص 

در طول  OECDهای اقتصادی و توسعه میان کشورهای عضو سازمان همکاری

پرداختند. بررسی شولنوس و دیگران کاهش سهم کار از تولید را در  2014تا  1995

کنند که نسبت میزان مزد میانه به دوسوم کشورهای عضو تأیید کرده و اضافه می

ی کشورها به گیری نابرابری مزدی ـ درهمهبرای اندازهمتوسط مزد ـ درواقع معیاری 

غیر از دو کشور عضو کاهش یافته است. اختالف بین مزد میانه و میزان متوسط مزد 

 (.1های بعد افزایش یافت )همان، نمودار پیدا شد ولی در سال 1990ی در اواخر دهه

تر با روپا، شواهد بیشی این این تحوالت در اعالوه بر این، شواهد محدود درباره

، 1982یر )سه 1950ی تحوالت پس از تر در اختیار نداریم ولی دربارهجزئیات بیش

یک ویژگی چشمگیر و تقریباً همگانی اروپای غربی در »( متذکر شد که 189ص 

های رفاه اجتماعی بود و به همراهش های پس از جنگ دوم جهانی رشد هزینهسال

تصویر کلی که از وضعیت داریم این بود که سهم »عالوه، هب«. هاافزایش مالیات

های پایینی برندگان اصلی این های باالیی کاهش یافت ولی دهکدرآمدی دهک

( ضمن تأیید این 41، ص 2004(. بیلی و کرکگارد )213)همان، ص « تغییرات بودند

ر احیای های اقتصادی و اجتماعی بی سیاستتمرکز عمده»نکات اضافه کردند که 

های اروپایی آلمان و دیگر اقتصاد»عالوه به«. ها و رشد بوداقتصاد، جبران کمبود

شد تا توانستند یک قرارداد همکاری با کارگران خود داشته باشند که موجب می

نسبت باال گذاری و صادرات سود آور باشد و این درحالی بود که نرخ رشد بهسرمایه

(. دربسیاری از کشورهای اروپایی آموزش در حین 41 )همان، ص« هم حفظ شده بود

بسیار « های کارآموزیبرنامه»کار برای کارگران فراهم بود و در آلمان برای مثال 

ی رفاه اجتماعی شد. برنامهها میگسترش یافته بود که موجب باالرفتن سطح مهارت

دادند ازدست میبسیار گسترده و در عین حال در برخورد به کسانی که شغل خودرا 
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( از این فرایند 4، ص 2017یر )(. می43-42دست بود )همان، صص بسیار گشاده

دولت  1970ی و اوایل دهه 1960ی در طول دهه»دهد روایت مشابهی به دست می

ها تری تخصیص یافت و برنامهشدت رشد کرد، منابع بیشی اروپا بهرفاه در اتحادیه

طور به«. تر گشتدستتر و خدمات ارایه شده گشادهبیش هاتر شد و پرداختهمگانی

روشنی اذعان دارد ( به221یر )همان، ص ها، سهآمد این سیاستی پیمشخص درباره

و او « ساز داشتشدت برابریتغییری که در توزیع درآمد پیش آمد ماهیتی به»که 

تغییراتی را که »د بربررسی خود را با این هشدار بسیار هوشمندانه به پایان می

در شماری از کشورهای اروپایی اتفاق افتاد با  1970ی درفضای باورها در اواخر دهه

ی بیکاری، های رفاهی و بیمهکنیم. تهدید به کاستن از سطح کمکنگرانی دنبال می

تواند به تغییر در توزیع درآمد بینجامد آن ها، میو یا کاستن از تصاعدی بودن مالیات

درست  1980ی ی دهههای بدبینانه دربارهنگریوضعیتی که اگر این پیش هم در

(. اگر 222)همان، ص « تر نیاز خواهد شدیقین به درآمدهای انتقالی بیشدربیاید به

ی تحوالت در یر شواهدی الزم باشد تاریخچهنگری سههم برای درستی پیش

 انکار است.ز شواهد غیر قابلی گذشته سرشار اداری در چهار دههکشورهای سرمایه

 تاکنون 1970 یعصر مطال، اواسط دهه 2.2

های فقیر وجود های ثروتمند و انساناین که در جوامع بشری همیشه انسان

ی خود تاریخ دارد ولی در اند چیز تازه ای نیست و احتماالً قدمتی به اندازهداشته

ایم که رو شدها وضعیتی روبهرسد حداقل دو بار بطول صد سال گذشته به نظر می

ی مطالی اول یاد عنوان دورهی اول که از آن بهشدت افزایش یافت. دورهنابرابری به

تا  1865ختم شد. در طول این مدت، حدوداً از  1929کنند به بحران بزرگ می

شدت افزایش یافت ولی در عین حال متوسط میزان مزدها هم ، نابرابری به1929

( آن 194، ص2009(. گالبرایت )1997، بوچارت، 2013ته بود )ویسمن، افزایش یاف

درصد جمعیت حدوداً  5کند که مشخص می« با توزیع درآمد بد»ای را دوره
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ی کنونی را ( دوره16، ص 2016ی درآمدها را داشت. استندینگ )همه« سومیک»

ست ولی آغاز شده ا 1970ی خواند که از اواسط دههی مطالی دوم میدوره

ی مطالی ی مطالی اول تفاوت عظیمی وجود دارد. در طول دورهدرمقایسه با دوره

طور متوسط یا شدت افزایش یافته است بلکه میزان مزدها بهدوم، نه فقط نابرابری به

، ص 2014کاهش یافته و یا این که ثابت مانده است. برای وضعیت بریتانیا، هلدین )

ماه گذشته به استثنای سه ماه 74ان واقعی مزد در رشد میز»شود ( متذکر می4

طور متوسط سالی ، متوسط مزد نیمی از مزدبگیران به1970در امریکا در «. منفی بود

 16200رسیم متوسط مزد این جماعت سالی می 2014دالر بود. وقتی به  16000

ها سال. در طول همین سال 44دالر شد یعنی اندکی بیش از یک درصد رشد برای 

کنند، درآمدساالنه شان از ترین میزان مزد را دریاقت میها که بیشیک درصدی

درصد  225میلیون دالر افزایش یافت، یعنی  1.3دالر در سال به  400.000متوسط 

دالر بود سه و نیم  384000معادل  1970رشد کرد. شکاف درآمدی که برای سال 

 50ها به عضوی از مزد یک درصدیدالر رسید و نسبت  1283800برابر شد و به 

 (.7، ص 2017به یک افزایش یافت )کالینز،  80به یک بود به  25درصد پایینی که 

کردن است و ی جهانیتوضیحات سنتی برای این نابرابری روزافزون یکی پدیده

طلب. دراین مقاله ما این ادعاها را به چالش دیگری هم تغییرات تکنولوژیک مهارت

های نابرابری، و رشد شویم که با توجه به گوناگونی الگوولی مدعی می گیریمنمی

شدت ناکافی است. به شدت متفاوت آن در کشورهای مختلف، این توضیحات بهبه

ی اقتصاد، انتقال قدرت صورت ی ادارهی قبل، در شیوهگمان ما در مقایسه با دوره

ایم. اضافه کنیم رت چشمگیر بودهشاهد این انتقال قد 1970ی گرفت و از اواسط دهه

یافته بعدی نیست بلکه ابعاد مختلفی دارد. قدرت کارسازمانکه این انتقال قدرت تک

های فراملیتی در سرتاسر جهان شدت کاهش یافت در حالی که قدرت شرکتبه

های عمومی گذاریتر شد. انتقال قدرت در چگونگی تدوین سیاستمراتب بیشبه
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تر نصیب تر و بیشمنافع اقتصادی به زیان مزدبگیران هرچه بیشباعث شد تا 

های صاحبان سرمایه بشود. از سوی دیگر، توزیع این منافع اقتصادی بین شرکت

 ها تغییرکرد.های بومی هم به نفع فراملیتیفراملیتی و بنگاه

 کنیم که تغییر در نابرابری براینگریم مشاهده میوقتی به صد سال گذشته می

داشته است یعنی میزان نابرابری  Uیافته شکلی شبیه به اغلب کشورهای توسعه

شاهد کاهش نابرابری  1970ی تا اواسط دهه 1930ی درابتدا زیاد بود بعد از دهه

این سو، نابرابری رشد چشمگیری داشته است. به 1980ی بودیم و بعد از حدود دهه

ی داری در دومین دههی سرمایهیشرفتهواقعیت این است که بسیاری از کشورهای پ

ی قرن بیستم های اولیهویکم به همان میزان نابرابری دارند که در سالقرن بیست

 داشتند.

کنیم که شاهد شویم مشاهده میهمین که در این تحوالت اندکی دقیق می

طور مشخص معکوس هم برای نهضت کارگری و به Uتحوالت دیگری به شکل یک 

 1950و  1940های (. در طول دهه3یم )بنگرید به نمودارهای کارگری بودهاتحادیه

شود و اندکی بعد زمان میهای کارگری همکاهش نابرابری با افزایش قدرت اتحادیه

کنیم که روند های کارگری هستیم مشاهده میکه شاهد کاهش قدرت اتحادیه

ی ن عضویت در یک اتحادیهگیرد. ارتباط بیافزایش نابرابری هم سرعت میروبه

تواند برای مزد تواند یا نمیچه که یک اتحادیه میکارگری و نابرابری نباید تنها به آن

ی قدرت گرفتن و بعد دهندهمعکوس نشان Uاعضایش بکند محدود شود. درواقع این 

یافته است. ما براین باوریم که رشد تضعیف نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک کار سازمان

ی این انتقال قدرتی است به این سو به مقدار زیادی نتیجه 1980ی برابری از دههنا

ی نگرش داری صورت گرفته است که درعین حال با سلطههای سرمایهکه در بنگاه

نولیبرالی این انتقال قدرت هم تشدید شد. برای کاستن از این نابرابری روزافزون در 

دهی دست زد سیاسی مشابه به فعالیت و سازمان آینده باید برای بازتولید یک نهضت
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ی تولید به توازن نرسد، به سخن دیگر و به این ترتیب تا ترکیب قدرت در عرصه

ساختار قدرت کنونی تغییر نکند، انتظار بهبود چشمگیر در این وضعیت خوشبینانه 

ه مدعی براساس آمارهایی که از امریکا داریم ترسیم شده است. البت 3است. نمودار 

ی علت و معلولی بین این دو پدیده نیستیم، ولی درعین حال وجود هیچ رابطه

تصادف رسد وجود داشته باشد، بهتوانیم بپذیریم که این پیوستگی که به نظر مینمی

 اتفاق افتاده است.

 
 زمان شده است.میزان واقعی مزد هم

ش مزد واقعی را بررسی وری کار و میزان افزایدرصفحات پیشین، شکاف بین بهره

ی اول مشاهده کردیم که کردیم )به نمودارهای یک و دو مراجعه شود(. برای سه دهه

اند ولی دیگر تغییر کرده و افزایش بافتهوری کار و میزان مزد واقعی همانند یکبهره

کنیم که این به بعد مشاهده می 1970ی ی بعدی از اواسط دههبرای چهار دهه

(. 2ن این دو قطع شده و شکاف روزافزونی پدیدار شده است )نمودار پیوستگی بی

کنیم که میزان واقعی مزد برای چهار دهه تقریباً ثابت و بدون تغییر مانده مشاهده می

دهد. ها به رشدش ادامه میی آن سالوری کار برای همهاست درحالی که میزان بهره
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تری کار به این معناست که ارزش بیشوری تر شدن بهرهناگفته روشن است که بیش

برند ناگفته ای نمیتر تولیدشده بهرهشود و اگر کارگران از این ارزش بیشتولید می

روشن است که عوامل اقتصادی دیگری در این نظام توزیع درآمدی هستند که بسی 

م که وری نیروی کار خود مزد و درآمد دارند. بالفاصله اضافه کنتر از رشد بهرهبیش

نمودار دو ـ یعنی این شکاف روزافزونی که پیش آمده است را با تئوری توزیع درآمد 

وری نهایی کار استوار است ها که بر برابری میزان مزد با بهرهدر اقتصاد نئوکالسیک

توان توضیح داد. و اما وقتی متغیر انتقال قدرت را وارد این معادله بکنیم به گمان نمی

ی تغییر درمیزان درآمد ده درصد شود. نگاهی به شیوهم رفع میما، این مشکل ه

تر تولید شده کند که برسراین ارزش بیشخوبی روشن میترین بخش جمعیت بهغنی

کند. با بازگشت به در ضمن گسترش نابرابری را تأیید می 3چه آمده است. نمودار 

این باوریم که هم نابرابری ایم برشواهد دیگری که در ابتدای این مقاله ارایه داده

آمد کاهش ی کار از تولید ارزش هردو در واقع پییابندهمزدی و هم سهم کاهش

های کارگری در واحدهای تولیدی است. برای این که تر اتحادیهقدرت و حضور ضعیف

ی گزاره را با شواهد دیگری به محک بزنیم اجازه بدهید ببینم آیا رابطهاین پیش

های وری کار و میزان مزد واقعی و عضویت در اتحادیهبین شکاف بین بهرهداری معنی

ی خود ما این است که کاهش قدرت گزارهکارگری وجود دارد یا خیر. پیش

های کارگری نه فقط باعث ظهور این شکاف که درواقع دلیل اصلی رشد آن اتحادیه

الی عضویت کارگران در نسبت بای اول، همراه با میزان بههم هست. برای سه دهه

وری کنیم که نرخ رشد میزان واقعی مزد از رشد بهرههای کارگری مشاهده میاتحادیه

چند مقوله به هم پیوسته وجود  1970ی تر است ولی از اواسط دههنیروی کار بیش

 دارد که باید بررسی شود:

 های کارگری آغاز شده و برای کاهش عضویت کارگران در اتحادیه

 یابد.ن دهه ادامه میچندی
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 ه نفعوری نیروی کار و میزان واقعی مزد بتنها شکاف بین بهرهنه 

توجهی کند بلکه میزان این شکاف هم با رشد قابلوری کار تغییر میبهره

 روست.روبه

کنیم که وقتی به کنیم مشاهده میبه این سو نگاه می 1975وقتی به تغییرات از 

شد درصد ر 12سال تنها  36میزان واقعی مزد برای  رسیم در حالی کهمی 2011

تر شده است. به درصد بیش 77وری کار داشته است در طول همین مدت میزان بهره

 آمد مثبتی بر مزد پرداختی بهوری هیچ پیدرصد از رشد بهره 65سخن دیگر 

ت که سدی ااند پرسشی کاربرکارگران نداشته است. این که آیا این دو به هم پیوسته

ولی کنیم که روند نزهای آماری الزم مشخص شود ولی مشاهده میباید با تکنیک

ان وری کار و میزهای کارگری با رشد روزافزون شکاف بین بهرهعضویت در اتحادیه

 زمان شده است.واقعی مزد هم
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کنم به نظرم نگاه می 2011به بعد تا  1970ی وقتی به وضعیت از اواسط دهه

های کارگری با روند افزایشی شکاف آید که روند نزولی عضویت در اتحادیهعجیب می

طور کلی روند سهم کار از طور تصادفی هم زمان شده باشد. بهوری بهبین مزد و بهره

وری کار مشخص تولید به مقدار زیادی با تکامل تطبیقی میزان متوسط مزد و بهره

وری مزد رشدی فراتر از رشد متوسط بهرهشود. در اغلب موارد موقعی که متوسط می

 1947یابد. و این آن چیزی است که در طول کار دارد، سهم کار از تولید افزایش می

در امریکا شاهد بودیم و برعکس، هروقت که نرخ رشد میزان متوسط  1970ی تا دهه

 به بعد با آن 1975تر باشد ـ یعنی وضعی که از وری کار کممزد از رشد بهره

تواند یابد. این رابطه میروهسیتم ـ درآن صورت سهم کار از تولیدهم کاهش میروبه

گیرد در گذر هایی که صورت میبسیار پیچیده شود اگر سهم مزد در کل پرداختی

ی کنندهزمان تغییر کند و یا برای تعدیل مزد و یا تولید به ازای هر کارگر از تعدیل

ی تولید ناخالص کنندهکننده، یا تعدیلیمت مصرفمتفاوتی استفاده شود )شاخص ق

 داخلی(.

، 2013المللی کار )ایم، سازمان بینعالوه برشواهدی که از امریکا ارایه کرده

( تأیید کرده است که در شماری از کشورهایی که سهم کار از تولید روند xivص

رشد  2013و  1999بین »تر بود و وری بسیار کمنزولی داشت رشد مزد از رشد بهره

گزارش «. تر بودمراتب از رشد میزان مزد بیشوری کار درآلمان، ژاپن و امریکا بهبهره

درصد رشد داشت 25وری کار درطول دودهه گذشته تقریباً ادامه داد در آلمان، بهره

(. درگزارش دیگری، xiv)همان، ص« میزان مزد واقعی ماهانه ثابت ماند»ولی 

وری و ( خواهان برقراری رابطه بین رشد بهرهlv، ص2015ی کار، الملل)سازمان بین

 شود.میزان مزد و حقوق کارگران می

گفته نتیجه گرفت که قطع ارتباط بین رشد توان از مباحث پیشطور کلی میبه

داری وری کار و میزان واقعی مزد درواقع خصلت مشترک اغلب کشورهای سرمایهبهره
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سخن دیگر، سهم مزد در درآمد ملی در اغلب کشورهای  است. به 1990ی در دهه

المللی تر شده است. سازمان بینطور چشمگیری کمداری صنعتی بهی سرمایهعمده

 30کشور از  26کند که سهم کار از درآمد ملی در ( یادآوی می42، ص 2013کار )

نه شامل یافته که بررسی کرده کاهش یافته است و وقتی روی یک نموکشور توسعه

 65به  1970ی درصد در دهه 75کشور تمرکز کرد روشن شد که سهم کار از  16

 درصد در سه دهه بعد کاهش یافت.

 ازارهای مشخص در پیوند با بچنان از در پیش گرفتن سیاستدرحالی که ما هم

رای بکنیم ولی در عین حال معتقدیم که کار برای بهبود توزیع درآمد دفاع می

رود. تر میی بازار کار فراهایی نیاز داریم که از محدودهمؤثر به سیاستبازتوزیع 

نابع که م عنوان نمونه معتقدیم برای بهبود عملکرد بازارهای پولی هم برای اینبه

 باید گذاری پایدار بشود کارهای زیادیگذاری مولد و سرمایهموجود صرف سرمایه

ارد جود دوبرای ایجاد یک توازن معقول  انجام بگیرد. البته ابعاد حساس دیگری هم

د ز درآمستانی اکه باید مورد توجه قرار بگیرد، برای نمونه ایجاد توازن بین مالیات

 ارد.ای و درآمدهای ناشی از کار که آن هم به گمان ما اهمیت زیادی دسرمایه

خواهد تا این اواخر، این که سهم کار از تولید ناخالص داخلی پایدار و حتی ثابت 

تر در آمد طبیعی رشد اقتصادی پذیرفته شده بود. همراه با رشد بیشپی عنوانبود به

کشورهای صنعتی، درآمد کارگران و صاحبان سرمایه تقریباً با نرخ تغییر مشابهی 

کرد به حدی که سهم کار و سهم سرمایه از تولید ملی برای مدت طوالنی با تغییر می

ای آمد که انگار قانون نانوشتهباً ثابت مانده بود. به نظر میتغییرات بسیار اندک تقری

مند تساوی از مزایای ناشی از رشد اقتصادی بهرهوجود دارد که کار و سرمایه به

خواهند شد و توزیع درآمد بین عوامل مختلف تولید، برای نمونه کار و سرمایه، از 

ی اخیر، البته این دیدگاه ر دههدستورکار محققان دانشگاهی تقریباً حذف شده بود. د

های متعدد دانشگاهی سنتی و قدیمی به چالش گرفته شد. از سوی دیگر پژوهش
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های اخیر سهم کار از تولید ملی دراغلب دادند که دردههپیدا شدند که نشان می

هایی برای های آماری تازه کوششکشورها روند نزولی داشته است. در کنار این یافته

( که 513، ص 2011ین روند نزولی هم انجام گرفت. وسترن و روزنفلد )توضیح ا

 2007تا  1973نابرابری مزدها در امریکا را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که از 

درصد  8درصد به  34های کارگری در بخش خصوصی از عضویت کارگران در اتحادیه

اهش یافت. در طول این مدت، درصد برای زنان ک 6درصد به  16برای مردان و از 

وزنفلد حدوداً تر شد. در بررسی وسترن و ردرصد بیش 40نابرابری مزدی هم حدود 

های کارگری سوم از این نابرابری مزدی با کاهش عضویت در اتحادیهپنجم تا یکیک

توضیح است. البته اگر روایت وسترن وروزنفلد را بپذیریم ـ که کاهش عضویت در قابل

های کارگری عامل اساسی نابرابری مزدی است ـ واقعیت این است که در یهاتحاد

ها شاهد کاهش عضویت در داری هم در طول همین سالدیگر کشورهای سرمایه

[ در آمارهایی که تهیه کرده 1المللی کار]ایم. سازمان بینهای کارگری بودهاتحادیه

درصد در  55های کارگری از نشان داده است که در استرالیا عضویت در اتحادیه

درصد  37.6کاهش یافت. در کانادا میزان کاهش از  2006درصد در  20.3به  1980

های کارگری بود و درژاپن هم عضویت در اتحادیه 2012درصد در  31.4به  1980در 

ای که خواهیم رسید. آخرین نمونه 2012درصد در 17.9به  1980درصد در 30.2از 

 49.3های کارگری از شود که عضویت در اتحادیهبریتانیا مربوط می داد به وضعیت در

آمد این کاهش ی پیکاهش یافت. درباره 2012درصد در  25.8به  1986درصد در 

( را مرور کنیم که معتقد است 83، ص 2015عضویت بد نیست دیدگاه اتکینسون )

ؤثرند که نیرویی برای شوند موقعی مهایی که برای کاهش نابرابری اتخاذ میسیاست»

و به گمان ما این گونه است که قرارداد « تقارن قدرت اقتصادی وجود داشته باشد

باعث شد تا در  1970ی های بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دههاجتماعی در سال

گونه که تری داشته باشیم. همانمراتب کممقایسه با وضعیت کنونی نابرابری به
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های کارگری برای تقارن قدرت باعث شد تا ایم توان سازمانکرده تر هم اشارهپیش

وری کار را به اجرا بتوانند قرارداد اجتماعی برای شراکت منافع ناشی از رشد بهره

ی دربیاورند. ولی با تغییر توازن قدرت، برای مثال در امریکا شاهد بودیم که در فاصله

درصد رشد داشت ولی در طول همین  72.2وری کار در مجموع بهره 2004تا  1973

درصد افزایش یافته بود،  8.7مدت، میزان واقعی مزد برای یک کارگر میانی تنها 

(. 25، ص 2017شود )کالینز، درصد می 0.2میزان رشد ساالنه هم رقمی معادل 

( اوضاع موجود در بریتانیا را با وضعیت در 4، ص 2014گرگ و فرناندز ـ سالگیدو )

به بعد  1990ی اولیه [ از دهه2مزد میانه]»اند که مقایسه کرده یادآور شدهامریکا 

شدت  2000ی وری کار داشته و این شکاف از اوایل دههتر از رشد بهرهرشدی کم

اند گذاری کردهوری از رشد مزد میانه نامبهره« تفکیک»ها این وضعیت را آن«. گرفت

میزان مزد میانه درامریکا برای »ی وخیم بود که حدو افزودند درامریکا این وضعیت به

وری در این مدت سال هیچ رشد پایداری نداشت در حالی که رشد بهره 30حدود 

( هم این xvi، ص 2015المللی کار )به یک معنا، سازمان بین«. توجه بودبسیار قابل

ری کار در ومیزان رشد بهره» 2013تا  1999روند را تأیید کرده می افزاید که از 

گزارش اندکی «. تر بودکشورهای پیشرفته از رشد میزان واقعی مزد بسیار بیش

المللی کار حتی فراتر رفته و متذکر شد که یک دهه یا تری از سازمان بینقدیمی

وری کار در بسیاری از رابطه بین مزد و بهره 2008تر قبل از بحران بزرگ سال بیش

 1980ی وه روند نزولی سهم کار از تولید ملی از دههعالکشورها قطع شده بود و به

کشور  36(. با استفاده از یک نمونه که شامل 2013المللی کار، آغاز شد )سازمان بین

براساس آماری که »( که 46، ص 2013المللی کار نتیجه گرفت )بود سازمان بین

 متوسط شرفتهپی درکشورهای 1999 از که کنیممی برآورد …ی مزد داریمدرباره

عالوه و به« عی مزد داشته استواق میزان رشد برابر دو از بیش رشدی کار وریبهره

وری کاردر بخش غیر بازرگانی حدود به این سو بهره 1980برای مثال در امریکا از 
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درصد  35تر شد، ولی درطول همین مدت میزان رشد واقعی مزد تنها درصد بیش 85

درصد رشد کرد  22.6وری کار ی گذشته متوسط بهرهو دههبود. در آلمان، درطول د

(. 46)همان، ص « مزد واقعی ماهانه درطول این مدت ثابت مانده است»در حالی که 

، متوسط مزد به میزان ناچیزی 2000، در مقایسه با 2011تر، در سال طور مشخصبه

درصد  12.8وری کار تر بود، در حالی که دراین فاصله میزان بهرهدرصد ـ بیش 0.4ـ 

 (.46رشد کرده بود )همان، ص 

های کارگری، درکنار کاهش قدرت زمان با کاستن از نفوذ و قدرت اتحادیههم

شدت افزایش یافت. هم زمان با این تغییر، قدرت ی مالی بهکارگران قدرت سرمایه

امند نمی« خیابان اصلی»چه که تجارت های فراملیتی هم در مقایسه با آنشرکت

چنین شاهدیم که نفوذ و قدرت مبلغان سیاسی و تر شد. از سوی دیگر همبسیار بیش

دهندگان و نهادهای حامیان مالی احزاب سیاسی افزایش یافت در حالی که قدرت رأی

شرایطی فراهم  مدنی کاهش یافت. سرجمع، بر این باوریم که این تحوالت چندگانه

 تر شد.تر و گستردهیز به زیان اکثریتی مطلق بیشآورد که منافع اقلیتی بسیار ناچ

همراه با انتقال قدرت، قواعد و مقررات اقتصادی هم دستخوش دگرگونی شد و 

های غنی و به شیوه ای تغییر کرد که در وجه عمده به نفع ثروتمندان و دهک

ن حاکم های مالی و غیر مالی و به زیان مزدیگیران بود. قوانیخصوص مالکان داراییبه

های ها در تعیین هزینههای دولتها، تجارت جهانی، سطح مزدها، و ارجحیتبرمالیات

 عمومی همه و همه با تمایلی آشکار درراستای منافع سرمایه دستخوش دگرگونی شد.

« خیالیبی»از سوی دیگر، برای کاستن از نابرابری کاری نکردن و به یک تعبیر 

توفیق فرایند های عدمگذرد هم در واقع نشانهاقعیت میچه که در دنیای ودر کنار آن

(. با تسخیر 87-83، صص 2011گیری در جهان امروز است )هکر و پیرسون، تصمیم

های ی مالکان بزرگ دارایی مالی و غیر مالی و شرکتوسیلهروزافزون نظام سیاسی به

 ظار این تحوالت است.آمد قابل انتفراملیتی، توزیع نابرابر درآمدها هم درواقع پی
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ی هی مستقیم انتقال قدرت و تغییر مقررات و قوانین در چهار دهیک نتیجه

 های کارگری است که خود را به صورت شکافدار اتحادیهگذشته تضعیف ادامه

 تر به دستدهد که شاهدش را پیشوری کار و میزان مزد نشان میتر بین بهرهبزرگ

داری جنگ جهانی دوم در اغلب کشورهای سرمایه یم. در سی سال بعد ازداده

مند رهوی بهوری تقریباً به تساداران از منافع ناشی از بهبود بهرهکارگران و سهام

گری های کارشدند. ما در طول این دوره یک قرارداد اجتماعی داشتیم که اتحادیهمی

ود اوت کرده بی گذشته ولی وضعیت تفکوشیدند. در چهار دهههم دراجرای آن می

 )بنگرید به نمودارهای یک و دو(.

مراتب تواند یک پدیده بهبد نیست اضافه کنیم که حتی این روایت هم نمی

بین  مزدی های اخیر شاهد نابرابریطور روزافزونی در سالجدیدتر را توضیح دهد. به

 ابهکارگرانی هستیم که اتفاقاً سطح آموزشی برابر و حتی مشخصات جمعیتی مش

 اند ما شاهدکار گرفته شدهدارند ولی نظر به این که از سوی کارفرماهای متفاوتی به

با  2017نابرابری مزدی هستیم )برای مثال بنگرید به گولداشمیت و اشمایدر، 

 دهد(.ست میکه شواهدش را از امریکا به د 2017ی آلمان، و اپلبائم، شواهدی درباره

ژیک نولوزنی کارگران را به تغییرات تکرت چانهشماری از اقتصاددانان کاهش قد

شد از ر دانند و براساس این روایت، توزیع مطلوب منافع ناشیطلب مربوط میمهارت

شود که یابی مای مربوط با بازار آزاد ارزیوری کار درطول دوران طالیی هم پدیدهبهره

 تواند با بهبود سطح مهارت کارگران تجدید شود.می

دانیم و معتقدیم که در دوران طالیی اگرچه بر نتایج ایت را نادرست میما این رو

شد ولی در کنارش عوامل نهادی متعددی وجود حاصل از عملکرد بازار تأکید می

ترین نهاد تأثیرگذار هم کرد و عمدهآمدهای بازار را تعدیل میداشت که پی

دها در پیشرفت اقتصادی اثرات های کارگری بودند. باور ما براین است که نهااتحادیه

سو پیشرفت اقتصادی غیرممکن است. با این توجهی دارند و بدون نهادهای همقابل
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همه معتقدیم که این نهادها نه فقط در تولید ارزش نقش دارند بلکه در توزیع آن هم 

کردن و کنند. به این ترتیب، برای دوران مطال معقتدیم که جهانیایفای نقش می

طلب در یک فضای نهادی متفاوتی که عمدتاً با کاستن از ات تکنولوژیک مهارتتغییر

شود عمل کرده و درنتیجه به این های کارگری مشخص مینفوذ و قدرت اتحادیه

آمدهای اند. به سخن دیگر حرف ما این است که پینابرابری روزافزون منجر شده

های کارگری لب در فقدان اتحادیهطکردن و تغییرات تکنولوژیک مهارتناگوار جهانی

تر اشاره کردیم این انتقال قدرتمند و تأثیرگذار تشدید شده است. همان طور که پیش

آغاز شد و متأسفانه هنوز ادامه دارد. اگر روایت ما از  1980و 1970های قدرت از دهه

 رفت از این وضعیت ناهنجاراین تحوالت درست باشد در آن صورت، چگونگی برون

ی پس از شود. بدون احیای نهادهایی که در سه دههکنونی هم تاحدودی روشن می

ی گسترده دولت برای تغییر شماری از جنگ جهانی دوم داشتیم، و بدون مداخله

طور مؤثری توان با نابرابری روزافزون بهسال گذشته نمی 40تغییرات مخرب این 

از عواقب کاستن از نفوذ و قدرت  تریمقابله کرد. در بخش بعدی، ما شواهد بیش

 های کارگری ارایه خواهیم کرد.اتحادیه

 یکارگر یهاهی. عواقب کاستن از نفوذ و قدرت اتحاد3

درصد  70سهم کار از تولید ناخالص ملی به میزان حدودا  1980ی تا اوایل دهه

دیگران، برای چندین دهه ثابت مانده و پس از آن روند نزولی آن آغاز شد )الزبی و 

(. صندوق 2017، مارین، 2017، کارمودی، 2017، دیالکر و اکهوات، 2013

کشور  35( متذکر شد که در یک نمونه شامل 126، ص 2017المللی پول )بین

کشور کاهش یافت  19داری سهم کار از تولید ناخالص داخلی در ی سرمایهپیشرفته

درصد از کل تولید  78حدود  2014که مجموع تولید ناخالص داخلی این کشورها در 

 54ی دیگر از ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته بود. به همین صورت در یک نمونه

کشور کاهش یافت. مجموع تولید  32کشور نوظهور و درحال توسعه سهم کار در 
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درصد کل تولید ناخالص داخلی کشورهای  70ناخالص داخلی این کشورها هم 

( برای 42، ص 2013المللی کار )بود. سازمان بین 2014 نوظهور و در حال توسعه در

ها روند نزولی داشته رقم کشورهایی که سهم کار از تولید ناخالص داخلی در آن

 26داری پیشرفته سهم کار در کشور سرمایه 30دهد که در میان باالتری به دست می

در عین حال در گیرد کاهش یافته است. درصد این کشورها را دربرمی 87کشور که 

داری، سهم کار از تولید ناخالص ی سرمایهکشور پیشرفته 16ی دیگر از یک نمونه

درصد در سه دهه بعد رسید  65به  1970ی درصد در دهه 75داخلی از حدود 

کند که نزول ( تأکید می121، ص 2017المللی پول )(. صندوق بین42)همان، ص 

 2009-2008های پیش ازبحران بزرگ سال سهم کار آن چنان جدی بود که اندکی

ترین سطح رسیده برای نیم قرن گذشته در کم»سهم کار از تولید ناخالص داخلی 

تر دامن به عالوه حداقل به دو دلیل این سهم کاهش یابنده به نابرابری بیش«. بود

با آمدهای کاهش سهم کار از تولید ناخالص ملی در میان کارگران زند. اوالً پیمی

تر کار از تولید ناخالص داخلی ضرورتاً اً سهم کمتر است و ثانیتر محسوسمهارت کم

تری خواهند داشت های دیگر سهم بیشبه این معناست که صاحبان سرمایه و دارایی

و درآمدها در میان این جماعت بسیار متمرکزتر است و درنتیجه هرچه که سهم 

تر یه بشود میزان نابرابری درآمد هم بیشتر از ارزش تولیدشده نصیب سرمابیش

(. موضوعی که برای چندین دهه برای محققان چندان 121شود )همان، ص می

ناگهان به صورت برانگیز نبود ـ توزیع درآمد بین عوامل مختلف تولید ـ انگار بهبحث

کوشند از رمز و راز این یک موضوع داغ پژوهشی درآمده است که پژوهشگران می

( 2013د نزولی سر درآورده و علل مسبب آن را بررسی کنند. الزبی و دیگران )رون

ضمن تأیید این روند نزولی معتقدند که عوامل نهادی ـ ازجمله کاهش نفوذ و قدرت 

اعتماد نیست. به گمان گیر و قابلهای کارگری ـ در توضیح این وضعیت، همهاتحادیه

های کارطلب فرایند سپاری بخشی برون( علت اصل43، ص 2013الزبی و دیگران )
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ی گذشته تری است که از سوی واردات در دو یا سه دههچنین رقابت بیشتولید و هم

( معتقد است که علت نزول سهم کار از تولید ناخالص 2016صورت گرفت. برکای )

 هاتر ـ در آن است که موجب شد تا بنگاهتر در بازار ـ رقابت کمداخلی تمرکز بیش

( 2012شده بیفزایند. جیکوبسون و اوچینو )ی تمامتری بر هزینهبتوانند مقدار بیش

به بررسی چندین عامل پرداختند ولی نتیجه گرفتند که عامل اصلی در واقع کاهش 

های کارگری است که به صورت تغییرات اثرگذار دیگر در نفوذ و قدرت اتحادیه

ی نیروی کار درآمده یافتهخش سازمانچنین کاهش بهای بازار کار و همسیاست

( هم متذکر شد که روند کاهش 132، ص 2017المللی پول )است. صندوق بین

زنی کارگران است ی کاهش قدرت چانههای کارگری احتماالً نشانهعضویت در اتحادیه

که به صورت کاهش سهم کار از تولید ناخالص داخلی درآمده است. شورای مشاوران 

ها روند نزولی دارد و کند که عضویت در اتحادیه( اعالم می1، ص 2015)اقتصادی 

شود به زیان بقیه افزایش ترین بخش میدرصد غنی 10بخشی از درآمد که نصیب 

های ویکم، کاهش شمار کارگرانی که در اتحادیهدر قرن بیست»یابد در نتیجه می

ایولفس و «. ن شده استزماکارگری عضویت دارند با نابرابری رشدیابنده هم

کشور  21های کارگری در ی نقش اتحادیه( که درباره15، ص 2015ولیزیوتیس )

ها را در زمان بحران پساسوسیالیستی اروپای شرقی پژوهش کرده و نقش اتحادیه

اقتصادی وارسی کردند معتقدند که اگرچه احتمال از دست دادن شغل برای اعضای 

تر است ولی آنها ممکن ای کمیسه با کارگران غیر اتحادیههای کارگری درمقااتحادیه

ها درگیر ی آن است که اتحادیهرو شوند که نشانهاست با کاهش میزان مزد روبه

( معتقد 1، ص 2014ناچار باید امتیازاتی هم بدهند. برایسون )مذاکره هستند و به

چنان عضویت در یک همهای کارگری، زنی اتحادیهاست که با وجود کاهش توان چانه

بدون توفیق »تری دریافت شود و ادامه داد شود که مزد بیشاتحادیه باعث می

های کارگری در چانه زدن برای باالبردن مزد کارگران نابرابری درآمدها اتحادیه
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( معتقدند که علت حدود 2011ازمت و دیگران )«. شدتر مییقین بسیار بیشبه

سازی است و درپیوند ر از تولید ناخالص داخلی خصوصیپنجم کاهش در سهم کایک

توان توضیح داد. دنهاپت با انگلیس و فرانسه تقریباً نصف کاهش را با همین عامل می

کردن باعث کاهش سهم کار در درآمد ملی شده ( بر این باور است که مالی2013)

ناخالص داخلی را ( علت نزول سهم کار از تولید 2014است. کاراباربونیس و نیمن )

ها به جای کار دانند که باعث شد بنگاهی باالی جانشینی بین کار و سرمایه میدرجه

تر بهره بگیرند و همین موجب شد تا سهم کار کاهش یابد. البته الزبی از سرمایه بیش

( 2017(. برکوویتز و دیگران )1، ص 2013دانند )و دیگران این رابطه را مردود می

های بازار کار دربخش اند معتقدند که رفرمئله را در چین بررسی کردهکه این مس

وجود به« سوپر استار»های زدایی از بازار تولیدات باعث شد تا بنگاهدولتی و مقررات

توان توضیح ها میی کاهش سهم کار را با پیدایش این نوع بنگاهبیایند و بخش عمده

( 2017( و کهریگ و وینسنت )2017گران )چه اوتور و دیداد. این گزینه با آن

خوانی گویند همی علل کاهش سهم کار از تولید ناخالص داخلی در امریکا میدرباره

ها نیز معتقدند که علت کاهش سهم کار درتولید ناخالص داخلی ظهور این آن دارد.

، 2007سازمان ملل ) 2007تر، در است. البته مدتی پیش« سوپر استار»های بنگاه

درصد به  51.6ترین بخش جمعیت از درصد غنی 10( متذکر شد که سهم 87ص 

در درآمد ملی تمایل به  سهم سرمایه»دهند درصد افزایش یافت و ادامه می 53.4

عالوه (. به88)همان، ص « افزایش دارد درحالی که روند تغییر سهم کار نزولی است

وری کار در امریکا درحالی که بهره 2005تا  2001این هم واقعیت دارد که در طول 

افزایش یافت، متوسط مزدها کاهش یافته بود. این روند البته به امریکا محدود 

داری پیشرفته های متعدد کارگران در دیگر کشورهای سرمایهرای گروهشود و بنمی

میزان واقعی مزد افزایش نداشت و حتی در مواردی کاهش یافته بود درحالی که نرخ 

بازگشت سرمایه روند افزایشی دارد. بر اساس این پژوهش سازمان ملل، علت این روند 
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تر شدن قابلیت تحرک خصوص بیشتر بازارهاست و بهنزولی سهم کار بازشدن بیش

وری کار ندارد. بعضی از ای با تغییرات بهرهطور کامل رابطهسرمایه که تقریباً به

دانند. طور مشخص روند نزولی سهم کار را به رهاسازی مالی مربوط میمحققان به

تر سرمایه مراتب بیشکردن بازارهای مالی و تحرک بهاشاره کنم که در پی جهانی

ستانی از عامل تولیدی که تحرک زیادی دارد ـ سرمایه ـ بسیار دشوار شده یاتمال

ستانی از کند که درحالی که مالیات( تأیید می87، ص 2007است. سازمان ملل )

تری سرمایه سیر نزولی داشته است سهم مالیاتی مؤثر عامل تولیدی که تحرک کم

خصوص نمودهای انتقال قدرت و بهدارد ـ کار ـ افزایش یافته است. یکی دیگر از 

تر شدن قدرت سرمایه در برخورد به کار ظهور و گسترش کارهای موقت است، بیش

نامیده است )همان، « سازیرشد موقتی»( آن را 2007چه که سازمان ملل )یعنی آن

ی (. این تحول ربطی به درجه2014و 2011چنین بنگرید به استندینگ هم 91ص 

رسد که روندی جهانی باشد. هم در امریکا و ژاپن شاهد این به نظر میمهارت ندارد و 

( 92، ص 2007ی سازمان ملل )نوع تحول هستیم و هم در استرالیا و به گفته

در «. شدت افزایش یافته استسال گذشته به 25اشتغال موقتی و تصادفی درطول »

و شکاف مزدی ـ یعنی شکاف  اندتر وارسی کردهبریتانیا این مقوله را با جزئیات بیش

ی مهارت مشابه دارند ولی قرارداد دائم و یا موقت مزدی برای کارگرانی که درجه

درصد و برای زنان کارگر هم  16دارند و روشن شد که شکاف مزدی در مورد مردها 

برد ها نام میدرصد است. تغییرات دیگری که سازمان ملل در پژوهش خود از آن 13

جمعی اشتغال با قراردادهای فردی است. زین کردن قراردادهای دستهیکی هم جایگ

در مورد قراردادهای فردی روشن است که کارفرما در آن دست باال را دارد و نقش 

تری در تعیین نرخ مزد و دیگر شرایط خواهد داشت. حدودا ده سال پس مراتب مهمبه

همین مقوله ـ یعنی کاهش  ( هم به بررسی2016از این شورای مشاوران اقتصادی )

سال  15شود که در سهم کار از تولید ناخالص داخلی در امریکا پرداخت. گفته می
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گذشته در حالی که سهم سود افزایش یافته، کاهش سهم کار از تولید ناخالص داخلی 

ترین مقدار خود از جنگ دوم جهانی به این سو سرعت گرفته و سهم کار به کم

(. نه فقط سهم کار از تولید ناخالص داخلی روند نزولی دارد 1ص  رسیده است )همان،

بلکه شاهد گسترش نابرابری در توزیع درآمد ناشی از کار هم هستیم. در توضیح این 

 توان اشاره کرد.نابرابری درآمد ناشی از کار به چند عامل می

 ی تغییرات تکنولوژیک خیلی سریع و گسترده بین نیازهای در نتیجه

 های کارگران شکافی پدیدار شده است.فرماها و مهارتکار

 فرسایش حداقل مزد 

 های کارگریکاستن از نفوذ و قدرت اتحادیه 

 تغییر در ساختار اشتغال 

 هاکاهش عمومی رقابت بین بنگاه 

های کارگری محدود کنیم، اگر بحث را به کاهش نفوذ و قدرت اتحادیه

شاره کردند ا( 2004اند. کارد و دیگران )کردهپژوهشگران متعددی این نکته را وارسی 

ران تر از دیگهای کارگری مصممکه دو کشوری که در کاستن از نفوذ و قدرت اتحادیه

ه ا تجربرزدها مترین افزایش نابرابری در بودند ـ بریتانیا و امریکا ـ درعین حال بیش

اند یا دیگر مربوطه یکها بکشد که آیا این پدیدهاند که این پرسش را پیش میکرده

 قتصادیاهای کارگری در سه اتحادیه»گیری کارد و دیگران این بود که خیر. نتیجه

دی در ری مزتر شدن نابرابایم، بریتانیا، امریکا و کانادا، باعث کمکه بررسی کرده

مین ه( 2001اوغلو و دیگران )(. عجم26)همان، ص « اندسطوح مختلف مهارتی شده

اهش پیش کشیده و معتقدند که افزایش چشمگیر در نابرابری مزدی و کپرسش را 

ی ها دلیل اصلاند. به نظر آندیگر مربوطهای کارگری به یکنفوذ و قدرت اتحادیه

ژیک کنولوتهای کارگری و افزایش نابرابری تغییرات تر شدن نفوذ و قدرت اتحادیهکم

 کند.طلب است که از دو کانال عمل میمهارت
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 فزودن بر امکانات بیرونی برای کارگران ماهرا 

  کاستن از امکانات همکاری بین کارگران ماهر و غیر ماهر دردفاع از

 های کارگریاتحادیه

( تغییرات 231، ص 2001اوغلو و دیگران )طور خالصه به گمان عجمبه

 های کارگری وطلب عامل اصلی کاستن از نفوذ و قدرت اتحادیهتکنولوژیک مهارت

( ولی معتقد است که تکنولوژی 2017چنین رشد نابرابری است. مارین )هم

طلب جایگزین شده است و در نتیجه مشکل این طلب با تکنولوژی سرمایهمهارت

ی کارگران با مهارت باالتر جایگزین وسیلهتر بهنیست که کارگران با مهارت کم

اند. به ها جایگزین شدهبا روباتشان ی مهارتاند بلکه کارگران مستقل از درجهشده

تری نیاز است. ی مهارت، برای تداوم تولید به کارگران کمسخن دیگر مستقل از درجه

تأملی ارایه کرده است. از نظر لینچ ( شواهد قابل2015در این راستا لینچ )

چه مشاغل جدید ایجاد کند مشاغل موجود را از تر از آنهای جدید بیشتکنولوژی

سه بنگاه برتر در اقتصاد امریکا جنرال  1990کنند که در دارد و اضافه میبرمی میان

میلیارد دالر بود و  36شان در کل موتورز، فورد و کرایسلر بودند که فروش ساالنه

سه بنگاه برتر در  2015کردند. ولی در شان کار میبیش از یک میلیون نفر هم برای

شان از یک تریلیون گوگل هستند که درآمد ساالنهبوک و اقتصاد امریکا اپل، فیس

اند. به سخن دیگر در حالی کار گرفتهنفر را به 137000تر است ولی در کل دالر بیش

 14برابر شده است این میزان درآمد ساالنه با  28ی سه بنگاه برتر که درآمد ساالنه

کردند به دست می یدرصد از نیروی کاری که در گذشته برای سه بنگاه برتر کار م

( شواهدی دال بر کاهش چشمگیر عضویت 513، ص 2011آید. وسترن و روزنفلد )

چنین نابرابری در مزدهای پرداختی ارایه نموده های کارگری و همکارگران در اتحادیه

ی دهندههای کارگری در ضمن نشانکاستن از نفوذ و قدرت اتحادیه»و افزودند که 

های عالوه در یافتهبه«. قی و نظام توزیعی ناشی از آن هم هستفرسایش اقتصاد اخال
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نابرابری مزدی در میان کارگران غیر »شویم که وسترن و روزنفلد متوجه می

، ص 2011(. گومز و زیومیس )514)همان، ص « ای هم افزایش یافته استاتحادیه

تر شدن باعث کمی کارگری اند که حضور اتحادیه( در پژوهش خود شواهدی یافته27

ی چنین اشاره دارند که حضور اتحادیهها همشود. آنحقوق مدیران سطح باال هم می

ها از انتقال بخشی از سهام به مدیران به جای حقوق شوند تا بنگاهکارگری باعث می

ها یکی از دالیلی که حقوق و درآمد مدیران عالوه به نظر آنتر استفاده کنند و بهکم

تر است احتماالً به خاطر حضور در اروپا در مقایسه با امریکا بسیار کم سطح باال

 (.28نسبت پرقدرت تر در اروپاست )همان، ص های کارگری بهاتحادیه

 ( که افزایش چشمگیر2004دست آمده در پژوهش کارد و دیگران )نتایج به

درت وذ و قبه این سو را به کاهش نف 1970ی نابرابری مزدی در امریکا از دهه

چنین هم» داند براین باور داللت دارد که این نتایجهای کارگری مربوط میاتحادیه

ع های کارگری در واقدار نفوذ و قدرت اتحادیهکند که کاهش ادامهتأیید می

 (.26)ص « آمدهای اجتماعی نامطلوبی داشته استپی

مخالف رقابت در  آمدهای دیگری هم داشته است. نیروهایی کهاین تغییرات پی

دهند بلکه این توان را دارند که هم سطح بازارند نه فقط میزان کارآمدی را کاهش می

تر در میان تولید و هم سطح اشتغال را در اقتصاد کاهش بدهند. تمرکز بیش

تر عالوه کمها انحصاری باشد. بهگذاریشود تا دربازار قیمتتولیدکنندگان باعث می

خریدار »شود تا تواند اتفاق بیفتد که باعث میزار کار هم میشدن رقابت در با

گذاری نیروی کار دست بزند. تعیین مزد از سوی نیروی کار به قیمت« انحصاری

تواند غیر کارآمد باشد و هم باعث کاهش تولید واشتغال خریدار انحصاری هم می

ی شود تا رابطهباعث میچنین تر بکاهد. همزنی نیروی کار بیشبشود و از توان چانه

وری کار ضعیف تر شود. قدرت خریدار انحصاری نیروی کار باعث بین مزد و بهره

ها شود تا مزد برای کارگران با مهارت مشابه تفاوت داشته باشد. این بنگاهمی
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توانند مزدها را در قبول کارگران تفکیک قائل شده و میتوانند بین میزان مزد قابلمی

آمیز باشد. در این وضعیت یین کنند که بین کارگران خودشان هم تبعیضسطوحی تع

این امکان وجود دارد که به هر کارگر مستقل از میزان مهارت او حداقل مزدی که 

های کارگری تر اتحادیهحاضر به پذیرش آن است پرداخت شود. با تضعیف بیش

ی متفاوت کارگران زنسراسری که در صفحات پیش به آن پرداختیم، توان چانه

شود تا شوند باعث میبندی میپراکنده که براساس سن، نژاد یا جنسیت تقسیم

پراکندگی مزدی بسیاری وجود داشته باشد. به این ترتیب حداقل بخشی از نابرابری 

توان توضیح داد. نکته این است که زنان در مقایسه با در پیوند با جنسیت را می

تری برخوردارند در نتیجه این امکان عملی وجود دارد ری کممردان از توان تحرک کا

عالوه با این تحوالت است که رو شوند. بهکه در عمل با تبعیض مزدی شدیدتری روبه

شود و تر میی یک اقتصاد هم بیشسپاری تولید حتی در محدودهامکانات برای برون

خدام دیگران هستند مزدهای توانند به کارگرانی که در استدر نتیجه کارفرماها می

 متفاوتی بپردازند.

شود به گمان ما ساده و تر منجر میگونه این تحوالت به نابرابری بیشاین که چه

شود تا برای کاالها و خدمات تر در بازار کاالها موجب میسرراست است. تمرکز بیش

دار انحصاری ویژه پیدایش خریتری طلب شود و تمرکز در بازار کار و بهقیمت بیش

تری شود که خریدار که در موقعیت انحصاری است مزد کمنیروی کار موجب می

ی مبادله به زیان نیروی شود تا رابطهتر در بازار کاالها باعث میبپردازد. قیمت بیش

ایم. کار تغییر کند و ما در صفحات پیش به شواهدی در این خصوص اشاره کرده

تر قراردادهای های کارگری و جایگزینی هرچه بیشاتحادیهتر عالوه با تضعیف بیشبه

ها در مقایسه با متقاضیان کار در موقعیت سراسری با قراردادهای فردی، کارفرما

 دهد.آمدش را در تعیین مزد نشان میبرتری قرار دارند و این موقعیت برتر پی
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ها، بازار تر درکز بیشعالوه، تغییرات دیگری هم اتفاق افتاده است. همراه با تمربه

ی اهتوافق»از  تر شده است. درامریکا، برای نمونه،امکان تبانی بین کارفرماها هم بیش

یی اش این است که از سوشود و نتیجهتر استفاده میتر و بیشبیش« غیررقابتی

ش ا کاهرکند و از سوی دیگر هم رقابت برسر مزد پرداختی تر میتحرک کارگر را کم

تر شد. یشهای اخیر موانع مقرراتی برسر تحرک کارگران ب. در امریکا در سالدهدمی

جام رای انولت بامروزه تقریباً از هر چهار کارگر امریکایی یک نفر به جوازی از سوی د

ارد را د کار خود نیازدارد. بدون تردید کوشش برای تنظیم بازار منافع خاص خودش

رها ن بازای ورود متقاضیان تازه به ایکه هزینهولی در عین حال این هم درست است 

 وازهاجشود در نتیجه هم رقابت و هم مزد برای کسانی که فاقد این تر میهم بیش

ی که رگرانشوند. به سخن دیگر کارگران دارای جواز در مقایسه با کاتر میهستند کم

 کنند.تری دریافت میجواز ندارند مزد بیش

 م؟یبکن دیچه با یبرابرمقابله با نا ی. برا4

وامل عاز  با توجه به شواهدی که در این مقاله ارایه شد بر این باوریم که یکی

 ه اینکی مصایب و مشکالتی اصلی ایجاد و تداوم این نابرابری روزافزون با همه

، هد کردد خوانابرابری روزافزون برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده و یا در آینده ایجا

 قدرت تی است که صورت گرفته است. ما در این نوشته برکاهش نفوذ وانتقال قدر

 ایم.زنی کارگران تمرکز کردههای کارگری و توان چانهاتحادیه

های بعد از جنگ جهانی دوم اقتصاد به اختصار بحث کردیم که در سال

 داری با یک الگوی اقتصادی مبنی بر بازتوزیع درآمدها با استفاده از نرخسرمایه

مالیات نهایی باال برای ثروتمندان، یک نظام رفاه اجتماعی بر اساس کار، و با دولت 

شد. برای این که این نظام کار کند، الزم بود که عنوان کارفرمای نهایی اداره میبه

های بازار شرطبخش مالی هم تحت نظارت باشد و این نظارت با وجود این که با پیش
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ای در بازارهای های تازهنجام گرفت. ولی همین که قدرتآزاد ناهمخوان بود ولی ا

های آسیای جنوب ی جنوبی و دیگر اقتصادجهانی پیدا شدند، ژاپن و سپس کره

عنوان نمونه بریتانیا، به تداوم با بحران تراز داری، بهشرقی، کشورهای سنتی سرمایه

اگر چه کسری تراز این سو، به 1970ی رو شدند. از اواسط دههها روبهپرداخت

شد ولی این واقعیت که دالر ـ واحد پولی تر میهای امریکا هرساله بیشپرداخت

ها را با داد تا بتواند این کسریامریکا ـ واحد پولی جهانی هم بود به امریکا امکان می

داری ولی برای پردازان جهان سرمایهتر تأمین مالی کند. سیاستنشر دالر بیش

های تکراری به این نتیجه رسیدند که رهاسازی بازارها و این بحران رفت ازبرون

فروش باشد باید انجام بگیرد. مقررات کردن هرچه که قابلکاالسازی و خصوصی

عنوان موانعی بر سر رشد اقتصادی ارزیابی شد و درنتیجه به این باور موجود هم به

ماند، و بقیه باید تغییر کنند. رسیدند تنها مقرراتی که مشوق رشد اقتصادی باشد می

دو بازار که مورد توجه ویژه قرار گرفت یکی بازار کار بود که باید مقررات و قواعدش 

زدایی کامل از آن انجام شد و دیگری هم بازارهای مالی که باید مقرراتبازنگری می

ام طور که در صفحات پیش اشاره شد دقیقاً این کاری است که انجگرفت. همانمی

کرد. نه فقط نابرابری افزایش چه که وعده داده بودند، فرق میآمدها با آنگرفت. پی

تر شد. درحالی که شماری بر این باورند یافت بلکه نرخ رشد هم درمقیاس تاریخی کم

که مقداری نابرابری برای تشویق رشد اقتصادی الزم است ولی در عین حال شواهد 

کند و حتی از تر میابری درواقع میزان رشد را کمزیادی در دست داریم که نابر

(. استیگلیتز 2015کیلی  OECD, 2015 ،2014,OECDکاهد )پایداری آن می

شود چون ( نشان داد که تمرکز درآمدها موجب کاهش رفاه اجتماعی می2013)

ی توانند با استفاده از امکانات مالی واقتصادها که درآمدهای خیلی زیاد دارند میآن

خود نظام اقتصادی و سیاسی را به نفع خود دستخوش تغییر کنند. هکر و پیرسون 

اند. با این همه، تأملی ارایه داده( هم در تأیید این دیدگاه مباحث بسیار قابل2011)
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دیدگاهی که درمیان محققان طرفداران زیادی دارد گسترش نابرابری را به دو عامل 

 داند.مربوط می

 طلبوژیک مهارتتغییرات تکنول 

 کردنجهانی 

 رانیطلب طبیعتاً به نفع کارگروایت این است که تغییرات تکنولوژیک مهارت

نین چکردن باعث افزایش تقاضا برای کار است که مهارت باالیی دارند و جهانی

 .کارگرانی خواهد شد. به گمان ما، ولی براین روایت چند ایراد وارد است

 ز نظرت مشوق رشد اقتصادی باشند و درنتیجه اهردوی این عوامل قرار اس 

ها دست به پردازان برای تغییر آنقبول است که سیاستسیاسی غیر قابل

 پردازی بزنند.سیاست

 داری ی سرمایهی کشورهای پیشرفتهتر از آن با وجود این که همهولی مهم

ست. فاوت اها بسیار متاند ولی شیوه و میزان نابرابری در آناز این دو عامل متاثر شده

ا به ها، ما دراین مقاله توجه ردر کوشش برای یافتن توضیحی برای این تفاوت

 های کارگری جلبطور مشخص کاهش نفوذ و قدرت اتحادیهتغییرات نهادی و به

 ایم. در این راستا بد نیست اشاره کنیم.کرده

  ری با های کارگکاهش قدرت و نفوذ اتحادیه 2010تا  1980در طول

 وکار  زمان شده است. نهادهای بازارهای باالی درآمدی همافزایش درآمد در دهک

 گذارند.های کارگری از چند کانال برتوزیع درآمد اثر میازجمله اتحادیه

 ا مزده شوند تا نابرابری در توزیعپراکندگی مزدها، این نهادها باعث می

دی های کارگری نابرابری مزدیهتر شود ولی پس از کاهش نفوذ و قدرت اتحاکم

 طور که در نمودار چهار نشان دادیم شکاف بینشدت افزایش یافت و همانبه

 طور چشمگیری افزایش یافت.وری نیروی کار و میزان واقعی مزد بهبهره
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 زنی های کارگری باعث شد تا توان چانهتر کارگران در اتحادیهعضویت کم

تر از ارزش تولید نصیب مدیران ارشد بنگاه سهم بیش کارگران کاهش یابد و درنتیجه

 بشود.

 شود تا مزد کارگران با های کارگری باعث میکاهش نفوذ و قدرت اتجادیه

چه به مدیران ارشد و یا به مزد پایین و متوسط افزایش نیابد درآن صورت آن

ی پژوهش تر خواهد شد. بازنگرشود بیشداران به صورت سود سهام پرداخت میسهام

ها را نشان داد )اوگوچیونی و دیگران، گزارهی کانادا درواقع صحت این پیشدرباره

2016.) 

آمد ( در حالی که پی5، ص 2017در پیوند با وضعیت در امریکا کالینز )

عدم توازن »دهد که پذیرد ولی ادامه میکردن و تغییرات تکنولوژیک را میجهانی

اقتصادی ما جا افتاده است در واقع عمده ترین عامل قدرتی که در نظام سیاسی و 

 ما هم با این دیدگاه موافقیم.«. ی نابرابری استکنندهبرنده و تسریعپیش

کنیم که اگرعلل افزایش بحث اصلی این مقاله را به این صورت خالصه می

ی که رفت از وضعیت دشواردرستی شناخته نشود، یافتن مؤثرترین راه بروننابرابری به

پردازان، شود. با این همه دیدگاه غالب در میان سیاستدر آن هستیم غیرممکن می

طور کامل از بررسی این مشکل غفلت نکند، یعنی الگوی اقتصادی نولیبرالیسم، اگر به

ترشدن تواند باعث وخیمکند که در بهترین حالت میارایه می« هاییحلراه»ولی 

ی گزارهها برمبنای برداشت اندکی متفاوت از پیشحلاهطور کلی این روضع بشود. به

براساس این دیدگاه «. داندبازار همه چیز را می»استوار است، یعنی « بازار کارآمد»

ای نیست، تنها مدت شاهد رشد روزافزون نابرابری هستیم، مسئلهحتی اگر در کوتاه

ت و در درازمدت، رشد مدباید اندکی حوصله کنیم و صبر داشته باشیم. در میان

شواهدی که «. فروبارش»ی معروف گزارهکند؛ همان پیشاقتصادی مشکل را حل می

دهند که اگر وضوح نشان میی گذشته در اختیار داریم بهدر طول سه یا چهار دهه
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و درنتیجه، به گمان ما برای « فروبارش»است و نه « فراخیزش» هم باشد « بارشی»

 ی دیگری ضروری است.ابری روزافزون و مشکل آفرین شیوهمقابله با این نابر

قتصاد ایک  در این مقاله براین باوریم که با استفاده از تمام امکانات دولت در

الیات توان از مآمدهای عملکرد بازار کوشید. هم میداری باید برای تغییر پیسرمایه

م رت لزوو یا حتی در صوهای رفاهی تصاعدی تصاعدی استفاده کرد و هم از پرداختی

کنیم این یفاع مداز دیگر ابزارها بهره گرفت. درواقع نگاهی که ما از آن در این مقاله 

ا بطور کیفی آمدهایش بهاست که با استفاده از دولت بازار را تجدیدساختار کنیم تا پی

ه از ستفادچه در این چهار دهه گذشت تفاوت داشته باشد. وقتی چنین کردیم، با اآن

ه بها را بهبود بخشید. آمدهای توزیعی این سیاستتوان پیهای مالی میسیاست

ری ابرابگمان ما هیچ راه دیگری برای احیای رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد. ن

اند دهاد کرآفرینی خود را ایجتر ثروت سازوکارهای رانتروزافزون و تمرکز هرچه بیش

ثروت به صورت تمرکز قدرت سیاسی در میان و دربسیاری از کشورها تمرکز 

 اصالح باید الیگارشی مالی و اقتصادی درآمده است. به گمان ما نظام مالیاتی موجود

باید  انت ـرفقط تفاوت بین درآمدهای حاصل از کار و درآمدهای کارنکرده ـ شود و نه

تحول مرده ارنکستانی از درآمدهای کحفظ شود بلکه بار مالیاتی باید در جهت مالیات

یر داف زطور کلی هر گونه رفرم مالیاتی که درپیش گرفته شود باید به اهشود. به

 برسد:

های هرنامبتری ایجاد کند تا بتواند ـ رفرم مالیاتی باید برای دولت درآمد بیش

 رفاه اجتماعی خود را گسترش بدهد.

های بریشدن نابرا ای انجام بگیرد که باعث بدترـ رفرم مالیاتی باید به گونه

 موجود نشود.

 وهای مالیاتی را که مورد استفاده ی گریزراهـ رفرم مالیاتی باید همه

 د.گیرد مسدود نمایهای فراملیتی قرار میهای ثروتمند و بنگاهی دهکسوءاستفاده
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هایی که برای مقابله با نابرابری روزافزون در پیش گرفته برای توفیق در سیاست

وری است تا در برخورد به درآمدهای کارنکرده مالیات تصاعدی وضع شده شود ضرمی

تر باشد. درآمد نسبت بیششود بهو از مالیاتی که از درآمد حاصل از کار اخذ می

وری دراقتصاد هزینه شود. تر ایجادشده هم باید برای گسترش تولید و بهبود بهرهبیش

ای و ات برثروت، مالیات بردرآمدهای سرمایهها باید مالیعنوان بخشی از این سیاستبه

گذاری مولد ارث و میرات بازنگری شده و در صورت لزوم برای تأمین مالی سرمایه

ی کنونی داری پیشرفتههای سرمایهشان افزایش یابد. در اغلب اقتصاددراقتصاد میزان

بت مالیات نسدرآمد ناشی از کار در مقایسه با درآمدهای کارنکرده ـ رانت ـ به

پردازد. به نظرما این وضعیت به واقع مضحک و مضر باید تغییر کند و تری میبیش

دهیم حداقل از درآمد کارنکرده همان قدر مالیات اگر به درآمد کار امتیاز مالیاتی نمی

 شود.بگیریم که از درآمدهای کارکرده مالیات اخذ می

های الزم دیگری هم د باید قدمطور کلی کارآمدتر بشوبرای این که اقتصاد به

ها برداشته شود. باید در سطح ملی میزان مزد پرداختی به مدیران ارشد بنگاه

ترین مزد پرداختی مند و شفاف شده و یک نسبت حداکثری بین باالترین و پاییننظام

های مؤثر برای ی مهم دیگر این که باید قدمدر یک بنگاه ایجاد شود. برنامه

زنی کارگران برداشته های کارگری و توان چانهی روند تضعیف اتحادیهسازمعکوس

ی ی امور حاکم بود باید تغییر کند. رابطهسال گذشته بر اداره 40شود روندی که در 

وری و میزان واقعی مزد باید برقرار شودو به گمان ما، به غیر از قطع شده بین بهره

وری نیروی کار در رای احیای رشد بهرهایجاد مجدد این رابطه هیچ راه دیگری ب

داری وجود ندارد. گذشته از کاهش نابرابری، معتقدیم چنین کاری جوامع سرمایه

تر و پایدارتر هم خواهد بود. پرسش اساسی که باید به آن پاسخ مشوق رشد بیش

سال  40که در این گفته شود این است که وقتی این رابطه قطع شده است کما این

چنین کرده بودند، انگیزه و منافع کارگران برای این که برای بهبود این گذشته
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چه الزم است را انجام بدهند، کدام است؟ باری، معتقدیم در پیش گرفتن وری آنبهره

کند. از سوی تقاضا، ی دولت با رکود اقتصادی هم کمک میها به مقابلهاین سیاست

د خواهیم بود، که براساس مزدی که شاهد رشد سالمی در تقاضای کل در اقتصا

ی چند شود استوار است نه این نظام شکنندهازای تولید ارزش به کارگر پرداخت میبه

ستانی ی اخیر که با ثابت ماندن مزد و در مواردی روند نزولی آن عمدتاً با وامدهه

ال ی خود، سرانجام به صورت بحران بزرگ مالی سشد که به نوبهتأمین مالی می

تر وری بیشدر آمد. از سوی عرضه هم مشارکت در منافع ناشی از بهره 2008

کند. وری تضمین میتر در بهرههمکاری و همراهی نیروی کار را برای بهبود بیش

تر ایجاد شده با تصحیح نظام مالیاتی باید برای کمک به کل این برنامه، درآمد بیش

ابری و گسترش تحقیق و توسعه بشود. طور مشخص صرف کاستن از میزان نابربه

وری تر قرار بگیرد تا بهرهای است که باید مورد توجه بیشآموزش و بهداشت دو حوزه

ی مؤثری برای مقابله با نابرابری عمل عنوان وسیلهعالوه بهدراقتصاد بهبود یابد و به

دتر شدن چنین به روند نزولی سهم کار در تولید ناخالص داخلی و بکند. ما هم

ایم. برای توقف این روند و احتماالً ی مبادله برای نیروی کار هم اشاره کردهرابطه

معکوس کردن آن الزم است تا این برخورد ایمانی به سیاست ریاضت اقتصادی 

آید پایان یافته و متوقف شود. یکی های گوناگون درمینولیبرالی که به شکل و صورت

سازی و کاالسازی سال گذشته خصوصی 40در این  از نمادهای این سیاست مخرب

های علنی و یا پنهانی و واگذاری خدمات به بخش طور آشکار ـ واگذاریبود که به

آمد این دو سیاست مخرب در همه جا دانیم که پیخصوصی ـ انجام گرفت. امروزه می

ف کنندگان تر برای مصری بیشتر و در نتیجه هزینهها و کارآمدی کمافزایش قیمت

های درآمد بود. در حالی که فرصتهای کمخصوص دهکاین کاالها و خدمات به

ی بارز این دهد. نمونههای باالیی قرار میجویی در اختیار دهکطالیی برای رانت

داری سازی آب و برق و تلفن و گاز در اغلب کشورهای سرمایهکژاندیشی، خصوصی



 روزافزون ینابرابر نیو ا یکارگر یهاهیانکار اتحاد                                               794

 

ی بخش جویی در اختیار صاحبان سرمایهرانت پیشرفته است که فرصت طالیی برای

خصوصی قرار گرفته است. اگر نخواهیم این واحدها به مالکیت دولت درآید باید از 

خواری در اقتصاد استفاده کنیم. نکته این است با هرگونه کوششی برای مقابله با رانت

در کلیت  شوند اقتصادخواری تنها اقلیتی بسیار کوچک پروارتر میگسترش رانت

طلبی های متعدد رانتخویش فقیرتر خواهد شد. هرچه سریع تر و مؤثرتر این کانال

های مؤثر مقابله با این مسدود شود به نفع رفاه اقتصادی برای همگان است. یکی از راه

 های کارگری است.ویژه اتحادیهخواری احیای نهادهای بازار کار و بهرانت

 یریگجهی. خالصه و نت5

شود اشاره و این مقاله به شماری ازعواملی که باعث رشد نابرابری دراقتصاد میدر

هایی از آن را وارسی کردیم. تمرکز اصلی دراین مقاله بر کاهش نفوذ و قدرت گوشه

های کارگری در این نابرابری روزافزون استوار بوده است. نشان دادیم که اتحادیه

ری باعث شد تا توزیع مزد هرچه نابرابرتر شود های کارگکاهش نفوذ و قدرت اتحادیه

تر سرمایه باید تحت کنترل و از کانادا و امریکا شواهد آماری ارایه کردیم. قدرت بیش

های در آید و مؤثرترین شیوه برای رسیدن به این هدف احیای نفوذ و قدرت اتحادیه

تأکید کنیم که  بار دیگرداری است. باید یککارگری در واحدهای تولیدی سرمایه

نیست بلکه « خارج از کنترل»و « خداخواسته»ای رشد روزافزون نابرابری پدیده

کار گرفته شد و این سال گذشته به 40ها و ابزارهایی است که در آمد سیاستپی

پردازانی اتخاذ شد که از سوی انتخاب تصمیمات هم در وجوه عمده از سوی سیاست

ی سیاسی خاب شده بودند. ما براین باوریم که اگر ارادهکنندگان به این مقامات انت

توانیم دهی کنیم میکافی وجود داشته باشد و اگر خود را برای این منظور سازمان

این روند معیوب و مضر را تغییر بدهیم و این کاریست که باید انجام بگیرد. برای این 

ییرات فعالیت کنیم تا منظور باید در راستای تأمین حمایت عمومی برای این تغ

ی امور اقتصادی به مسیری بیفتد که اکثریت مطلق مردم از منافع رشد ی ادارهشیوه
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چنین براین باوریم باید برای مند شوند. ما هموری کار بهرهاقتصادی و بهبود بهره

از آن نام « احیای اقتصادی بدون ایجاد شغل»چه که معموالً تحت عنوان تغییر آن

ای گونه که در گذشتهی امکانات خود استفاده کند. همانشود دولت از همهبرده می

ی امکانات ها همهداری برای نجات بخش مالی و بانکهای سرمایهنه چندان دور دولت

ها نتوانند برای مقابله با کار گرفتند، دلیلی وجود ندارد که همان دولتکشور را به

کار نگیرند. نظر به این که ی امکانات را بهت همهنابرابری روزافزون و بیکاری سرسخ

تنها داشتن شغل برای برون آمدن از فقر و نداری کافی نیست، دولت باید به کیفیت 

تنها موافق برقراری قوانین مربوط به شود هم توجه کند. ما نهمشاغلی که ایجاد می

حداقل مزد »هستیم بلکه فراتر رفته خواستار پرداخت « حداقل مزد»پرداخت 

 [ هستیم.3«]براساس سطح معیشت

در عین حال باید برای پایان بخشیدن به فقر کسانی که شاغل اند هم دست به 

چنین فراهم آمدن مشاغل مولد اقدام زد. کوشش دولت برای ایجاد مشاغل مولد و هم

ی مؤثری برای مقابله با نابرابری روزافزون است بلکه مشکل جدی نه فقط شیوه

ها پیش آمده است را هم درمان خواهد کرد. منظور ما از ری که در همین سالدیگ

وقت و طور کلی پارهاین مشکل دیگر ظهور و گسترش مشاغل غیر استاندارد و به

ها اند بلکه عمدتاً میزان مزد در آنموقت است. این مشاغل نه فقط فاقد امنیت شغلی

توجهی از کسانی که در این تله گرفتار ابلتر، بخش قبسیار پایین است و از همه مهم

ها هستند و این مجموعه به گمان ما باعث اند نیروهای جوان در این اقتصادآمده

عالوه، براین باوریم که دربیاید. به« حالت طبیعی»شود تا حالت رکودی به صورت می

اندازد. البته میشود و آینده را به مخاطره تداوم این وضع باعث تداوم فقر و نداری می

مدت چنان مورد نیاز است ولی درعین حال معتقدیم در کوتاههای ساختاری همرفرم

های رفاهی برای تخفیف این مصایب مدت باید از نظام مالیاتی و نظام پرداختو میان

ی کشورها یک نسخه همگانی نوشته جا معقول نیست برای همهبهره گرفت. در این
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ی هر اقتصاد و هر جامعه انجام ی باید با بررسی مشخصات ویژهشود بلکه چنین کار

 های مستقل دیگری باشد.بگیرد که خود داستان دیگری دارد و باید موضوع پژوهش

  
 هانوشتیپ

[1 ] Available at: 

 http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_408983/lang–en/index.htm .

accessed on 24 December, 2017. 
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