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کنم به دو پرسش پاسخ بدهم: نخست این که کدام در بحث حاضر تالش می

بخشی به اقتصاد ایران و به تبع آن کدام نظام قدرت در این اقتصاد علت انتظام

ماه سال ساز اعتراضات دیگی بوده که زمینههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنتبعیض

کنم پردازم و تالش میدر پرتو این پاسخ به پرسش بعدی می 1گذشته بوده است.

ماه سال گذشته به این سو در رفتار حاکمان و محکومان یعنی توضیح دهم که از دی

ی طبقات مردم و فرودستان ی فرادست و نیز مجموعهی حاکمیت و طبقهمجموعه

 ایم.امعه شاهد چه تغییری بودهج

قبل از هر چیز مایلم بر این نکته تأکید کنم که مجموعه اعتراضات اجتماعی که 

وبیش در سرتاسر کشور شکل گرفت گرچه در این ماه فعلیت کم 1931ماه در دی

های بعد استمرار یافته گسترده یافت اما پایان نیافته است و به اشکال مختلف در ماه

تر شده است. اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، رانندگان ملو متکا

ماه است. های گذشته استمرار اعتراضات دیهای مردم در تمامی ماهو دیگر گروه

ی یک واقعیت جاری اجتماعی در بنابراین الزم است تأکید کنیم که بحث ما درباره

 رخداد مربوط به گذشته. ایران امروز است نه صرفاً تحلیلی از یک

ساز و بخشی اقتصادی زمینهکدام انتظام کنم:از نخستین سؤال شروع می

 های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بوده است؟علت تبعیض

ی کلی تقسیم کرد. توان به سه دورههای بعد از انقالب را میاقتصاد ایران در سال

های های این دوره با نرخاری از سالی نخست انقالب بود. در بسیی اول دههدوره

 2.2رشد منفی و اندک مواجه بودیم و میانگین نرخ رشد واقعی درآمد سرانه منفی 

ساله، نوعی های سیاسی پساانقالبی و نیز جنگ هشتدرصد بود. از جمله در اثر بحران

ز آمیرکود اقتصادی مستمر بر اقتصاد حاکم بود. در این دوره، نوعی نظام تبعیض

براساس وفاداری به نظام سیاسی شکل گرفت. یعنی هم در عمل و هم در نظر، افراد 

 شدند. شهروندانی برابر و با حقوق یکسان تلقی نمی

ی انقالب، در برابر فشارهای ناشی از رکود مستمر اقتصادی، در آغاز دومین دهه

ادی پساانقالب از گرفت. نظام اقتصگذاری در اقتصاد رونق میباید بار دیگر سرمایه
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جهات زیادی در این دوره شکل گرفت. برای این که نظام انباشت سرمایه که به سبب 

ی تحوالت انقالبی دچار اختالل شده بود باردیگر آغاز به کار کند، باید طبقه

ی منابع مالی و نیروی کار و آمد که به مجموعهوجود میدار جدیدی بهسرمایه

 داشت. سهولت دسترسی میولید بهطبیعت و دیگر عوامل ت

هایی که از آن مقطع تا امروز تدوین و اجرا شده است در قالب مجموعه سیاست

طور نسبی ارزان ساخت و نام گرفته است نیروی کار را به« تعدیل ساختاری»چه آن

به این ترتیب دسترسی کارفرماها به نیروی کار را تسهیل کرد. این فرایند از طریق 

ی شمول قانون کار و قراردادهای دایم به قراردادهای موقت کار، کاهش گستره تبدیل

ویژه در سطوح غیرماهر به پیمانکاران تأمین نیروی سپردن بخشی از نیروی کار به

ی اقتصادی جمهوری اسالمی بیش ی اول توسعهانسانی صورت پذیرفت. در بدو برنامه

ای دایمی بودند اما امروز این نسبت معکوس درصد نیروهای کار دارای قرارداده 39از 

شده است و بخش غالب نیروهای کار قراردادهای موقتی استخدامی دارند و بخش 

روزه دارند. این تغییر قرارداد حسی از  93ماهه یا ها نیز قراردادهای سهبزرگی از آن

ت نیروهای زنی و مقاومثباتی در حیات نیروهای کار ایجاد کرده است. توان چانهبی

تدریج استخدام شدت کاهش یافته است. همچنین، بهکار در برابر کارفرمایان به

های پیمانکاری تأمین ویژه در سطوح غیرماهر به شرکتبخشی از نیروهای کار به

ها در امر مدیریت نیروهای کار خواه در انعقاد نیروی کار سپرده شد. این شرکت

رو شدت اند و ازاینکارفرما خبرهقی بین کارگر و قرارداد و خواه در دعواهای حقو

 اند. استثمار نیروهای تحت قرارداد را افزایش داده

های قانونی موجود در همچنین بخش بزرگی از نیروهای کار از شمول حمایت

ای به کار آنان پایان تواند بدون هیچ دغدغهکارفرما میقانون کار کنار گذاشته شدند. 

ی های حمایت قانونی مانند سنوات و بیمهخش از نیروهای کار از حداقلدهد و این ب

 بیکاری و جز آن نابرخوردارند.

ی کارگر و مزدبگیر ی این تحوالت در شرایطی صورت پذیرفته است که طبقههمه

مراتب های قانونی بوده است و به این ترتیب با سهولت بهدر ایران فاقد حداقل تشکل

 وم کارفرمایان قرار گرفته است.تری تحت هجبیش
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داده برای نیروهای کار و گذار از کارگرانی با شغل نسبتاً به موازات تحوالت رخ

ی ثبات و سیال، در نظر بگیرید ارتش ذخیرهباثبات به نیروهای کار موقتی و بی

 ی امروز ایران. وجود همین لشکر بیکاراننیروی کار یعنی انبوه بیکاران را در جامعه

های مزدبگیر در مذاکرات با کارفرما موضعی ضعیف و بسیار شکننده باعث شده گروه

 داشته باشند.

ها فقر و بینوایی مزدبگیران را هرچه ای از دگرگونیدر چنین بستری، مجموعه

موازات افزایش تر کرده است. در قوانین کار ایران افزایش در حداقل دستمزد بهعمیق

ی نمایندگان کارگران، کارفرمایان جانبهز طریق مذاکرات سهها اسطح عمومی قیمت

هایی چهرهبینی شده است. اما کارگران در این مذاکرات گذشته از تکو دولت پیش

های مستقل خود نیستند. ثانیاً دولت عالوه بر انتخاب تشکلاوالً دارای نمایندگانی به

وجه به بار مالی که از بابت اش به نفع کارفرمایان است باتآن که سوگیری کلی

کند افزایش دستمزدها پرداخت حقوق و دستمزد بر دوش خودش دارد سعی می

تر باشد. به همین دلیل، افزایش حداقل دستمزدها کفاف شدهاالمکان کنترلحتی

 های زندگی مزدبگیران را نداده است.افزایش هزینه

و معیشت کارگران را بسیار  های زندگیعالوه بر آن، دو تحول دیگر نیز هزینه

ی سبک زندگی و الگوی مصرف رخ داده که دشوارتر ساخته است. یک تحول در حوزه

ای جدید وارد سبد معیشت کارگران بشود. تحول مهم دوم این باعث شده اقالم هزینه

است که در گذشته بخشی از مخارج زندگی خانوارها یا از طریق مناسبات 

ده است یا از طریق خدمات رایگان دولتی مانند انواع خدمات شخویشاوندی تأمین می

ها هزینه پرداخت کرد. های درمانی و غیره. اما اکنون باید برای اینآموزشی و مراقبت

های های آموزش، درمان و مراقبت از فرزندان خردسال بخش بزرگی از هزینههزینه

نوایی در میان تشدید فقر و بیرو روند دایمی خانوارها را تشکیل داده است. ازاین

مزدبگیران شکل گرفته است. برآوردهای متفاوتی از خط فقر در ایران وجود دارد. اما 

های ها نیز حداقل دستمزد صرفاً کسری کوچک از هزینهترین آنبینانهبراساس خوش

 دهد.معیشت خانوار را تشکیل می

ناهایی مانند برخورداران از اقتدار جز استثبگیران، بهی مزدوحقوقبنابراین، توده

 اند.نوا شدههای کمیاب، به شکل روزافزونی فقیر و بیسازمانی یا دارندگان مهارت
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ی ایران کارفرمایان دسترسی آسانی به منابع های توسعهبه موازات آن در برنامه

چه اند. حقوق مالکیت مشاع مردم بر بخش بزرگی از آنطبیعی و منابع مالی داشته

های آتی جامعه هم هست در های حاضر که نسلتنها نسلمایملک عمومی مردم و نه

سهولت مجوز تأسیس ی گذشته به تملک خصوصی درآمده است. مثالً بهسه دهه

های زراعی عمیق داده شد و تغییرات در کاربری زمین بر یا امکان حفر چاهصنایع آب

ته شد که احداث یک مرکز خرید بزرگ در و غیره رخ داد. در همین روزهای اخیر گف

ها همگی شمال شرق تهران مسیر حرکت متروی پایتخت را کور کرده است. این

مالکیت از عموم مردم برای کسب سودهای خصوصی است های روشنی از سلبنمونه

 یافته است. وقفه در سرتاسر ایران تحقق میکه اکنون سه دهه است بی

مدد شدت تضعیف شدند و از سوی دیگر بهیروهای کار بهبه هر حال، از سویی ن

دار جدیدی در ایران شکل گرفت ی سرمایهمالکیت گسترده از عموم مردم طبقهسلب

 شدند. سبب وفاداری به نظام سیاسی از این رانت برخوردار میکه عمدتاً به

ر ی دیگر دسترسی آسان این طبقه به منابع مالی بود. گسترش بازامسأله

ها ترین راه برای دسترسی این گروههای خصوصی مهمغیرمتشکل پولی و ایجاد بانک

های مالی و تجاری، ها بر بخشی مهم دیگر تمرکز این سرمایهبه منابع مالی بود. نکته

گرفته در های شکلمستغالت و پیمانکاری بود. به این ترتیب، بخش بزرگی از سرمایه

ی مالی و تجاری زش بلکه در مدارهای مختلف سرمایهاین دوره نه درگیر خلق ار

 مشغول بود.

تواند دوام بیاورد. از سویی چون همین نیروهای کار چنین وضعیتی منطقاً نمی

کننده از قدرت کافی برای خرید کاالها و خدمات شده در نقش مصرفسرکوب

. از دیگر سو شودیا تقاضای ناکافی ایجاد می تحقق ارزش بحرانبرخوردار نیستند 

بحران خلق یابد دار در مدارهای پولی و تجاری تمرکز میی سرمایهچون سرمایه

ها در مدارهای نامولد و در یک اقتصاد رکودی شود. منابع مالی بانکایجاد می ارزش

و معضل  بحران مالی گستردهدر درازمدت قادر به استمرار سودآوری نیستند. پس 

 د. آیمعوقات بانکی پدید می
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های گسترده صورت گرفت. از یک سو مزد و ها در بستری از تبعیضی اینهمه

ی های کسب سود در طبقهحقوق بخش اعظم مردم سرکوب شد و از سوی دیگر راه

 فرادست جامعه تسهیل شد. این یعنی ایجاد شکافی فزاینده میان داراها و ندارها. 

ی جمهوری اسالمی از های توسعههگرفته از دل برناماین انتظام اقتصادیِ شکل

های آن را در بحران مؤسسات بست رسید. نخستین نشانهی جاری به بناوایل دهه

ی فقر و بیکاری، بحران های دیگر آن در بحران فزایندهمالی ـ اعتباری دیدیم. نشانه

 هایی است که اقتصاد ایران درگیر آن است.محیطی و سایر بحرانمهلک زیست

بست این نظام اقتصادی نوعی گمان عمومی پدید ها با بنی دور اول تحریمهمزمان

ها نقش است. در حالی که این تحریم ها صرفاً معلول تحریم بودهآورد که این بحران

های اقتصاد سیاسی جمهوری اند و علت اصلی در بنیاندهنده و کاتالیزور داشتهشتاب

گرفته در آن است. برای مثال بعد از اجرای برجام یعنی اسالمی و نظام قدرت شکل

شد ما شاهد رشد اقتصادی باالیی در اقتصاد ایران بودیم. اما نرخ ر 1931در سال 

درصد بود. به عبارت  9.9بدون نفت معادل  1931درصدی سال  12.1اقتصادی 

های تولید نفت برداری از ظرفیتدیگر، افزایش تولید در این سال عمدتاً ناشی از بهره

ای ایجاد شدت کاهشیافته بود. درواقع، ظرفیت تازهها مدتی بهبوده که به علت تحریم

برداری شد. ازجمله تی بیکار مانده بود بار دیگر بهرهنشد بلکه از ظرفیت قبلی که مد

 ی مردم نگذاشت.شود برجام تأثیری بر سفرهبه همین دلیل است که گفته می

های موجود در ساختار اقتصاد سیاسی در تر مکانیسمالبته برای شناخت دقیق

طور هی اخیر نقش فساد ساختاری که بگرفته در چهار دههایران و نظام قدرت شکل

 فزونی بوده نباید نادیده گرفت.دایم روبه

ما گرفتار  1939ی ام تا این جا این بوده که از اوایل دههی بحثپس خالصه

ایم که با توجه به تر در اقتصاد ایران شدههای یک بحران ساختاری قدیمیتجلی

اد رفت از آن نیز بدون ایجساختار قدرت در نظام جمهوری اسالمی امکان برون

 تغییرات ساختاری وجود ندارد.

رخ داد و به اشکال متنوعی تا امروز در قالب  1931ماه اعتراضاتی که در دی

های دیگر فرودست اعتراضات کارگری، دانشجویی، معلمان، رانندگان، و گروه

انداز برای ها به این بحران و نداشتن چشماجتماعی رخ داده در حقیقت واکنش آن
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انواع  گری اقتصادی و سیاسی و در چارچوبن شکل مطالبهرفت از آبرون

 های اعتراضی رخ داد.کنشگری

بخشی در میان حاکمان و رسم به دومین پرسش: این شکل از انتظاممی

ماه از چند ویژگی برخوردار اعتراضات دی آمدهایی داشته است؟محکومان چه پی

کند. نخست این که اضات کمک میتر اعترشان به شناخت دقیقبود که تأمل درباره

هایی دستان و طبقات و الیهی اصلی معترضان تهیدهد بدنهی شواهد نشان میهمه

ی گذشته به احتمال قوی چندان حضور بودند که در مجموعه اعتراضات چهار دهه

های به های اعتراضی نداشتند. بنابراین برای نخستین بار گروهپررنگی در جنبش

شان ی اجتماعی که در ادوار قبلی بازتاب فقر و به حاشیه رانده شدنشده هراندحاشیه

بار دیدیم تا اعتراضات شهری، اینهای اجتماعی میرا بیشتر به صورت گسترش آسیب

ای به اعتراضات خیابانی دست زدند. این امر نظام حاکم را دچار سابقهبه اشکال بی

محرومان و »گفتمان رسمی خود در دفاع از  یزدایی در عرصهنوعی بحران مشروعیت

 سازد. می« مستضعفان

های آماری دقیقی از معترضان چندان وجود ویژگی دوم این است که اگرچه داده

ها بودیم ترین فراوانی اعتراضها شاهد بیشندارد، توجه به شهرها و مناطقی که در آن

جوانان و نیز شهرهایی که در  های باالتر بیکاریدهد که شهرهایی با نرخنشان می

تری اند حضور پررنگمحیطی آسیب دیدهاند که از وخامت زیستمناطقی جای گرفته

 در اعتراضات داشتند. 

ویژگی سوم که البته در تمامی اعتراضات فراگیر، نه تنها در ایران که در دیگر 

ی بهار عربی هادر ایران، جنبش 1999ویژه در اعتراضات سال کشورهای جهان و به

استریت، میدان تقسیم شهر استانبول، درصد موسوم به وال 33در خاورمیانه، جنبش 

ی فضای کنندهزردها در فرانسه، وجود داشته نقش تعیینو این اواخر جنبش جلیقه

گیری و استمرار اعتراضات بوده است. بنابراین های اجتماعی در شکلمجازی و شبکه

های مستقل صنفی و سیاسی، مردم به یاری احزاب و تشکلدر خأل ناشی از فقدان 

 دهی دست زدند. ها به خودسازماناین شبکه
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ترین ویژگی آن بود که این ویژگی چهارم و بسیار مهم دیگر و شاید هم مهم

اعتراضات برای نخستین بار در شکلی گسترده با هر دو جناح حاکمیت خط فاصل 

عتراضاتی که در خصوص مسایل معیشتی صورت رسم کرد. پیش از این معموالً ا

گرای حاکمیت قرار داشت و اعتراضات برای برداری جناح اصولگرفت مورد بهرهمی

طلب. اما این برداری جناح اصالححقوق شهروندی و حقوق دموکراتیک مورد بهره

اعتراضات به شکل بارزی با هر دو جناح حاکمیت مرزبندی داشت. این امر باعث شد 

ها و انرژی ک ویژگی بسیار مهم نظام سیاسی ایران در مستحیل کردن اعتراضی

 اعتراضی در سیاست رسمی و رقابت دو جناح اصلی ناکارآمد شود.

رسم به در حقیقت واکنش محکومان به بحران ساختاری و استمرار در این جا می

حاکمیت با آن ی ماه آغاز شد بنا به شکل مواجههاعتراضات. اعتراضاتی که در دی

ویژه در تابستان سال جاری دوباره شاهد تکرار های بعد و بهفروکش کرد. البته در ماه

اعتراضات مشابه به شکلی محدودتر بودیم اما در هر حال اعتراضات خیابانی به شکل 

 ی قبل تا این تاریخ هنوز رخ نداده است. گسترده

گر بودیم. این اعتراضات عموماً بهاما در مقابل شاهد انواع اشکال اعتراضی مطال

های نولیبرالی ها و طبقات مزدبگیر انجام گرفت که در پی اجراهای برنامهتوسط گروه

شدت ها و مانند آن بهزداییها، نظارتسازیها، خصوصیسازیاز قبیل انواع موقتی

جام گرفته ای اناند. این اعتراضات به اشکال متعدد و گاه بسیار خالقانهآسیب دیده

پایان اعتراضات و اعتصابات کارگری، ی بیتوان به سلسلهاست. در آن میان می

اعتراضات معلمان و پرستاران، اعتراضات رانندگان، اعتراضات دانشجویی با تأکید بر 

سو با طبقات فرودست جامعه اشاره کرد. سرکوب این گروه از اعتراضات مطالباتی هم

ها نیز معموالً افقی است و عالوه بر آن دهی این اعتراضمانبسیار دشوارتر است. ساز

 ای با مطالبات معترضان وجود دارد.همدلی اجتماعی گسترده

ماه آغاز شد ظاهراً بعد از مدتی فروکش کرد اما هایی که از دیبنابراین، اعتراض

ز های صنعتی، مراکدر حقیقت به اشکال متعدد و متنوعی، عمدتاً در سطح بنگاه

ها و غیره استمرار پیدا کرده است. چه بسا تغییرشکل ناگزیر آموزشی، دانشگاه

های مختلف اجتماعی محور گروههای شهری به اعتراضات مطالبهاعتراضات از شورش
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گرا از اعتراضات در درازمدت به نفع برداری پوپولیسم راستی بهرهبا کاهش مخاطره

 آن تمام شود.

واکنش حاکمان به این مطالبات چه بوده و چه که: اما سرانجام آن

نخست این که برای این که حاکمیت قادر  توان ترسیم کرد؟اندازهایی میچشم

های معیشتی باشد باید بر کل الگوی گویی به مطالبات معترضان در زمینهبه پاسخ

عنی ای که در ایران بعد از انقالب شکل گرفته است تجدیدنظر کند. یانباشت سرمایه

زیست در دستورکار ای برای احیای محیطها متوقف شود، برنامهسازیروند کاالیی

های خصوصی در دستور کار سازی بانکقرار گیرد، بخش مالی به نظم درآید، ملی

ای برای ی گستردهسازی متوقف شود، و برنامهگذاشته شود، سیاست خصوصی

 بازتوزیع درآمدها به اجرا درآید، و جز آن. 

شان تاحدود زیادی در میان هر دو جناح حاکمیت ندیدن اعتراضات و سرکوب

های اخیر در اهواز ماه تا اعتراضات ماهسیاست اصلی است. این امر را از اعتراضات دی

کنند هیچ امتیازی به معترضان داده نشود. چراکه تپه شاهد بودیم. تالش میو هفت

عتراضی را تشدید کند. در عین حال، این مسأله را گری ااند دادن امتیاز مطالبهنگران

ای منتهی های گستردهتواند به عصیانها میگیرند که این اعتراضکل نادیده میبه

 تواند باشد.شان نمیشود که دیگر هیچ سدی مانع امواج

اند که روشنی نشان دادهتأمل است. آنان بهطلبان قابلدر این میان واکنش اصالح

ای برای اصالح ساختار اقتصاد ایران ندارند. حتی مایل به بازنگری در هیچ نامههیچ بر

های اقتصادی نیز نیستندکه طی سه دهه اجرا نهایتاً ما را به بحران یک از سیاست

طلبان، نه صحبتی از مزدهای معوق اند. در گفتار اصالحساختاری امروز رسانده

گویند، نه از افزایش دستمزد، نه سخن میسازی کارگران است، نه از توقف خصوصی

ای برای بحران مالی شدن خدمات آموزشی و درمانی، نه چارهی مقابله با کاالییدرباره

های بازنشستگی. در شرایط دارند و نه راهکاری برای مقابله با ورشکستگی صندوق

 یهای گذشتههای ساختاری متعدد استمرار سیاستپوشی بحرانتقاطع و هم

طلبان دهد، اصالحهای کنونی نشان نمیرفت از بحرانطلبان راهی برای بروناصالح

اند سهمی از قدرت ی گذشته، با سوار شدن بر ترس مردم تالش کردهویژه در دههبه
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ها، ایجاد ترس نسبت به ترین تالش آنسال گذشته، نیز عمدهرا حفظ کنند. در یک

سهمی ندارند. اتکا و سوارشدن صرف بر هراس مردم ها از قدرت ای است که آنآینده

های ساختاری، ی متوسط، بدون داشتن پاسخی برای بحرانویژه طبقهو به

شان، را به نیرویی بدون آینده بدل کرده ویژه در آرایش سیاسی کنونیطلبان، بهاصالح

 است.

« تعلیق» ها و تهدیدهای امپریالیستی استمرار وضعیتدر شرایط کنونی، تحریم

هایی حال، اجرای برنامهکند. درعینهای منفی رشد را تشدید میدر اقتصاد و نرخ

رفت از بحران، مستلزم تغییرات بنیادی در نظام کنونی انباشت جدّی در راستای برون

کشد. اما ی اقتصاد را به زیر میسرمایه است که به تبع خود طبقات حاکم در عرصه

مالکیت از آنان، در چارچوب نظم بقات، چه برسد به سلبمحدودساختن جدی این ط

کند. در این شرایط، واکنش حاکمان تاکنون چیزی سیاسی فعلی ممکن جلوه نمی

بیش از تالش برای مهار اعتراضات بدون دست زدن به ساخت نظام اقتصادی موجود 

شان اعتراضات اند کهای جز آن نداشتهطور متقابل، محکومان نیز چارهنبوده است. به

ی موازات تعلیق در عرصهرا به اشکال متعدد و نو و خالقانه استمرار بخشند. این امر به

کند. اما تاریخ گواه آن است که این ی اجتماع را نیز تشدید میاقتصاد تعلیق در عرصه

 درازا بکشد. تواند مدت زمانی طوالنی بهماندن میان گذشته و آینده نمیوضعیت معلق
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ها و طبقات دهنده به نوع مناسبات میان افراد و گروهترین عوامل شکلقوانین از مهم

اند که ان در ایران در موقعیتی قرار گرفتهای هستند. کارگرگوناگون در هر جامعه

شان است عمدتاً فقط روی کاغذ موجودیت سو با منافعگاه که همقوانین رسمی آن

شوند. شان است با قوت تمام به اجرا گذاشته میسو با منافعگاه که ناهمدارند و آن

بوط به شرایط توان در قوانین مرهای فراوانی از چنین وضعیت نامساعدی را میجلوه

 زیستی و کاری کارگران در ایران امروز مشاهده کرد.

در جوامع مدرن ایجاد شغل یا تأمین حقوق بیکاری برای تمام کسانی که توانایی 

ها است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی کار کردن دارند از جمله وظایف مهم دولت

دولت موظف است با »کند: میی مهم دولت تأکید روشنی بر این وظیفهایران نیز به

ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه

 «مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

 که داردمی مقرر زمینه همین در نیز بشر حقوق جهانی یاعالمیه 32 یماده 

 و منصفانه شرایط برگزیند، انهآزاد را خود کار کند، کار دارد حق شخصی هر»

؛ در ادامه نیز «شود حمایت بیکاری برابر در و باشد خواستار کار برای بخشیرضایت

بخشی کند حق دارد مزد منصفانه و رضایتهرکسی که کار می»کند که تأکید می

اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و دریافت کند که زندگی او و خانواده

 «.صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شوددر 

اما در ایران تمامی دولت ها، دست کم بعد از تصویب قانون کار تا به امروز، نه 

اند )که این خود تخلف از قانون ی خود در امر ایجاد شغل عمل نکردهتنها به وظیفه

دی مبتنی بر واردات های نادرست اقتصااساسی است( بلکه با اتخاذ و پیشبرد سیاست

های تولیدی به بخش خصوصی انبوه کاالهای مصرفی و واگذاری کارخانجات و بنگاه

های اشتغال موجود وارد ای به صنعت و تولید داخلی و زیرساختکنندههای نابودضربه

های های عمومی سبب نابودی زیرساختها اضافه بر غارت داراییاند. این سیاستکرده

زایش شمار بیکاران و افزایش نرخ بیکاری نیز شده است. دیگر تخلف تولید و اف

آمیز گزینش ها از قانون اساسی در این زمینه برقراری سیستم نادرست و تبعیضدولت

هاست که استخدام در مناصب دولتی هاست. سالداوطلبان در احراز شرایط استخدام

 یافتنی شده است.نبرای اشخاص غیروابسته به حکومت از آرزوهای دست
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ها در تعیین مزد کارگران شاغل،با سازوکاری قانونی اما ی دولتهمچنین همه

شان تردیدی وجود ندارد نادرست و با استناد به آمارهایی که در نادرستی و عدم دقت

ساله های موردنیاز معیشت و گذران زندگی یک خانواده، همهو بدون توجه به حداقل

کنند که فقط کسر ی از میزان خط فقر حداقل مزد تصویب میعنوان مبلغی را به

ها درپی دولتهای دیگری از تخلف پیها مصداقها و تصویباست. این دست تصمیم

 ی جهانی حقوق بشر است.ی بیست و سه اعالمیهاز قانون و همچنین نقض ماده

غال و ی مزد و اشتهایی که در حوزهی تخلفاین کلیت ماجراست. در زمینه

ها یا سکوت در قانون صورت های کارگری که با استفاده از خلل و فرجتشکل

های مهم دیگری چون قلمرو تأمین اجتماعی که گیرند، حاال بگذریم از حوزهمی

های وقت ابتدا این سازمان را که تحت مالکیت عمومی غیر دولتی بود با دولت

اش زیر نظارت و دخالت وزارت داخلی ترفندهای قانونی و تغییر اساسنامه و ساختار

هایش کردند که کار درآوردند و سپس اقدام به دخل و تصرف و غارت اموال و دارایی

درواقع اموال و دارایی های بینانسلی کارگران بوده است. تدقیق در اجزای این نوع 

ایانده کند. وجوه و نقاطی در قانون نمهای بیشتری را آشکار میها نکتهگیریتصمیم

ها ما را از های مکرر به زیان کارگران است. این نوع تدقیقشود که بسترساز تخلفمی

ضرورت حرکت در راستای تغییر و اصالح قانون و همچنین شکایت به دادگاه قانون 

گویی و اجرای عدالت ها به پاسخاساسی از مسئوالن دولتی متخلف و الزام کردن آن

 آگاه می کند.

 ناکاالیی حقیقت در کار نیروی. است کارگر کار نیروی قیمت امر قعیتوا در مزد 

ی موجود کاال در بازارِ کار و در ساختار ناعادالنه یک مثابهبه کارفرما که است

گذاری هر کاال در بازارهمواره برآیند کند. بر حسب قاعده در قیمتاش میخریداری

ی قیمت هستند. اما در بازار کنندهییندو عامل مهم، یعنی خریداران و فروشندگان تع

کار در عمل دو عامل خریدار و فروشنده در سطحی یکسان و در توازن قوایی عادالنه 

 های آشکار است.ساز آن تخلفقرار ندارند و این امر زمینه

قانون کار، حداقل مزد کارگران را نهادی موسوم به  14ی بر اساس ماده

ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تعیین جموعهکه زیرم« عالی کارشورای»
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کند. مزد نزدیک به هشتاد درصد از کارگران در همین حد یا بسیار نزدیک به آن می

شود. مطابق این تعیین می« حداقل»است و سایر سطوح مزدی نیز بر مبنای همین 

که زندگی یک خانوار ای تعیین کند عالی کار باید حداقل مزد را به گونهماده، شورای

ساله نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. اما نفره( تأمین شود و همه 2.2کارگری )

، از جمله با چگونگی تعیین ترکیب اعضای 461ی همین قانون در فصل دهم و ماده

ساز ضایع شدن را فراهم کرده و سبب 14ی این شورا، شرایط عملی نشدن مفاد ماده

شود. بر اساس این قانون، وزیر کار رییس و مسئول و ارگران میحقوق تمامی ک

کننده ی زمان و موضوع جلسات این شورا است. به این ترتیب، عامل اجرای تعیین

این تخلفِ قانونی و نقض آشکار حقوق کارگران شخص وزیر کاری است که منتخب 

 جمهور است.رییس

های عالی کار، نسبت تعداد اعضای گروهبراساس قانون، ترکیب اعضای شورای

گیری و تصویب مصوبات آن کامالً به زیان کارگران تعیین ی رأینفع و شیوهذی

ی کارگری، سه نفر نمایندگان اصطالح نمایندهشود: در این شورا سه نفربهمی

ر از جمله وزیر کار در نقش به بعد عمالً چهار نف 4231کارفرمایان و از سال 

طرف نبوده و هم در شرایطی که دولت هرگز بینمایندگان دولت حضور دارند، آن

خود اصالً کارفرمایی بزرگ بوده است و وانگهی شمار زیادی از مسئوالن دولتی خود 

اند؛. با این مستقیم یا غیرمستقیم از فعاالن اقتصادی بزرگ در بخش خصوصی بوده

گیری )اکثریت اعضای حاضر( روشن است که حضور یا ی رأیا و شیوهترکیبِ اعض

عدم حضور و رأی مثبت یا منفی نمایندگان کارگری حاضر در شورا در کم و کیف 

مصوبات آن و تعیین سطح مزد کارگران از حیث قانونی بدون اثر است. طنز تلخ قضیه 

های اجرایی آن مانعی امهنبرای کارگران این جاست که فصل ششم قانون کار و آیین

های مستقل کارگری هستند. در نتیجه، عبور در مسیر ایجاد و فعالیت تشکلغیرقابل

گیرند، فارغ از عالی کار قرار میکسانی که در جایگاه نمایندگان کارگری شورای

نیت آنها، اصوالً نمایندگانی نیستند که در های شخصی و حسن یا سوءویژگی

های مستقل کارگری و به این منظور برگزیده شده اتیک در تشکلسازوکاری دموکر

 باشند.
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ی کارگر ایران با بضاعت و توانمندی موجود، یعنی پراکندگی و نبود طبقه

ی حال بسته بودن همههای کارگریِ مستقل و توانمند و پرنفوذ و درعینتشکل

نزدیک به شش ی خود و حضور های قانونی موجود جهت استیفای حقوق حقهراه

میلیون جمعیت بیکار، که خود تهدید بزرگی برای امنیت شغلی و عامل سرکوب 

گذراند، سالی تلخ و پرماجرا و بسیار را می 4231مزدهاست، آخرین روزهای سال 

تر از همان ابتدا با کارها و قراردادهای شغلی های قبلسخت، سالی که مثل سال

سوم خط فقر آغاز شد، سال اوج ایی کمتر از یکموقت، تهدید مداوم بیکاری و مزده

ها در بخش صنعت در بار آنهای اموال عمومی و برآمد نتایج فاجعهسازیخصوصی

ها و بیکارسازی انبوه، و شهر های مختلف، سال تهدید و تعطیلی و انحالل کارخانه

درپی های پیهای خشن و بازداشتهای امنیتی و پاسخزنیمتأسفانه سال اتهام

کارگران فعال به دلیل پیگیری مطالبات صنفی. در حالی آخرین روزهای سال سپری 

شویم که هنوز مذاکرات مزدی به نتیجه )نتیجه که شود و به سال نو نزدیک میمی

ساله جدی گرفته نشده و طور مشخص و طبق روال همهچه عرض شود( نرسیده و به

ی کارگر و های گذشته که خانهرعکس سالتوجه این که، بشروع هم نشده است قابل

ها و های رسمی کارگری در این موسم و به این مناسبت در مصاحبهدیگر تشکل

کردند و ارقام بسیار باال برای مزد سال بعد اعالم ها سخنان داغ ایراد میسخنرانی

ار ی سکوت اختیداشتند که البته کامالً واهی و تبلیغی بود، امسال همگی روزهمی

 دار است.اند که البته بسیار معنیکرده

های ابتدایی سال، به دلیل جهش قیمت ارزهای خارجی و هرچند از همان ماه

عالی ها، نمایندگان کارگری شورایمتأثر از آن توفان تورم و افزایش روزافزون قیمت

رغم ها، بهبودند. اما این پیگیری 4231کار پیگیر برگزاری جلسات و ترمیم ناگزیر مزد 

ناپذیر، هرگز جدی گرفته نشد و حتا به برگزاری یک بیداد میزان باالی تورمِ کتمان

ها عنوان توان به این گفتگوتأثیر هم نینجامید. در واقعیت امر نمیی بیجلسه

طور نسبی متوازن و ی واقعی غالباً طرفین بهمذاکرات مزدی اطالق کرد. در مذاکره

از ابزار و توانمندی کافی برای اعمال قدرت و اعمال فشار در  اختیار هستند؛صاحب

گونه المللیِ اینمندند. در عرف بینزنی و پیشبرد مذاکرات به نفع خود بهرهچانه
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ی ی کارگری و حق اعتصاب و نفوذ گستردهمذاکرات پشتیبانی و حمایت بدنه

های عمال قدرت طرفشان سر میز مذاکره هستند ابزار اهایی که نمایندگانتشکل

کننده است. وقتی در یک مذاکره توازن و تعادل نسبی برقرار نباشد و کارگری مذاکره

طرفین نیز حق ترک مذاکره را نداشته باشند در عمل مذاکره به تحمیل نظر طرفِ 

کننده شود تازه این در شرایطی است که نمایندگان مذاکرهغالب تبدیل می

قل و دارای اختیار باشند. در حالی که هیأت نمایندگان نمایندگانی واقعی و مست

ی تشکلی مستقل با سازوکاری عالی کار نه برگزیدهکننده در شورایکارگری مذاکره

ها بیشتر به دموکراتیک هستند و نه از چنین پشتوانه و حمایتی برخوردارند. این

کنند که عواقبی را عرضه می ها وحالگری و اقناع امید دارند. آمار و ارقام و شرحالبی

خوبی از این ارقام و آمار و هشدارها آگاهی های متحد کارفرمایی و دولتی بهگروه

ها از موضع ی آنها خالی از فایده و آهن سرد کوفتن است. آندارند؛ تکرار هر ساله

قدرت و گاه به کمک مفرهای قانونی از قانون تخلف کرده و پیگیر تأمین منافع 

ها حداقل مزد ی خود هستند. دقیقاً به همین دلیل است که در تمام این دورهطبقات

 شده همواره نه مزد واقعی که کسری از خط فقر رسمی بوده است.تصویب

های کارگری، در این حال آزموده را آزمودن خطاست. کارگران و تشکلهربه

تر د واقعی نزدیکیابی به مزدی که به مزساختار، برای تأمین حقوق خود و دست

باشد نباید فقط به صدور بیانیه و انجام مصاحبه و مناظره اکتفا کنند. باید به توان 

های مستقل و یافتن واقعی خود و چگونگی استفاده از این توان و برپاسازی تشکل

 های تازه روی بیاورند. این کاروان را تدبیر و سیاستی دیگر باید.راه
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 متأخر یدارهی/ گفتمان حقوق بشر در سرما ؟یقربان ایحقوق بشر: حقِ بشر  03

 گیاریِ ای کاه سا ی در بارگرداناتن یااریکِ  ا       انگاراناه برخالف ادعاهای سااده 

هاا و  گیاری ساارمان  ها و  ا   و صتور اعالمیه ۸۴۹۱گفتمانِ حقوق بشر به دسامبر 

بخاِِ  های اصلی این گفتمان را بایت در مبارراتِ رهاییهای متنوع دارنت، ریشهکمپین

ی طبقاایی سسات.   مردمی و انقالبیِ قرون گذ ته علیه سرکوبگری پاد اهان و سلطه

طلبانی باود کاه در   خواهان و آرادیی دست برابریحقوق بشر، ار همان دوران، اسلحه

پاخاساته  ها و سلطه و استثمار طبقاایی باه  های مردمی علیه سرکوبِ ح ومتمقاومت

 اتگان را  خواهِ سارکوب و مقاومتِ رهایی چه ار آن دوران فریادهای آرادیآن ۸بودنت.

 ت. این   ار یته مینام« حقِ انسان»کرد، نمادی بود که بی کم و کاست راهبری می

رنگ، چارا  رنگا« حقوق بشری»های ها و کمپیناما امرور و در دوران فراگیریِ سارمان

وارگای  بخِ یهی  ته است؟ در دوران بات و چگونه بیِ ار هر رمان ار نیرویِ رهایی

 و ظهور ماتاف انی کاه ینهاا باا     -آورنت که البته اغلب قانوناً غیرالزام -المللی اسناد بین

بخاِِ  ی اصاالتاً رهاایی  انت، چه چیز ایتهمبلغان مسیحیت در قرن نوردهم قاب  قیاس

هاای  قاترت و ساارمان  هاای صااحب  بخشای دولات  ی ماتنیت حقوق بشر را به پاروهه 

 ( فروکاسته است؟humanitarian« )بشردوست»بوروکراییک 

اذعاان   ،«ی حقوق بشر اسات؟ چه کسی سوهه»ای با عنوان هاک رانسیر، در مقاله

های هفتاد و هشاتاد مایالدی ابازاری در    که در دههرغم آنکنت که حقوق بشر، بهمی

های مقاومت اروپای  رقی در برابر یویالیتاریسم باود، نتوانسات صال  و    دست سنبِ

رفاه را برای دنیای عاری ار کمونیسم به ارمغان آورد. آنچاه یویوپیاای م هاودِ حقاوق     

های یویالیتر عاری  ته باود باه ساا گذا ات،     ر امپرایوریبشر برای سهانی که دیگر ا

ساتیزی و  هاای قاومی و کشاتارهای سم ای، دیگاری     دهنته ار نازاع هایی ی انصحنه

ی مباارراییِ  هایی، حقوق بشر نه دیگر اسالحه بنیادگرایی مذهبی بود. در چنین صحنه

ه میاان  هاای دوگانا  مخالفاِن سارکوب و اساتبتاد، بل اه باه  اخرای بارای یف یاک       

هاا، آوارگاان سنگای و    خانماان حقوق، بای ار یک سو، و افراد بی  هرونتان دنیای آراد

                                                      
1 Douzinas, C. (2008). The end of human rights: Critical legal thought at the turn of 
the century. Oxford: Hart Pub. 
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درساتی در  چه رانسایر باه  های نژادی ار سوی دیگر بت ل  ت. آنبارمانتگان پاکساری

( ار human« )بشار »بینات، دگردیسای مفهاوم    پسِ ایتئولوهیِ سهانیِ حقوق بشر می

خواهی به مفهومِ اخالقایِ گناگ و نامشاخ     ادی و برابریی مبارراتِ آرسایگاه سوهه

« بشردوسااااتانه»(، و بااااه دنبااااال آن، ورود مفهااااوم  humanity« )بشااااریت»

(humanitarianدر یوسیه ابزار و ماموریت )های صاحب ی دولتسویانههای متاخله

  ۸قترت است.

مشاخ  و   گاه م ناایی بشریت در سایگاه یک مفهوم اخالقی و متمایزکننته، هیچ

ی ااه نتا ااته اساات. در ارریااابی  اااخ  برخااورداری ار سایگاااه بشااری در سواماا   

هاایی یقسایم  اته و    پیشامترن و همچنین در دوران مترن، افراد همواره باه دساته  

گاردد.  های کام  و ناق ، بریر و فرودست م لق مای  ان با قیت ونت که بشر بودنمی

کاتام ار دو ساوی طیاا ساایی     که در هیچواض  است که همواره افرادی هم هستنت 

هاایی ماننات رناگ پوسات، ناژاد،      ماننت.  اخ ی بشریت خارج مینتا ته و ار دایره

ویاژه در دوران حاضار   استمااعی و باه   -ی اقتراادی سنسیت و گرایِ سنسی، طبقه

ها نقِ محوری دارنت. با این همه، دگردیسایِ  بنتییاب یتی، در این یقسیمملیت و بی

ی ابازاریِ بشردوساتانه،   وم بشر به مفهوم اخالقیِ بشاریت و باه دنباال آن انگااره    مفه

نظاامی ساارگار   -ساویی سیاسای  ای ستیت بود یا با منطق متاخلاه نیارمنت ظهور سوهه

ینها ار حاق  است؛ انسانی که نه« قربانی»ی ستیت همان یرویر انسان با ت. این سوهه

 تگی، حتای قاادر نیسات ادعاایی     فراموش برخوردار نیست، بل ه ار  تت سرکوب و

ویاژه در رونات   برای ایستادگی و مقاومت دا ته با ت. این یرویر ار انساان قرباانی باه   

یافتن المل  قاب  رهگیری است؛ یحوالیی که دستی اخیر حقوق بینیحوالت سه دهه

 یبتی  کرد.« امتیار»المل  را به یک ی حقوق بینبه موق یت قربانی در پهنه

                                                      
1 Ranciere, J. (April 01, 2004). Who Is the Subject of the Rights of Man?. South 
Atlantic Quarterly, 103, 297-310. 
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خاوبی در  یاوان باه   ته ار انساانِ موضاوعِ حقاوق بشار را مای     این یرویر حقوقی

 ۸یوضای  داد.  (the figure of ideal victim)« آلقرباانی ایاته  »چارچوب کالبت 

آل به موق یت فرد یا گروهی ار افراد ا ااره دارد کاه در مواسهاه باا     ی قربانیِ ایتهواهه

آل گیرنت. قربانی ایاته صله برچسب قربانی میچه مم ن است سرم یلقی  ود، بالفاآن

ی ی مشاخ ، بایِ ار هار کاس دیگاری  ایساته      آن کسی است که در یک صحنه

کارگیریِ هر ابزار و روی اردی  یافتن به این سایگاه، بهقربانی نامیته  تن است و دست

ی هفرد این مفهاوم در گساتر  بهکنت. اهمیت منحررپذیر میاو را یوسیه« نجات»برای 

ینیتگی آن باا روناتی   طور خاص در درهمطور عام و حقوق بشر بهالمل  بهحقوق بین

 ونت که قربانیِ سنایاات  ی حق آن کس یا کسانی انگا ته میاست که طی آن دارنته

المللی یا نقض حقوق بشر هستنت. به این یرییب کسب برچسب قربانیِ سنایاات و  بین

دهت که هر  ا لی ار متاخلاه   در موق یتی قرار می واسطه فرد رانقض حقوق بشر، بی

 برای نجات او را یوسیه خواهت کرد. 

دهی به دو پرسِ در ساری در حقوق بشر نیارمنت پاسکیرِ منطق قربانیفهم دقیق

هاای ایان   که ویژگای ی حقوق است: نخست آنخروص کالبت قربانی در سایگاه سوهه

آن ه، این کالبت، در منطق عملیِ حقوق بشر چاه  آل چیست؟ و دیگر کالبت قربانی ایته

آل، بیِ ار هر چیاز، باا دو   ی قربانی ایتهکنت؟ سوههکارکردهایی را یولیت و یوسیه می

ای ار پیونت خورده است. یراویر کلیشاه  « وابستگی»و « پذیریض ا و آسیب»ویژگی 

رنات منجیاانی باا    پذیر عموماً رنان و کودکانی هستنت کاه نیاار دا  افراد ض یا و آسیب

 اان را باه   ها را بارگو و حقوق تگیِ آنصتای رسایر و قامت بلنتیر، داستان سرکوب

است. وابستگی فرد « وابسته»آل همچنین موسودی سایشان مطالبه کننت. قربانی ایته

ساکه نقشی محوری در ی یین نسبت او با منااب  و منااف  سیاسای دارد،    قربانی، ار آن

او به این برچسب بسیار ی یین کننته است. بر مبناای امار وابساتگی     یابیبرای دست

مانات،  است که فرد قربانی، یا رمانی که به کماک و حمایات نهااد حاامی وابساته مای      

                                                      
1 Nils Christie, “The Ideal Victim” in From Crime Policy to Victim Policy, ed. 
Fattah E. A., (London: Macmillan, 1986) 18 (17-30). 
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قرباانی ساوهگی   یهتیتی علیه مناب  و مناف  و صاحبان قترت نخواهت بود. اما هرگااه  

آل کاه باه او برچساب رده    خود را باریابت و در سایگاهی متفاوت ار هویت قربانیِ ایاته 

آل خارج  اته و مزایاایی را کاه باه وی      ته بایستت، بالفاصله ار موق یت قربانی ایته

محااض احیااای نیااروی  ی قربااانی، بااه گرفتااه ار دساات خواهاات داد. سااوهه  ی لااق 

ینها سزاوار حاق در م ناای نجاات و حمایات     اش، دیگر نهخودفرمانروایی و ایستادگی

  ود.  نیست، بل ه به یهتیتی علیه قانون و نظم مسلط مبتل می

همین دو ویژگِی ضا ا و وابساتگی مبناای یولیات و یوسیاه کارکردهاای عملایِ        

ی مبارر و ی بشردوستانه در نظام کنونی حقوق بشر هستنت. وقتی سوههسویانهمتاخله

ایستت با قرباانیِ مظلاومی کاه    های سرکوب و یب یض مینروا که در برابر نظامخودفرما

حقاوقیِ  -که یهتیتی در برابر نظام سیاسای  ود، آنمی سزاوار مراقبت است سایگزین

دهات. ایان   اسات مای  « نجاات »ای در خطر که مستحق حاکم است سایِ را به سوهه

ینهاا در قاترت و یاوانگری    د که نه وعملیات نجات البته به همت منجیانی انجام می

سرآمت، که در اخالق نیز فرادست هستنت. به این یرییب، حاکمان سیاسی و اقترادی، 

هاا  بشریِ دولت های حقوقایستنت و با مأموریتاین بار در سایگاه بریر اخالقی نیز می

هاای  م  اخ ینها یمادهنت. بشریتِ قربانی نهها، بشریتِ قربانی را نجات میو سارمان

هاای  الرم برای مشروعیت دادن به عملیات نجات را فراهم، بل ه به چرخیاتنِ چرخاه  

ار قربانیاان نقاض    کنت. یرویرهای باه ابتاذال کشایته  اته    اقتراد آن نیز کمک می

حقوق بشر در پو ِ کودک گرسنه ار آفریقاا کاه  ا مِ بااال آماته، رن سارکوب       

ت یاا پنااهجوی در حاال غارق  اتن در      ی روسری به سر که یو سری خور اسا  ته

انگیزنت و در دوستانه را در میان خیرین برمیخوبی احساسات نوعهای متیترانه، بهآب

ای های رسانهخواه، یوسه قابهای مستق  و برابریرقابت با یراویر مباررات و مقاومت

ر ایان  ها همه البته به ساز نقشای اسات کاه یراوی     دهنت. اینرا به خود اختراص می

 کنت.  ی نظامی ایفا میهای متاخالت بشردوستانهقربانییان در یجهیز مالیِ برنامه

قرباانی  « هاآن»واره  تن درد و رنج رونتی است که طی آن همواره کاالیی و بت

مان به داد ان برسیم. این با فرادستی و بریری اخالقی« ما»برنت یا ماننت و رنج میمی
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ی حقاوق بشار   ی دقیق یالقیِ دگردیسی در مفهوم سوههقطهن« ساریدیگری»منطق 

با کارکرد محوری حق فردی در چارچوب نهاد مترن حاکمیت قانون است. حق فردی 

ای ینگاینگ با اص  حاکمیات قاانون نهادیناه    آور با ت، بایت در رابطهکه الزامبرای این

یحت حاکمیات قاانون ار   گاه که ( پیتا کنت. حق فردی، آنlegality ته و قانونیت )

بنتی افراد به آورِ نظام حاکمِ قانونی برای دستهویژگی قانونیت برخوردار  ت، ابزارِ الزام

که به ک  ار دایره قانونیتِ حق خاارج اسات   آنصاحبان حق، اعطا کننتگان حق و هر

خواهت بود. حقی که در نظاام قاانونی نهادیناه  اته، در بهتارین حالات و در سایاق        

ی یوانات یمامین کنناته   یرین سوام ، فقط مییافتههای حاکم بر یوس هرد دولتعمل 

ی هر فارد ار قاترت و منااب  با ات. باه بیاان دیگار، حاق          تهسهم موسود و یثبیت

ی ساهم موساود هار فارد ار براباری و آرادی در نظاام        ته ینها یممین کننتهقانونی

ر میان آنان که به حا یه رانته  اته  حاکم است، نه عاملی برای برهم ردن م ادالت د

کننت. در این یرویر، صااحبان و اعطاا کنناتگان حقاوق بشار      رانی میو آنان که ح م

هاای قرباانی را مشامول    « دیگاری »ی بریر سیاسی و اخالقی هستنت کاه  «ما»همان 

دهنت. حقوق بشر در این مفهوم دیگر نه نیرو و ابازاری بارای   دوستی خود قرار مینوع

آلی برای مبارره، بل ه خود ابزاری برای های یب یض و سرکوب یا حتی ایتهر نظامیغیی

برد یا دولت و کنشاگر  یثبیت وض یت موسود است؛ وض یتی که در آن قربانی رنج می

سارمان حقوق بشری او را نجات دهت. با این همه چنتان عجیاب نیسات کاه حقاوق     

ینهاا راهای باه کام کاردن  ا اف       ناه  ۸،«ایتئولوهی دوران پسا ایتئولوهی»بشر، این 

پناهنته  ونته و  هرونت و گر و سرکوبثرویمنت و فقیر، فرادست و فرودست، سرکوب

ی مأموریتی است که باه صااحبان یماتن، حاق     کننتهنبرده، بل ه خود ابزار و یوسیه 

 دهت.  ها را میمتاخله برای بردن یمتن به رمینِ غیرمتمتن

ی ی اولاین منتقاتانِ اعالمیاه   سرواییسم انگلیس که در رمرهادمونت بورک، پتر کن

ای باا رباان یارور و یهتیاتی علیاه      حقوق بشر و  هرونت فرانساه باود، آن را اعالمیاه   

                                                      
1 Douzinas, C. (2008). The end of human rights: Critical legal thought at the turn of 
the century. Oxford: Hart Pub. 
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باورک، بایِ ار دو    ۸بودنت نامیات.  آمته دستسختی بهنهادهای آراد و م تبری که به

ی خاود را باه کالباتِ قرباانیِ     خواه سای خودفرمانروا و آرادیقرن پیِ ار آن که سوهه

خواهانه در لباس قاوانینِ  یهای برابرکه مقاومت و ایستادگیآل بتهت و قب  ار آنایته

خوبی دریافتاه باود ینهاا    المل  نهادینه  ونت، بهها و نظام بینی ح ومتکننتهیثبیت

م بریزنات. او  ها گار را باه  سا و نظمِ سرکوبها را سابههای مردمی قادرنت موارنهمقاومت

دهات کاه   ار سارکوب و یب ایض ینهاا ساایی ر  مای      خوبی دریافته بود که رهاایی به

 اان را باا صاتای     ونت و   ار حاقِ انساانی  « ما»های مستق  در کنار ی تیگر سوهه

دارانِ امارورینِ، ایان ناوع    خود ان فریاد کننت. پر واض  است که ار نگاه او و میراث

آوردن حقوق انسانی مرتاق یارور  ب و یب یض برای به دستایستادگی در برابر سرکو

اف ن خواهت بود. با این همه اماا  که قربانی نمانت، وحشتو خشونت یلقی  ته و هر آن

دانت که حق نه اعطا  تنی، بل اه گرفتنای   ها خوب میی خودفرمانروای مقاومتسوهه

 است.

 

 

                                                      
1 Waldron, J. (2015). Nonsense upon stilts: Bentham, Burke, and Marx on the rights 
of man. Abingdon, Oxon: Routledge. 
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ویژه آن آوری باشد، چراکه چپ بهشاید بحثِ سیاست صنعتیِ چپ، بحث تعجب

یاست صنعتی بخشی که خواستار گذار بالفاصله به سوسیالیسم )و کمونیسم( است، س

های کلی را مطرح تر یک سلسله خواستکند، و بیشنکرده و نمی مشخصی را طرح

شدن صنایع، و دیگری کنترل و ها، یکی اجتماعیی این خواستکرده است. ازجمله

طور ی سومی نیز بههای صنعتی توسط شوراهای کارگری است. جنبهمدیریت واحد

ارتباطی با منابع خودبسندگی )اوتارکی( و بی شود و آن سیاستتلویحی مطرح می

ترین ها معموالً بدون کوچکی جهانی است. متأسفانه این شعارخارجی سرمایه

های توجهی به ماهیت و مشخصات صنایع کشور و کارگران صنعتی، وبه واقعیت

ن، رو شاید نگاهی کوتاه به صنایع ایراشود. ازاینمی شدن سرمایه طرحموجود جهانی

ساز مورد نباشد، با این امید که زمینهسلسله سؤاالتی مشخص، چندان بی و طرح

 های جدی در این مورد شود.بحث

ای از کل بخش درآغاز ذکر چند نکته ضروری است. این نوشته تنها به تشریح پاره

شود، و های صنعتی کشور است، محدود میو کارگاه« ساخت»صنعت که مربوط به 

پردازد که مستقیماً به بحث اصلی مقاله مربوط هایی از آن مینها به جنبهآن هم ت

بندی و طبقه [1]شود. نمودارهای آماری براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایرانمی

تهیه شده، و در مواردی برای نشان دادن ساختار  [2]استاندارد جهانی صنعتی،

ها که این آماری دیگر ایناند. نکتهشدهای از صنایع با هم ترکیب صنعت، آمار پاره

 گیرد.دلیل نبود اطالعات مربوطه، دربر نمیصنایع نظامی را، به

  
 نگاهی به صنایع ایران -۱

 های صنعتیی کارگاهاندازه

های صنعتی کشور را براساس تعداد کارکنان در مرکز آمار ایران اطالعات کارگاه

 بسیار صنایع اطالعات. کندمی ارائه تربیش و نفر ۵۰ و نفر، ۴۹ تا1۰ ی دو مقوله

ارج خ کار قانون شمولیت از هاکارگاه این که زمانی از ویژهبه نفر، ده از ترکم کوچکِ

( وزارت صنعت، معدن و 1۳۹2شدند، در دسترس نیست. بر اساس آمارهای قبلی )

رگاه صنعتی در ایران هزار کا ۹۰های بهره برداری، بیش از تجارت بر اساس پروانه

اند. نفر کارکن داشته ۵۰تر از تر از هشت هزار واحد آن بیشوجود داشته که تنها کم

https://pecritique.com/2019/02/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%be-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85/#_edn1
https://pecritique.com/2019/02/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%be-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85/#_edn2
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با « کوچک»های های صنعتی ایران را واحددرصد کارگاه ۹۰به این ترتیب حدود 

 1۳۹۳دهد. آخرین آمار صنایع مربوط به تر از پنجاه کارگر و کارمند تشکیل میکم

کند. بر این اساس تعداد واحد تعیین می ۹،۷۷2نفر را  ۴۹تا  1۰ل صنایع (، ک2۰1۴)

توان تخمین درصد کل صنایع، می ۸۰هزار، یا  ۷۳تر از ده نفر را حدود های کمواحد

طور که در های ده نفر به باال نیز، همان( حتی در میان کارگاه1زد. )نمودار شماره 

واحد، بین  ۴،۷۰۵زدیک به نیمی از این صنایع یا نشان داده شده، ن 2نمودار شماره 

 ۴۶نفر نیز حدود  ۵۰بیش از « بزرگ»های نفر کارکن دارند. در میان واحد 1۹تا  1۰

دهد که وضوح نشان میکارکن دارند. مجموعه این آمارها به 1۰۰تر از درصد کم

 اند.های صنعتی ایران بسیار کوچکاکثریتِ غالب کارگاه

های صنعتی ایران ترکیبی دهند که کارگاهها نیز این واقعیت را نشان میاین آمار

های کوچک و متوسط و بزرِگ داری و شرکتپیوند از صنایع سنتی پیشاسرمایههم

داری و ها و صنایع کوچک تماماً ماقبل سرمایهاند. در گذشته کارگاهداریسرمایه

ی جدید به این صنایع اضافه مروزه دو مقولهبورژوازی سنتی بود، اما امتعلق به خرده

داری، و دیگری به های بزرگ سرمایهشده، که یکی به تغییرات سازمانی در شرکت

شود که در زیر به آن اشاره می ویژه اقتصاد دیجیتال مربوطتحوالت تکنولوژیک به

 خواهد شد.

 های طبقاتی صنایع کوچکمقوله

درصد  ۹۰همانطور که اشاره شد، بیش از  کهصنایع کوچک و متوسط با آن

-labourکه عمدتًا صنایع کاربر )رغم اینگیرد، و بههای صنعتی را دربر میکارگاه

intensive درصد تولید صنعتی را  1۷درصد اشتغال صنعتی و  ۴۵( هستند، تنها

ترین بخش صنایع کوچک همان صنایع سنتی ترین و بزرگشوند. مهمشامل می

بورژوازی سنتیِ راحتی مرزی دقیق بین خردهتوان بهکه نمیاند. با آنداریمایهپیشاسر

داری کوچکِ تولیدی کشید، اگر معیار را برمبنای میزان ارزش تولیدی و سرمایه

توان چنین تفکیکی را انجام داد: کند قرار دهیم، میکار تصاحب میاضافی که صاحب

 خود کهآن بی کارفرما که باشد ایاندازه به شده تصاحب اضافی  اگر میزان ارزش

 تولید هایهزینه تمامی آن طریق از بتواند باشد، داشته تولید فرایند در کار به نیازی
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دار است، زتولید و مصرف شخصی و خانوار خود را تأمین کند، این کارفرما سرمایهبا و

ا چند کارگرِ محدود است که یک یبورژوای سنتی است. واضح و اگر نتواند، خرده

ها را تأمین نمایند. با توانند آنقدر ارزش تولید کنند که بتوانند تمامی این هزینهنمی

توان ارائه کرد، در قسمت اعظم صنایع کوچک که آمار دقیقی در این زمینه نمیآن

ها کند، و در بسیاری از آنکار نیز خود در فرایند تولید کار میکشورمان صاحب

ها جزء گروه صنایع کانی دکار است. قسمت اعظم این صنایع و کارکنان آناستا

بندی، گلیم و غیره، پزی، ماستغیرفلزی )آجر، سنگ، شیشه، آهک، و غیره( و صابون

 هستند.
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ای هستند که با دارانههای سرمایهی دوم صنایع کوچک و متوسط، شرکتمقوله

ی تولیدی و یا خارج از های بزرگ، در درون یک شبکهتغییرات جدید سازمانیِ شرکت

دهند. در گذشته های بزرگ ارایه میکنند، یا خدماتی را به شرکتسازی میآن قطعه

ی عظیم صورت بر اساس یک مدلِ فوردی، قسمت اعظم فرایند تولید در یک کارخانه

یک کشور و یا در  ای از صنایع پراکنده در نقاط مختلفگرفت، اما امروزه، خوشهمی

ای از کنند. پارهجهان، هریک بخشی از محصول نهایی را برای شرکت اصلی تولید می

های پیمانکار خود را دارند. اما در این ها خود بسیار بزرگ هستند و شرکتاین شرکت

ی تولیدی سوم یا چهارم های کوچک است که در مواردی در ردهجا تأکید بر شرکت

دار، اما ها سرمایهاند و کارفرمایان آنداریهای سرمایهکه شرکتند، و با آنگیرقرار می

تر در ها بیشگیرند. این شرکتهای باالتر قرار میی ردهاستفادهخود نیز مورد سوء

 گیرند.سازی، برق و غیره قرار میسازی، اتوموبیلی صنایع وابسته به ماشینمقوله

 جدید، بورژوازیخرده توسط عمدتاً که هستند کوچکی ایهشرکت سوم، یمقوله 

 اساس براین. آیندمی وجودبه افزارنرم صنایع در جمله از کرده،تحصیل متخصصین

ی اجتماعی و متوسط ایران به سه طبقه کوچک صنایع مالکیت که گفت توانمی

بورژوازی جدید داران کوچک، و خردهبورژوازیِ تولیدیِ سنتی، سرمایهمتفاوت، خرده

 تعلق دارد.
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 صنایع بزرگ

نشان داده شده،  ۳طور که در نمودار شماره های بزرگ، هماندر میان کارگاه

تر کارگر و واحد از هزار نفر و بیش 12۹کارکن، و  ۹۹۹تا  ۵۰۰واحد بین  2۵۷

نفر را تشکیل  ۵۰ترتیب پنج درصد و سه درصد صنایع باالتر از کارمند دارند، و به

درصد اشتغال  ۵۸نفر کارکن، متجاوز از  ۵۰دهند. با این حال صنایع باالتر از می

ی صنایع نیز باالترین سهم را صنعتی را دربر می گیرند و از نظر سهم ارزش افزوده

ی صنایع، نفر کارکن در کل ارزش افزوده 1۰۰دارند. برای نمونه سهمِ صنایع باالتر از 

گیرند، ترین صنایع ایران در این مقوله جای میمهمترین و درصد است. بزرگ ۶۴

سازی خاورمیانه و شمال افریقا ترین شرکت اتوموبیلازجمله ایران خودرو که بزرگ

ترین شرکت فوالد خاورمیانه است، و است، شرکت فوالد مبارکه، که آن هم بزرگ

ورمیانه است. ترین شرکت لوکوموتیوسازی و قطار در خاواگن پارس، که آن نیز بزرگ

شرکت ملی پتروشیمی ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی 

های دیگر صنایع مس ایران، شرکت سایپا، و شرکت پاالیش نفت اصفهان از نمونه

ی وسیعی های بسیار بزرگ صنعتی کشور هستند. این صنایع هریک از شبکهشرکت

 شوند.تشکیل میدستی های باالدستی، و پاییناز شرکت

آمده، نشان  ۵و  ۴ی آن در نمودارهای شماره تنوع وسیع این صنایع که خالصه

کار بریم، های رایج را برای آن بهدهند که، مستقل از آن که کدام یک از صفتمی

داری است. این که بسیاری از این صنایع بزرگ ایران یک کشور صنعتی و سرمایه

های بی کفایت هستند و نیاز به بازسازی جدی دارند، مدیریتدِه، تحت ناکارآمد، زیان

سازد. در ترکیب داری نمیها را پیشاسرمایهدهد، و آنها نمیتغییری در ماهیت آن

ی هجدهم تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید، که ایران حدوداً در رده

دهد، و خود اختصاص می درصد را به ۳۵جهانی قرار دارد، بخش صنعت بیش از 

 بخش و ،(است ٪۵۵های خدمات )که خود بیش ازتوجهی از بخشبخش قابل

 صنعت بخش به مختلف هایشکل به ،(است ترکیب این ٪1۰ از ترکم که) کشاورزی

کنند. از نظر اشتغال نیز بر اساس آخرین آمارگیری نیروی کار، بخش بط پیدا میر

ی نکته [۳]دهد.ی کار را به خود اختصاص میدرصد نیرو ۳۳صنعت نزدیک به 
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تدریج از دهند که بههای مختلف نشان میتوجه دیگر این است که آمارهای سالقابل

های بزرگ افزایش یافته است. های کوچک کاسته شده و تعداد کارگاهتعداد کارگاه

را در سه مقطع  نفر به باال ۵۰نفر و  ۴۹تا  1۰های تعداد کارگاه ۶نمودار شماره 

 دهد.نشان می 1۳۹۳، و 1۳۹۰، 1۳۸۶
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 مالکیت و مدیریت

شدت افزایش پس از انقالب سهم دولت در کنترل و مدیریت صنایع بزرگ به

ها، و در نبود ی اول تحت فشار شوراهای کارخانهیافت. در فضای انقالبِی مرحله

بودند، بسیاری از این صنایع ملی صاحبان و مدیران که یا فرار کرده و برکنار شده 

ی صنایع ایران، صنایع شدند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند. قانون حمایت و توسعه

 را به چهار مقوله تقسیم کرد:

، صنایع وابسته به نزدیکان «ب»، صنایع سنگین و استراتژیک، گروه «الف»گروه 

، صنایع متعلق به «د»وه ، صنایع ورشکسته و بدهکار، و گر«ج»رژیم پهلوی، گروه 

سه گروه اول تحت کنترل و مالکیت دولت درآمدند، و سازمان «. مشروع»مالکین 

واحد  ۷۰۰، و بعداً ۴۶۴وجود آمد تا عنوان سازمان صنایع ملی ایران بهجدیدی تحت

های بسیاری صنایع مصادره شده، به بنیاد [۴]صنعتی ملی شده را نظارت کند.

ی دوم پساانقالب در واگذار شدند. در مرحله« شهدا»و « تضعفانمس»مذهبی از جمله 

ای جنگ تجدید نیازه با رابطه در بزرگ صنایع بسیاری عراق  –دوران جنگ ایران 

ی سوم پساانقالبی با وجود آمدند. در مرحلهسازمان شدند، و صنایع نظامی جدیدی به

ترین آن شد که مهمتغییرات وسیعی در صنایع داده « سازندگی»شروع دوران 
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صنایع بود، سیاستی که در تمام فازهای بعدی مربوط به هریک از « سازیخصوصی»

 ۴۴رؤسای جمهوری تا زمان حاضر ادامه یافت. بر اساس تفسیری جدیدی از اصل 

قانون اساسی جمهوری اسالمی )که اقتصاد ایران را در سه بخش دولتی، تعاونی، و 

درصد صنایع دولتی به بخش خصوصی  ۸۰شد که تا  کند(، مقررخصوصی تعریف می

واگذار شود. جالب آن که این اصل قانون اساسی، صنایع بزرگ و استراتژیک را تنها 

سازی شدند. بر این ها نیز شامل خصوصیکند، اما آنمحدود به کنترل دولتی می

یق درصد از طر ۴۰ها از طریق بورس سهام و درصد سهام آن ۴۰اساس مقرر شد 

سازی اطالعات مربوطه را منتشر توزیع شود. سازمان خصوصی« سهام عدالت»

ها ها و این که چه کسانی از آنها، ماهیت آنسازیجزئیات این خصوصی [۵]کند.می

ای است. تردیدی شوند، موضوع جداگانهمنتفع شده و می« سهام عدالت»ازجمله 

ی اخیر آن را قش داشته که دو نمونهزدایی ننیست که این سیاست در نوعی صنعت

 شکر هفت تپه و فوالد اهواز دیدیم.در کشت نی

ها قسمت اعظم صنایع دولتی از کنترل دولت خارج سازیدر جریان خصوصی

های ده و متکی به یارانهشدند، و بسیاری از آنچه که برای دولت مانده عمدتًا زیان

، «سودده»ی های دولتی را به سه دستهکتشر 1۳۹۷ی ی بودجهدولتی است. الیحه

دهد که از نظر کند. این الیحه نشان میتقسیم می« دهزیان»، و «سَرسَربه»

های صنعتِی تحت شرکت دولتی )با تعداد کارگاه ۳۷۷های شرکتی، در میان مالیات

ولتی کنترل دولت که در زیر به آن اشاره خواهد شد اشتباه نشود( تنها چهار شرکت د

ها هم عبارتند از شرکت ملی نفت کنند، که آنها را تأمین میدرصد این مالیات ۷۳

 [۶]ایران، شرکت ملی گاز ایران، پاالیش نفت اراک، و بانک مرکزی.

طور مانده در کنترل و مدیریت دولت، همانهای صنعتی باقیاما در مورد کارگاه

 ۴۹تا  1۰کارگاه صنعتی با  ۹،۷۷2مجموع  نشان داده شده، از ۷که در نمودار شماره 

واحد تعاونی، و تنها  ۴۵۸درصد، متعلق به بخش خصوصی،  ۹۳واحد یا  ۹،1۴۶نفر، 

 ۳،۹۵۹هزار نفر شاغلین این صنایع، تنها  221واحد دولتی هستند. از مجموع  1۶۸

 ۴۳۸۰، واحد ۴۶۸۰نفر به باال، از  ۵۰اند. در مورد صنایع با های دولتینفر در واحد

واحد  1۹2واحد تعاونی، و تنها  1۰۸درصد، متعلق به بخش خصوصی،  ۹۴واحد، یا 
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میلیون نفر،  1،۰۸های صنعتی، از اند. از نظر تعداد شاغلین این گروه از واحددولتی

های میلیون نفر در کارگاه 1،۰1های صنعتی دولتی و هزار نفر در کارگاه ۶۴حدود 

 اند.بخش خصوصی مشغول

  

 
 

 
 

 های صنعتیشاغالن کارگاه

های صنعتی که در این جا تنها به دو عامل مربوط به کارگران و کارمندان کارگاه

شود، یعنی سطح مهارت و تخصص، و مستقیماً به بحث اصلی این مقاله مربوط می

آمده،  ۹طور که در نمودار شماره شود. همانها اشاره میمیزان سواد و تحصیالت آن
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نفر  2۵۴،۸۸نفر،  ۴۹تا  1۰های صنعتی نفر کارگران و کارمندانِ کارگاه 221،1۴۵از 

درصد، را کارگران ماهر تشکیل  2۹نفر، یا  ۶۳،۵۰۰درصد را کارگران ساده، و  ۴۰یا 

 ۵نفر )یا  11،۴2۰ها و درصد( تکنیسین ۴نفر )یا  ۸،۷1۰دهند. در این صنایع می

)دفتری، اداری، خدماتی(، « غیرتولیدی»کارکنان درصد( مهندسین هستند. تعداد 

دهند. در مورد شاغالن درصد کل کارکنان این صنایع را تشکیل می 22یا  ۴۹،2۶۰

درصد را  ۳۰نفر یا  ۳2۴،۳۰۴نفر،  1،۰۸۷،۷۳۸تر، از نفر و بیش ۵۰های کارگاه

دهند. درصد را کارگرانماهر تشکیل می ۳۰نفر یا بیش از  ۳2۹،۰۹۵کارگران ساده، 

درصد( کار  ۸مهندس ) ۸2،۶۸۳درصد(، و  ۸نفر تکنیسین ) ۸۷،2۷۳در این صنایع 

 درصد( است. 2۴نفر ) 2۶۴،۵۵۸کنند. تعداد کارکنان غیر تولیدی این صنایع می
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های صنعتی کشور عمدتًا مردانه هستند، و ، کارگاهز نظر تقسیم جنسی کارا

 ۴۹-1۰دهند. در صنایع نعتی را تشکیل میزنان تنها بخش کوچکی از نیروی کار ص

دهند، و درصد نیروی کار این صنایع را تشکیل می 12زن یا حدود  2۷،۶1۹نفر تنها 

درصد کارکنان این صنایع  1۰تر از زن، یا کم 1۰۷،۷۳۸نفر به باال،  ۵۰در صنایع 

لیدی ی دیگر در این است که بخش بزرگی از زنان در کارهای غیر توهستند. مسئله

نفر به باال(  ۵۰های درصد در کارگاه ۴۴نفر، و  ۴۹-1۰های درصد در کارگاه ۴۶)

 ۳2، نشان می دهد که 12و  11مشغولند. از نظر سطح مهارت، نمودارهای شماره 

اند. درصد کارگران ماهر تولیدی 1۳نفر کارگر ساده، و  ۴۹-1۰های درصد زنان کارگاه

درصد است. مهندسین  1۶درصد، و  ۴۴نفر به باال،  ۵۰های ها برای کارگاهاین درصد

نفر به باال  ۵۰های درصد زنان کارگاه ۸نفر، و  ۴۹تا 1۰های درصدِ زنانِ کارگاه ۷زن، 

 دهند.را تشکیل می

 



 

 
 

 چپ یصنعت استیو س رانیا عیصنا 49

 
 1۴و  1۳در نمودارهای شماره ، همانطور که از نظر میزان سواد و تحصیالت

درصد  ۴۰سواد، نفر بی ۴۹-1۰های درصد از کارکنان کارگاه 1۴نشان داده شده، 

ها، درصد دارای مدرک دیپلم هستند. در این کارگاه ۳۳تر از دیپلم، و تحصیالتی کم

 1۴هزار نفر دارای لیسانس ) 2۹درصد(، بیش از  ۷هزار نفر فوق دیپلم ) 1۵بیش از 

کنند. در نفر با مدرک دکترا کار می ۵۳۸درصد(، و  2فوق لیسانس ) ۳،۵۴۴د(، درص

 ۴۵درصد کمتر از دیپلم، و  2۶سواد، درصد کارکنان بی 1۵نفر به باال،  ۵۰صنایع 

هزار نفر فوق دیپلم،  121درصد دارای دیپلم دبیرستان هستند. بعالوه، بیش از 

نفر دکترا  2،۴۶1هزار فوق لیسانس، و  22هزار نفر لیسانس، حدود  1۶1متجاوز از 

 دارند.
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 مشکالت و موانع عملی-۲

ها اشاره شد، حال ای از آنهای صنایع که در باال به پارهبا در نظر گرفتن ویژگی

باید دید که سه جنبه ی سیاست کلی صنعتی چپ سوسیالیستی که به طوری که در 

سوسیالیسم )و کمونیسم( است، یعنی باال اشاره شد ،خواهان گذار مستقیم به 

کردن صنایع، کنترل کارگری و خودبسندگی، در عمل چگونه صورت خواهد اجتماعی

گونه و با کمک پذیرفت. در این جا کاری به این بحث اساسی نداریم که این چپ چه

تواند در یک کشورِ واحد انقالب سوسیالیستی کند و به چه طبقات و جریاناتی می

 هاآن به جداگانه هاینوشته در قبال که نکاتی  –سیاست گذاری برسد  یمرحله

 .است عملی اکنونهم آرمان این که کنیممی فرض و ،–خته شده پردا

، اولین سؤال این است که آیا این سیاست شامل هاکردندر مورد اجتماعی

ی د. شمول همهگیرها را دربر میشود، یا تنها بخشی از آنحال تمامی صنایع می

بورژوازی سنتی، صنایع شدن صنایع کوچک متعلق به خردهصنایع به معنی اجتماعی

دارانِ کوچک، متوسط، و بزرگ خواهد بورژوازی جدید، و صنایع سرمایهکوچکِ خرده

داری شامل مالکیت عالوه بر بورژوازی و نهادهای سرمایهبود. در این حالت، سلب

های صنعتی بسیار درصد واحد ۸۰ود. دیدیم که حدود شبوروژازی نیز میخرده

شوند. ها از چند نفر کارگر و یک استاد کار متشکل میاند و بسیاری از آنکوچک

های چندنفره کردن کارگاهاند. اجتماعیداری نیز کوچکقسمت اعظم صنایع سرمایه
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ی صنایع نباشد، همهشدن شامل حال دقیقاً به چه معنی خواهد بود. اما اگر اجتماعی

دهند( درصد کل صنایع را تشکیل می ۹۴های بخش خصوصی )که ای از واحدو پاره

گونه و بر چه اساسی چنین مرزی تعیین خواهد توانند خصوصی باقی بمانند، چهمی

شد؟ به عبارت دیگر آیا بخش خصوصی در اقتصاد مورد نظر، امکان فعالیت خواهد 

کوچک، متوسط و بزرگ مصادره و اجتماعی خواهد شد. و اگر داشت، یا کالً اعم از 

 اند؟های بود یا نبود آن کدامی فعالیت دارد، معیاربخشی از آن اجازه

های کوچک چندنفره به چه ، این کنترل در کارگاهدر مورد کنترل کارگری

یز شامل استادکار را ن« کنترل»های سنتی اگر این شکلی خواهد بود. در مورد کارگاه

شود، که این به معنای مشارکت است نه کنترل، و اگر بدون استادکار باشد، آیا در می

های کوچک جدید عمل کارِ کارگاه ادامه خواهد یافت؟ همین بحث در مورد کارگاه

تر، مسئله های بزرگویژه کارگاهداری، بههای سرمایهاست. در مورد کارگاه نیز مطرح

در مورد بحث شورا در کشت و صنعت  ی دیگرینوشتهانطور که در متفاوت است. هم

ی مرتبط صنعتی، یک اشاره شد، صنایع بزرگ در یک زنجیره [۷]شکر هفت تپهنی

دارند، و کنترل کارگری واحد مورد « دستیپایین»و « باالدستی»های سلسله واحد

ز یک طرف و ی مواد و قطعات اکنندهها که تأمینتواند مستقل از آن واحدنظر نمی

عالوه قسمت اعظم این اند، صورت پذیرد. بهی فروش و تحقق ارزشکنندهتسهیل

های دولتی هستند. دِه و متکی به یارانهطور که اشاره شد، زیانصنایع بزرگ، همان

 ورشکسته به چه معنی است؟های نیمهکنترل کارگری در شرکت

ه وضعیت و ترکیب شاغالن مربوط ی دیگر کنترل کارگری در صنایع بزرگ بجنبه

ویژه ها و بهفقط محدود به کارگران است یا تکنیسین« کنترل»شود. آیا این می

ها در رابطه با ی این گروهشود. درست است که همهمهندسین را نیز شامل می

فروشند. اما در سرمایه یک وضعیت مشابه دارند و نیروی کار یدی و ذهنی خود را می

ها، اند، و تکنسینز نظر موقعیت اجتماعی، درآمد و غیره با هم متفاوتواقع ا

درصد شاغلین صنایع  ۴۰ی خدماتی )که حدود کردههای تحصیلمهندسین و کادر

دهند( عمدتًا نفره را تشکیل می ۴۹تا  1۰های درصد در کارگاه ۳1نفر به باال، و  ۵۰

رگری است، با توجه به سطح ی متوسط جدید هستند. اگر کنترل فقط کاطبقه

https://pecritique.com/2018/12/05/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%a8%d9%84%db%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d8%b4-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%85/
https://pecritique.com/2019/02/15/%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%da%86%d9%be-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85/#_edn7
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های فنی و اداری، تا چه حد این کنترل عملی تحصیالت کارگران و کمبود تخصص

مدت شوراهای کارکنان صنایع در زمان انقالب این بود که است. )موفقیت کوتاه

ها بودند.( های اداری و مالی نیز همراه کارگران در شورابسیاری از مهندسین و کادر

ها تنها قرار بر این باشد که غیرکارگران نیز در شوراها باشند، دیگر شورااما اگر 

ای شود که یکی از مواد برنامهشوراهای کارگری نیستند. این مشکل زمانی حادتر می

ها، که حقوق های چپ، در اقتباس از کمون پاریس و بلشویکبسیاری از این سازمان

 تر باشد، به موقع اجرا گذاشته شود.هیچ کس نباید از حقوق یک کارگر بیش

شود ویژه شامل صنایع بزرگ و مدرن می، این مسئله بهدر مورد خودبسندگی

های هنگفت و تکنولوژی صنعتی متکی است،. امروز قسمت اعظم گذاریکه به سرمایه

اند. صنایع اتوموبیل تحت لیسانس صنایع بزرگ کشور به تکنولوژی وارداتی وابسته

که به نسبت دوران قبل از های چند ملیتی اروپایی و آسیایی، با آنا شرکتساخت ب

« قطعات منفصله»تر به واردات باالتر و اتکای کم« محتوای محلی»انقالب با 

C.K.Dاند. کنند، کماکان به واردات قطعات و تکنولوژی وارداتی متکی(( تولید می

و پتروشیمی سخت نیاز به نوسازی ی پاالیش دیگر صنایع بزرگ کشورمان در عرصه

های خارجی تکنولوژیک دارند. حال سؤال این است که آیا این نوع روابط با سرمایه

ی این قراردادها یابد یا این روابط باید قطع شوند. از مسائل حقوقیِ پیچیدهادامه می

تولیدشده گذریم. اگر قرار به قطع رابطه باشد، سرنوشت خط تولید انواع اتوموبیل می

( باید ادامه یابد، یا FDIگذاری مستقیم خارجی )چه خواهد بود. آیا جلب سرمایه

های الزم برای بازسازی صنایع و قطع شود، و در صورت قطع این روابط، سرمایه

های مصادره شده از ها از کجا تأمین خواهد شد؟ اکر اتکا به سرمایهزیرساخت

ساله از نو است چرا که بورژوازی مثل گیاهانی که همه باربورژوازی باشد، این فقط یک

ای گذریم که پارهرویند نیست. اکر اتکا به منابع دولت باشد )حال از این میمی

های دولت که عمدتاً از بینند(، درآمدجریانات چپ اصاًل نیازی به وجود دولت نمی

ژه باید در نظر داشت که دولت ویها نخواهد بود، بهنفت است قادر به تأمین این هزینه

تری را خواهد مراتب بزرگهای بهمترقی چپ در جهت تأمین عدالت اجتماعی هزینه

ضرر باشد.( و داشت. )توجه به سرنوشت دولت چاوز/مادورو در ونزوئال شاید بی

 …بسیاری نکات دیگر 
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 سیاست صنعتی مترقی و عملی -۳

امان سوسیالیسم در کشورهای مختلف ی غنی پیشگصد سال تجربهمتجاوز از یک

تواند داشته های فراوانی برای مبارزین امروزی سوسیالیسم در ایران میجهان درس

ها موفق به کسب قدرت و اجرای باشد. در تمام کشورهایی که سوسیالیست

شدن صنایع و کنترل کارگری را های مورد نظرشان شدند، سیاستِ اجتماعیسیاست

ی سوم سیاست صنعتی، یعنی خود بسندگی و جا به جنبه)در این اجرا کردند.

اوتارکی که از اساس و بنیان خطا و بی معنی است و ربطی به سیاست سوسیالیستی 

دیگر به جزئیات تجارب سوسیالیستی  هاینوشتهجا که در ندارد، کاری نداریم(. از آن

ب، این بینم. در تمام آن تجارام، در این جا نیازی به تکرار نمیگذشته پرداخته

های بسیار سنگین مادی و انسانی کنار گذاشته شده و سرانجام راه ها با هزینهسیاست

دارانه در پیش گرفته شد. تردیدی نیست که افراط دیگری در اشکال خشن سرمایه

های اساسی مارکسیستی است. شدن وسایل تولید و کنترل کارگری از آرماناجتماعی

تواند ها میبود که پس از کسب قدرت، این سیاستدر تجارب گذشته تصور این 

ها نشان داد که نیل به بالفاصله با فرمان دولتی و تحمیل آن اجرا شود. اما این تجربه

هم تنها در یک کشور، عملی سرعت، آنطلبد که بهها شرایط خاصی را میاین آرمان

است « اصول»لیستی تردید در ای جریانات سوسیاها البته برای پارهنیست. این تردید

ی عُمال سرمایه برای تداوم نظامِ رو به نابودیِ کننده و توطئهو بنابراین مردود و گمراه

تواند دو خوانش متفاوت و متضاد آید. مارکسیسم نیز میداری به حساب میسرمایه

(، یا Literalشکل کلمه به کلمه )داشته باشد، یکی مبتنی بر خوانش متون به

(. خوانش اولی یک خوانش مذهبی بدون دخالت Allegoricalشکل تمثیلی )هب

تنها شامل بنیادگرایان مذهبی « گراییاصول»دادن عقالنیت است، و به همین دلیل 

گرا هم داریم. اما تحلیل عقالنی و تمثیلی از های اصولشود، و مارکسیستنمی

ازجمله در بحث ما سیاست صنعتی  ها را،های اقتصاد سیاسی مارکسی سیاستبنیان

ی تدارک گذار به یک کشورِ خاص را، با توجه به شرایط مشخص در مرحله

 کند.سوسیالیسم طراحی و تبلیغ می

https://pecritique.com/2018/07/21/%d8%af%d8%b1%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7/
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جزئیات چنین سیاستی به کار جمعی و مشترک متخصصین و  طرح

گذارانِ صنعت در شرایط زمانی مشخص نیاز دارد. اما رئوس اساسی یک سیاست

توان طور بسیار خالصه میبحث به ی تدارک گذار را برای طرحعتی مرحلهسیاست صن

، «ساخت»جا تنها به صنعت در چند مقوله مطرح کرد. توجه داشته باشیم که در این

گیرد، اشاره های وسیعی از اقتصاد را دربر میو نه کل سیاست صنعتی که بخش

 شود:می

ی صنایع دولتی )کلیه-1در نظر گرفت: توان : چند مقوله را میاز نظر مالکیت

صنایع بزرگ استراتژیک نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد، مس و غیره در مالکیت 

ایع بسیار بزرگ صن) خصوصی –صنایع مشترک دولتی -2گیرد.(؛ کامل دولت قرار می

زی، ساسازی، ماشینها، کشتیسازی، دیگر خودروبا تکنولوژی باال، از جمله اتوموبیل

های شرکت-۳درصد سهام دولتی(؛  ۵1ها، و غیره، الاقل با ای کشت و صنعتپاره

ای از صنایع متوسط و کوچک با تکنولوژی متوسط و تعاونی و اشتراکی )تعداد فزاینده

صنایع خصوصی، )صنایع کوچک و متوسط،  -۴های مختلف صنعتی(؛ پایین در رشته

 های مصوب مجلس(.ختلف صنعت در قالب تنظیمهای مو در مواردی بزرگ در رشته

ی صنایع، اعم از دولتی، مشترک، تعاونی و خصوصی، با کلیه از نظر مدیریت:

های کارگران و کارمندان در مدیریت همراه است. شوراهای کارکنان مشارکت شورا

ها های کارگری/کارمندی است، و نمایندگان آنبازوی مشارکتی سندیکاها و اتحادیه

نفع در مواردی که های ذیدر شورای مدیریت واحد، و نیز در شوراهای واحد

 کنند.دستی در کارند، شرکت میهای باالدستی و پایینواحد

های داخلی و خارجی با توجه به تشویق و جلب سرمایهگذاری: از نظر سرمایه

ها، میزان با وامهای مشخص در رابطه نیازهای کشور و در قالب مقررات و تنظیم

گذاری مستقیم، محتوای محلی، آموزش و انتقال تکنولوژی، و شرایط سهام، سرمایه

های چندملیتی. هر قدر توان مالی و تکنولوژیک صنایع ایران باالتر عملکرد شرکت

 شود.گذاری خارجی تعیین میتری در مورد سرمایهگیرانهرود، شرایط سخت

نگری و تحول صنعتی و تکنولوژیک، به آینده نعتی:انداز تحول صاز نظر چشم

های صنعتی، ریزی )نه به سبک شوروی( نیاز دارد. دولت با مشارکت واحدبرنامه

ی تحوالت ها، در زمینههای پژوهشی دانشگاهنمایندگان شوراهای کارکنان، و واحد
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بنیان، و انشرشد و دتکنولوژیک، تربیت و آموزش نیروی کار، تقویت صنایع روبه

 ای دارد.کنندههای جدید، نقش تعیینتسهیلِ انتقال صنایع رو به افول به فعالیت

های فرهنگی و آموزشی و موازات مبارزات سیاسی، فعالیتهدف این است که به

ی طوالنی گذار ی مدنی، وجوهِ مختلف سیاست صنعتی در مرحلههای جامعهپیشرفت

خود گیرد. شک نیست که زاینده ای محتوای سوسیالیستی بهشکل فداری بهاز سرمایه

های مشابه در دیگر کشورها بستگی دارد، و عاری از رویروی در این راه به پیشپیش

 مشکل نخواهد بود.
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عطف مهمی در تپه نقطههای کارگری در فوالد اهواز و صنایع نیشکر هفتاعتصاب

روند. اگرچه مطالبات صنفی آغاازگر هار شمار میتحوالت جنبش کارگری در ایران به

مالکیت یاا جباوگیری از ی ساب سرعت با طرح مطالبه، اما بهدو حرکت اعتراضی بود

های بخش بزرگی از های بزرگ صنعتی، توانستند بیانگر خواستهواگذاری در این واحد

 های غیردولتی باشند. کارگران صنعتی در واحدهای اقتصادی واگذارشده به بخش

یاز، هار دو کانش اند. قبل از هار چهر دو اعتراض وجوه اشتراک متعددی داشته

ی گذشته بستر کارگری در فضای استان خوزستان انجام شده است که طی چهار دهه

ساله، مهاجرت و آوارگی و تخریا  محای  های ناشی از جنگ هشتترین آسی بیش

هاای زیست بوده است. شواهد آماری کافی از میزان اعتراضات کاارگران و ساایر گروه

هاای اماا شاواهد اراکناده اماا متعاددی از خیز مردم در خوزستان وجاود نادارد، 

ی طبقات فرودست و سایر طبقات اجتماعی در اعتراض به وضعیت جاری این گسترده

های متعدد جاری وجود دارد. صرفاً در ااییز سال جااری عاهوه بار استان و نیز بحران

در اماام شهرهای شو  و اهواز، در دیگر شهرهای خوزستان مانند آبادان، شادگان، بن

باید خمینی و حمیدیه نیز شاهد وقوع اعتراضات کارگری بودیم. اس قبل از هر چیاز 

به فضای بحرانی استان خوزستان و نیز این نکته تأکید داشته باشیم که اینن 

ی فقنر و ننابرابری  های متعدد سناختاری در ررهنهمنطقه در تالقی بحران

همنین رو در اینن منطقنه  محیط زیست  قنومیتی و زنز  ن قنرار دارد و از

 استمرار ارتراضات به اشکال متعدد کامالً محتمل است.

تپه و فوالد اهواز، عاهوه بار فضاای مشاترک جیرافیاایی، از اما اعتصابات در هفت

منظور تحبیال هریاا از ایان عناصر مشاترک دیگاری هام برخاوردار بودناد کاه باه

گیرد. نخست آن که یکی از دالیال ای باید مورد بررسی قرار های بزرگ تودهکنشگری

های معوق دستمزد در هار دو واحاد باوده اصبی وقوع هر دو اعتصاب مشکل ارداخت

درگرد  و نقدینگی در بخش اعظام صانایع ایاران ای از بحران سرمایهاست که نشانه

از واحادهای صانعتی محادود  است. این بحران فراگیر است و به یکی دو یا مجموعاه

هاای اقتصاادی ی سود صنعت در فعالیتدالیل متعددی در عمل حاشیه شود. بهنمی

ای کاهش ایدا کرده و باه توجهشکل قابلتدریج اما بهی اخیر بهدر ایران طی سه دهه
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شدت گستر  یافتاه، در مجماوع همین دلیل بخش بانکی که در بیست سال اخیر به

باه بخاش صانعت را نادارد.  تمایل چندانی به اعطای تسهیهت و تزریق مناابع ماالی

سهولت تواند بهدرگرد  به سب  خصبت فراگیر خود میبحران مالی و کمبود سرمایه

 ور کند.های جدید کارگری را شعبههای انواع اعتراضجرقه

ی کارگران واحدهای صنعتی به دلیال مجموعاه تحاوالت سااختاری چهاار دهاه

اند و درت اعتااراض اناادکی داشااتهیافتگی، قااگذشااته و نیااز نااابرخورداری از تشااکل

رو در میان تعهدات مالی واحدهای صنعتی، ارداخات حقاوق و دساتمزدهای ازهمین

ارتصنابات شاده اسات. ااس ی نخسات تعهادات تبقای نمیکم در ردهمعوق دست

تپه و فوالد اهواز قبل از هر چیز تبلور نارضایتی متراکم نیروهای کنار و هفت

زدایی در ایران بعند سامان هنعتهه سیاست نابهفرودستان زامعه به چند د

 از انقالب ارزیابی کرد.

ی اعتراضاات حتای در ساطه جهاانی و رغم بازتاب گستردهی بعد آن که بهنکته

روزهای متمادی طول کشید که مناابعی حاداقبی  دخالت دولت مرکزی برای حل آن،

ژه ارداخت بخشی از حقاوق ویکنندگان )بههای اعتصاببرای تأمین بخشی از خواسته

های ماالی دولات و از ساوی گر از سویی محادودیتمعوق( فراهم شود. این امر نشان

ساردرگم ناشای از فسااد سااختاری و تعادد مراکاز قادرت در  بارای دیگر نیز کهف

گیری در برابر مطالباات معترضاان اسات. ازجمباه، باه هماین دلیال، شااهد تصمیم

ترین اعتراضاات یدن اعتصاابات باودیم و درعمال طاوالنیشدن و به درازا کشطوالنی

 ی گذشته را تشکیل دادند. ی کارگری در چهار دههمتشکل و ایوسته

ی های خهقاناهی خاود باه اباداع اناواع کنشاگرینوباهشدن اعتراضات بهطوالنی

ترین خهقیت را در کشاندن اعتراض از فضاای کارخاناه باه معترضان منتهی شد. مهم

شهر شاهد بودیم. این عمال عاهوه بار آن کاه باه جبا  مشاارکت و همادلی  فضای

های مختبف مردم با معترضان منتهی شد، ابعادی جدید باه اعتراضاات کاارگری گروه

بدل کارد و « اعتراض سیاسی»ظاهر صنفی، آن را به یا رغم مطالبات بهبخشید و به

 ر داد. در ایران قرا« اعتراضات سیاسی»برای مدتی در کانون 
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هاای مختباف ماردم، در هر دو اعتصاب کارگری، جب  مشاارکت و همادلی گروه

رساانی اعتراضاات مشاترک باود. های اجتماعی بارای اطهعاستفاده از امکانات شبکه

بخشیدن به اعتصاب در هر دو مورد مشاابه بودناد. باه همچنین رو  سرکوب و اایان

م فوالد اهاواز، شااهد اعطاای امتیاازات تپه و هنحوی که هم در مورد اعتراضات هفت

موازات آن، دسااتگیری ای معترضااان، و بااهمحاادود صاانفی و برخاای مطالبااات اایااه

 های شاخص اعتراضات، بودیم.چهره

ی سرشاار ی سطوح و مداخبهها در همهی دولتییازدهم آذر، بعد از ورود گسترده

روز اعتراض خیاباانی باه اایاان  28تپه بعد از از وعده و وعید آنها،  اعتصابات در هفت

ی مطالبات سطه ااایین کاارگران از جمباه ارداخات رسید. بدین منظور بخش عمده

معوقات مزدی به جز یا ماه، آزادی اسماعیل بخشی )البته چند روز بعاد از آغااز باه 

بندی مشااغل، باا مداخباه هماین سازی برای اجرای طرح طبقهکار مجتمع(، و زمینه

ی ایان کاارگران یعنای تعیاین ترین مطالباهرآورده شد. اما ااسخ به اصبیدولتی ها ب

سازی تکبیف کارفرمای متخبف و خاطی و رسیدگی به تخبفات مکرر سازمان خصوصی

در واگذاری این مجتمع و در نهایت لیو خصوصای ساازی و  بازگردانادن مجتماع باه 

گذاشته است. ترکیبای از دولت، و نیز نظارت شورای منتخ  کارگران بر آن، مسکوت 

امنیت شیبیِ بخش بزرگی از کارگران مجتماع هفات تپاه کاه باه سوءاستفاده از عدم

گیاری از ابزارهاای عنوان موقت و یا فصبی و روزمزد مشیول باه کاار هساتند، و بهره

ی نمایندگان واقعی کاارگران، اعتبار قبمداد کردن حق مداخبهسرکوب قانونی برای بی

ترین راهکارهایی بود کاه تر از همه، ارعاب و سرکوب فعاالن کارگری، مهمو البته مهم

 ها مورد استفاده قرار گرفت.توس  دولتی بخشیدن به اعتصاببرای اایان

موازات تپه، بهی گسترده در هفتها برای مداخبهشاید یکی از اهداف اصبی دولتی

واحادی باه تاراض صانفی دروندادن به اعتراضی که از سطه یا اعته  برای اایان

ایِ شهری در شو  تبدیل شده بود، دستچین کاردن نماینادگان و یا اعتراض توده

طریق ایجاد شورای اساهمی کاار باود.  ترها، ازبرقراری سیستمی برای گزینش خودی

تپه در انتخابات شاورای اساهمی کاار شارکت نفر از کارگران هفت 800هرچند فق  

تار از یاا ای کاه ایشتپاهمااه در هفت، از اوایل دی«تشکل رسمی»کردند؛ اما، این 
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سندیکای مستقل و کارآماد برخاوردار و نیاز باه انتخااب شاورای منتخا  کاارگران 

 رده بود، برقرار شد.مبادرت ک

تپاه و فاوالد از همین جا به یکی دیگر از نکات کبیدی در بررسی اعتراضات هفت

ای دیریناه( و نیاز تپه، سندیکای کارگران )با سابقهرسیم. در اعتراضات هفتاهواز می

دهی اعتاراض و نیاز در ای آن شورای منتخا  کاارگران نقاش اصابی را در ساازمان

قوت مهمای در ایان اعتراضاات باوده و از کرد. این نقطهایفا میبندی مطالبات صورت

تپاه جاایگزینی شاورای بحاران هفت« حل»همین رو یکی از نخستین اقدامات برای 

به جای شورای منتخ  و نیز سندیکا بوده است. اما کارگران فوالد « تصنعی»اسهمی 

ند با اساتفاده از برگازاری رو ته  کردایناهواز فاقد چنین شکبی از تشکل بودند و از

 مجمع عمومی به این مهم دست یابند. 

نهناد، گیری را بناا میترین شکل تصامیمطبعاً مجمع عمومی، اگرچه دموکراتیا

ویژه در شارای  باروز تحاوالت ساریع، از کارآمادی اما در قیاس با شورا یا سندیکا، به

ن دلیال، کاارگران بایاد کافی برای واکنش مناس  و سریع برخوردار نیست. باه همای

برای هماهنگی اعتراضات و مطالبات خود در ته  برای ساختن تشکبی از نمایندگان 

توانناد ایفااگر خود برآیند. طبعاً در شرای  کنونی شوراهای منتخ  کارگران بهتر می

 کننده باشند.نقش هماهنگ

یل بخشای در ی اساماعتپه نقش ویاژهتأکید در اعتراضات هفتی دیگر قابلنکته

مقام سخنگوی اصبی معترضان است. وی عهوه بر آن که در مادت اعتصااب باا کاهم 

ای محباوب بادل ویژه فرودستان به چهرها  در میان بسیاری از ایرانیان و بهصادقانه

ها نشان داد که توانایی آن را دارد به یکای از ساخنگویان اصابی شد از بسیاری جنبه

تاوان انتظاار داشات کاه باا اساتمرار اعتراضاات شاود. میهای اعتراضی بدل جنبش

های نافذ دیگری در مقام سخنگوی معترضان ایدا شوند و بدین ترتیا  تدریج چهرهبه

تأمل است کاه تدریج ارشود. قابلبه 1396ماه یکی از خألهای اصبی اعتراضات اسادی

ای از مجموعاهتار وجاود داشات و در عاوض در فوالد اهواز تمرکز بر فارد خااک کم

اذیری کارگران ایشرو نقش مشابه را داشتند. بدون تردید در چنین حاالتی از آسای 

شود. فرامو  نکنیم که کارگران گاروه مبای فاوالد ایاران حرکت اعتراضی کاسته می

یافته از اعتراضات کارگری در ااییز امسال را ارائه کردند است کاه ی ساختیا نمونه



 

 
 

 تپه و فوالد اهوازاعتصابات هفت یبازخوان 61

ها و طبقات اجتمااعی ی خود در سطه شهر اهواز، گروهروزهبا گستر  اعتراض چهل

های اجتماعی بسیاری را هم در خیابان و فضای واقعی و هم در فضای مجازی و شبکه

هاا رانان و معبمان اهوازی که همراه آنداران و تاکسیرا با خود همراه کردند؛ از میازه

شاهی و سقزی که در حمایت از فاوالد به خیابان آمدند و شعار دادند، تا معبمان کرمان

روی صحنه رفت  اهکارد دست گرفتند، و تا خواننده ااپ که با لباس کارگران فوالدی

 و ممنوع الکار شد.

ساازی منتهای شاد. چراکاه سارعت باه اعتاراض باه خصوصیهر دو اعتاراض به

ترین تحولی که طی چند سال اخیر باه وخامات وضاعیت هار دو واحاد صانعتی مهم

های غیردولتی و مسایل مرتب  باا آن باوده اسات. نتهی شده بود واگذاری آن بخشم

« سنازینه بنه خصوهی»دهد کاه این تشابه در کانون مطالبات اعتراضی نشان می

ی مشترک مترقی بخش بزرگی از معترضان یک توان  ن را دارد که به مطالبه

 دانشجویان بشود.  سال گذشته  ارم از کارگران  فرهنگیان  بازنشستگان و

ی اخیر در این اعتراضات نیز برخی افاراد در طبعاً مانند تمامی اعتراضات سه دهه

های بارداری و نماایش ناوعی همساویی باا خواساتههای حاکمیت درصدد بهرهجناح

هایی امروز به این اعتراضاات و خواساته هاای مترقای آن اند. اگر گروهمعترضان بوده

آرزو به میدان آمده باشند که نبض اعتراضات را از کارگران بگیرند و اند، با این ایوسته

صدایی بسیج دانشاجویی ساهند تبریاز باا خود آن را تصاح  کنند. بدین ترتی ، هم

تااوان قباال از هاار چیااز تااه  باارای سااازی تبریااز را میاعتراضااات کااارگران ماشین

اهاواز، دانسات. آناان باا ای، مانند اعتصاب فوالد گیری جنبشی با خصایص تودهشکل

غص  آرام اعتراضات، در ای آن هستند آن را  در مسیرهایی هدایت کنند کاه بادون 

ی کاارگران و روشانفکران آگااه نیست. در این شرای  این وظیفاه« کارگری »تردید 

ی کارگر است که با آگاهی و درایت طبقاتی خود، در عین شناختن دست هاای طبقه

ظاهر همراهِ امروزی، خواسته های اصیلِ جنبش ی کنشگرانِ بهاشت ارده و نیات برخ

نه به خصوصی سازی را در تمام بسترها جاری کند و با ایستادگی و هوشیاری نگذارند 

 شان دربیاورد.را از دست هیچ گروهی فرمانِ حرکت رو به جبو
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باا  در بستر دیالکتیکیِ تطور جنبش کارگری ایاران، اساتمرار اعتراضاات اخیار را

های اقتصادی نولیبرالی سازی و سیاستی فراگیر عبیه خصوصیگیری به مبارزهجهت

هاای اجتمااعی مختباف ی کاارگر گروهتوان دنبال کرد. این مبارزه عهوه بر طبقهمی

گیرد، در زمانی که دولتی هاا فرودستان، معبمان، ارستاران، دانشجویان را نیز دربرمی

ای ها را وادار باه بازگشات  باه کاار و شکساتن اعتصااب تپهبه خیال خودشان، هفت

نه »سازی و به تبع آن اعتراضات کردند، آگاهی طبقاتیِ مبتنی بر مخالفت با خصوصی

ی طبقاه کاارگر و ساایر نقطاه در بدناهبهو در حال تساریِ نقطه« سازیبه خصوصی

هاا ارتقاا ی آنتهمزدبگیران ایرانی بوده است؛ از گروه مبی فوالد در اهاواز کاه خواسا

تولید و جبوگیری از واگذاری به بخش خصوصی بود تا کارگران ماشین ساازی تبریاز 

که در ای افشای واگاذاری رفااقتی مجتماع در ساطوح مختباف هساتند و کارکناان 

بیمارستان امام خمینی کرج که بایش از چهال روز اسات بساات اعتاراض خاود باه 

ر تماام ساطوح اهان کارده اناد، شااهد سازی را مقابل هماه قدرتمنادان دخصوصی

 ایم. بوده« سازینه به خصوصی»گیری فریادِ شکل

ماااه در مقاباال سااازمان چنااین اساات کااه اعتراضاای را کااه در دوازدهاام دی

تاوان فرزناد خباف اعتراضاات سازی در شهرک غرب تهران برگازار شاد میخصوصی

ی صداهای اهواز و شو  هکارگران در ااییز امسال دانست؛ این صدای دادخواهی دنبال

  و تبریز، صدای اسماعیل بخشی و کریم سیاحی و عبی نجاتی است.
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 هر تاریخی

 ی زمان حالتاریخی است درباره 
 

(1) 

مارد  قاب  ا   1356ماا  معموالً اعتراضات دی 1357های رسمی انقالب نگاریتاریخ

 را سارغاان اطالعااتی  ا امضای رشیدی مطلا  در رونناما « موهن»ای نگارش مقال 

غهنگ هار کنند ک  رژیب گذشت  را ا تدا  اا ضاربای ان اعتراضات معرفی میمجموع 

اش  ا  سارنگونی« فجار» ار  ا  چاالک کداید و در نهایات در د  رون چهل رون یک

انجامید و استقرار جمهوری اسالمی را رقب ند. معماوالً ایان روایات  عاد ان اشاار   ا  

و تبعیاد  1342خرداد  15« قیا »ند و    کدر قب    گذشت  جهک می 1356ما  دی

 گردد. اهلل خمینی در غن سال  انمیغیت

شاود اماا ی این رخدادها تصادی  میدر روایت دیگری ان انقالب اگرچ  وقوع هم 

( 1356مهر  27تا  18شب شعر در انستیتو گوت  ) 10غاان فرایند اعتالی انقال ی مثالً 

و اعتراضاات  1356نداینان در ساال راضاات ااشی تواند  اشد. این روایت  ار اعتمی

کند. جهک تری میویژ  اعتصاب کارگران صنعت نفت تأکید  یکو    1357کارگری 

 اشاد و سایاه ل و جنابک  1340ی تواند    اواخار دها ی این روایت می   گذشت 

 درغمدهای انقالب  همن  رشمارد.چری ی را پیک

ها  اا توجا   ا  چیرگای ایادیولوژی ر ایان ساالروایت سومی هب  ود ک  البتا  د

شاود.  ار تر شانید  میگرا و لیبرال سا   کبنولیبرالی  ر ذهن  سیاری ان فعاالن ملی

 ا  ناکاامی درغماد غن تری داشات و پیکی تااریییگذشت  طب  این روایت، انقالبْ

ی  دولت ملای شدن صنعت نفت و کودتا علویژ     نهضت ملیانقالب مدروط  و نیز   

شاویب و گدت. در این روایت، ان ابس و تبعید رجال ملی غگاا  میدکتر مصدق  رمی

  رعهد  دارند. های سیاسی، جایگاهی ویژ اصوالً این دست  ان شیصیت

ی غااان نقطا  1977در روایت چهار ، انتیا ات ریاست جمهوری امری اا در ساال 

ن روایات، روی کاار غمادن جیمای کاارتر و تحوالت انقال ی در ایران است.  ر طب  ای

ها در انتیا ات ریاست جمهوری امری ا و سیاست اقوق  در وی و تضاعی  دموکرات

ی ایان روایات معماوالً گا  در جهک    گذشت گیرد. غنشا  در ایران در غاان قرار می
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ای ع های شا  و خدب امری ا و انگلستان ان وی، افزایک  های نفت و مجمو لندپروانی

ی غخر این روایت نیز اجاال  گوادالاوو و  اال را دارد. پرد ان تحوالت ژیوپلتیک دست

 گیری رهبران جهان  رای  رکناری شا  است.تصمیب

وجود غماد  اسات کا  ها انبوهی روایت دیگر هب   روشن میان این روایتدر سای 

ارییی تأکید گذاشت  تشان  ر  یدی ان عناصر تارییی و شب  راسب هدف گویندگان

هاای تاارییی ها و گا  جعلها و اسطور هایی ان افسان هایی ک  در هال شود، روایتمی

 شوند. گب می

است و « پایان ایدیولوژی»در این میان، یک اَ َرروایت نیز ناد  شد ک  ااصل عصر 

ب  ار ضاد کوشد قهر انقالشعاع قرار داد  است. این روایت میها را تحتی روایتهم 

غمیز را فروکاهاد و خداونت علیا  سااختار خداونت« خداونت»رژیب گذشات  را  ا  

کناد. در ایان روایات، هار ی خدونت را  انت رار میفرجا   داند چراک  تنها چرخ  ی

 انقال ی پیداپیک مح و     ش ست است.
 

(2)  

رویاداد  منتهای شاد چناد 1357ای ک     انقالب  همن پنج سال وی  یستطی دور 

 اود. ایان کودتاا در  1332مارداد  28سانی داشت. نیست کودتای اهمیت سرنوشت

اذهان روشنف ران مدروعیت را ان رژیب ااکب سلب کرد   ود. اقدا  مستقیب امری اا و 

انگلستان در  انگرداندن شا   ا  قادرت، رژیاب اااکب را فاقاد مداروعیت  ینااذهاانی 

ترین نقک را در افظ رژیاب امنیتی ا نظامی  یک ساخت   ود. در پی کودتا، سانو رگ

گاا  قاادر نداد پایگاا  ی  عد نداان داد کا  رژیاب هی کرد و تحوالت دو ده ایفا می

 اجتماعی درخوری  رای خودش خل  کند. 

ی های مدرنیزاسیون اقتصادی ان اوایال دها تحول  عدی اصالاات ارضی و  رنام 

ی مزد گیار  ارای اضاور در صانای  و ار سااد چهل  ود. اصالاات ارضی نیروهای ک

رشد در اقتصاد ایران را فراهب کرد. ان ایان دها ، وسان رو  تر ان هم   یک ساختمهب

موج مهاجرت ان روستا    شهر ا عاد جدیادی یافات و ایان مهااجران تاان  در فضاای 

زاسیون پیوند های مدرنیشهرها  عضاً    ااشی  پرتاب شدند. ان سوی دیگر، این  رنام 
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رواانیت سنتی یا  یک مهمای ان غن و رژیاب را انهاب گسسات. در  را ار دو جریاان 

های سا والر غنادی س والر میال  رژیب جریان سومی هب پدید غمد ک  ن   نا   ارنش

هاای و دموکراسی و عدالت اجتماعی  ل    رمبنای میالفت  اا مدرنیزاسایون و ارنش

ترین ارکت سیاسی ایان جریاان تاا غن مقطا  را در . مهبار ی در  را ر رژیب ایستاد

 شاهد  ودیب. 1342پانزدهب خرداد 

 ود. افزایک شدید  های نفت و  1350ی سومین تحول مهب شوک نفتی اوایل ده 

   تب  غن افزایک درغمدهای دولتی  ا تزری  منا   مالی جدید    کالبد اقتصادی کا  

های متعدد در این کالباد پدیاد غورد. انجملا  ماریتوان جذب این منا   را نداشت  ی

هاای هاا  اود. رد ها و پایینیها افزایک شدید ش اف طبقاتی میان  االییترین غنمهب

شدت ان این افزایک درغمد منتفا  شاد   االیی و میانی  وروکراسی نظامی و دولتی   

شاد. اماا اخاتالف و شدت فر   ی متوسط جدیدی ک  ش ل گرفت   ود    ودند. طبق 

های منتهای  ا  ش اف  ین طبقات  االیی و فرودستان جامع  شدت گرفات. در ساال

ی  االترین شا اف دهند درصد رسید ک  ندان 50انقالب ضریب جینی    نزدیک    

 طبقاتی در ایران معاصر است.

 نا راین  حران اقتصادی    همرا   حران اجتماعی و  حران مدروعیت رژیب دسات 

 ا   1356نداینی رژیاب در ساال در دست هب داد و در چنین شرایطی انادکی عقب

ای کا  انادکی ی نیروهای میال  انجامید    نحوی کا  طای دور روی گسترد پیک

  یک ان یک سال طول کدید کلیت نظا  سقوط کرد.

 

(3) 

نین  ستری اماا رییاهاای کنداگران انقال ای متفااوت و متعادد  اود. ان رییاای در چ

ی ا ومت اسالمی تا رییای دموکراسی و عدالت اجتماعی، ان رییاای قساط و جامعا 

 ی توایدی تا رییای امحای مناسبات طبقاتی.طبق  ی

ی قادرت در مملو ان  حران  ود. نظاا  دوگانا  1360تا  1357های ادفاصل سال

ها  ود اماا قادرت واقعای در ها ش ل گرفت. قدرت قانونی در دستان دولتمان ساله

تساییر سافارت امری اا در «. انقاالب»ها و پاساداران دست ااکماان شارع، کمیتا 
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دو  1359ا  شااهریور سااال  در ساایو غاااان جنااگ هدت 1358مااا  ساایزدهب غ ان

 دوگان  شد. عط  مهب  رای تقویت قدرت رواانیون در این ساختارنقط 

رواانیت درواق  توانست  ا رهبری یک ایتالف طبقاتی قدرت را ان غن خاود کناد  

 لوکی تارییی متدا ل ان  یاک  زرگای ان رواانیات،  اناریاان و طیا  متناوعی ان 

تر مرد . این  لاوک هاب ان مناا   ماالی  رخاوردار  اود هاب ان قادرت های سنتیالی 

ی و سرکوب نر . دلیال موفقیات رواانیات غن سرکوب سیت و هب ان قدرت ایدیولوژ

 ی اجتماعی    رهبری خودش ایجاد کند.  ود ک  قادر شد یک ایتالف گسترد 

هاا در  را ر غن انبو  نیروهای س والری ک  در انقالب مدارکت داشتند، اعب ان چپ

ها، توان نزدی ی    ی دیگر و تاالش  ارای سااختن ضادهژمونی را نداشاتند. و لیبرال

سرعت رنگ های اولی  نیز  عد ان تسییر سفارت امری ا و نیز غاان جنگ   رخی تالش 

ی ایان چناین مهااجرت گساترد  اخت. فضا نیز  رای سرکوب و اذف فیزی ای و هب

گرو  ان کدور فراهب شد. در  را ر  لوک ااکب، تد یل  لوک تارییی رقیب، عاالو   ار 

دهی ها و سانمانشب   مددشان ود تا  تواند    تیها و ا ت ارانیروی مادی نیانمند اید 

گا  قادر  ا  تحقا  غن سیاسی خود را خل  کند. این چیزی است ک  اپونیسیون هی 

 نبود.

تااادود نیاادی توانسات  ار  حاران  1360اگرچ  نظا  پساانقال ی تا اواخر ساال 

ر دها  عماالً ان سیاسی الب  کند اما ان غن مقط  تا امرون یعنی طی نزدیاک  ا  چهاا

گیری یک الیگارشی سیاسی  ودیب و ان ساوی دیگار شااهد ناوعی سویی شاهد ش ل

ویژ  در پای پایاان جناگ، ی قادرت کا   ا ومرج و نظا  دوگانا  یدی پرهرجانتظا 

تر شد  اسات. در های اقتصادی دولت تاامرون مستح بتغییرات قانون اساسی و  رنام 

توجی  داشت اماا  انی فقط  ا اضور و  رون  حران قا لیتا تدا  حران ناکارغمدی ا مر

تدریج مجموع  نهادها و روا ط قدرتی ش ل گرفت ک  استمرار ایات غن مناوط  ا    

 رو  حران    ویژگی دایمی نظا   دل شد. استمرار  حران  ود و اناین

قاادر های  عد ان جنگ گرفت  در سالاقتصاد ش ل 1390ی تا اوایل ده  1367ان 

های متعادد سااختاری ان ی ااضر  حران   ایات متا ولیک خود  ود اما ان اوایل ده 

هاا رفات ان غنقو     فعل رسیدند و دامن نظا  اقتصادی را گرفتند چنادان کا   رون



 پرویز صداقت 68 

موانات غن،  حاران ی سیاسای شاد  اسات.  ا مستلز  تغییر ساخت قدرت در عرصا 

ساال اخیار، ویژ  در یکطلبان،  ا اتوانی اصاال نارضایی ان وض  موجود  ا ش ست و ن

عمالً دیگر    فراسوی مرنهای نظب سیاسی موجود ارکت کرد  است. پاس ان ساویی 

توانند همچون قبال  ا  ااکمیات خاود اداما  دهناد و ان ساوی دیگار ااکمان نمی

خواهند همچون قبل    نندگی ادام  دهند. این وضا  یاک  حاران مح ومان نیز نمی

های غن را پدید غورد  اسات. اماا چاون ااکمیات اری اجتماعی  ا تمامی عارض ساخت

غفرینای و مداارکت نیروهاای تاکنون قادر و مایل    انجا  رفرمی نبود  است تاا نقک

رو هستیب کا  اساتمرار غن البتا  مردمی فراهب غید، عجالتاً  ا یک وضعیت تعلی  رو  

تر دی ا سیاسای کناونی را  سایار سانگینهای فروپاشای انتظاا  اقتصااصرفاً هزین 

 ساند.می

 

(4) 

ای اسات  رد. هر انقالب پدیاد مثا   گرایک اخالقی نوع  در نا  میکانت ان انقالب   

ساان های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کا  نمین فرد  چراک  اگرچ   حرانمنحصر  

ی  ااهب  رخوردارناد، های رون انقالب است در فضاهای دساتیوش انقاالب ان اشاتراک

دهناد در هار فضاای انقال ای هایی ک  انقاالب را شا ل میکندگران انقال ی و سوژ 

اند تاریخ خود را  سانند اما نا  اند ک  تصمیب گرفت فردند. غنان همان کسانیمنحصر  

ای ک  میارا  گذشات  اسات و شد  ل   در شرایط داد »خواهند میگون  ک  خود غن

گمان غمیز غنان  رای کسب غنادی  یقمار میاطر « تقیماً  ا غن درگیرند.خود غنان مس

 ی تاریخ است.ش وهمندترین لحظ 

« پایاان ایادیولوژی»مرور مقهور اَ َرروایت عصار ها ان انقالب  همن،   انبو  روایت

چا  غمیز اسات. غندر مبارن  علی  ساختار خدونت« خدونت»یعنی ناگزیری ش ست 

تااریخ کاردن  رای  یهای انقالب  همن  اقی ماند  ااصل تالش پیگیر وایتامرون ان ر

 ا  سابب  روایت ان ش ستی ان پیک مقدرسان  اشد  خواست تاریخک  می انقال ی  ود 

 هاست. خدونتی ک  ذاتی انقالب

واقعیت انقالب  همن ن  یک سرنوشت ان پیک مقدّر ک  یک رویارویی طبقاتی ا 

هاا را ان صاحن  ااذف ی غن یک  لوک تارییی توانست ساایر گرو تارییی  ود ک  ط
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ی پایک کند. رهبری این  لوک ردّپای مدهودی در تمامی تحوالت تارییی یک ساد 

د. کارطور ی جاا تساییر تمامی و  ا داشت اما  رای نیستین  ار قدرت سیاسی را  ا 

ن ااضار در انقاالب ایتالفی ک  در این انقالب    قدرت رسید قدرتمندترین فراکسایو

  ود، اما سرنوشت انقالب  همن ان پیک مقدّر نبود.

ی انقالب و مسیر انگاری لحظ در روایت متعارف امرونین ان انقالب  همن،  ا ی ی

چا  ی تأسیس غنادی در این انقاالب نادیاد  گرفتا  شاد  و غنی غن، لحظ شد طی

ی تأسایس لحظ دی است. اما جایگزینک شد  استمرار تعلی  و خدونت و امحای غنا

 غنادی اگرچ  فدرد  و گذرا، چنان درخدان و یگان  است ک  انیادرفتنی نیواهد  اود.

یا ی  ا  گاوهر جوهر انقالب  همن همین تالش  رای فرارفتن ان نرد ان تاریخ و دسات

 غنادی  ود.
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ای جدید های پاییز امسال، اعتراضات معلمان در سراسر کشور وارد مرحلهاز نیمه

، هقم در  اش اسق.  ایقن اعتراضقاتو تعمیق  ترین ویژگی آن گستردگیشد که مهم

تغییقر  –و هم در عمق   -های مختلف شهرها و استان گسترش تجمعات در –سطح 

 شاهد تحول بود   -نوع مطالبات و دگرگونی و تطور شعارها 

بازخوانی و ارزیابی اعتراضات اخیر معلمان و بررسی ابعاد مختلقف ایقن گسقترش  

 گویی به چند سؤال اس.:چندجانبه، نیازمند پاسخ

 یست؟. دالیل بنیادی گسترش اعتراضات معلمان چ1

. پراکندگی جغرافیایی، جنسیتی و وضعیت استخدامی معلمان و توزیع 2

 جغرافیایی اعتراضات، چه مشخصاتی دارند؟

ها، ها و بدون نیاز به این فراخوان. چرا معلمان، فارغ از فراخوان تشکل3

به صورتی نسبتاً گسترده و فراگیرر در هرهرهای کوچر  و برزرم ت مرع 

 کنند؟می

گری هرایی از ماالبرهها و افقچه چالش عارهای ت معات،بازخوانی ه .4

توان جنبشی آیا جنبش امروز معلمان را می دهد؟معلمان را پیش رو قرار می

 یافته دانست؟نسبتاً تشکل

ماالبررات سررایر  ماالبررات معلمرران برره . چرررا و تررا چرره انرردازه،5

سرات مرالی گان مؤسباختمالگرهایی مانند بگیران و حتی ماالبهمزدوحقوق

 نزدی  هده است؟

جا کقه مشقاهدات کنم به هر یک از این سؤاالت تا آندر این یادداش. تالش می

دهد، پاسخ بگویم و در نهای.، به ارزیابی نقاط قوت و میزان پیشرف. جنبش اجازه می

 معلمان بپردازم  

 های اقتصادی ر اجتماعی اعتراضات معلمان. زمینه1

تواند تضعیف مدت میی آن در کوتاهادی کنونی که نتیجهبا توجه به بحران اقتص

ی متوسط در سپهر اجتماعی باشقد، معلمقان تر و حتی حذف کامل طبقههرچه بیش
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سو به دلیقل مناسقبات عنوان پیشروترین کارگران فرهنگی در ایران امروز که از یکبه

مزدبگیقران  میقانی ی بندی اقتصادی در الیقهفرهنگی حاکم، و از سوی دیگر در طبقه

شقدت سوم شدن ارزش پول ملی، بهگیرند، از بحران ساختاری اقتصادی و یکقرار می

« معیش.»اند  در این بین، عالوه بر فروریزش اقتصادی که در همه سطوح، متاثر شده

اس.، دالیل انگیزشی  دیگری به دلیقل همزمقانی بقا سققوط اقتصقادی، را تهدید کرده

نگاری و مذاکره را بر اعتراض خیابانی ترجیح ماً رایزنی از طری  نامهمعلمان را که عمو

تقوان بقه می« دالیل انگیزشی»ها کشانده اس.  از میان این دادند، به سطح خیابانمی

« ی فرهنگیقانصندوق ذخیره»دار اصلی آن، علنی شدن تخلفات بانک سرمایه و سهام

ها ی بعد، بقه ناکارآمقدیفته و در مرحلههای خُرد معلمان شکل گرکه از محل سرمایه

 گر آن، اشاره کرد ی تکمیلی و بیمهو فساد ساختاری بیمه

ها که همزمان با سقوط معیشتی  معلمقان و افشای علنی این فسادها و ناکارآمدی

ای رسانده کقه های آموزشی اتفاق افتاده اس.، معلمان را به مرحلهناکافی بودن بودجه

که درلوایح بودجه، اعتبار کافی برای بهبود چرا زمانی»کنند زخواس. میاز مسئوالن با

های ملقی معیش. معلمان و ارتقای سطح آموزش کیفی و رایگان وجود ندارد، سرمایه

گفتنقی « رود؟که ازقضا متعل  به خود معلمان اس.، به همین راحتقی بقه تقارای مقی

ی صد افزایش حققوق بقرای همقهدر 20ی سال آتی، فقط ی بودجهاس. که در الیحه

 کارمندان دول. و از جمله معلمان رسمی در نظر گرفته شده اس. 

 پراکندگی جغرافیایی جنسیتی و وضعیت استخدامی معلمان -2

برای ترسیم پراکندگی جغرافیقایی، جنسقیتی و اسقتخدامی معلمقان، الزم اسق. 

 نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده بیندازیم  

، سازمان برنامه و بودجه کشور، آمقار دقیق  دانقش آمقوزان و 1396اه در بهمن م

براساس این آمار، تعقداد کارکنقان  1معلمان شاغل در آموزش و پرورش را منتشر کرد 

نفقر  ۴0.31۸نفقر ببقدون احتسقا   906،22۵رسمی و پیمانی ایقن وزارت بقالب بقر 

رصد( از آنان، کارکنان د 61نفر ب ۵۵۴.9۷1دانشجویان متعهد خدم.( اس. که تعداد 

                                                      

 1396بهمن  18، تشریح عملکرد آموزش و پرورش عمومیسازمان برنامه و بودجه،  .1

https://mporg.ir/home/wid/news/id/68328
https://mporg.ir/home/wid/news/id/68328
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درصقد( را  39نفقر ب 3۵1.2۵۴آموزشی شامل معلم، معلم ورزش و مدیر معلم بوده و 

 دهند سایر کارکنان تشکیل می

ی ابتققدایی، تعققداد درصققد( از کارکنققان در دوره 39.۵نفققر ب 3۵۸،12۵تعققداد 

 2۴نفققر ب21۷.۴۸1ی اوّل و تعققداد ی متوسققطهدرصققد( در دوره 22نفققر ب 200.۵۸1

درصققد( در  ۴.۵نفققر ب ۴0.3۴2ی دوم اشققتغال داشققته و ی متوسققطهدرصققد( در دوره

 درصد( در بخش خدمات شاغل هستند  ۷.۴نفر ب 6۷.16۴بخش اداری و 

درصققد( از کارکنققان در شققهرها و تعققداد  ۷1.۷ب 6۴9،۸21از ایققن میققان، تعققداد 

ن تعقداد درصد( در روستاها مشقغول بقه کقار هسقتند  هم نقی 2۸.3نفر ب 2۵6.۴0۴

درصقد( مقرد ۴6نفقر ب ۴1۷.6۷0درصد( از کارکنقان زن و تعقداد  ۵۴نفر ب ۴۸۸.۵۵۵

 هستند 

رغم در اختیار داشتن آمارهای تفکیکقی فقوق، هقیم آمقار جقامعی از معلمقان به

، کققارن خققانلری بعضققو 9۷التققدرید در کشققور وجققود نققدارد  در اول خردادمققاه ح 

شده اس.: آمار دقیقی از معلمقان حق   کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلد( یادآور

التقدرید ح  التدرید نداریم در حالی که برای ساماندهی یا تغییر وضقعی. معلمقان

نیازمند آماری جامع و دقی  از تعداد این معلمان هستیم 
1
 

التدرید بر دو دسته هستند  گروهی از این معلمان براساس ققرارداد  معلمان ح 

کنند و دسقته ای دیگقر نیقز آموزش و پرورش همکاری میبا وزارت « التدریسیح »

ساع. تدرید مقوففی خقود، در سقاعات آزاد  2۴معلمان رسمی هستند که خاری از 

 کنند  التدریسی در مدارس تدرید میخود به صورت ح 

شاغل در بخش دولتی کقه تحق. قراردادهقای مختلقف  رسقمی،  عالوه بر معلمان

داریم کقه در  به کار هستند، بخشی دیگر از معلمان را التدریسی مشغولپیمانی و ح 

تقدرید مقی کننقد  بقه ایقن معلمقان، « غیرانتفقاعی»اصطالح مدارس خصوصی یا به

شود  در رابطه با این معلمان نیز آمار دقیقی وجود ندارد  اما اطالق می« معلمان آزاد»

                                                      

، خبرگزاری 98التدریس در سال هزار معلم حق ۲۰پیشنهاد کمیسیون آموزش مجلس برای استخدام  .1

 .1397ماه دی ۲5ی ملت، خانه

http://www.icana.ir/Fa/News/415328/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-20-%D9%87%25D
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هقزار  200لوم، بقیش از اطالعات تقریبی از تعداد این معلمان موجود اس.  از قرار مع

وقق. در مقدارس غیردولتقی در کشقور وقق. و پارهنیروی آزاد شاغل به صقورت تمام

برای مثال در استان گیالن، بر اسقاس آمارهقای موجقود،  1مشغول به فعالی. هستند 

وق. و بیش از چهقار هقزار و صورت تمامنفر معلم مرد و زن به ۴۸0بیش از دو هزار و 

وق. در مدارس  غیرانتفاعی این استان مشقغول بقه صورت پارهزن بهمعلم مرد و  ۵0۵

 تدرید هستند  

 1۴که براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه، در سال تحصیلی قبقل، در حالی

 200اند، آمقار تقریبقی هزار مدرسه غیردولتی در سطح کشور، مشغول به فعالی. بوده

رو، شقاهد ارتقش رسقد  ازایقنبقه نظقر میهزار معلقم آزاد، کقامالً منطققی و درسق. 

التدریسقی و پرسقنل آموزشقی کاران بنیروهقای ققراردادی، ح ثباتای از بیگسترده

 مدارس غیرانتفاعی( در میان کارگران بخش آموزش عمومی هستیم 

تقر حاضقران در وجه دور از انتظقار نیسق. کقه بیشهیمدر این شرایط آماری، به

حقال، گرچقه مشقکالت دهنقد  درعینمان را زنان تشقکیل میی معلتجمعات پراکنده

کقاران ثباتهاسق. و بیی آمقوزش بسقیار بیشقتر از رسمیدر حقوزه« کارانثباتبی»

آموزشی حتی نسب. به کارگران قراردادموق. نیز شرایط به مراتب بدتری دارند، چقرا 

الً دسقتمزد شقود و سقه مقاه از سقال را نیقز اصقکه دستمزدشان ساعتی پرداخ. می

دهنقد  ها تشقکیل میگیرند، بازهم اکثری. حاضران در تجمعات معلمان را رسمینمی

و فققدان « کقاریثباتبی»ی نامعلوم، فقدان ققدرت اعتقراض بقه دلیقل ترس از آینده

دلی با مطالبات متداول معلمان، ازجمله افزایش درصد افزایش حقوق در بودجقه و هم

ی کقافی در معلمقان آزاد، گیری انگیقزهیلقی، مقانع شقکلهای تکمترمیم رونقد بیمقه

شقود  بقا ایقن التدرید و شرکتی برای حضور در اجتماعات اعتراضی معلمقان میح 

رغم دشقوارتر کاران آموزشقی، بقهثباتحال، نباید فراموش کرد که سطح کنشگری بی

وزه در هیقتت های گذشته افزایش یافته و امرها، در سالشدن شرایط امنی. شغلی آن

                                                      

هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی در سایه غفلت وزارت آموزش و  ۲۰۰بالتکلیفی بیش از  .1

 .1396اسفند  13، خبرگزاری فارس، پرورش
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هققای صققنفی معلمققان سراسققر کشققور، شققاهد حضققور معلمققان آزاد و ی کانونمققدیره

 التدرید هستیم  ح 

در تجمعققات اخیققر معلمققان، حضققور  اسقق. کققه تتمققل دیگققر ایققنی قابلمسققتله

ازنشستگان بسیار پررنگ اس.  تصاویری از زنان و مردان سقالخورده کقه در خیابقان ب

شقود، تصقویر گویقای ها برخورد هقم میاند و در مواردی با آنپالکارد در دس. گرفته

 اند  بگیران با آن مواجهاستیصالی اس. که امروز اکثری. مزدوحقوق

گوهقای رایقه هسقتیم  دیگقر در مورد پراکندگی جغرافیایی نیقز شقاهد تغییقر ال

شود  ما شاهد تجمعات معلمان شهرها محدود نمیتجمعات معلمان به پایتخ. و کالن

تقر در تجمعقات گسقترده معلمقان خبرسقاز در شهرهایی هستیم که پیش از ایقن کم

موازات یکقی از خبرسقازترین تجمعقات اخیقر معلمقان، یعنقی شدند  برای مثال بهمی

شقرک.  شقاغالن و بازنشسقتگان ، کقه در آن تعقداد زیقادی ازتجمع معلمان اصفهان

داشتند  تجمعات معلمان در یزد، کرمانشاه، مریقوان و اردبیقل نیقز در همقین زمینقه 

 تتمل اس. قابل

 ای در اعتراضات معلماندهی هبکه. گسترش سازمان3

هقای ی معلمقان پقد از فراخوانهای اخیقر، چنقد تجمقع گسقتردهدر طی سال

های صقنفی های صقنفی و شقورای همقاهنگی تشقکلها ازجمله کانونای آنهتشکل

فرهنگیان، برگزار شده بود  در پی این اعتراضات، شاهد بازداش. چنقد تقن از فعقاالن 

سرشناس این جنبش، مانند اسقماعیل عبقدی، محمقود بهشقتی لنگقرودی و محمقد 

سق. کقه ولقین عاملیها بعقد از هقر تجمقع گسقترده، اایم  موی بازداش.حبیبی بوده

کنشققگری »ی جدیققدی از کنشققگری واداشققته اسقق. کققه آن را معلمققان را بققه شققیوه

انقد کقه در شقرایط نامیم  معلمان دریافتهمی« پیشروی آرام غیرمتشکل»و « ایشبکه

دار بسیار باالس.  اگقر ققرار باشقد یقک تشقکل دهی شناسنامهی سازمانفعلی، هزینه

ش از برگققزاری هققر تجمعققی، چنققد تققن از اعضققای صققنفی فراخققوان صققادر کنققد، پققی

 گیرند  ی تشکل احضار و مورد بازجویی قرار میمدیرههیتت
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ی همقاهنگی از طریق  ی فشارهای فزاینده، معلمقان بقه شقیوهرو در نتیجهازاین

دیگر، تغییر گفتمان  اند  احتماالً دلیلهای اجتماعی روی آوردهفضای مجازی و شبکه

هقای بعقد ای اس. که در بخشهای تودههمراهی آنها با دیگر حرک.صنفی معلمان و 

اعتراضققاتی بققا »تققوان پققردازیم  در مجمققوع تجمعققات اخیققر معلمققان را میبققه آن می

نامیقد  در چنقین « دهی متمرکزاعتراضات با سازمان»به جای « ایدهی شبکهسازمان

کنشقگری اجتمقاعی دهی شرایطی ارزیابی نقاط ضعف و ققوت ایقن شقکل از سقازمان

ویژه از حیث میزان احتمالی نیل به مطالبات در بستر شرایط سیاسقی، اجتمقاعی و به

 فرهنگی  فعلی ضروری اس. 

 . بازخوانی هعارهای اعتراضات و میزان فراگیری اعتراضات معلمان4

دهنده حرکق. از بازخوانی شعارها و پالکاردهای تجمعقات اخیقر معلمقان، نشقان

گری اجتماعی توانیم تکامل  مطالبهگری به سطح کالن آن اس.  میلبهسطح خُرد  مطا

هاس. خواسقتار را در شعارهای معلمان ببینیم  برای نمونه معلمان بازنشسته که سال

انقد کقه هسقتند دریافته 13۸6اجرای قانون مدیری. خدمات کشقوری مصقو  سقال 

اند بقه به عبارتی آنها توانسقته ی مکرر اجرای این قانون به تنهایی کافی نیس. مطالبه

رغم گذش. بیش از ده سقال از چرا این قانون به»این سؤال ساختاری پاسخ دهند که 

و به دلیل واکاوی مشترک این پرسش اس. که شقعارهایی در « شودتصویب اجرا نمی

هقا مطقرح تقر در اعتراضقات آناعتراض به فساد و ناکارآمدی سیاسی در سطوح کالن

ی بسقیاری از مشقکالت فعلقی از جملقه نقاایمن بقودن مقدارس، ها ریشهآنشود  می

ناکارآمد بودن قراردادهای بیمه تکمیلی و زندانی بقودن همکقاران خقود را در فضقای 

تر حقاکم کنند و خواستار تغییقر مناسقبات عقامکالن سیاسی و اقتصادی جستجو می

مققوزش، اسققتیالی سققازی آهای گسققترده و ازجملققه خصوصیسققازیماننققد خصوصی

های متعدد اقتصقادی و اجتمقاعی هسقتند  و ایقن مافیاهای رانتی و معضالت و آسیب

گران همسو ماننقد کقارگران در حقال طقی دقیقاً همان مسیری اس. که سایر مطالبه

 کردن آن هستند 

توان ادعقا کقرد کقه جنقبش امقروز معلمقان، یقک با توجه به توضیحات فوق، می

های احتمقاعی بقرای همقاهنگی و اعتقراض اس. که از شبکه« رجنبش نسبتاً فراگی»
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دانیم کقه اوالً ای مقیکند  این جنبش را از ایقن روی نسقبتاً تقودهجمعی استفاده می

آرام و اما »ی های شناخته شده معلمان به شیوههمسو اما تا حدودی مستقل از تشکل

برخوردار اس. و فقرد « ز پایینای ادهی شبکهسازمان»کند  ثانیاً از عمل می« پیوسته

انقد  ثالثقاً اینکقه معلمقان بقدون فرد  معلمان و بازنشستگان در ایقن همگرایقی دخیل

رود زنند  در شهرهایی که انتظارش نمقیپذیر، به اعتراض دس. میبینیی پیشبرنامه

 بینی نیس. هایی که قابل پیشو در زمان

 های اجتماعیان و سایر گروه. سخن آخر: میزان همگرایی ماالبات معلم5

بحران ساختاری اقتصاد، سه دهه اجرای سیاس. تعدیل سقاختاری و اسقتیالی 

گران های سقایر مطالبقهمناسبات رانتی و فسادآلود، مطالبات معلمقان را بقه خواسقته

توان بررسی کرد  نزدیکقی اجتماعی نزدیک کرده اس.  این نزدیکی را در دو وجه می

گران گران صنفی مانند کارگران و پرستاران و نزدیکی بقا سقایر مطالبقهبا دیگر مطالبه

 گان مؤسسات مالی باختمالاجتماعی که خواستار لغو مناسبات فاسد هستند مانند 

کقاری، سقازی و گسقترش بقی ثباتپایین بودن دستمزدها، اسقتیالی خصوصی

ر مفهوم عقام آن، مطالبات معلمان را به کارگران نزدیک کرده اس.  خصوصی سازی د

سازی آموزش اس.، هم طور خاص خصوصیکند و بهحیات جمعی مردم را تهدید می

را از آمقوزش کیفقی  -یا همان فرزندان کارگران و محرومان  –درآمد اموزان کمدانش

ی مناسقبات شود معلمان با هل داده شدن به عرصقهسازد و هم موجب میمحروم می

شقوند  بهره میهای شغل معلمی بیخش خصوصی، از حداقلبازاری در روابط کار در ب

آمقوزان  درصد( از کل محصقالن را دانش 11.۵هزار نفر ب 1،۴۸3در حال حاضر تعداد 

هزار مدرسه غیردولتی مشقغول  1۴دهند که در بیش از مدارس غیردولتی تشکیل می

مسقاعد بقرای  ی اجتمقاعیی زمینقهدهندهکه این رقم  باال، نشقان به تحصیل هستند

 در بخش آموزشی اس. « سازینه به خصوصی»پذیرش شعار  

معلمان همراه پرستاران و سایر کارمندان دول.، خواستار اجرای قوانین بقرزمین 

مانده برای کارمندان دول.، مانند قانون مدیری. خدمات کشقوری، بقاال رفقتن سقطح 
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گی کشقوری هسقتند  ایقن های پایه و تکمیلی و بهبود وضعی. صندوق بازنشستبیمه

 گری معلمان و سایر کارمندان دول. اس. مطالبات، فصل مشترک مطالبه

ای شقدن فسقادهای گسقترده در سقاختارها و تحوالت اقتصادی اخیقر و رسقانه

گقان باختمالگران اجتماعی متفرققه مثقل نهادهای پولی و مالی، معلمان را به مطالبه

ی فرهنگیقان و بانقک ختالس در صقندوق ذخیقرهها نزدیک کرده اس.  فساد و ابانک

سرمایه، برای معلمانی که بخشی از درآمد خقود را بقرای روز مبقادا در ایقن نهادهقای 

اسق. و بقه همقین دلیقل « گیباختمال»مالی به ودیعه گذاشته بودند، مصداق روشن  

 ند بود تر دادهگان پیشباختمالدهند که اس. که معلمان همان شعارهایی را می
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ی هیچ وضعیت اجتماعی فقط محصول یک عامل نیست. هیچ نظریه -1

عاملی نیز قادر به تبیین کلیت هیچ وضعیتی نیست. وضعیت ما هم از این قاعده تک

ر حکومت، درآمدهای نفتی و حاکمیت دوگانه عواملی مستثنی نیست. حضور دین د

های اتوپیستی نولیبرال به طور کامل شوند تا سیاستضرورت مانع میهستند که به

های نولیبرالی یکی از در ایران مستقر شوند. با این همه این مقاله مدعی است سیاست

ایی که در سه هی وضعیت کنونی ما بوده است. سیاستدهندهمهمترین عوامل شکل

اند. سخن از های ایران و حاکمیت، بر سر اجرای آن اجماع داشتهی گذشته دولتدهه

شود، های نولیبرالی خوانده میحاکمیت دوگانه در باب آنچه امروز اجرای سیاست

هایی که بیشترین اختالفات سیاسی و فرهنگی میان گمراه کننده است. حتی در دوره

یک بر سر ضرورت اشته است، نه دولت نه حاکمیت، هیچدولت و حاکمیت وجود د

اند؛ هر چند ممکن اند و دچار اختالف نشدههای نولیبرالی تردید نکردهاجرای سیاست

از آن عقب  74تا  72های است به سبب وقایعی مانند اعتراضات اجتماعی سال

که هنوز همین  کند آن استنشسته باشند. آنچه این بحث را برای امروز ما حیاتی می

کردن آن وجود اندازی برای متوقفدستور کار نولیبرالی، در حال اجراست، هیچ چشم

ی نزدیک شدت بیشتری خواهد ندارد و بنا به شواهدی که در دست هست در آینده

ها و نتایج چیستی همین سیاست« توصیف»دار یافت. بحث حاضر نیز فقط عهده

. ادعاهای این مقاله احتماال از نظر کسانی که همین اجماع در جامعه ایران است

های نولیبرالی در جهان و ایران هستند، بدیهی ی سیاستهاست درگیر مطالعهسال

ی کسانی هستند جلوه کند اما آنها مخاطب این مقاله نیستند. مخاطب این مقاله همه

امعه ایران چرا برای توصیف تحوالت ج»و « نولیبرالیسم چیست؟»پرسند که مدام می

 «کنید؟پس از جنگ از عنوان نولیبرالیسم استفاده می

خواهند با تناقضات سیاست ایران این مقاله متنی آموزشی برای آنانی است که می

آشنایی پیدا کنند. ما مدعی هستیم که توجه اکثر مردم به عوامل ثانوی متأثر از این 

قضات اطالع چندانی ندارند، تا تناقضات دوخته شده است و آنان از ماهیت این تنا

های ی ما با توسل به قیاسهایی در جامعهجایی که اجرایی شدن چنین سیاست

بوکی و تلویزیونی هنوز مورد تردید ی فیسهای کارشناسانهنادرست و تجزیه و تحلیل

 شود.واقع می
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 دموکراسی سوئدی، اردولیبرالیسمکلیتی به اسم غرب وجود ندارد. سوسیال -2

آلمانی و نولیبرالیسم آمریکایی یک چیز نیستند. همچنان که دولت رفاه کینزی با 

کنند وقتی از نولیبرالیسم سخن گفته نولیبرالیسم تاچری یکی نیست. برخی فکر می

ی گذشته مد نظر است. در سه دهه« غرب»شود، وضعیت کلی چیزی به اسم می

ا از تحوالت و وضعیت کشورهای مختلف ی مرغم عالقه وافر مردم، اطالعات جامعهبه

غربی یعنی تاریخ غرب بسیار سطحی و آشفته و متکی بر صنعت فرهنگ بوده است تا 

ی غرب چنان در وگو دربارهشناسی، هر چند گفتمنابع معتبر تاریخ و اقتصاد و جامعه

ا توان ادعا کرد اندک جایی در جهان به پای مزندگی روزمره ما رسوخ کرده که می

ساخته شده، به بازتولید « غرب شیطانی»رسد. کلیتی که در گفتارهای رسمی از می

پندارد ذهنیتی در ایرانیان منجر شده است که به همان سیاق اما در جهت عکس می

هایی که دو جهان است. ذهنیت و درستی تراش از خیر و زیباییغرب الماسی خوش

های ایدئولوژیک و پرداختن به ر از این کلیتاند. آنچه اهمیت دارد عبوروی یک سکه

کم عالمان و مصادیق معین و تحوالت مشخص تاریخی است. کاری که دست

ترین و تندترین و ایاند. ریشهدر مورد خودشان انجام داده دانشمندان غربی

ی نولیبرال آن در خود غرب صورت گرفته داری و نسخهترین انتقادها از سرمایهوسیع

وضعیت خود  یوگو و حتی منازعه درباره. در تاریخ مدرن، غرب از گفتاست

ای باشیم و به هر صفتی موصوف، بازنایستاده است. تأمل در خودی که ما در هر فرقه

باره در غرب صورت گرفته، هایی که در اینایم. با وقوف به بحثآن را نیاموخته

 یست؟کنیم. نولیبرالیسم چپرسشی ساده را مطرح می

داری است. به همین دلیل بسیاری از نولیبرالیسم آخرین شکل نظام سرمایه -3

های دیگر در نقد آنچه مارکس، وبر، دورکیم، موس، زیمل، لوکاچ، آدورنو و خیلی

هایی مانند استخراج ارزش اضافی، شیءوارگی، کاالیی شدن، داری و پدیدهسرمایه

اند کماکان بقات و افزایش نابرابری گفتهداری، استثمار طگیری روح سرمایهشکل

داری و واپسین آنها اقتصاد معتبر است. اما نولیبرالیسم از حدود اشکال سنتی سرمایه

ی ی عناصر جهان به کاال و همهرود. نولیبرالیسم، فرآیند تبدیل همهکینزی فراتر می

کرد بر اساس یی نولیبرال است. بر خالف اقتصاد کینزی که سعی مافراد به سوژه
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هایی همچون آموزش و بهداشت را از به حداکثر ی سازش طبقاتی حوزهاندیشه

داری نولیبرال به گواه گری بکر حتی روابط رساندن سود ایمن نگه دارد، سرمایه

باید ذهنیتی کند که دهد و تأکید میعاطفی را نیز مشمول سود و زیان قرار می

رین روابط به جز سود و زیان به چیزی دیگر تآفریده شود که حتی در عاطفی

 نیندیشد.

های اقتصادی نولیبرالی، ابتدا پس از کودتای سازمان از حیث تاریخی سیاست -4

سیا به دست اگوستو پینوشه در شیلی اجرا شدند. پس از شوک نفتی و عالئم بروز 

ی غرب ی اقتصاد کینزبحران در اقتصاد غرب و پدید آمدن شک و تردید درباره

حلی تر و راهتوانست دو راه انتخاب کند. راه حل دموکراتیک و مردمیمی

تر. غرب راه حل دوم را برگزید. تاچر و ریگان دست در تر و ضد مردمیدارانهسرمایه

جهان « روح»انبان نظری اقتصاددانان مکتب اتریش و شیکاگو کردند تا به قول تاچر 

المللی نهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بینرا عوض کنند. بدیهی بود که ارگا

ها پس از کنفرانس واشنگتن ها شوند که شدند. این سیاستپول نیز مبلغ این سیاست

اند و به مدت سه دهه در کشورهای شهرت یافته« اجماع واشنگتن»، به 1989در بهار 

قتصاد جهانی منجر های مالی بر ای سرمایهاند و به سیطرهمختلف به اجرا در آمده

ها در جهان روبه روهستیم. بار اجرای این سیاستاند و اکنون ما با نتایج فاجعهشده

در « نولیبرالیسم گران فروخته شده؟»المللی پول در گزارشی به نام حتی صندوق بین

در « بازتوزیع ثروت»به این امر اذعان کرد. در این گزارش تأکید شده که  2016ژوئن 

نابرابرتر از گذشته  سه دهه گذشته صورت نگرفته و امروز ما با جهانی جهان در

منتشر « فقر شدید و حقوق بشر»روییم. همچنین گزارش سازمان ملل با عنوان روبه

مند حقوق بشر و ابزار سازی را دینامیسم نقض نظامخصوصی 2018شده در سپتامبر 

( Alston,2018ی کرده است.)درآمد معرفهای کمراندن فقرا و گروهبه حاشیه

سازی ی مهم این است که این گزارشها نه درباره نولیبرالیسم و خصوصینکته

اند و سر ها وضع کردهها را مبلغان ایرانی این سیاستاین واژه-،«ناقص»یا « نادرست»

هایی در خودِ غرب، چنین سیاست« درست»ی اجرای که درباره -اندها انداختهزبان

ها، همانجا هم گویند. پس از سه دهه اجرای درست و واقعی این سیاستسخن می

اکنون با بحران رکود و خیزش جریانات راست افراطی در کشورهای مختلفی مثل 
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ایتالیا، لهستان، چک، اتریش، دانمارک، مجارستان، برزیل، آمریکا، اسپانیا، هلند، 

ل راه را برای فاشیسم در سراسر های نولیبراروست. سیاستفرانسه و حتی سوئد روبه

پرسیم اند. روابط تاریخی نولیبرالیسم با فاشیسم به کنار. باز میجهان هموار کرده

 نولیبرالیسم چیست؟

ی اقتصادی دارد اما فقط اقتصاد نیست. نولیبرالیسم هر چند اصول ساده -5

ای زمینهها منشوری است که در هر بینیبینی است و مثل همه جهاننوعی جهان

شود که مردمان آن پراکند. دشواری از اینجا آغاز میقرار گیرد پرتوهای متفاوتی می

دانند. اقتصاد نولیبرال از فرط سادگی را فقط اقتصاد و خاص کشورهای پیشرفته می

لیست و نه لیست تبدیل شده است و مبلغان وطنی آن با تکیه بر همین چکبه چک

روند که اند این هست آن نیست. آنان طفره میهانی مدعیبا تکیه بر علم اقتصاد ج

بینی متصور شوند و تر از آن نولیبرالیسم را جهانخود را نولیبرال بنامند و مهم

شناختی های فلسفی و فرهنگی و جامعهتوانند درگیر بحثخواهند و صدالبته نمینمی

ی این دی ناگزیر همهی اقتصاو خاصه کالمی شوند. در حالی که همان اصول ساده

افکند. وظیفه پژوهشگر، توجه به ی آنها پرتو خود را میها را از پی دارد و بر همهبحث

« های نولیبرالیسیاست»زند. هایی است که امر خاص را به امر عام پیوند میمیانجی

اند و در ترکیب و پیوند اجرا شده -آن هم با درجات متفاوتی –در کشورهای مختلف 

اند که عینا مشابه شرایط دیگر ای را آفریدهشرایط خاص هر کشور، نتایج ویژه با

ی آمریکا، های نولیبرالی در ایاالت متحدهکشورها نیست. به بیان دیگر سیاست

انگلستان، کامبوج، کلمبیا، فرانسه، آلمان، سوئد، ایران، چین و خیلی کشورهای دیگر 

رایش نیروهای اجتماعی، ترکیب سرمایه، جایگاه اند اما وضعیت اقتصادی، آاجرا شده

ی توزیع قدرت و طبقات و افراد صاحب قدرت، چه در آغاز اجرای دولت، نحوه

های نولیبرال و چه در تداوم آنها ضرورتا در این کشورها شباهتی به هم سیاست

جهان های نولیبرالی در اند. به همین دلیل باید تأکید کنیم که اجرای سیاستنداشته

ی مالکیت، مطلقا منوط به وجود ساختارها و قوانین لیبرالی مانند حق تثبیت شده

گیری جامعه مدنی و نظایر آن حکومت قانون، استقالل قوا، نظارت مطبوعات، شکل

ندارد و ضد آن است. نولیبرالیسم، نه « دموکراسی»نبوده است. نولیبرالیسم ربطی به 
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برالیسم نیست، بلکه اساسا ربطی به آن ندارد و بسیاری ی لییافتهی تکاملفقط مرحله

فرستد. به همین کند و به هوا میاز دستاوردهای سنت لیبرالی را با خود دود می

ها در هر کشوری اعم از آنکه انگلستان باشد یا موزامبیک خواستار سبب نولیبرال

کشوری است که در های نولیبرالی هستند. برای مثال موزامبیک اجرای فوری سیاست

آن حتی کارکردهای حاکمیتی دولت از قبیل امنیت و آموزش و گرفتن مالیات و 

های کنترل مرزهای دریایی به بخش خصوصی واگذار شده است. در این کشور بنگاه

خصوصی بزرگ که اغلب هم خارجی هستند حق وضع قانون دارند و این قوانین را به 

( بر مبنای Hibou, 2004کنند. )می کمک نیروی انتظامی خصوصی اجرا

هایی از این دست است که در ایران نیز اقداماتی همچون واگذاری ماهیگیری برنامه

های های جنوب کشور به چین و پیش از آن واسپاری آموزش به بنگاهدر آب

های تواند لباس سنتخصوصی آغاز شده است. همانطور که گفته شد این برنامه می

بر تن کند و تمام نتایج دهشتبار خود را به پای کل آن سنت بنویسد. در  گوناگون را

صورتی که این نتایج، سرنوشت مقدر سنن جهانی نیست، بلکه از آنِ سننی است که 

روند، چه از آن خبر داشته بینی جدید میخود با آغوش باز به استقبال این جهان

ها خالق، جغرافیا و تاریخ برای نولیبرالباشند چه نداشته باشند. بنابراین سنت، دین، ا

شان بندی شدهلیست به دست خواستار اجرای موارد طبقهمعناست. آنان چکبی

که در « ی ایرانی چهارم توسعهمبانی نظری و مستندات برنامه»المثل در هستند. فی

حرکت جهانی اکنون به »شد آمده است که حکم چارچوب نظری برنامه تلقی می

های ها، راهبردها و سیاستهای توسعه و مدلای است که از نظر دیدمانگونه

گیری است که فرصت اقتصادی، نوعی هماهنگی و همگرایی با قوت در حال شکل

های گوناگون روسی، چینی، کوبایی، ویتنامی، هندی، زیادی برای طرح و انتخاب مدل

معاونت امور «)گذارد.باقی نمی …الجزایری و غیره و آزمایش راه اول، دوم، سوم و 

شود که اکنون دیگر ( در ادامه تأکید می1383ریزی برنامه و بودجه، اقتصادی و برنامه

از « از لحاظ اصولی و راهبردی»باید « ناپذیرای اجتنابگونه»های ملی به حاکمیت

ست. ی آخر این عبارت بسیار مهم اکنند. جمله« های واحدی پیروی و تبعیتانگاره»

در »های واحد را نپذیرند های ملی اکنون این انگارهآمده است که اگر حاکمیت

ای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت. اکنون کشور چاره« ی نه چندان دورآینده
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در دل بحرانی قرار دارد که یا باید ناچار به نتایج منطقی این برنامه گردن گذارد، 

هانی به رهبری آمریکا را بپذیرد یا تحریم و خطر جنگ و یعنی یا به طور کامل بازار ج

های های ناشی از آن را تحمل کند. مسئوالنی از هر رده که از اجرای برنامهفالکت

بایست از نتایج آن نیز با خبر اند، مینولیبرالی تحت عناوین متفاوت حمایت کرده

ا بگذارند، زیرا که اتفاق بودند و نبایستی ملت ایران را در این وادی دهشت تنهمی

خاصی نیفتاده جز آشکار شدن نتایج منطقی این سیاست. وضعیت دهشتناک ایران به 

شده از های متنوع حاصلتوان پرسید که قدر مشترکی میان وضعیتکنار. اکنون می

 ها وجود دارد یا خیر؟اجرای این سیاست

و « های اجرای شدهسیاست محتوای»پاسخ، مثبت است. نولیبرالیسم به دو اعتبار 

ای واحد است و خاصه نتایجی به در همه جای جهان پدیده« برخی نتایج به بارآمده»

زردهای فرانسوی از همان های ناگزیری با یکدیگر دارند. جلیقهآورد که شباهتبار می

نالند که کارگران و معلمان ایران. حال باید توضیح دهیم که هایی میسیاست

 چیست؟« نتایج به بارآمده»و « های اجرایی شدهسیاست»از محتوای این  منظورمان

های اقتصادی نولیبرالی فروکاست. نولیبرالیسم نولیبرالیسم را نباید به سیاست -6

گیرد، همانگونه که بینی است که تمامی ابعاد زندگی بشر را در بر مینوعی جهان

یکاگو، اصل بنیادین نولیبرالیسم شناس و اقتصاددان عضو مکتب شبکر جامعهگری

ی مادر و فرزند، زن و مرد، شهروند با پایان سود را تا رابطهوجوی بییعنی جست

های نولیبرالی را به های خرد و کالن بسط داده است. سیاستشهروند و سایر عرصه

اند. ما در اند و صفات متعددی را به آن نسبت دادههای مختلفی تعریف کردهگونه

های نولیبرالی های پراهمیت و عمومی سیاستطور خالصه به برخی ویژگیینجا بها

داری های اقتصادی که آن را از اقتصاد واپسین سرمایهکنیم؛ نخست سیاستاشاره می

 کند؛ شامل:یعنی اقتصاد کینزی جدا می

 سازی قراردادهای کاری نیروی کار؛موقتی -1

گری دولت یا سپردن کار مردم به دیسازی تحت عنوان کاهش تصخصوصی -2

 مردم؛

 های مختلف زندگی اقتصادی؛زدایی در عرصهمقررات -3
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ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی)آموزش، بهداشت، تامین مسئولیت -4

 (؛ …اجتماعی و 

 یابی جامعه؛ممانعت از تشکل -5

آیند تبدیل گفته، فرهای اقتصادی پیشی سیاستاما نولیبرالیسم فراتر از همه

های اجتماعی )دولت، خانواده، دین، دانشگاه، پدر، همسر، ها و نقشی پدیدههمه

است. فرد در دستگاه فکری نولیبرال « بنگاه»و « فرد»( همزمان به  …دوست، فرد و 

معنای خاصی دارد که معموال اکثر مردم از آن خبر ندارند. در اقتصاد نولیبرال یک 

د است که دم و دستگاه چند هزار نفری بیل گیتس. دادگاه عالی نفر بیکار همانقدر فر

ای از دموکراسی کرد و به نظر منتقدان جز پوسته« فرد»آمریکا چنین تفسیری از 

اکنون در آمریکا برای احیای ی کسانی که همآمریکا چیزی باقی نگذاشت. کلیه

انون اساسی لغو شود. اند که این تفسیر جدید از قجنگند خواستار آندموکراسی می

شود و بر خالف تفسیر بر مبنای این تفسیر نولیبرالی، هر بنگاهی فرد محسوب می

تواند در انتخابات وارد شود و به نفع یا ضرر کاندیدای دیگر قبلی قانون اساسی می

ها دالر به ستاد انتخاباتی این و آن کمک کند. از نظر رقابت کند و صدالبته میلیون

های کثیف دموکراسی آمریکا را در معرض خطر سکی و برنی سندرز، این پولنوام چام

« فردی»های کثیف اما اند. ترامپ و خانم کلینتون برگزیدگان این پولجدی قرار داده

بایست در جامعه به ی اجتماعی میهستند. بنابراین در سیستم نولیبرال هر پدیده

خود را به بازار عرضه کند، در فرآیند رقابت مثابه یک فرد، یک بنگاه عمل کند. یعنی 

وجوی بهترین نمایش و بیشترین سود باشد. الجرم پیوندهای شرکت کند و در جست

او با هرکس و هر چیز موقتی و تا زمان تداوم سوددهی ادامه خواهد یافت، نبایست 

را  هایشها و پیروزیی شکستمقرراتی او را محدود کند و او باید مسئولیت همه

« ی نولیبرالسوژه»شخصا بر عهده بگیرد. به بیان دیگر نولیبرالیسم فرآیند ساخت 

 است.

وجه خواستار سلب هرگونه آزادی یا حق هیچی نولیبرال، بهناقدان سوژه -7

انتخاب برای مردمان نیستند. کسانی که طالب دموکراسی هستند موافق نیستند که 

ق دموکراتیک افراد را از بین ببرد. منظور از دولت یا هر نیروی اجتماعی دیگر ح

دموکراسی حق همگان در تعیین سرنوشت خود، برخورداری از آزادی بیان و عقیده و 
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هاست. مدافعان دموکراسی طالب حقوق اساسی و نظارت آزادانه بر عملکرد قدرت

. این ی وضعیت غیر عقالنی اجتماعی هستند به دست جامعهتالشی برای تغییر آزادانه

ی مصرفی، با دوگروه مرز جایی است که منتقدان صنعت فرهنگ و جامعههمان

واره شده و از سوی دیگر با نیروهای سو با ذهنیت شیءکنند. از یکدقیقی را رسم می

ی اشکال حکومتی و دینی و غیردینی های فردی در همهگر حقوق و آزادیسرکوب

ی نولیبرال کامال باید از موضع و سوژه ها. به همین دلیل نقد صنعت فرهنگآن

های مدافع بینیبخش صورت گیرد که تفاوت اساسی دارد با جهانرادیکال و رهایی

های وضع گذشته و مخالف است با احیای هرگونه وضعیت گذشته که ذهنیت

در ایران آنچه مهم « اند.کمتر از حال حاضر سرکوب کننده بوده»پندارند واره میشیء

برداشتی خاص از دین و  –الظاهر متعارض فهم همدستی این دو نیروی علی است

در از بین بردن آزادی و دموکراسی است. در حال حاضر از آنجا که  -نولیبرالیسم

تاریخ ایران و جهان به صورتی مخدوش عرضه شده است به قول پائولو فریره 

ذشته هستند. آنان بری از هر ندیده فقط قادر به بازتولید جوامع گستمدیدگان آموزش

کنند که از هر سو به طرفشان روان هایی مینوع تخیل خود را منفعالنه تسلیم ایماژ

که آنها دهند، در صورتیاست. ایماژهایی که به دروغ به آنها نسبت فعال بودن می

و ی تخیل با ادبیات ی صرف همان ایماژهایند. اما بیدار کردن قوهکنندهدرواقع مصرف

ای رها شده را تصور دهد که آیندهفلسفه و علوم اجتماعی انتقادی این امکان را می

شدن فرهنگ و نامیدن کنیم و تسلیم انتخابی ابدی میان بد و بدتر نشویم. بازاری

که همانند کفش و پیراهن و « کاالهای فرهنگی»های فرهنگی به نام ی خالقیتهمه

« بیلدونگ»ه را بر هر نوع فرهیختگی درونی و جغجغه هدفشان فروش بیشتر است را

 بندد.می

تر توضیح داده های نولیبرالی چه بوده است؟ همانگونه که پیشنتایج سیاست -8

ها در کشورهای مختلف با شرایط مختلفی همراه شده و تبعات شد، این سیاست

ل، بخش های نولیبرااند. در سوئد همچنان و علیرغم اجرای سیاستمتنوعی داشته

( در کامبوج، اجرای 1397ی دولت رفاه پابرجاست، )نیومن، مهمی از شاکله

های نولیبرال به تقویت دولت پادشاهی و قسمی کلپتوکراسی منجر شده سیاست
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اند که با پیوندهای نظامیان بوده( در کلمبیا این شبهSpringer, 2015است.)

اقتصادی، به تسهیل پیشبرد نفوذ های ذیغیررسمی با ساختار سیاسی و گروه

کمک کردند و بر قدرت خود  -هااز جمله در سرکوب اتحادیه-های نولیبرالی سیاست

های دار اجرای سیاست( در پاکستان، ارتش عهدهheristov, 2005افزودند.)

زردها در ( در فرانسه جلیقه1389نولیبرالی و بسط اقتدار خود بوده است.)سیف، 

 ,mouffeاند.)اکنون در خیابانهای نولیبرالی همرای سیاستی سه دهه اجنتیجه

را تولید کرده که در « قدرتیشهروند آمریکایی بی»ها ( در آمریکا، این سیاست2019

دهد. واحد بودن ناپذیر آمریکایی به ترامپ رأی میوجوی رؤیای تحققجست

تنوع سیاسی، لیست عینی و ذهنی نولیبرالیسم هیچ تضادی با بروز آثار مچک

اند. به همین سبب فرهنگی، دینی، اجتماعی و فردی ندارد. آنها دو روی یک سکه

 است که از اینهمانی ذهن و عین نولیبرال سخن گفتیم.

شرایط »و « های نولیبرالیسیاست»ی تنوعی که در تبعات ترکیب با همه

یژگی کلی در کشورهای مختلف وجود داشته است، ما به بیان پنج و« ایزمینه

 کنیم:ها بسنده میمشترک از میان تبعات عدیده این سیاست

 افزایش نابرابری طبقاتی؛ –

 ی اقتصاد؛زدایی از شهروندان در حوزهمالکیت –

 ی سیاست؛شهروندزدایی در حوزه –

 تخریب محیط زیست؛ – 

 ی نولیبرال؛دهی به سوژهشکل –

اند؟ ایران از آن گونه پیش رفتههای اقتصادی نولیبرالی در ایران چسیاست -9

اجرا « حکومت دینی»های نولیبرالی را حیث با مابقی کشورها تفاوت دارد که سیاست

های اقتصادی توانست نسبتی با سیاستالقاعده نمیکرده است. حکومتی که علی

نولیبرال داشته باشد. همچنانکه به اعتبار سرشت فقهی نظام بر سر کار آمده پس از 

های نولیبرال داشته باشد. اقتصاد توانست نسبتی با نتایج فرهنگی سیاستب نمیانقال

همه جای شگفتی است که برخی آیند. با اینو فرهنگی که الجرم از پی هم می

های اقتصادی نولیبرالی به مدت سه دهه، به خصوص پس از گردش به راست سیاست

ای سیاسی حاضر در ساختار قدرت ی نیروهنیروهای خط امامی، با اجماع کامل همه
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کرد از طریق درون حکومت دینی پیش رفت. اما حاکمیت در تمامی این مدت تالش 

دار سیاستگذاری فرهنگی، از حرکت جامعه در مسیر فرهنگ نهادهای متعدد عهده

هایی مانند کیهان در حالی به فرهنگ نولیبرال جلوگیری کند و نتوانست. روزنامه

گری و تهاجم فرهنگی حمله گرایی، اباحهعناوینی چون اشرافیت، تجملنولیبرال با 

اند یا در برابر آن های اقتصادی نولیبرال بودهکردند که خود یا مدافع سیاستمی

اند. از سوی آن را نقد کرده« نادرست»اند یا در بهترین حالت اجرای سکوت کرده

عه حمله کردند و مهمترین امکانات یابی جامدیگر آنها به دموکراسی و امکان تشکل

مقاومت در برابر نولیبرالیسم را از بین بردند. آنان در حمله به دموکراسی و 

های مقدم بر های جهان بودند اما نفهمیدند آزادییابی، شریک نولیبرالتشکل

دموکراسی از حیث فرهنگی همان چیزی است که با آن سر ناسازگاری دارند. حاصل 

گذاشته است. « دشمنان مکمل»ل چیزی شد که فرنان برودل نامش را چه شد؟ حاص

بازی و مد روز و موسیقی ها از سلبریتیگری، و دفاع نولیبرالی کیهان به اباحهحمله

پاپ و صنعت فرهنگ تحت عنوان آزادی سلیقه باعث شد که هر چه کیهان بیشتر به 

کنند. دست آخر دموکراسی و این چیزها حمله کند آنها بیشتر مشروعیت پیدا می

ی نظارت دموکراتیک که راه حل بسیاری از مشکالت ما بود تحقق نیافت. خواست قوه

ی مدنی دموکراتیک ناظر بر عملکرد ی مستقل و مطبوعات آزاد و جامعهقضائیه

های مختلف، هرگز به بخشی از مطالبات نیروهای طرفدار حاکمیت تبدیل دستگاه

های بازاری را عین دموکراسی ای این آزادیکشید که اکنون عده نشد. کار به جایی

دانند، غافل از آنکه هایک در مورد شیلی پینوشه نوشته بود که این کشور آزادتر از می

توانند خرید کنند. از تر میبسیاری کشورهاست، زیرا که بعد از کودتا مردم آزادانه

خواهد اند زیرا که هر کاری دلشان میافراد ها آزادترینها و سلبریتیرو آقازادهاین

های چند مردمانی که به قول یکی از سلبریتی کنند اما به قیمت بردگی و بندگیمی

هاست و منظوره بهتر است یا ثروتمند شوند یا بمیرند و کیهان همچنان مدافع ارزش

راسی و حق ها طرفدار دموکآید که آیا نولیبرالضد دموکراسی. این سوال پیش می

ی های سیاسی هستند؟ پاسخ ساده است: خیر. هایک در مقالهآزاد مردم برای انتخاب

( 1390هایک، «)در سنگر آزادی»در کتاب « آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی»
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برای تحدید آرای مردم و تعدی آنان به قواعد بازار آزاد مجلس نخبگانی را پیشهاد 

سال حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را  60تا  45های سنی کند که فقط گروهمی

دارند، مجلسی که بتواند آرای ضد بازار آزادی احتمالی مجلس اول را که عامه مردم 

هر چند به دالیل  –اند وتو کند. هایک هم مثل کیهان از دموکراسی انتخاب کرده

 متنفر است. -متفاوت

الفات درونی میان خودشان های اخیر با وجود اختپژوهشگران متعددی در سال

اند و امروز گروهی بزرگ را های نولیبرالی را در ایران کاویدهابعاد مختلف سیاست

دهند. آرای سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، مرحوم حسین عظیمی، فریبرز تشکیل می

دانا، پرویز صداقت، محمد مالجو، احمد سیف، فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، علی رئیس

کمانی، رامین معتمدنژاد، رضا امیدی، ناصر فکوهی، جریان نوشریعتی و حتی دینی تر

های دیگر از اهلل سحابی و میرحسین موسوی و خیلیمردان مانند عزتبرخی از دولت

های نولیبرالی و همه برقراری نسبتی میان سیاستاین منظر قابل توجه است. با این

ی ماست که های امروز جامعهورتحکومت و فرهنگ دینی، یکی از مهمترین ضر

دانشگاه ما نیز جز در موارد معدودی تاکنون از آن غافل مانده است. ما در این مقاله 

 تالش خواهیم کرد مقدمات برقراری چنین پیوندی را هم فراهم کنیم.

اهلل خمینی در ایران و ساله و درگذشت آیتهمزمان شدن پایان جنگ هشت -10

پ در جهان، خألیی را در سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کرد فروپاشی اردوگاه چ

های بانک جهانی و صندوق که شدیدا متأثر از سیاست –که اقتصاددانان نولیبرال 

آن را اشغال کردند. در گزارش هیئت اعزامی صندوق  -المللی پول بودندبین

عمیق ساختاری و  جمهوری اسالمی ایران در پی تغییرات»المللی پول با عنوان بین

( منتشر شد آمده است که مقامات 1369)مرداد 1990که در ماه ژوئیه « نهادی است

ی اقتصاد کالن کشور، جانبهعزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه»ایرانی 

تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای آوردن نقشی قویفراهم

( برای آنکه به میزان آگاهی موجود در 1386عمانی، بهداد و ن«)اقتصادی اعالم کردند.

ی محمدجواد زاهد ها پی ببریم به مقالهساختار اداری ایران از اجرای این سیاست

ی گزارشی دربارهآزادسازی اقتصادی: آزادی یا ضرورت)پیش»مازندرانی با عنوان 

ی ر شمارهکنیم. این مقاله دی کشاورزی( اشاره میسمینار آزادسازی و توسعه
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، منتشر شده است. این مقاله 1372زمستان مجله اقتصاد، کشاورزی و توسعه در سال 

ای مانند کشاورزی نیز از سودای اجرای ها حتی حوزهدهد که در این سالنشان می

( او در این مقاله از 1372های نولیبرالی در امان نبوده است.)زاهد مازندرانی، سیاست

های مختلف آثار آزادسازی اقتصادی بر حوزه»ی مطالعاتی دربارهی انجام هفت پروژه

کند دهد. زاهد مازندرانی تأکید میخبر می« اقتصاد کشاورزی و جامعه روستایی

و پس از رهایی کامل از جنگ تحمیلی با به کارگیری تدریجی  1368دولت از سال »

در صدد کاهش  نرخی کردن قیمت ارز و حذف سوبسیدهااقدامات مربوط با تک

زاهد «)های خود در امور اقتصادی جامعه)=آزادسازی( و تعدیل اقتصادی برآمد.دخالت

دهد که حتی کارشناسان سطوح میانی نیز، از ( این مقاله نشان می1372مازندرانی، 

دانستند اند. حال اگر معنای کامل آن را نمیی در حال اجرا اطالع داشتهبرنامه

ی دریافتی در باب ی مقالهخالصه 41. زاهد مازندرانی عناوین ای دیگر استمسئله

را در همین گزارش آورده است. غرض « ی کشاورزیآزادسازی اقتصادی در حوزه»

که  –« علم اقتصاد»آنکه با پایان جنگ، از حیث گفتمانی نه چیزی انتزاعی به اسم 

که گرایشی از علم  -های پژوهشی و مکاتب مختلف داردمانند سایر علوم، برنامه

اقتصاد یعنی گرایش نولیبرال علم اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی کشور در سطوح 

 های نولیبرالی را در کشور پیش برد.مختلف حاکم شد و سیاست

تر ذکر ای که پیشها در پنج حوزهای از این سیاستدر ادامه شرح خالصه -11

 شد ارائه خواهیم کرد:
 

 

 

 راردادهای کاری نیروهای کارسازی قموقتی –

اند.)علی ربیعی، درصد نیروهای کار کشور، در حال حاضر موقتی90بیش از 

درصد نیروهای کار  90( در حالی که در پایان جنگ بیش از 27/5/93اقتصادآنالین، 

( با 1397اند.)خیراللهی، در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بوده

گ، مجوزهای متعددی برای ارگانهای مختلف جهت استخدام نیروی کار پایان جن

گرفتند و با تغییرات های پیمانکار تأمین نیروی انسانی شکلموقت صادر شد. شرکت
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های دارای کمتر از پنج نفر کارکن ایجاد شده در قانون کار، به خصوص خروج کارگاه

های دارای کمتر از روج کارگاهاز شمول کلیت قانون کار در دوره ی مجلس ششم و خ

ده نفر کارکن از شمول برخی مواد قانون کار ابتدا برای مدت موقت در دولت 

سازی قراردادهای کاری ی دولت نهم، موقتیاصالحات و بعد با تثبیت آن در دوره

نیروهای کار تسریع شد. شرحی کامل از چگونگی تغییرات قوانین کار در کتاب 

ها، ( آمده است. در نتیجه اجرای این سیاست1397خیراللهی، «)طبقهکارگران بی»

درصد کارگران ایران، با قراردادهای موقت در استخدام کارفرمای  90امروز بیش از 

ها و سایر مزایای مندرج در خود هستند. برخورداری از حداقل دستمزد، بیمه، پاداش

رو شده های جدی روبهچالشقانون کار، با از بین رفتن وضعیت استخدام دائم با 

سازی فقط مربوط به قراردادهای کاری نیروهای است. البته باید تأکید کنیم موقتی

یابد. آموزش، تدریس، محل کار نیست، بلکه به بسیاری از ابعاد زندگی تسری می

المثل در کشورهای غربی شوند. فیسازی میسکونت و روابط اجتماعی، همگی موقتی

 کنند.دواجی را که ده سال طول کشیده باشد ازدواجی موفق محسوب میاکنون ازهم

 سازیخصوصی –

سازی اگر در هر جای جهان معنای خاصی داشت، در ایران اغلب به خصوصی

سازی از همان ابتدای دولت های خصوصیتوزیع رانت محدود شد. اجرای سیاست

است چنانکه خود تصریح آغاز شد. مجریان این سی 1370هاشمی رفسنجانی در سال 

اند که هیچ بخش ها بر این مسئله وقوف داشتهاند در زمان اجرای این سیاستکرده

های صاحب پرقدرتی در آن زمان در ایران وجود نداشته است. تنها گروه خصوصی

زمان نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی ی آنسرمایه

شکل گرفته بودند. در پایان « موقوفات و نذورات»و « مصادره»ی یهبودند که بر دو پا

شرکت با توان انحصاری تولید کاال  400مندی از جنگ فقط بنیاد مستضعفان با بهره

میلیارد دالر بزرگترین واحد اقتصادی در  12ها و دارایی حدود در بسیاری از حوزه

ها برخی پژوهشگران در باب مصادره(. البته 1386خاورمیانه بود.)بهداد و نعمانی، 

های بانکی واحدهای اقتصادی، اقتصادی مانند فرشاد مؤمنی با عنایت به بدهکاری

ای در صنایع عمده صورت نگرفته است. فارغ از این های گستردهمعتقدند مصادره
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هایی از نیروهای نظامی، سه نیروی و بخش« هاآستان»و « بنیادها»اختالف نظر، 

اند. با وجود وقوف بوده 70ی ی فعالیت اقتصادی در ابتدای دههدرتِ آمادهصاحب ق

ها، مجریان به فقدان بخش خصوصی پرقدرت بود که در زمان اجرای این سیاست

های موسوم به تعدیل ساختاری گرفتند.)احمدی امویی، تصمیم به اجرای سیاست

1385) 

صادی، اجتماعی و فرهنگی ی اقتی اول توسعهقانون برنامه 9ی در تبصره

در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون »جمهوری اسالمی ایران آمده است که 

ها و تواناییهای اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور استفاده از تخصص

مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به نیروهای

ظرفیت ها و تواناییها وشود با توجه به تخصصه داده میواحدهای اجرایی فوق، اجاز

های عمرانی با دستگاههای نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه

 «اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند

ی آنها در این قانون و خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه را برای مداخله

یش باز کرد. در چنین وضعیتی الجرم تأسیس هرگونه بخش اقتصاد کشور بیش از پ

داد. واگذاری امکانات و قراردادها به رخ « رانت»ی خصوصی به دست دولت، در سایه

ی امداد، آستانها، نیروهای صاحب قدرت حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته

دولت. مطابق نفوذ یا مدیران و نیروهای نزدیک به نیروهای نظامی، اشخاص ذی

سازی ارزیابی فرآیند خصوصی»، با عنوان 1378های مجلس در گزارش مرکز پژوهش

سازی صورت گرفته در سازمان گسترش و ، از کل خصوصی«ی اول و دومدر برنامه

درصد به  63.5، به میزان 1377تا  1368های ی سالنوسازی صنایع ایران در فاصله

ها به همین نحو به مدت سه دهه در این سیاسترسیده است. « نهادها و مؤسسات»

ای را ، مصوبه1372ایران پیش رفته است. برای نمونه شورای اقتصاد در اسفندماه 

های تولیدی دولتی به مدیران آنها واگذار داد بنگاهگذراند که به دولت اجازه می

ن تصویب ی واگذاری سهام به ایثارگرا، قانون نحوه1373( در 1380شود.)رفیعی، 

در »های مجلس آورده است که ( مرکز پژوهش1378های مجلس، شد.)مرکز پژوهش

های دولتی)بخش حقیقت با تصویب قانون ایثارگران، هدف انتقال سهام شرکت
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 312، از 1374همان( تا پایان سال «)های مورد نظر بوده استعمومی( به گروه

گذار شده که نیمی از آنها شرکت وا 222شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 

شرکت دولتی به  60، تعداد1375( فقط در سال 1377اند.)مرتضوی، تولیدی بوده

( این 1380گذاری آنها نقش داشتند.)رفیعی، مدیرانی واگذار شد که خود در قیمت

ها بسیار ی واگذاریمسئله یکی از عللی است که باعث شد عایدی دولت از مجموعه

ی زمانی ، در دوره1378های مجلس در سال ارش مرکز پژوهشکم باشد. طبق گز

های دولتی و ی شرکت، ارزش سهام واگذار شده1377تا  1368های حدفاصل سال

میلیارد ریال  6127.4ها بخش عمومی به بخش خصوصی، نهادها، مؤسسات و بانک

ام در ی سههای واگذارندهوجود دستگاه»کند بوده است. همین گزارش تصریح می

گردید تا کسب درآمد، فروش  سازی موجبترکیب کمیته مربوط به امر خصوصی

های خاص و برخی دیگر از اهدافی که موجب اعتراض های خاص به گروهشرکت

نفوذ گردید، به عنوان اهداف واقعی های ذیگیری و گروهبسیاری از عوامل تصمیم

یکی از مسائل بسیار پر قابل توجه است  …سازی تجلی یابندسیاست خصوصی

سازی را در کشور تحت تأثیر قرار داده است عملکرد اهمیت که جریان خصوصی

ها در امر واگذاری نهادهای مختلف)نظیر بنیادها( یا برخی وزارتخانه

ی سابقههای گسترش بی( نطفه1378های مجلس، مرکز پژوهش«)هاست.شرکت

ی اول زیستی حاکم بر دههذشتگی و سادهو انهدام فرهنگ مبتنی بر از خودگ فساد

 ها ریخته شد. قبح فساد، ناگهان ریخت.انقالب در همین واگذاری

ی سال هایی از گزارش تفریغ بودجهآوریم: بخشی دیگری میبرای مثال نمونه 

را که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده و در مجلس شورای اسالمی قرائت  1396

عیار بسیار مناسبی برای فهم چگونگی عملکرد دولت پس از شده است. این گزارش م

« سازی واقعیخصوصی»ها و نقدها در جهت آن چیزی است که ی بازاندیشیهمه

سرابی بیش « سازی واقعیخصوصی»دهد به اصطالح نامند. گزارشی که نشان میمی

 نیست.

های شرکت ، در ارتباط با واگذاری1396های به عمل آمده در سال در بررسی»

قانون اساسی مواردی مغایر با  44های کلی اصل دولتی طبق قانون اجرای سیاست

 شود:هایی از آن به شرح زیر گزارش میقوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه
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روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز »الف( عدم رعایت دستورالعمل اجرایی 

 «:و پایش اهلیت

تپه، هپکو اراک یی همچون پاالیش نفت کرمانشاه، نیشکر هفتهاواگذاری شرکت

گلی به دلیل فقدان سازی تبریز و امالک ائلگری ماشینسازی تبریز، ریختهو ماشین

المال گردیده تخصص و اهلیت کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت

 است.

 :ها توسط هیئت واگذاریی بنگاهب( تعدیل قیمت پایه

قیمت کارشناسی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد 

درصدی به مبلغ یکصد و نود و  70تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری کاهش 

 نه میلیارد تومان واگذار شده است.

قانون »و « هاگذاری بنگاههای قیمتی اجرایی شیوهنامهآیین»ج( عدم رعایت 

 «:ی دادگستریکارشناسان رسم

در این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم 

 شود:می

 ( شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال:1

های مذکور که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را بر واگذاری شرکت

صورت پذیرفته است که به اند به مبلغ نهصد و چهارده میلیارد تومان عهده داشته

ها به ارزش تقریبی پانصد میلیارد تومان با دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی

ی کارشناسی نهایتا با ارزیابی نفرهپیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیئت سه

مجدد مبلغ سیصد و چهل و شش میلیارد تومان به ارزش سهام این شرکت افزوده 

های مذکور به میزان دهد که شرکتهای این دیوان نشان مین بررسیگردید و همچنا

 اند.دویست و شصت میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیده

 ( مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان:2

گرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش های میدانی صورتبا توجه به بررسی

ش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع واقعی سهام شرکت مذکور بی



 

 

 یو آرمان ذاکر یاباذر وسفی 96

کشت و صنعت و دامپروری مغان به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان 

 المال گردیده است.موجب بروز ضرر و زیان به بیت

سازی تبریز و امالک گری ماشینسازی تبریز، ریختههای ماشین( شرکت3

 گلی:ائل

های مذکور بر اقدام به واگذاری شرکت 1397زی در سال ساسازمان خصوصی

به ارزش ششصد و یازده میلیارد تومان نموده  1394اساس قیمت واگذاری سال 

مغایر با  1394های کارشناسی سال است. اقدام سازمان در خصوص استفاده از قیمت

قانون کارشناسان ( 19الذکر و ماده )ی فوقنامه( آیین2ی )( بند )ج( ماده1ی )تبصره

های کارشناسی اولیه بوده رسمی دادگستری در خصوص مهلت اعتبار قانونی قیمت

 المال گردیده است.که این امر موجب ضرر و زیان بیت

 ی گردشگری:( شرکت توسعه4

شرکت استانی، چهار واحد هتل،  29گذاری شرکت توسعه گردشگری با قیمت

قلعه، در سال ی شاه عباسی کرمانشاه و غار قوریدرمانی سرعین، کاروانسرامجتمع آب

گذاری شد. با پیگیری دیوان ، به مبلغ یکصد و دو میلیارد تومان ارزش1390

به مبلغ  1396داوری ابطال و مجددا در سال  محاسبات کشور، واگذاری توسط هیئت

از  گذاری شده است. علیرغم افزایش بیشسیصد و هشتاد و سه میلیارد تومان ارزش

، یک قطعه زمین بیست 1396ی گردشگری در سال سه برابری ارزش شرکت توسعه

و دو هزار متر مربعی شرکت در اصفهان که حدود سیصد میلیارد تومان ارزش داشته 

گذاری شده است. به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزش

ت شامل دویست و شصت و سه های شرکقلم از اموال و دارایی 13همچنین حداقل 

های اصفهان، ایالم، گیالن، کرمان، یزد و همدان و بیش هزار متر مربع زمین در استان

گذاری سال ای موجود در هتل الله تهران در قیمتاز ششصد کیلوگرم ظروف نقره

ی دیوان لحاظ نشده است. شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه 1396

ی ی گزارش تفریغ بودجهخالصه«)شرکت فوق متوقف شده است. محاسبات واگذاری

 کل کشور، دیوان محاسبات کشور( 1396سال 

بورژوازی ایران بنا به دالیل بسیار هرگز صاحب چیزی که وبر نامش را اخالق کار 

ی وابسته به قدرتی شکل ها اقشار نوکیسهسازیگذاشته نشد و خاصه بعد از خصوصی
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سنتی غیر از سنت منفعت شخصی وفادار نبودند. البته در غرب  گرفتند که به هیچ

ها به آنها ای به وجود آمدند که آمریکایینیز با ظهور نولیبرالیسم اقشار نوکیسه

گویند. مبلغان نولیبرال فیلسوفان همین اقشار هستند و امثال می« یاپی»

 مدارانشان.ها سیاستها و مکرونها و ترامپبرلوسکونی

ی این فرآیند در کنار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یران نیز نتیجهدر ا

ی سنتی بازار قدیم گیری و تقویت سه بلوک صاحب سرمایه در کنار سرمایهبه شکل

بینی نولیبرال ادغام شده است. بلوک اول منجر شد که اکنون تاحدود زیادی در جهان

ی وابسته به دولت و بلوک صوصی شدهنهادهای حاکمیتی، بلوک دوم شرکتهای خ

سوم اشخاص نزدیک به ساختار قدرت اعم از دولت یا حاکمیت. نتیجه تداوم اجرای 

را در گزارشی که در تیرماه  1394تا  1380های ها در حد فاصل سالاین سیاست

 توان دید:توسط سازمان خصوصی سازی ارائه شده می 1395

 
ها درصد واگذاری 18ها فقط ین سالشود، در طول اهمانگونه که مالحظه می

یعنی همان بخش تأسیسی بوده است. « بخش خصوصی واقعی»سهم چیزی به عنوان 

نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، »بیشترین بخش واگذار شده به 

 ( رسیده است. …نهادهای انقالب اسالمی و 

ارائه  1390ر سال برای نمونه مطابق گزارش عملکردی که بنیاد مستضعفان د

یکی « شرکت حفاری شمال»کرده است، فقط در همین سال، بنیاد مستضعفان سهام 

دومین نیروگاه « نیروگاه سیکل ترکیبی قم»از دو شرکت بزرگ حفاری نفتی کشور و 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/02/abaaritable1.jpg
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درصد از  74دهد که سیکل ترکیبی کشور را خریده است. همین گزارش نشان می

مصارف »درصد  14و فقط « ایمصارف سرمایه» 90کرد این مجموعه در سال هزینه

( بدین 1391برای مستضعفان بوده است.)بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، « ایبرنامه

ی خودِ بنیاد مستضعفان گذاری و توسعهی مصارف بنیاد، صرف سرمایهترتیب عمده

نمونه بانک شده است. برای  …ها و بانک و بیمه و کارخانه و در قالب انواع هلدینگ

در مقام بانک  1387های بنیاد مستضعفان است که از سال سینا یکی از زیرمجموعه

های خصوصی فعال ی سینا از دیگر شرکتکند. بیمهخصوصی در کشور فعالیت می

های سازی نباید از نقش بودجهبنیاد مستضعفان است. در عین حال در کنار خصوصی

ا و موقوفات در افزایش توان اقتصادی نهادهای هی دولتی، مصادرهیافتهتخصیص

های مختلف اقتصادی، حاکمیتی غافل شد. فراهم شدن امکان مداخله در حوزه

ی فعالیتهای های مختلف، توسعههای شرکتمدیرهانتصاب مدیران عامل و هیئت

 ی این فرآیند بودههای اجتماعی و فرهنگی نتیجهاقتصادی و ورود گسترده به فعالیت

ها، مؤسسات ها، سایتها، انتشاراتیی انبوهی از خبرگزاریاست. تولد و توسعه

تحقیقاتی و حتی مؤسسات تولید فیلم و سایر محصوالت فرهنگی فقط بخشی از 

 ها بوده است.نتایج این سیاست

ی سیاست را ها، کنترل مبادی ورود به عرصهنیروهای نزدیک به همین مجموعه

توانند به کردند چه کسانی میاند. آنها بودند که همواره تعیین مینیز در دست داشته

های اقتصادی نولیبرال هم به ی سیاست رسمی وارد شوند. در عوض سیاستعرصه

تر شده تقویت اقتصادی و فرهنگی آنها منجر شده است. دولت پنهان بزرگ و بزرگ

های بزرگی از جامعه گروه ورزی به روی اقشار واست. حاصل آنکه به مرور درِ سیاست

 تر شد.بسته و بسته

را هم « طلبی سیاسیاصالح»های محدودکننده این نیروها با اعمال انواع سلیقه

طلبان، بر ضد سیاست آنان تر بگوییم اقتصاد اصالحاند. دقیقرمق و ناتوان کردهکم

دی هستند که اما بسیار قدرتمن« کوچک»ها خواستار دولت عمل کرده است. نولیبرال

را پیش برد. به همین « سیاست»ی دلخواهشان ی دو مجلسهبه همراه قوه مقننه

سبب است که آنان نه این و آن سیاست بلکه هر نوع سیاستی را پوپولیستی قلمداد 

های نولیبرالی ساخت که آوایی صنعت فرهنگ سوژهزدایی با همکنند. این سیاستمی
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دیگری عالقه نداشتند و سیاست را امری از مد افتاده و به جز به زندگی خود به چیز 

های سیاسی، شدند و راه رستگاری را در پیروی از سلبریتیپوپولیستی متصور می

زدایی از کل کردند. حاصل این روندها سیاستوجو میبوکی جستفرهنگی و فیس

هایی بودند وهترین گری مهمطلبان که در زمرهجامعه و حتی خود سیاست بود. اصالح

های اقتصادی خواندند، خیلی زود تسلیم برنامهورزی فرا میکه جامعه را به سیاست

شدند. یکی بایست در قالب قوانین کالن کشور مصوب و اجرا مینولیبرال شدند که می

ها تغییر قوانین و سپس تفسیر دموکراسی به عنوان های نولیبرالاز مهمترین پافشاری

ی قوانین ضد بازار آزادی باید عوض شوند و قوانین بازار است. همهحکومت قانون 

آزادی جای آنها را بگیرند. سپس همه در مقام شهروندان خوب مطیع قوانین وضع 

شده آنان باشند و همانطور که هایک گفت مواظبت شود که دیگر هیچ قانونی عوض 

ی تغییر وض شدند و زمینهطلبان بود که قوانین و مقررات عی اصالحنشود. در دوره

 1384های کلی آن در سال قانون اساسی با ابالغ سیاست 44بزرگ در تفسیر اصل 

طلبان در آغاز سودای دموکراسی و فرهنگ نیز در سر داشتند، فراهم شد. اگر اصالح

ی اصالحات دست آخر آنچه از آنان به یادگار ماند روبیدن راه نولیبرالها، وانهادن پروژه

 پرور بود.ی فرهنگ در برابر فرهنگ بازاری و سلبریتیسی و خالی کردن عرصهسیا

 زداییمقررات –

انتهاست. فرآیندی که به قول موری راتبارد تا محو زدایی فرآیندی بیمقررات

تواند پیش برود. آرای راتباردِ نولیبرال آنارشیست خود نشان ملت می-کامل دولت

بخش دولتی، به ذهن -اینان در قالب بخش خصوصی دهد که تقابل ساختگی کهمی

های قدیمی این تقابل را میان اساس است. لیبرالاند تا چه اندازه بیمردم حقنه کرده

کردند که بسیار پرمعناست هرچند ی خصوصی برقرار میی عمومی و حیطهحیطه

س یا انتقادات بسیاری بر آن وارد شده است. اما نادرست است که هایک یا میز

ها ترین دولتاند. آنان خواستار قویو در نتیجه ضعیف« کوچک»فریدمن طالب دولت 

دموکراتیک را براندازند و از قوانین -هستند تا قوانین قدیمی لیبرالی یا سوسیال

ی قهریه دفاع کنند، چیزی که نامش را حکومت قانون ی نولیبرال با قوهتغییریافته
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ترین کشورها دولت همچنان جای دنیا حتی در نولیبرالهمه همه دراند. با اینگذاشته

های متعدد اجتماعی، ها در حوزههای دولتی وجود دارند و دولتوجود دارد، بودجه

کنند. میزان دخالت فرهنگی و اقتصادی و نظامی بر اساس مقررات معینی دخالت می

سومی بسیار بیشتر است.  های جهانهای دولتآنها در اقتصاد و جامعه، گاه از دخالت

داری را کفن و کرد بازار آزاد، سرمایه، دولت دخالت نمی2008کمااینکه اگر در بحران 

زدایی به درجات متفاوتی های ناگزیر، فرآیند مقرراترغم این دخالتدفن کرده بود. به

ی گذشته در کشورهای مختلف پیش رفته است. همین به خصوص در سه دهه

ی های نولیبرالی است. در ایران مطالعههای اجرای سیاستی از شاخصفرآیند یک

های زدایی در حوزهروی مقرراتکردن پیشهای نولیبرالی برای مشخصسیاست

مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ، آموزش، صادرات و واردات و به 

های روندی است که بتواند ند سامان دادن به پژوهشخصوص وضعیت ارز، نیازم

آوری و ارائه کند. تا قبل از ها را به صورت جداگانه جمعاطالعات هر یک از این حوزه

پذیر نیست. در ادامه ی تصویری کلی از این حوزه امکانانجام چنین پژوهشهایی ارائه

هایی بسیار پر اهمیت در نهرا به مثابه نمو« آب»و « بانکداری»، «مسکن»ی سه حوزه

شویم که در این سه دهه مشمول حیات اجتماعی و اقتصادی، متذکر می

المثل اند. مابقی نیازمند وقوف به مطالعات انجام شده است. فیزدایی شدهمقررات

گشت در بخش ی کار، تا جایی که به نیروهای کار باز میزدایی از حوزهفرآیند مقررات

 وضیح داده شد.ت« سازیموقتی»

های ی اول، زمین و مسکن و مدیریت شهری: در این حوزه با قطع کمکحوزه

زدایی به طور کامل صورت گرفت. تقریبا ها در پایان جنگ، مقرراتدولتی به شهرداری

سازی زمین و مسکن توان گفت هیچ مقرراتی بر این حوزه حاکم نیست و کاالییمی

زدایی از شهروندان و شهروندزدایی ندهای مالکیتدر این سه دهه به تسریع فرآی

ی های انجام شده در فاصلهمنجر شده است. به طوری که بر اساس نتایج سرشماری

 12برابر)از  2.5نشین در کل کشور ، درصد جمعیت اجاره1395تا  1365های سال

یش یافته درصد( افزا 44درصد به  22درصد( و در تهران به دو برابر) از  31درصد به 

، 1395ی آماری کشور در سال است. در حالی که مطابق گزارش مندرج در سالنامه

ی خانوار در استان تهران در هزینه 44.3ی خانوار در کل کشور و درصد از هزینه 35
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به بخش مسکن اختصاص داشته است: یعنی بیشترین بخش از  1395سال 

ی های ماهیانهسوم از هزینهدیگر، یکی یک خانوار. به عبارت های ماهیانههزینه

زدایی از های مقرراتبرو بگرد قربانی سیاستبی 1395خانوارهای ایرانی در سال 

فصل هزینه و درآمد  – 1395ی آماری کشور، زمین و مسکن شده است.)سالنامه

خواری، زدایی از زمین به زمینشدن طبیعت و مقرراتخانوار( محصول کاالیی

های ها و سواحل و فروش زمینی رودخانهخواری، اشغال حاشیهجنگل کوهخواری،

های کشور و تخریب محیط زیست کمک کرده است. بازار سیاه نیز کارآفرینان جزیره

 خود را دارد.

های خصوصی از سازی بانکها و تأسیس بانکها: خصوصیی دوم، بانکحوزه

قانون اساسی  44های کلی اصل و به خصوص پس از ابالغ سیاست 80ی ابتدای دهه

های موثر نظارت در این ی بانکی و فقدان سیستمزدایی از حوزهشدت یافت. مقررات

ای از بانکهای خصوصی و گیری انواع گستردهباعث شکل 80ی حوزه، از اواخر دهه

ی بحران مالی و نامهالحسنه و امثالهم شد.)ویژههای قرضمؤسسات اعتباری و صندوق

 42های بانک مرکزی از ( مطابق داده1395ی قلمرو رفاه، صاد مقاومتی، ماهنامهاقت

درصد  20ی دارای مجوز فعالیت بانکی در کشور فقط هشت مؤسسه یعنی موسسه

اند. در حالی که تعداد زیادی از مؤسسات به اصطالح غیر آنها در حال حاضر دولتی

، مؤسسات اعتباری و بانکها در 90ی ههبه بعد تکثیر شدند. در د 90ی مجاز، از دهه

رو شدند. بهبسیاری موارد با مشکالتی چون اختالس، ناکارآمدی و ورشکستگی رو

های نولیبرال به غارت اموال مردم مشغول شدند تا پول را به جایی ببرند که سوژه

ی و باشد. هر آنتروپرونور و یاپ« ترامن»ی اینان ی هزاربار تکرار شدهطبق کلیشه

تواند ردپای خود داند که پول میای این بصیرت گئورگ زیمل را ناخوانده میآقازاده

را گم کند. چنین بود حکایت کردند که کشور درگیر فسادهای گسترده، نارضایتی و 

های مالی کالن دولتی برای پرداخت خسارت به مردم اعتراض مردم و تحمیل بودجه

ترین ی رهاشدهولتی و چه خصوصی در زمرهی تسهیالت بانکی چه دشد. حوزه

ی ملی ها بوده است. فقط برای نمونه باید گفت بر اساس گزارش تدوین برنامهحوزه

درصد تسهیالت بانکی به دو دهک  80سال گذشته بیش از  30مبارزه با فقر، طی 
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های بازپرداخت وام را دارند. در حالی که ثروتمند رسیده که بیشترین معوقه

درصد  50اند.درآمد اغلب اقساطشان را به موقع پرداخت کردههای کمدهک

ی اند.)روزنامهی گذشته از هیچ وامی استفاده نکردهخانوارهای ایرانی در سه دهه

ی ملی مبارزه با فقر؛ بخش ؛ به نقل از برنامه2/10/1396، 1103ی شهروند، شماره

 تسهیالت بانکی(

دولتی هم قابل مشاهده است. مطابق گزارش این رهاشدگی حتی در بانکهای 

منابع ارزی حداقل مبلغ یک میلیارد و » 1396ی کل کشور در سال تفریغ بودجه

هشتاد و نه میلیون درهم و سیزده میلیون یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن 

ناشی از اعطای تسهیالت ارزی به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین 

الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده فی که تماما به سرفصل مشکوککا

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی بانک ملی ایران در سال  …است. 

معادل یکصد و بیست و دو هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم  1396

نود و دو هزار و چهارصد میلیارد اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ 

ی ی گزارش تفریغ بودجهخالصه«)های غیر جاری تبدیل شده استتومان به بدهی

ها همچنان ادامه دارد، اما کل کشور، دیوان محاسبات کشور(. این حکایت 1396سال 

تحلیل آنها در کلیت اقتصادی و لطمات اجتماعی و روانشناختی آنها، نیازمند 

 است. کوششی عظیم

ی آب مورد بسیار جالب توجهی ی آب: ماجرای وضع مقررات در حوزهسوم، حوزه

ی این رساله را نیز شناسانه ناگفتهتوان از آن سود جست تا نکات روشاست که می

اندکی توضیح داد. در فیزیک نیرو یکی از مفاهیم مهم است. اما همین مفهوم در 

رد، در نیوتون معنایی دیگر و در آینشتاین باز ی ارسطو معنایی دای اندیشهمنظومه

های متفاوت معانی متفاوتی دارد. عدم معنایی دیگر. بنابراین یک مفهوم در منظومه

 ی ساده باعث قربانیان بسیار در علم شده است.درک همین نکته

زمینِ دچار کمبود آب سکنی گزیدند مقررات دقیقی مردم از زمانی که در ایران

ف آب وضع کردند که ضامن بقای زندگی و فرهنگ و تمدنشان بود. با برای مصر

ی مردم تغییراتی ایجاد ملت مدرن که در مقررات عرفی هزاران ساله-ظهور دولت

کرد، نابسامانی در وضعیت آب آغاز شد و منازعات مردم بر سر آب که گاه خونین نیز 
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های علمی ی از آخرین یافتهگیرتوانست با بهرهملت مدرن می-بود شدت گرفت. دولت

آنچه را عرف به میراث گذاشته بود بهبود و کمال بخشد اما متأسفانه چنین نشد. 

طور که گابریل روزی این مردم شد. همانوانهادن خرد به افسون تکنولوژی باعث سیه

گارسیا مارکز در کتاب صدسال تنهایی نشان داده است، مردم تکنولوژی را از جنس 

ی دند نه کاربست علم و خرد و به همین سبب گمان کردند که با حل سادهجادو شمر

مسائل به کمک تکنولوژی قادر خواهند بود ایران را به تمدن بزرگ و امثالهم برسانند. 

این خطای مهلک، از زمان رضاخان شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است و جای 

در پای تکنولوژی را ورود ما به عصر  ای قربانی کردن خردبسی دریغ است که عده

اند. مهمترین قربانی فدا کردن خرد در پای مدرن و آباد کردن ایران نام نهاده

زدایی و خودکفایی، آب های خیرخواهانه مثل محرومیتتکنولوژی مدرن، حتی با نیت

ها ترین تکنولوژیی خردمندانه از پیشرفتهدر ایران بود. در صورتی که استفاده

 ها و مصائب نجات دهد.توانست ملت ایران را از بسیاری بحرانمی

های عمیق و از زمانی که مردم قادر شدند از حیث تکنولوژیک خود به حفر چاه

عمیق اقدام کنند وظیفه سخت و دشوار و به غایت ظریف حفاظت از آب را به نیمه

زدایی همراه ر محرومیتفراموشی سپردند. با پیروزی انقالب این فراموشی با نیت خی

ی کسب سود بیشتر از آب و زمین و کشت، به های بعد با اندیشهشد و در دهه

بار کنونی رسید که اساساً احیای محیط زیست ایران را مورد شک و ی فاجعهلحظه

 تردید قرار داده است.

 1361عمیق به سال های عمیق و نیمهی تغییر مقررات مربوط به حفر چاهسابقه

توزیع »ی سوم این قانون تغییر مهمی در قانون ی مادهگردد که در تبصرهباز می

داده شد. مطابق این تغییر وزارت نیرو برای  1347مصوب سال « ی آبعادالنه

توانست نباشد می« مضر مصالح عمومی»های غیر مجاز مردم، در صورتی که چاه

زدایی و خودکفایی اصل بر محرومیتمجوز قانونی صادر کند. این قانون در فضایی که 

ی آب صورت گیرد و انبوهی زدایی عظیمی در حیطهبود، عمال باعث شد که مقررات

های عمیق در کشور حفر شود. جدول دو آمار تعداد چاههای عمیق و نیمهاز چاه

 دهد:عمیق و نیمه عمیق حفر شده در چهل سال گذشته را نشان می
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هزار  794برابر شده و به  14های آب در کشور سال، تعداد چاه 40ی در فاصله

های های بدون مجوز هرگز متوقف نشد و در دههشدن چاهحلقه رسید. فرآیند قانونی

ای تصویب شد که ماده واحده 1389بعد قوانین جدیدی آن را تسهیل کرد. در سال 

رضا بازگشا، های بسیاری بتوانند بر اساس آن پروانه دریافت کنند.)حمیدباعث شد چاه

شده های توصیهزدایی( این قوانین، که در کوران مقررات18/2/1397ی ایران، روزنامه

زدایی کردند. کشاورزان مدام به ی آب مقرراتها، وضع شدند، عمال از حوزهنولیبرال

های غیر قانونی را مندی از سود بیشتر تشویق شدند و حفر چاهکشت بیشتر و بهره

های آب حدود هفت برابر میزان افزایش ند. نتیجه آن شد که تعداد چاههم ادامه داد

جمعیت رشد کند و میزان برداشت آب به پنج برابر برسد. باتوجه به تکنولوژی آن 

، بر خالف نام پر طمطراقش صدور مجوز برای 1347زمان، معنای مقررات سال 

ی مجلس در سال تبصرهآمدند. معنای ی معدود بود که از پس این کار بر میعده

زدایی بود. کار ، صدور مجوز برای عموم مردم در جهت محرومیت1361

، در حال و هوایی 1389زدایی سال ای که به عکس خود بدل شد. مقرراتخیرخواهانه

ها تحت عنوان سپردن کار مردم به مردم زداییانجام شد که انواع و اقسام مقررات

های االرضی در قالب سدسازیهای تحتر هدایت آبانجام گرفت و کار را در کنا

به فاجعه کنونی رساند که  -گوییمکه در مورد آن در این مقاله سخن نمی-نابخردانه 

گرایی محبوب چیز قناعت کنیم و دست از مصرفبرای بهبود آن باید در همه

 ها برداریم.نولیبرال

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/02/abaaritable2.jpg
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اقتصاد »هایی مانند زهی ایران، در حوزدایی در جامعهبدیهی است مقررات

، تا حد زیادی صورت نپذیرفته و گردش آزاد سرمایه در یک ساختار «المللبین

های ی اقتصادی به وجود نیامده است و این مسئله خود یکی از تفاوتالمللی شدهبین

های اقصادی نولیبرال در سطح مهم ایران با برخی کشورهایی است که سیاست

 ها اجرا شده است.المللی نیز در آنبین

 ناپذیری دولت در خدمات اجتماعیمسئولیت –

دار تأمین خدمات نگاهی به تغییرات سهم دولت مرکزی)بخشی از دولت که عهده

دهد که مطابق گزارش بانک مرکزی جمعی است( از تولید ناخالص داخلی نشان می

، به 1355درصد در سال  48، از 1385تا  1355های ی سالاین عدد در فاصله

رسیده است.)بازمحمدی،  1385درصد در  24و نهایتا  1370درصد در سال 20

ی دولت مرکزی در ی زمانی اندازه( در همین دوره1385حسین و اکبر چشمی، 

کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی و نروژ روند افزایشی داشته و در 

محاسبه شده از  -1397ت.)امیدی، درصد باقی مانده اس 40انگلستان در سطح 

ی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ی کشورها( نسبت بودجهبودجه

 در جدول سه برای تعدادی از کشورها مقایسه شده است. 2015
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ی اوج سهم دولت مرکزی در تولید دهد که پس از کاهش نقطهاعداد نشان می

، همواره سهم دولت مرکزی با 50ه ناخالص داخلی در دوره افزایش قیمت نفت در ده

درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است. عددی که  20نوساناتی معدود در حدود 

دهد سهم دولت مرکزی می تر است و نشاندر مقایسه با اکثر کشورها بسیار پایین

نسبت به تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه اندک است. معنای آن ساده است، سهم 

ی تر از کلیهدر تأمین خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش و پرورش اندک دولت

 اند.کشورهایی است که در جدول سه آمده

درصد  80ی آموزش عالی، آموزش عالی رایگان از برای مثال فقط در حوزه

فروکاهیده است.  1394درصد در سال  13به  1369آموزش عالی کشور در سال 

های درصد دانشگاه 60های آماری کشور، بیش از ه در سالنامهمطابق آمار ارائه شد

ها)آموزشگران غیر هیئت التدریسیحق 1394-1393کشور را در سال تحصیلی 

 اند.کردهعلمی( اداره 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/02/abaaritable3.jpg
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 یابی جامعهممانعت از تشکل –

یابی یعنی ضدیت با دموکراسی. در این زمینه وضعیت کامال ممانعت از تشکل

های صنفی کارگران و تشکلهای معلمان، ت. برخورد با اتحادیهمشخص و معلوم اس

ی گذشته به صورت نگاران، دانشجویان و روشنفکران در طول چهار دههروزنامه

های نولیبرالی با تمایالت سیستماتیک در جریان بوده است. در این حوزه سیاست

یابی جامعه لی دستگاه سیاسی همدست شده و شرایط را برای تشکاقتدارگرایانه

پناه گذاشتن جامعه در برابر اند. مقابله با دموکراسی، یعنی بیبسیار دشوار کرده

های ی امکانبه سبب از بین بردن همه 60های نولیبرالی. از این لحاظ دهه سیاست

های ی اجرای سیاستکنندگان زمینهیابی جامعه، یکی از مهمترین فراهمتشکل

 نولیبرالی بوده است.

کنند که فقط گروهی خاص در حاکمیت مسبب ممانعت از خطا گمان میردم بهم

هایی به با همدستی نولیبرال 60ی اند. این وضعیت پس از دههیابی مردمانتشکل

اینجا رسیده است که استادانشان پینوشه را واداشتند تا دست به سالخی مردمان 

است. مردم قربانی « خصوصی»واژه  یافته بزند. یکی از تصورات شیء واره همینتشکل

اند. یکی ی خود بر سر زبانها انداختههایی ساختگی شدند که اینان بنا به فلسفهتقابل

گرایی ی دولتاست. در حالی که در برابر دوگانه« دولتی و خصوصی»ها از این تقابل

کنند نه از میدانا از نظارت دموکراتیک دفاع یا نولیبرالیسم، کسانی مثل فریبرز رئیس

که بد نیست، « سازیخصوصی»و « خصوصی»کنند که گرایی. مردم فکر میدولت

مره بد است. آنان قادر نیستند دخالت دولت یا حاکمیت در زندگی روزمره و شب

ی هانا آرنت را در های دموکراتیک را از آزادی خصوصی تمیز دهند و این گفتهآزادی

دانند که دولت دگی خصوصی دموکراسی نیست و نمییابند که سخن گفتن از زننمی

داری از منافع خصوصی کسانی اندک دست به خشونت یا حاکمیت به سبب جانب

 زند.می

ها در آغاز با این ادعا اند این است که نولیبرالآنچه همگان فراموش کرده -12

صنعتی  وارد میدان شدند که اگر به سخنان آنها عمل شود کشور اقتصادی توانا،

ای زایا خواهد داشت و در نتیجه مردم ایران از درآمد شکوفا و تجارتی پویا و کشاورزی
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های آینده ذخیره خواهد شد. اما نیاز خواهند شد و پول نفت به نفع نسلنفت بی

های آنها چه در سطح جهان چه در زمانی که بعد از گذشت سه دهه به نتایج سیاست

طبق نظر تمامی مراکز مهم آماری جهان، نابرابری به کنیم سطح ایران نگاه می

المللی پول؛ ای دهشتناک افزایش یافته است.)از جمله گزارش صندوق بینشیوه

Dabla-Norris,2015ای دهشتناک های آنها در ایران به فاجعه( حاصل سیاست

ختم شده است. زوال خدمات اجتماعی دولت، محیط زیست و از بین رفتن 

اجتماعی و فرسودگی روح و روان اساسا امکان بازتولید واحدی به اسم همبستگی 

نیاز نشده بلکه ایران را دچار مخاطره کرده است. نه فقط کشور از درآمدهای نفتی بی

جان خود همچنان به درآمدهای نفتی وابسته باقی مانده است که برای بقای نیمه

ری دولت برای مصرف درآمدهای ناگزیر باید به دست دولت توزیع شود. سیاستگذا

های زیر نظر دولت نفتی و همچنین واگذاری بخشی از شرکتهای دولتی به مجموعه

ناپذیری تداوم دخالت دولت در برخی مانند سازمان تأمین اجتماعی، موجب اجتناب

های نولیبرالی در ایران نه فقط از ی کشور شده است. سیاستها برای ادارهحوزه

و حاکمیت در اقتصاد نکاسته بلکه به آن افزوده است. از سویی بنابر این دخالت دولت 

اصل نولیبرالی که نباید از ثروتمندان مالیات گرفت، کاری که مکرون و ترامپ در حال 

ی مالیات گرفتن از ثروتمندان در دولت ایران در دستور کار اند، اساساً مسئلهانجام آن

سازی ش درآمدهای نفتی، کشور با دوراهی سرنوشتقرار نگرفته است. اکنون با کاه

 روبه روست.

یک راه آن است که حاکمیت برای جبران کاهش درآمد نفتی دست به 

مطابق تجویز برخی -های بیشتر و حتی فروش خصوصی نفت بزندسازیخصوصی

های آموزش و بهداشت ادامه نشینی در حوزهو به عقب -اسناد کالن اقتصادی کشور

ی نولیبرالیِ ضرورت بدل شدن دولت به اندک درآمدی کسب کند. اندیشه دهد تا

کند تا بر طبقات متوسط و پایین بنگاه، حاکمیت ایران را هرچه بیشتر مجبور می

زدایی را ادامه دهد و چه بخواهد چه نخواهد ایران را به بهشت فشار وارد کند. تشکل

ی ایین جامعه تبدیل کند. ادامهثروتمندان نوکیسه و جهنم طبقات متوسط و پ

گرفته از در هم آمیختن نظام فکری نولیبرالی با نوعی برداشت هایی که نشئتسیاست

نامند. در صورتی ای شتابزده آن را غارت میاز دین است نتایجی به بارآورده که عده
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هاست. بدیهی است تداوم این ی منطقی اتخاذ این سیاستها نتیجهکه این غارت

تر شدن فاجعه کمک خواهد کرد. چه بر سر کشوری خواهد ها فقط به عمیقیاستس

 35، نزدیک به 1392وزارت رفاه در سال « فقر و نابرابری»آمد که مطابق گزارش 

اند؟)وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق بوده

1392) 

نولیبرالی را کنار بگذارد، راه آشتی با های راه دیگر آن است که حاکمیت سیاست

ملت خود و جهان را در پیش گیرد، مسائل خود را با صراحت و صداقت با آن اقشاری 

ند مطرح وگو برای حل مسائل کشورالطبع هستند و در صدد گفتاز جامعه که مدنی

ن، پذیر جامعه مانند معلمان، کارگرایافته و تشکلهای تشکلسازد و صدای گروه

های قومی و مذهبی و نگاران، پرستاران، دانشجویان، اقلیتبازنشستگان، روزنامه

عقیدتی را بشنود و در فضایی دموکراتیک به همراهی آنان در حل مسائل و مصائب 

ی ایران بکوشد تا بتواند نخستین گامها را در صلح و آرامش برای عبور از این برهه

 . یگانه راه حل مسائل و مشکالت ما دموکراسی است.دشوار تاریخ معاصر ایران بردارد

دانست الخصوص حاکمیت، نمیکس علیبینی است. هیچنولیبرالیسم جهان -13

است که در تمام « روح»پیش از هر چیز « داریسرمایه»که  -داندو هنوز هم نمی –

. این نکته خواندکند و نسخه نولیبرال آن را به انتهای خود میابعاد زندگی رسوخ می

گفته است. وبر به « اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری»را ماکس وبر در اثر خود 

کند. کنیم اشاره میداری زندگی میهایی که در نظام سرمایهما انسان« سبک زندگی»

این نظم اکنون به شرایط فنی و اقتصادی تولید ماشینی وابسته است که امروز »

و نه فقط کسانی  –شوند را که در این مکانیزم متولد می ی کسانیسبک زندگی همه

ناپذیر تعیین با نیرویی مقاومت -انداندوزی اقتصادی مرتبطکه مستقیما با مال

شود تعیین نماید. به نماید و شاید تا زمانی که آخرین تن زغال سنگ مصرف میمی

لحظه بتوان دور  مثل ردای سبکی که هر»نظر باکستر غم نعم دنیوی بایستی فقط 

خواست که ی اهل تقوا قرار داشته باشد، اما سرنوشت چنین میبر شانه« انداخت

ی آخرین انسانهای این . به هر حال درباره…ردای سبک به قفسی آهنین مبدل شود

توان گفت: متخصصان عاری از روح، و لذت طلبان درستی چنین میتکامل فرهنگی به
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کند به ترازی از انسانیت دست یافته است که هرگز می فاقد قلب. این پوچی تصور

طلبان ( هر چه متخصصان عاری از روح و لذت1385وبر، «)کسی بدان نرسیده است.

خلدون روند. گویی ابنهای اخالقی به زوال میشوند ارزشفاقد قلب بر ایران چیره می

تا تلقی فرهنگ به بینی کرده است. از عصبیت در روزهای نخست سرنوشت ما را پیش

تر بیان عنوان فساد در روزهای میانه تا زوال در روزهای آخر، وبر فقط آن را انضمامی

 کرده است.

سخن « اقتصادی نولیبرال»های تا اینجا فقط از اجرای برخی سیاست -14

ای نیز در جریان های اقتصادی نولیبرال، فرآیندهای فرهنگیایم. در کنار سیاستگفته

جوی ی فردگرای لذتاند. سوژهمنجر شده« ی نولیبرالسوژه»ست که به ساخت بوده ا

تر موفقیت و زیبایی و جوی هر چه سریعوای که در جستپرست و خودشیفتهنفع

ثروت به هر دستاویزی اعم از آنکه قانونی یا غیر قانونی، اخالقی یا فاسد باشد توسل 

الکتیکی مدام از سوی حکومت دینی ای در یک فرآیند دیجوید. چنین سوژهمی

سرکوب شده و با قوت بیشتر بازتولید شده است. هر گامی در جهت سرکوب او، گام 

بلندی در اعطای مشروعیت به او بوده است. به قول وبر، پروتستانتیسم با بدل ساختن 

تکلیف الهی به زندگی روزمره تفاوت میان امر مقدس و امر دنیوی را که خاص دنیای 

سازی امر قدسی و از میان رفتن تمایز میان امر نتی بود، زدود. در ایران با عمومیس

زدایی عظیمی صورت گرفت به دست خود دین. دین قدسی و امر عرفی، تقدس

جا حضور پیدا کرد، اما حریم و حرمتش را از دست داد. دو برابر شدن تعداد همه

های دینی، حضور د مساجد و هیئتی تعداروزهای دینی در تقویم، افزایش گسترده

ترین و ورود دین به خصوصی« تبلیغ»دائم دین در صدا و سیما، بسط زمانی و مکانی 

های زندگی فردی، هیچ یک کمکی به افزایش توان دین در ایجاد همبستگی عرصه

چیز مقدس است در واقع ( در جایی که همه1394اجتماعی نکرد.)شریعتی و ذاکری، 

دس نیست. چنین شد که دین در جایگاه متهمان ناکارآمدی و فساد چیز مقهیچ

مند قرار گرفت. توان دین برای ایجاد همبستگی اخالقی و مقاومت در برابر نظام

های انجام شده در چهار ی نولیبرال از میان رفت. نتایج پیمایشگیری سوژهشکل

تا  1353های ی سالفاصلهکنند که اعتماد اجتماعی در ی اخیر حکایت از آن میدهه

 90ی درصد مردم، در دهه 20در جامعه کمتر از نصف شده است. کمتر از  1393
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( اکثریت 1394و غفاری،  1395دانند. )گودرزی و عبدی، یکدیگر را قابل اعتماد می

های اخالقی منفی در جامعه رواج گسترده دارد و کشور کنند ارزشمردم احساس می

و غفاری،  1382های مختلف در پیش دارد.)گودرزی، ا در حوزهی بدتری رآینده

( مردم دیگر حاضر نیستند با یکدیگر وارد قراردادهای اجتماعی شوند. 1395

اند. جنگ همه علیه همه، آغاز شده میلیون رسیده 16های قضایی به بیش از پرونده

اند که توان فی مدنی، چنان نحیهای جامعهاست. اصناف، سندیکاها و سایر بخش

ای را ندارند. در ایران هر کس به گونه« ی نولیبرالسوژه»ایستادگی در برابر سونامی 

 ی خود است. آیا دین خواهد توانست اخالق را احیا کند؟شیفته

اش دوان است هایی که در پیی موفقیتبه مجموعه« ی نولیبرالسوژه»در نهایت 

پایان، همدم دردسر، ثروت بییلی عالی، کار بییابد. جسم زیبا، مدرک تحصدست نمی

آیند بلکه خون و دل در کنار. این همه نه فقط جملگی به دست نمیزیبا و دولت بی

« خود»ی فرد خارج است. چنین است که به دست آوردن هر یک از آنها نیز از عهده

یف و های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، ضعفرد بر اثر انواع هجوم

شود. بدهکار بانک، بدهکار زن و فرزند و شود. انسان بدهکار متولد میترمیضعیف

داری را دینی دوست و خانواده و همسایه و از همه مهمتر بدهکار خود. سرمایه

ها بر عهده خود فرد است. در ی مسئولیتاند که آمرزش ندارد. همهدانسته

انتزاعی چیزی دیگر اهمیت ندارد. هر نولیبرالیسم جز خودپرستی و مشتی قواعد 

ای دردی افسانهاعتنا به محنت دیگران. همفردی رقیب دیگری است و الجرم بی

ای به تعبیر بوردیو در مقاله« جوهر نولیبرالیسم»معنا. مسخره است و دیگردوستی بی

ده، ی هراسان از آیناست. فرد خودشیفته« هاجمع»به همین نام، از بین رفتن تمامی 

جوییِ فاقد قلب. یابد: فساد، افسردگی، اضطراب، لذتچهار راه پیش روی خود می

ی دیالکتیکی آن فرد هم سخن کوتاه؛ چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و همبسته

 وجود ندارد.

هاست. جریاناتی که ضدیت با علوم انسانی به نام دین، همدستی با نولیبرال -15

و « گراییخاص»اند و از نوعی سخن گفته« شناسیجامعه»و « مرگ جامعه»از 

اند، خواسته و ناخواسته با نولیبرالها همدست وضعیت ما دفاع کرده« بودنویژه»
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ی آنان به علوم اجتماعی چشم جامعه و حتی حاکمان را بر مهمترین اند. حملهشده

. در کور کرد« چرخش نولیبرال»اقتصادی بعد از انقالب یعنی -تحول اجتماعی

وضعیتی که جامعه بیش از هر زمان دیگر به مارکس، وبر، زیمل، دورکیم و حتی 

پارسنز و دیگران نیاز داشت تا به او بگویند که چه سرنوشت شومی در حال تکوین 

است، حمله را متوجه علوم اجتماعی کردند، جلوی ورود شایستگان به دانشگاه را 

های ماند و چشم جامعه کور. اما سیاستگرفتند و چنین شد که آکادمی ناکارآمد 

 نولیبرالی پیش رفتند.

برد، چرا که فرد را اتمیزه های نولیبرالی راه به سوی فاشیسم میسیاست -16

های اجتماعی که فرد بتواند کند و گریبانگیر پارانویای رقابت. در فقدان تشکلمی

گیرند که نی شکل میهای انسازندگی خود را با زندگی دیگری پیوند زند، توده

ی خود را گاه به اسطوره« شخصیت اقتدارطلب»شوند و تسلیم آن. مجذوب اقتدار می

ی رضاشاهی دل کند، گاه به گذشتهجو میوصورت نمادین در مناسک مذهبی جست

های ورزشی و هنری و فضای «سلبریتی»ی بندد و گاه با ستایش حسودانهمی

ی این ورزد. همههایش نفرت میبرد و به داشتهمی هایش رامجازی، لذت نداشته

کنند شناسی اجتماعی واحدی میحاالت به ظاهر پراکنده حکایت از ساز وکار روان

( و آدورنو در 1393فروید، «)ای و تحلیل اگوروانشناسی توده»که فروید در 

 ی فرویدی و الگوینظریه»ی ( و مقالهAdorno, 1950« )شخصیت اقتدارطلب»

اند. اینگونه است که ( آن را به خوبی تحلیل کرده1382آدورنو، «)فاشیستی تبلیغات

های جدید صورت»ای ممکن است فاشیست شود. انزو تراورسو کتاب ناگهان، جامعه

ظهور راست رادیکال یکی از »کند: ( را چنین آغاز میTraverso, 2019«)فاشیسم

حکومت هشت کشور در  2018سال  ترین صور حال حاضر تاریخی ماست. درمهم

ی اروپا )اتریش، بلژیک، دانمارک، فنالند، ایتالیا، لهستان، مجارستان و اتحادیه

و « اند.هراساسلواکی( در دست احزابی است که راست افراطی، ناسیونالیست و بیگانه

ی درغلتیدن به آغوش دهد سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا در آستانهادامه می

گوید از داند و میاشیسم هستند و انتخاب ترامپ را سرآغاز این جریان جهانی میف

تاکنون جهان هرگز این همه به فاشیسم نزدیک نبوده است، فاشیسمی  1930ی دهه

( آن را با این عبارات ستوده 2002«)لیبرالیسم در سنت کالسیک»که میزس در 
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هایی مشابه که هدفشان م و جنبشتوان منکر این واقعیت شد که فاشیسنمی»است: 

ها، تا عیار است مملو از نیات خوب هستند و مداخالت آنبرپایی دیکتاتوری تمام

( این ستایش Von Mises, 2002«)بدین لحظه، تمدن اروپایی را نجات داده است.

ی نیروهای نه فقط به سبب سرکوب نیروهای چپ، بلکه برای در هم کوبیدن همه

 نثار موسولینی شده است. خواهدموکراسی

ی برخی از ما تا اینجا تا جایی که توانستیم دقت را رعایت کنیم، درباره -17

ایم. حاال نوبت سایرین است که های نولیبرالی در ایران سخن گفتههای سیاستویژگی

ها، مجریان و پیامدهای آنها به طور مشخص و دقیق نظر خود را راجع به این سیاست

توان از می های نولیبرالی در ایران به کنار؛ چگونهبیان کنند. توصیف سیاست در ایران

این وضعیت خارج شد؟ در پاسخ به این سؤال است که باید مرز خود را با سه طیف 

را در داخل کشور همچنان ترویج « روی اقتصادیراست»معین کنیم. اول آنها که 

خواهند در زنند و سوم آنها که میمی« خواهیدم از عدالت»کنند، دوم آنها که می

آزادی و دموکراسی را برای ایرانیان به سوغات آورند،  کنار ارتش آمریکا

 چیزهایی که به عراق وعده داده شد.همان

طلب و اصولگرا. از گارد قدیم اند، اعم از اصالحی اول، گارد قدیمی حاکمیتدسته

هایی بردارند تا آنها دست از همان سیاست باید پرسید فاجعه باید تا کجا پیش برود

 بار شده است؟که موجب همین وضعیت فاجعه

اند، طیفی از نیروهای نزدیک به حاکمیت که ی دوم، گارد جدید حاکمیتدسته 

کنند. آنان تریبونهای متعددی را از امروز خود را هواخواه عدالت اجتماعی تصور می

های ها و مساجد و قرارگاهاز نمازجمعه و دانشگاه های پیشصداوسیما گرفته تا خطبه

آنکه بگویند شرط تحقق عدالت چیست و حتی نخستین فرهنگی در اختیار دارند بی

گام برای رسیدن به آن چگونه باید برداشته شود. آنان باید به این سؤال پاسخ نیم

ایان دادن به حل آنان برای پدهند که حال که جنگ همه با همه شروع شده است راه

این وضعیت چیست؟ و چه طرح ایجابی برای عالج این وضعیت دارند؟ و نسبت آنان 

 چیست؟« دموکراسی در ایران»و « صلح با جهان»با 
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اند که حول محور احیای سلطنت، مشغول نشینهای خارجی سوم، نولیبرالدسته

 اند.ای جدید در جهانههای نوین یا به عبارت دیگر فاشیستراستیگری با دستالبی

های مختلف مردم جهت تأمین گیری ائتالفی از گروهباید دفاع کرد از شکل -18

آموزش و بهداشت رایگان، حق برخورداری از مسکن، حداقل دستمزد کافی، بیمه و 

آموزش، »ی مردم. مطالبات اصلی چنین ائتالفی، سایر خدمات اجتماعی برای همه

در مقابله با گارد قدیم و « ه، تشکل، آزادی و دموکراسیبهداشت، مسکن، کار، بیم

 جدید خواهد بود.

های دموکراتیک را نشین نیز آزادیهای خارجگارد قدیم و جدید به کنار، نولیبرال

کنند و از دموکراسی بیزارند. هر چند وعده دموکراسی های خصوصی بدل میبه آزادی

هایی است که مردم وکراتیک و ضد آزادیی آنها ضد دمدهند، اما اساس اندیشهمی

آموختگان لیبرال اند. مکتب اقتصادی این دانشبرای تعیین سرنوشت خود نیازمند آن

سال است مشغول نشین همان نولیبرالیسم قدیمی است که استادانشان سیخارج

 اندنشین بر آنهای خارجاند. نولیبرالتبلیغ و اجرای آن در کشورهای مختلف جهان

اند از های قدیمی تاکنون نتوانستهکه از دو سد و مانعی عبور خواهند کرد که نولیبرال

گذاری خارجی و آن بگذرند: ادغام در بازار جهانی یا به عبارت دیگر تحقق سرمایه

 های خصوصی.ساختن آزادیعملی

 هایهای قدیمی قبال گفته بودند اکنون دیگر حاکمیتاستادان اینان، نولیبرال

های انگاره»از « از لحاظ اصولی و راهبردی»باید « ناپذیرای اجتنابگونه»ملی به 

در آینده »های واحد را نپذیرند کنند و اگر اکنون این انگاره« واحدی پیروی و تبعیت

ای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت.)معاونت امور اقتصادی چاره« نه چندان دور

 (1383نامه و بودجه، ریزی سازمان برو برنامه

نهادن است، زیرا که تبدیل ایران به گتویی عظیم حاصل عدم تحقق آن گردن

منافع برخی از کارآفرینان در گرو این گردن ننهادن است. بازار سیاه کارآفرینان خود 

کنند که با کسب دوستی آمریکا و اسرائیل، نشین گمان میهای خارجرا دارد. نولیبرال

گذاری خارجی را خواهند گشود. این دوستی میسر نخواهد شد مگر با راه سرمایه

نامد. ی آمریکا به ایران. تالش این گروه را حتی آقای اردشیر زاهدی خائنانه میحمله

کنند ایران حی و حاضر همواره در طول تاریخ باقی خواهند ماند و آنان گمان می
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اند. پس از ی ایران را کشیدهتجزیه یهای بزرگ حتی نقشهدانند که قبال دولتنمی

ی وضعیت تحریم، ممکن است چیزی به اسم ایران باقی این حمله و یا حتی ادامه

نماند. مردم ایران بهتر است نگاهی درست به اخبار ایران و جهان خاصه وضعیت عراق 

 کند. این گروه و« آزاد»و سوریه و افغانستان بکنند که آمریکا قول داد آنها را 

های نولیبرالی خواهند بود که یگانه دموکراسی؟ آنان حتی اگر ندانند، مجری سیاست

اند. ی کشورهایی است که تاکنون به آن تجاوز کردهها برای همهی آمریکاییگزینه

های آمریکایی قراردادهای ننگینی ی آمریکا به عراق، شرکترغم آنکه بعد از حملهبه

کند که چرا آمریکا نفت ند، ترامپ همچنان شکوه میرا به مردم عراق تحمیل کرد

بینی با دموکراسی عراق را یکجا نبلعیده است. اما دلیل فلسفی ضدیت این جهان

کجاست؟ هایک فیلسوف و اقتصاددان اینان، آن مجلس دوم را به این سبب پیشنهاد 

دوم کتاب  در جلد« شجاعانه»ای کرد که آرای مردم عادی را وتو کند. او در مقاله

( به اصول Hayek, 2003«)قانون، قانونگذاری و آزادی: سراب عدالت اجتماعی»

 دموکراتیک و غیر بازار آزادی حقوق بشر حمله کرد:

هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت »ی حقوق بشر: اعالمیه 22ی ماده

حقوق المللی، اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین

ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه

 ؛«شخصیت خود را، با توجه به تشکیالت و منابع هر کشور، به دست آورد

هر شخصی حق دارد کار کند، کار »ی حقوق بشر: اعالمیه 23ی بند اول ماده

خشی برای کار خواستار باشد و در بخود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت

 ؛«برابر بیکاری حمایت شود

هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی »ی حقوق بشر: اعالمیه 27ی ماده

فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید 

 ؛«مند شودآن بهره

ارد خواستار برقراری نظمی هر شخصی حق د»ی حقوق بشر: اعالمیه 28ی ماده

های ذکر شده در این المللی باشد که حقوق و آزادیی اجتماعی و بیندر عرصه

 ؛«اعالمیه به تمامی تامین و عملی سازد
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اند که به معنایند. اما درست همان بندهاییاین مواد جملگی از نظر هایک بی

د برخورداری از حق رشد بایست پرسیدهند. میی نوع بشر معنا میزندگی موقرانه

ی کار خود، داشتن شرایط منصفانه و شخصیت، برگزیدن آزادانه یآزادانه

بخش برای کار، برخورداری از حمایت در برابر بیکاری، شرکت آزادانه در رضایت

زندگی فرهنگی، داشتن سهم از هنرها و پیشرفت علمی و داشتن حق خواستن نظمی 

های ذکر شده در لمللی که ضامن کلیه حقوق و آزادیای اجتماعی و بیندر عرصه

معناست؟ اگر این موارد حذف شود چه چیزی ی حقوق بشر باشد، بیمواد اعالمیه

ی ، طلب حمله28ی ماند مگر آزادی در خرید و نمایش آن؟ بر مبنای مادهباقی می

« خائنانه»لی آمریکا به ایران برای براندازی یا حتی کمک آمریکا برای براندازی عم

های مختلف نیز عملی ضد انسانی و ضد است. همچنانکه تحریم ملل به بهانه

 است.« المللیی اجتماعی و بینبرقراری نظم در عرصه»

های نظران شباهت بسیاری به دههوضعیت فعلی جهان به قول بسیاری از صاحب 

ز لیبرالیسم از هم هایی که فاشیسم زمام امور را اقرن گذشته دارد. دهه 30و  20

ی آن زمان تحویل گرفت و سال صفر جهان را تحویل مردمان بازمانده داد. پاشیده

دانست که نولیبرالی همچون میزس زمانی که از فاشیسم موسولینی دفاع کرد، می

 رغم تمامی تجاوزهای موسولینی به اصول دموکراتیک چرا باید از او دفاع کرد.به

ی دیگر این های خصوصی است که تحقق آن بهانهی آزادیاما مورد دوم، مسئله

های روانشناسی مبتذل و ایجاد نوستالژی با گروه است. آنان با توسل به تکنیک

دست در برابر ی متوسط و برخی طبقات تهیضعف طبقهانگشت گذاشتن بر نقاط 

مگر سالخی  گویندسازند اما از آینده چیزی نمیی دروغینی میها گذشتهاین تکنیک

« سازی واقعیخصوصی»ارتجاع سرخ و سیاه و البد سپردن اموال یا نااموال دیگران و 

کنیم و سپردن امور به دست کارآفرینان درست و حسابی یعنی خودشان. تاکید می

های مختلف ی حجاب، بخشها از جمله مسئلهنوع منازعهبایست برای حل اینمی

وگو کنند. اینجا نیز راه حل فقط دموکراسی است و جامعه با یکدیگر آزادانه گفت

ها گوهر ی اقلیتنیست. حفظ حقوق همه دموکراسی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت

 دموکراسی است.
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ایم نشان دهیم که چگونه مرز این ساختار تحلیلی با ما تا اینجا تالش کرده -19

کنند ای کشور تجویز میرا بر« روی اقتصادیراست»هایی که همچنان ی جناحهمه

طلب و شود. همانگونه که توضیح داده شد، در داخل کشور دو جناح اصالحتعیین می

ها را در کلیت ی گذشته این سیاستترین سطوح خود، در سه دههاصولگرا در عالی

اند و همچنان نیز بر ضرورت پیشبرد آنها اجماع دارند. ابالغ آن پیش برده

های اقتصاد به ، محتوای درس1384قانون اساسی در سال  44های کلی اصل سیاست

زبان ساده رئیس جمهور سابق، سخنان مکرر مسئوالن در باب ضرورت 

های دولتی، آموزش و بهداشت تا پایان سال سازی هر چه بیشتر شرکتخصوصی

ی چنین اجماعی است. اجماعی که عالمان دهندهعیار نشانهای تمام، نمونه1398

ها هم با جان و و دولت اندها فراهم کردهبرال مشروعیت علمی آن را برای دولتنولی

ی جایگزینی گرفته در آنها تکرار کلیشهاند. نهایت تجدیدنظر صورتدل آن را پذیرفته

خصوصی سازی خوب و درست و »با « خصوصی سازی بد و نادرست و غیر شفاف»

که حتی در سطح دانشگاهی صورت منهای کسانی -است. امروز « شفاف و واقعی

ها در پنهان کردن ی این گروهمنافع سیاسی همه -مسئله هنوز برایشان مبهم است

میان آنها وجود داشته « های نولیبرالیسیاست»اجماعی است که همواره در اجرای 

شدن اختالفات سیاسی، به پوشاندن اجماع اقتصادی آنان کمک کرده  است. برجسته

بینی است، نه اقتصاد. این مسئله اند که نولیبرالیسم جهانهرگز در نیافته است. آنان

بار از روز اول برای توسعه و پیشرفت بینی فاجعهبه کنار که چرا اساسا این جهان

انتخاب شد. دولت و حاکمیت امروز باید به مردم ایران توضیح دهند که اساسا چرا 

 ورزند؟ا آن صورت اصرار میهمچنان بر تداوم این برنامه در این ی

منزلت مدام برای مردم ایران های صاحبدر طول این چهل سال گروه -20

اند که خود اند. مردم ایران فرصت نیافتهاند و برای آنها الگو تراشیدهسخنرانی کرده

سخن بگویند. وضعیت حاضر نبرد این الگوها با یکدیگر است. دموکراسی یگانه راهی 

دهد خود سخن بگویند و معضالت خویش را بیان کنند. ردم فرصت میاست که به م

های قومی و مذهبی، بایست به مردم اعم از معلمان، زنان، کارگران، کودکان، اقلیتمی

های خود را نگاران، دانشجویان فرصت داد که خود، آزادانه تشکلپرستاران، روزنامه
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هایشان ت خود سخن بگویند و خواستهی مشکالایجاد کنند و در محیطی آزاد درباره

حلهایی را پیدا کنند که وضعیت فعلی ایران را مطرح کنند تا بتوانند به کمک خرد راه

را بهبود بخشند. فقط در این صورت است که همگان خواهند آموخت که به ایماژها و 

الگوهایی که برایشان ساخته شده است دل نبندند و همچون افرادی بالغ به 

های توزی راهوشتشان و هموطنانشان و وطنشان بنگرند و در فضایی بری از کینهسرن

رفتن از این وضعیت دشوار را بیاموزند. به این سبب است که دموکراسی و آزادی برون

تر است. زیرا فقط بر ابراز عقیده بدون ترس و واهمه برای همگان از نان شب واجب

بلوغ خواهند رسید. کانت روشنگری را برون مبنای دموکراسی است که مردمان به 

ناپذیری تعریف کرده است و آدورنو افزوده آمدن از صغارت، عدم بلوغ و مسئولیت

است که دموکراسی فقط بر مبنای آموزش امور سیاسی، اجتماعی و آگاهی اخالقی 

استوار است و برای رسیدن به این کار و اجتناب از خردگریزی الزم است که هر 

انی قابلیت و شجاعت استفاده کامل از قدرت عقالنی خود را بیابد. فردا را نه بر انس

توان ساخت که در آن بهبود توزی از امروز بلکه با تخیل دنیایی میمبنای کینه

 وضعیت هر فرد، شرط بهبود وضعیت دیگری باشد.
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ی مراد ، ترجمه«ی فرویدی و الگوی تبلیغات فاشیستینظریه»(، 1382آدورنو، تئودور) –

 22ی ی ارغنون، شمارهفرهادپور، مجله

 ، تهران : نشر گام نواقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی( 1385احمدی امویی، بهمن) –

، به نقل از کانال «ی ایران و جهانهسازی دولت، تجربکوچک( »1397امیدی، رضا) –

 تلگرامی سیاستگذاری اجتماعی

زمین از آب تهی شد، وقتی همه خواب بودند؛ نقش قوانین »(، 1397بازگشا، حمیدرضا)-
، 6774، روزنامه ایران، سال بیست و چهارم، شماره «در روزهای دشوار کمبود آب ایران

18/2/1397 

، تهران : ی دولت در اقتصاد ایراناندازه(، 1385بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی) –

 های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانها و سیاستی بررسیاداره

 1390( گزارش عملکرد سال 1391بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی) –
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، ترجمه محمود متحد، طبقه و کار در ایران( 1386بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی) –

 آگاهتهران : 

 طبقه، تهران : نشر آگاه( کارگران بی1397خیراللهی، علیرضا) –

 کل کشور 1396( خالصه گزارش تفریغ بودجه سال 1397دیوان محاسبات کشور) –

 27/5/1393، اقتصادآنالین، «درصد قراردادها موقت است 90»(، 1393ربیعی، علی) –

، ته، راهی به سوی آیندهی ایران: نقدی بر گذشتوسعه( 1380رفیعی، محمدحسین) –

 تهران : صمدیه

آزادسازی اقتصادی: آزادی یا »(، 1372زاهد مازندرانی، محمدجواد) –
ی اقتصاد ، مجله«گزارشی درباره سمینار آزادسازی و توسعه کشاورزی(ضرورت)پیش

 23ی ویژه کشاورزی و توسعه، شماره

سازی در سال خصوصی( گزارش عملکرد سازمان 1395سازمان خصوصی سازی کشور) –

قانون اساسی،  44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 23ی ی ماده؛ در راستای تبصره1394

 سازی کشورتهران : سازمان خصوصی

های های مسکن، آب، هزینه و درآمد خانوار(؛ سالهای آماری کشور )بخشسالنامه –

1355 ،1365 ،1370، ،1380 ،1395 

 ، تهران: آگهصاد سیاسی جهانی کردن)مجموعه مقاالت(اقت( 1389سیف، احمد) –

 ،«زدایی شدهموقعیت دین در جامعه ایران: قدسی تقدس»(، 1394شریعتی و ذاکری) –
ی مطالعات اجتماعی و مجموعه مقاالت گزارش وضعیت اجتماعی کشور؛ تهران : پژوهشکده

 فرهنگی

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، ی اجتماعی کشورسنجش سرمایه( 1394غفاری، غالمرضا) –

 هنر و ارتباطات

، تهران: دفتر های ایرانیانها و نگرشموج سوم پیمایش ارزش( 1395غفاری، غالمرضا) –

 های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیطرح

ی سایرا رفیعی، نشر ، ترجمهای و تحلیل اگوروانشناسی توده( 1393فروید، زیگموند ) –

 نی

ی ی شهروند، شماره، روزنامه«واماندگان وام»( 1396محمود صادقی) فکری، فروغ و –

1303 ،4/10/1396 

 ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانی اول توسعهقانون برنامه –
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ی ، ترجمهداری فاجعهدکترین شوک: ظهور سرمایه( 1390کالین، نائومی) –

 هران : نشر کتاب آمهمهرداد)خلیل( شهابی و میرمحمود نبوی، ت

-های اجتماعیصدایی که شنیده نشد، نگرش( 1395گودرزی، محسن و عباس عبدی) –
 –نگری علی اسدی های طرح آیندهفرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران، گزارشی از یافته

 تهران : نشر نی مجید تهرانیان،

، تهران : یرانیانهای اها و نگرشموج دوم پیمایش ارزش( 1382گودرزی، محسن) –

 های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیدفتر طرح

های تعدیل در فاز نوین لیبرالیسم؛ آثار و نتایج سیاست»( 1377مرتضوی، اسداهلل) –
 1ی ، شماره1377ی بانک و اقتصاد، اسفند ، مجله«ایران

ی در سازارزیابی فرآیند خصوصی»( 1378های مجلس شورای اسالمی)مرکز پژوهش –
های های اقتصادی معاونت پژوهشی مرکز پژوهش، تهران: دفتر بررسی«های اول و دومبرنامه

 مجلس شورای اسالمی

مبانی نظری و ( 1383ریزی سازمان برنامه و بودجه)معاونت امور اقتصادی و برنامه –
 ریزی کشور، تهران: سازمان مدیریت و برنامهجلد( 2مستندات برنامه چهارم توسعه)

ی حمیدرضا مصببی، تهران ، ترجمهسوسیالیسم، درآمدی کوتاه( 1397نیومن، مایکل) –

 : نشر آگه

ی عبدالکریم ، ترجمهداریاخالق پروتستان و روح سرمایه (1385وبر، ماکس ) –

 رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی

 8وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ( 1392وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) –
 ؛ تهران : معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی1391تا  1384ساله 

( سال دوم، 1395)تیر  ی قلمروه رفاهی بحران مالی و اقتصاد مقاومتی ماهنامهنامهویژه –

 15ی شماره

اهلل فوالدوند، تهران : نشر ی عزتجمه، تردر سنگر آزادی( 1390هایک، فردریش) –

 ماهی
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نویس عنوان ستوننگار و کنشگر سیاسی است و بهجرج مونبیو، نویسنده، روزنامه

محیطی و شررای  ی مسائل زیستکند. وی در زمینهی گاردین همکاری میبا روزنامه

حاضر که عنروان نن از نرا   یقتصادی امروز دنیا دارای تألیفاتی است. مقالها -سیاسی

 Out of The،«خروج ازمخمصه: سیاستی ترازه در عصرر بحرران»نخرین کتاب وی 

Wreckage :A New Politics in the Age of Crisis " گرفتره شرده 

سرت.در ایرن منتشر شده ا گاردینی کتاب است که خود وی تنظیم کرده و در گزیده

سیاسی که امروزه گربیانگیر شرده و  –کتاب وی نظراتش را در مورد بحران اقتصادی 

 مطرح کرده است. رفت ازننامکان برون

 

توان به دنیرای های وحشتناک، نولیبرالیسم، نیا میی شمالی، توفاندونالد ترامپ، کره

تری در ی دلنشرینتازهامید داشت؟ قطعاً اما باید دورهم جمع شویم و داستان  بهتری

 گونه باید زندگی کنیم تعریف کنیم. که کیستیم و چهمورد این
 

اعتنرایی نیا منطقی است به دنیای بهتری امیدوار باشیم؟ با توجره بره م رم و بی

وقفه به سوی تخریب شرای  اق یمری ها، نابسامانی احزاب اپوزیسیون، خیزش بیدولت

رسرد. مشرک م مرا ای، پاسخ به نظر منفی میهو ازسرگرفته شدن تهدید جنگ هست

اندیش و دهنرردگان سررادهکرره ر یمرران خطرنرراک، حررا  ننناشرردنی و رهبرانحل

ی اند. نومیدی ماهراً تنها پاسخ عاق نه است. اما طی دو سا  گذشته مشاهدهسردرگم

چهار مورد روی من اثر گذاشت. چیزی که برای من روشن شد این اسرت کره اساسراً 

نیافته. متوجه شرد  کره ناامیردی عیرعق ئری کست سیاسی یعنی یک تصور تحققش

 سازد.ها راه به سوی یک دنیای بهتررا روشن میاست، نه امید. معتقد  این یافته

اولین مورد که تازگی هم ندارد تشخیص این نکته اسرت کره رهبرران قروی و یرا 

های سیاسی قدرتمنرد ه روایتقدر نقش ندارند کاحزاب قدرتمند دراعما  سیاست نن

برین دو روایرت  توان در اخرت  ی دو  قرن بیستم را میمؤثرند. تاریخ سیاسی نیمه

های کینزگررا عنروان کردنرد و دموکرامهایی که سوسریا اص ی خ صه کرد: داستان

های )گروه( او  وسپس )گرروه( دو  ههرن ها. در بدو امر داستانهای نولیبرا داستان
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های کره داسرتانبا هرگونه بیرنش سیاسری را بره خرود مشررو  کررد. در زمانی افراد

خواهران نیرز عناصرر کاران و جمهوریدموکراسی حاکم برود، حتری محافظرهسوسیا 

ک یدی برنامه را قبو  کردنرد. هنگرامی کره نولیبرالیسرم جرای نن را گرفرت احرزاب 

ها روی همره چیرز اسرتانسیاسی در همه جا و با هر بینشی مجذوب نن شدند. این د

 ی احزاب اثر گذاشت.)ازجم ه( شخصیت، هویت و سابقه

کنیم. ها ابزاری هستند که دنیا را با نن سریاحت مریجای تعجب نیست، داستان

ی ما دارای های پیچیده و متناقض را تفسیرکنیم. همهدهند تا ما نشانهها اجازه مینن

برای گوش دادن بره ایرن کره کیسرتیم و  پذیری هستیم: سرشت هاتیی روایتعریزه

 مان کجاست. جایگاه

خرواهیم نن را بفهمریم، کنیم و میای برخرورد مریی پیچیردهوقتی ما با مسئ ه

فهم هستیم. دنبا  دالیل معتبر و منسجم نیستیم ب که دنبا  داستانی یکدست و قابل

مثل « درست بودن»، این «درست است»پرسیم که نیا چیزی که از خودمان میزمانی

« درسرت»درک دانشمندان و فی سوفان، بخردانه نیست، ب که با فهم و درک مرا بایرد 

هرای نن برا هرم همخروانی ها و دنیا منطبق باشد، بخشباشد، با انتظار ما از رفتار ند 

 رود؟گونه پیش برود که یک داستان پیش میداشته باشند و همان

مسرتد  باشرد، یرک داسرتان جاافتراده را یک رشته دالیل، هرقدر هم صحیح و 

کند. احتماالً فق  خشرم و رنجرش را دامرن خواهرد زد. معمروالً اص ح و یا محو نمی

جرا افتراده باشرد، برا « درسرت»شان های مرایر با چیزی را که در ههنمرد  استدال 

کند. ها محو تواند داستانی دیگر را از خاطرهکنند. فق  یک داستان میخشم انکار می

 کنند.سراها دنیا را اداره میداستان

ریز نویسرنده و برنامره (1)تر است، با کمرک جرورج مارشرا مورد دو  را که جالب

هایی کره کره داسرتانگوید: با وجود ایناین مورد می .زیست( دریافتم)کنشگر محی 

، هرردو از انردشدم براهم در تقابلاند بهدموکراسى و نولیبرالیسم روایت کردهسوسیا 

بنرامیم.  (2)«داسرتان بازسرازی»تروانیم نن را ساختار روایی یکسرانی برخوردارنرد. می

های زورمند و تبهکرار، مم کرت دچرار دلیل اقدامام ضدبشری قدرمعنوان مثا ، بهبه

تواند یک نفر یا یک گروه از مرد  باشد که می –شود. قهرمان )داستان( ومرج میهرج
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ی رعم همرهجنگرد و برهخیزد و با نیروهای تبهکرار میپا میرج بهومع یه این هرج –

 گردد.ی نظم میمشک م بر ننان پیروز شده، موفق به اعاده

ی توانند چنان قوی باشند که همهکنند میهایی که این الگو را دنبا  میداستان

 ، دو عنوان مثراهای اصرولی مرا را پراک کننرد. برهچیزهای قبل از خود، حتی ارزش

کننرد هایی را مطررح میها و سریا  نارنیا، ارزشروایت محبوب و ماندگار ارباب ح قه

طور ک ری مرردود اسرت. در ایرن که در قرون وسطی عادی و مقبو  بود اما امرروز بره

شران ومرج، به ع ت سرنگونی پادشاهان مسرتقر و یرا جانشرینان قانونیها هرجداستان

نظم درگرو بازگشت ننان است. ما از بازگشت دیکتراتوری، شود؛ عدالت ونشان داده می

از بین رفتن صنعت و حتی در مورد سریا  نارنیرا، پیرروزی نیرروی الهری برر نیرروی 

 کنیم. خاطر میزمینی احساس رضایت

کننرد کردند که اکثر مرد  امهرار میهایی را منعکس میها ارزشاگر این داستان

صنعتی، شورشیان قهرمانان داستان بودند و « پیشرفت»)مثل( دموکراسی، استق   و 

ی بیان چنان )موضوع( داستان را عمده اما شیوه .های بد قصهفرمانروایان موروثی ند 

ی خودمران ندیرده شردههرای پذیرفتهکند کره ههرن مرا تنراقض نن را برا اولویتمی

الشرعاع قررار تحت هرا و باورهرا رای حقایق، مستندام، ارزشها همهگیرد. داستانمی

 دهند.می

ی رکرود اقتصرادی دموکراسی بحران جهانی را با اشراره بره دورهداستان سوسیا 

کند. ی افسارگسیخته عنوان میی یک قشر نخبهط بانهدلیل رفتار منفعتبه (3)بزرگ،

ی این قشر نخبه بر ثروم و نیز بر نظا  سیاسی بره افرزایش فقرر، محرومیرت و س طه

راد مزدبگیر منجر شده است. مررد  دنیرا برا همبسرتگی بررای حفرع منرافع ناامنی اف

هرا را از ی قردرم بره زیرر کشریده ننتوانند ایرن قشررنخبه را از اریکرهمشترک، می

ی نن ثروم بررای سرعادم همره خواهرد های نامشروع محرو  سازند، که نتیجهدرنمد

گذاری در می برا سررمایهبود. یک دولت حمایتگر و پدرساالر برای حفرع منرافع عمرو

ای مرفره تواند نظم و امنیت را اعاده و ثروتی تولید کند که نینردههای دولتی میپروژه

بر کسانی که برننان م م  –قهرمانان داستان  –را برای همه تضمین کند. مرد  عادی 

 روا داشته بودند پیروز خواهند شد.
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هرای ی گرایشکنند که درنتیجهها داستان خود را به این شکل بیان مینولیبرا 

سرادگی در دنیا دچار بحران شده کره به (4)دولتی پرقدرم در س ب مالکیت خصوصی،

هرا بررای مهندسری نترای  ی ت شریزی دولتری و همرهاستفاده از تما  اشکا  برنامه

زننرد. ی استالینیسرم و نازیسرم را هرم مثرا  میاجتماعی مشخص است، فجایع دوره

برد. کارنفرینان قهرمان که ها را از بین میکردن، نزادی، فردگرایی و فرصتک کتیویزه 

پرذیری اجبراری مبرارزه اند، برا ایرن انطبا برای بازپس گرفتن قدرم بازار بسی  شده

سازند. نظم در شرکل برازار نزاد اعراده کنند و جامعه را از قید بردگی دولت رها میمی

کند. مرد  ای مرفه را برای همه تضمین می، نیندهشود که بازتوزیع ثروم و فرصتمی

اند، بر کسانی کره خواه( نزاد شدهعادی که توس  قهرمانان داستان )کارنفرینان نزادی

 بر ننان م م روا داشته بودند پیروز خواهند شد.

ی گاه، بازهم به کمک مارشا ، حسب اتفا  به مورد سرو  رسرید : شریوهپس نن

عنصرر مشرترک اکثرر تحروالم سیاسری موفرق، از جم ره « ازیداسرتان بازسر»بیان 

جا بود که المحاله مورد چهار  را دریافتم: ع رت ایرن های مذهبی است. در اینانق ب

های متعدد و بارز نولیبرالیسم هنوز گرفتار نن هستیم ایرن اسرت رعم ناکامیکه ما به

 یم.عنوان جایگزین ایجاد کنای بهکه نتوانستیم روایت تازه

توانید بدون طرح یک داستان جدید، داستان کسی را از وی بگیرید. فق  بره نمی

اعتبار باشد کافی نیسرت. کشیدن یک روایت قدیمی هرقدر هم که منسوخ و بیچالش

افتد که یک داستان با داستانی دیگر جایگزین شرود. وقتری ترییر تنها زمانی اتفا  می

گونه نن را تعریف کنریم، یم و یاد بگیریم که چهما داستان درستی را شرح و بس  ده

 تواند روی افکار مرد  با هرگونه دیدگاه سیاسی اثر بگذارد.می

چه ی ننرفتهکنند، شکل تح یلچه احزاب سیاسی عمده مطرح میاما از بین نن

رسرد، ولری نن نگررش نظر میجا مانده بهتر از بقیره برهدموکراسی کینز بهاز سوسیا 

م زیادی دارد: نخست این داستان قدیمی بخرش بزرگری از مضرمون و قردرم مشک 

شناسریم روایتی خود را از دست داده است. چیزی را که امروزه به نا  مکتب کینز می

ی رکرود اقتصرادی و به دو مبحث مختصر تق یرل یافتره: کراهش نررخ بهرره در دوره

پو  توس  دولت به سیسرتم های دولت )تزریق ی معکوس در هزینهاستفاده از چرخه

جان مینارد اقتصادی در زمان باال بودن نرخ بیکاری و یا خطر بروز رکود(. مواردی که 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbusiness%2Fjohn-maynard-keynes
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ی دید نظیر افرزایش مالیرام در دورههای اساسی این سیاست میعنوان مکملبه نزکی

های اقتصادی؛ نظا  نرخ ارز ثابت، کنترر  رشد سریع اقتصادی برای تخفیف فرازوفرود

ی پایاپرای گر بانکرداری جهرانی )یرک اتحادیرهحرکت سررمایه و نظرا  خودتصرحیح

اعتبرار و بره ها برود بیاصر ی ایرن سیاسرتکه از دیدگاه کینرز مکمرل ( 5)الم  ی(بین

بخشی از دالیل این است که مشک تی که الگوی کینرزی در اند. فراموشی سپرده شده

نعازگر  1973اند. اگرچه تحریم نفتی با نن روبرو شده بود برطر  نشده 1970ی دهه

های اسرتی تور  باال و بیکاری زیاد )تور  تو   با رکود( برود، ولری سیترکیب کشنده

ها ادامره داشرت. کراهش ح ی نداشت؛ مشک ی کره بررای سرا کینزی تقریباً هی  راه

هرا بره دنبرا  یکردیگر ها )مرزد و قیمتبازدهی و افزایش تور  ناشی از افزایش هزینه

ترر ایرن یافتند( نعاز از دست رفتن پذیرش اقتصاد کینزی بود. از همه مهمافزایش می

 گوی مطالبام سیاسی سرمایه باشد.د پاسخکه اقتصاد کینزی قادر نبو

هرا، توسر  دولت 1950ی با نعاز اعطای نزادی عمل به بازارهرای مرالی در دهره

جایی پو  شروع بره تضرعیف کررد. تع یرق های شدید مالی روی جابهمقررام وکنتر 

هرای ، سیسرتم نرخ1971قاب یت تبدیل دالر به ط  توس  ریچارد نیکسون در سرا  

عیر را که موفقیت سیاست کینز بسیار به نن وابسته بود از برین بررد. کنترر  ثابت تس

داران ودالالن ازسیسرتم اقتصراد حرکت سرمایه که مانع زهکشی پو  توس  سررمایه

ی های مورد استفادهتوان فکر کرد که استراتژیمتوازن کینزی بود شکست خورد. نمی

ترین معضرل ا محو شود. اما شاید بزرگهسیستم مالی جهانی در قرن بیستم از خاطره

که مرؤثر باشرد، مواجهره دموکراسی کینزی در بدو امر، ولو ننبقایای سیستم سوسیا 

دنبا  اشترا  پایدار از طریرق رشرد ای که بهبا بحران محی  زیست خواهد بود. برنامه

بردتری  ناگزیر سرنوشتی افزایش تقاضای مصرفی باشد بهمستمر اقتصادی با پیشرانه

 را برای ما رقم خواهد زد.

ای بهتر خبرر ای بهتر و نه گذشتهگر که از نیندهی یک داستان هدایتبدون ارایه

کوشریدند در مقابرل قردرم ناپذیر خواهد برود کره احزابری کره میبدهد این اجتناب

نوسرازی سیاسری بره  نخبگان ثروتمند مقاومت کننرد سرردرگم براقی خواهنرد مانرد.

حرل بره جرای سی نو نیاز دارد. بدون طرح یک داستان مثبت وتو   برا راهداستان سیا

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fbusiness%2Fjohn-maynard-keynes
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ی چنین داستانی واکنش وبرخورد از موضع مخالفت چیزی ترییر نخواهد کرد. با ارائه

دهیم بایرد سراده و شرود. روایتری کره مرا ارائره مریاست که همه چیز دگرگرون می

جرود( ایجراد کنرد بایرد بررای درک باشد. اگر قرار است دگرگونی درسیاسرت )موقابل

هم هرای سیاسری موجرود را برهی این باشد که مرزدهندهترین تعداد مرد  نشانبیش

بایررد های عمیررق ننرران را برره جنرربش درنورد. میریرزد. بایسررتی نیازهررا وخواسررتمی

ایم توضریح داده راه رهرایی از نن را ارائره دهرد. و ای را که در نن گیر افترادهمخمصه

هرا شود بایرد براسراس واقعیتفریبی چیزی عاید نمیپردازی وعوا که از دروغ جاازنن

 بیان شود.

شرفا  و جرذاب « داسرتان بازسرازی»نید. اما معتقد  که یرک دشوار به نظر می

 های فو  را داشته باشد.وجود دارد که ویژگی

های ع ررو  مخت ررف نظیررر های گذشررته نرروعی همگرایرری در یافتررهطرری سررا 

شناسی تکام ی وجرود شناسی )نوروساینس( و زیستشناسی، عصباسی، مرد شنروان

بندی یکسانی اشاره دارند که نوع ها به جمعی این زمینهپژوهش در همهداشته است. 

درمقایسه با سرایر » فرانتیرسایکولوژیی ای در مج هبشر، به نقل مستقیم ازمتن مقاله

انگیزحس شرگفتاشراره بره میرزان « گیری عیرمعمرولی اسرت.نحو چشرمحیوانام به

ای نسبت به نیازهرای دیگرران داریرم، العادهانسان است. ما حساسیت فو  دوستینوع

بت به رفاه ننان نگران هستیم، ودارای توانمنردی خاصری فردی نسصورم منحصربهبه

کنرد. در ایجاد هنجارهای اخ قری هسرتیم کره ایرن تمرای م را ایجراد وتقویرت می

کره از رعم اینچنین ما واالترین سطح همیاری در میان پستانداران را داریم. ما برههم

تقویرت توانمنردی  تر و کنردتر برودیم، برامان ضرعیفهایبسیاری از صیادان و صرید

مان در کمک به یکدیگر از شرای  دشوار زندگی در صرحراهای گرر  نفریقرا توجهقابل

در بردیم. این میل قوی همیاری ازطریق اصل انتخاب طبیعری بخشری از جان سالم به

دوستی و کمک به همنوع یک حقیقت حیاتی های ما به نوعهام ما شده است. گرایش

 ت. اما همه چیز به نحو هولناکی خ   نن پیش نمده استو محوری در نوع بشر اس

ی هرا سر طهای عوامل، که شراید قروی تررین ننسرشت نیک ما تحت تأثیر پاره

روایت سیاسی دوران ما است، خنثی و ناکرارا شرده اسرت. پرذیرش ایردئولوژی فاسرد 

رقابررت شرردید و فردمحرروری افراطرری کرره توسرر  سیاسررتمداران، اقتصرراددانان و 
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اعتمرادی نگاران به ما القا شده ما را در مقابرل یکردیگر قررار داده، تررس و بیامهروزن

های اجتماعی را که به زندگی مرا ارزش و معنرا نسبت به هم را در ما تشویق، و پیوند

قردر تکررار و چنران کند. داسرتان رقابرت و خرودبرتربینی مرا نندهد تضعیف میمی

ایم. ایرن امرر، پذیرفتره« شرح هستی خود»عنوان بهکننده بیان شده که ما نن را قانع

ی خود رفتار ما را عوض نوبهنگاه ما را نسبت به خودمان ترییر داده است. این ترییر به

کنرد، مرا هرد  کند. توس  این ایدئولوژی و روایت نولیبرالی که نن را مطررح میمی

دادن خرود باعرث ازدسرتی نوبرههردفی( بهایم. ایرن )بیمان را از دست دادهمشترک

مان بررای دگرگرونی، سررخورده ازمرفیرت مران در اعتماد به نفس نسبت بره قردرم

تواند انجا  دهد )یعنی( یافتن وجوه اشتراک در مقاب ره برا بهترین کاری که انسان می

مرا اجرازه داده  یها گردیده است. تفرقرهمعض م و همبستگی برای فائق نمدن بر نن

ی نظر، متعصب وخشن خ ء سیاسی را پر کنند. ما در چرخرههای تنگاست تا قدرم

ایم. پسررتاندار العمررل گیررر افتررادهو عکس( 7)ازخودبیگررانگی )الیناسرریون( (6)معیرروب

 . پاشدابراجتماعی ازهم می

برمبنرای ی زندگی هم پیوستن برای رواج دوبارهاما ما قهرمانان این داستان، با به

بودن مران در براهمتوانیم از این دور باطل خارج شویم. به کمک مرفیتمی (8)کمونته

دوستی وهمیاری را دوباره پیدا کنیم. توانیم گوهر وجودی انسان، یعنی نوعوتع ق، می

عنوان مان و پذیرش نن برهی محل سکونتبا فعا  شدن زندگی اجتماعی در محدوده

مان و بخشی ازاقتصادمان )در حمایت( رونرد فعالیرت نظرام بخشی از زندگی، )طرح(

های هام خود را بازسازی کنیم. هر جرا کره انرزوا توانیم بهترین جنبهاین کمونته، می

های مشترک اجتماعی( وجود داشته باشد زندگی مدنی شکوفایی ایجراد )فقدان معیار

ها، ای بره همسرایهترازه خواهیم کرد. هرجا که از خود بیگانگی وجود دارد حس تع ق

سرعت بازتولید و به فرهنگ به های کمونتهوجود خواهیم نورد. پروژهمح ه واجتماع به

ی اجتماعی احساس تع ق خراطر های تازهای تبدیل خواهد شد. فعالیتمشارکتی زنده

شرده کره برین برازار و دولرت خرود را لهو مالکیت را در ما تقویت خواهند کرد. جایی

کنیم که به مرد  وسیاره احترا  بگزارد. مرا نن را در نیم، اقتصاد نوینی ایجاد میبیمی

ی اقتصادی )یعنی( مایم ک فرهنگری و طبیعری شدهی وسیع، اما فراموشیک گستره
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ها، ضرامن ی منابع مح ی توسر  کمونترهپیاده خواهیم کرد. تم ک و اداره (9)مشترک

منابع مشترک در ترأمین هیم باشند. استفاده ازاین خواهد بود که همه در منافع نن س

منیرت وتروان پرذیرش امکانام دولتری را افرزایش داده و بررای همره ا ،منافع عمومی

)مشک م( و پایداری را به ارمران خواهد نورد. هرجا نادیرده گرفتره شرده و اسرتثمار 

انرد شویم، دموکراسی را رواج داده وسیاست را ازکف کسانی که نن را عصرب کردهمی

ضامن حفرع ر ی همگران  انتخابامها و مقررام نوین برای بیرون خواهیم نورد. روش

هرد شرد. دموکراسری گراه مقهرور قردرم مرالی نخواخواهد بود و قدرم سیاسی هیچ

اصر ح  تقویرت شرده و بره مرا اجرازهی( 10)نمایندگی با حمایت دموکراسی مشارکتی

ترین واحردهای سیاسری گیری بره کوچرکدهد. تصمیممان را میهای سیاسیانتخاب

های نهادینره و قدرتمنردی کره توانند نن را نپذیرند. فرهنگارجاع خواهد شد که می

هرا، تنروع نرژاد، تنوع اجتمراعی از هرگونره: تفراوم ند  کنیم قدرم پذیرشایجاد می

ی زندگی کردن را دارا خواهد بود. دیگر نیازی نیست تا از تجارب زندگی، افکار و نحوه

نفس الز  در کنند هراس داشته باشریم؛ مرا قردرم و اعتمادبرهها که با ما فر  مینن

 هیم داشت.ها را خواتوزی و نفرم با ننجهت نفی ت ش برای کینه

مرران در جهرران، ی جایگاهبرا احیررای کمونترره، نوسررازی زنردگی مرردنی و مطالبرره

دوسرتی، همردلی ای ایجاد خواهیم کرد که در نن طبیعت واالی ما )یعنی( نوعجامعه

هرای واالی مرا را برانگیختره و وهمبستگی عمیق، نشکار شود. یک دنیای بهتر، ارزش

 کنم.را انتخاب می« سیاست تع ق»تان نا  کند. من برای این داسهنجار میبه

دار در جامعه این است که های خوب یک سیاست ریشهجا که یکی ازویژگیاز نن

شما برای شروع، به یک جنبش عمومی نیازی نداریرد، برخری از ایرن اقردامام بردون 

توانند شروع شوند. امرا سرایر جوانرب ایرن برنامره ترابع انتظار برای ترییرحکومت می

ای اتفاقام مهمی کره در ترسیاسی است. این دیدگاه تا زمانی که پارهرییرام گستردهت

ایاالم متحده رخ داده مورد مطالعه و بررسی قرار نگیرد ممکن تست دورازههن ت قری 

برنری دهی فراگیر که در مبارزام انتخاباتی نمریکرا بررای نرامزدی شود. روش سازمان

یک تحو  بالقوه )در ایرن زمینره( اسرت. او بره  از حزب دموکرام استفاده شد ساندرز

ومایفی کره ی هنگفت، اط عام وپرسنل زیاد، برای انجا  جای اتکای صر  به هزینه

ی هرمی رشدیابنده شد، از یک شبکهی یک ستاد انتخاباتی گذارده میمعموالً برعهده

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.greattransition.org%2Fpublication%2Fcommon-wealth-trusts
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.greattransition.org%2Fpublication%2Fcommon-wealth-trusts
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.greattransition.org%2Fpublication%2Fcommon-wealth-trusts
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fcommentisfree%2F2016%2Fjul%2F13%2Fbillionaires-bought-brexit-controlling-britains-political-system
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fcommentisfree%2F2016%2Fjul%2F13%2Fbillionaires-bought-brexit-controlling-britains-political-system
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2Fbernie-sanders
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2Fbernie-sanders
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fus-news%2Fbernie-sanders
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ی نموزش و نظارم بر کار یرک گرروه از داوط بانی استفاده کرد که هر داوط ب ومیفه

دیگر از داوط بان را برعهده داشرت. در زمرانی کره هری ری ک ینترون صرر  پرو  را 

دهى کرد. در پایان فرایند تعیین کاندیدا، رز مرد  را سازمانکرد، سانددهی میسازمان

صرد هرزار رویرداد هرا یکبیش از صد هزار نفر به خدمت گرفته شد کره در میران نن

دهنرده صرحبت )ج سه و میتینگ انتخاباتی( را برگزار وبا هفتراد و پرن  می یرون ر ی

 کردند.

ی بسیار بزرگ زنرده برود کره ی وی در )فرایند( انتخاب کاندیدا، یک تجربهشیوه

های نن در حین اجرا بس  وتوسعه یافت. مجریان ایرن روش در گرزارش تر روشبیش

نویسند زمانی متوجه شدند این استراتژی موفق بوده که خی ی دیرشرده برود. خود می

توانسرت ی داوط بران میاگر چند ماه زودتر این شیوه را به کار گرفتره بودنرد، شربکه

ی واجدین شرای  های ارتباط با مخاطبین را کنار گذاشته وتقریباً با همهلی شکک یه

هایی که ننان توسعه دادنرد از ابتردا مرورد اسرتفاده در نمریکا تماس بگیرند. اگر روش

انداز هرگونه تب یرام )انتخابراتی( بررای یرک دنیرای توانست چشمقرار گرفته بود، می

 بهتر را به نحو اساسی ترییر دهد.

دهندگان )تب یرررام انتخابرراتی( کتررابی کرره دو نفررر از سررازمانپررس ازخوانرردن 

مطررح کررد  کره  ویردئویی بررای گراردیندریرک برنامره و نوشته بودند،  (11)ساندرز

اندازهای حزب کرارگر جرمری کروربین را متحرو  تواند چشمیاستفاده از این روش م

شدم مورد استهزا قرار گرفتم. اما ثابت شد که )این نظر( درست است. زمانی سازد، به

شردند حرزب کرارگر برا اسرتفاده بینی میعنوان برنده پیشکاران بهکه عمدتاً محافظه

ی ان چپ حزب کارگر( برنردهازعناصری از استراتژی ساندرز، با حمایت مومنتو  )جری

ای کره ایرن ترییرر را ایجراد کررد هنروز دوران نوبراوگی خرودرا انتخابام شد وشریوه

 گذراند.می

ها که کارمندان پیشرین کنگرره )جنربش به نظر من اگر این روش با برخی شیوه

« ی ترامپراهنمای عم ی برای مقاومت در مقابل برنامه»تحت عنوان ( 12)(ایندیویزیبل

ارائره ( 13)»راهنمای ایندیویزیبل برای تأثیر روی اعضای کنگرره»الین در صورم نن به

هایی را که جنبش تی پارتی تهیه کردند ت فیق شود مؤثرتر خواهد بود. این افراد روش

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.rulesforrevolutionaries.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=http%3A%2F%2Fwww.rulesforrevolutionaries.org%2F
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2Fcommentisfree%2Fvideo%2F2017%2Fmay%2F10%2Flabours-fate-not-sealed-george-monbiot-video
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=fa&a=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2Fcommentisfree%2Fvideo%2F2017%2Fmay%2F10%2Flabours-fate-not-sealed-george-monbiot-video
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 ها متوجه شدند که تشکیلکرده بود مطالعه و نکام اساسی نن را استخراج کردند. نن

صرورم مکررر و پخرش فری م تکررار یرک خواسرته بهج سام مح ی برا نماینردگان و 

وقفه افزایش صورم بیها یک اقدا  ک یدی است که فشار را بههای ننان در رسانهپاسخ

هایش تقریبراً دهد. جنبش تری پرارتی، ترا زمرانی کره مقاومرت در قبرا  خواسرتمی

ئی کره خوبی از این روش بهره برد. همین روش را بدون حرکام ایذاعیرممکن شد، به

هرای توان به کار بست. به اعتقاد من روششد میاین جنبش گاهی به نن متوسل می

هرای مومرف بره گرردنوری دهی گسترده و تیمی مد  سازمانایندیویزیبل با پشتوانه

توانرد نترای  سیاسری را در هرر خانه در هرر مح ره میبهی خانهشماره ت فن و مراجعه

 رییر دهد.کشوری که مدعی دموکراسی است ت

ی یرک روایرت سیاسری سرامانمند و ها مادا  که پشتوانهیک از این شیوهاما هیچ

 کند.تازه را با خود نداشته باشد ترییر معنادار و ماندگاری ایجاد نمی

ای برا دانند که حداقل در تئوری عدهننان که خواهان سیاستی معتد  هستند می

اند. اکثر مرد  تررجیح دوستاعی، عاطفی ونوععقیده( هستند. مرد  اکثراً اجتمما )هم

دهند در دنیایی زندگی کنند که مورد عزم و احترا  باشند و عمر خرود و مواهرب می

ها وابسته است ت ف نکنند. امرا هسرتند معردود ی دنیا به ننطبیعی را که خود و بقیه

نهران بررای کسانی که با دروغ، دوپه و سخن گفتن و ایجاد سردرگمی بر این خواست 

 نهند. ترییر سرپوش می

دانیم اگر بتوانیم چنین اکثریت خاموشی را بسی  کنیم، این اق یت کوچک به می

تواند ج وی ما را بگیرد. ولی ما از درک این امکران عراجز مانردیم و از هیچ عنوان نمی

ابی های سیاسی کهنه و تکراری روایت جرذعنوان بدیل داستانتر نتوانستیم بهنن مهم

مان بررای اجررا ازتحو  و بازسازی ارائه کنیم. با زنده کردن تصوری که داریم، به توان

 جاست که دیگر چیزی ج ودار ما نخواهد بود.بریم. اینتر( پی می)بیش

 
George Monbiot, how do we get out of this mess?, Guardian, 9 

Sep 2017. 

 

 

https://www.theguardian.com/books/2017/sep/09/george-monbiot-how-de-we-get-out-of-this-mess
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 هانوشتپی
 (George Marshallجورج مارشا  ) - 1

 -حمایررت از محرری  زیسررت »گررذار سررازمان محیطی و بنیاننویسررنده و کنشررگر مسررائل زیسررت

Climate Outreach  »که دارای تألیفاتی هرم در  ی ترییرام اق یمیو متخصص ارتباطام در زمینه

 این زمینه است.

 Restoration Storyداستان بازسازی  – 2

کند ولی موضروع ها و زمان و مکان ترییر میمنظور داستان بازنویسی شده است که فق  شخصیت

 کند.نن ترییر نمی

ن در شود. شروع بحرراگفته می جنگ جهانی دو  ی قبل از شروعرکود اقتصادی بزرگ به دهه -3

 1940ی یرا اوایرل دهره 1930ی بروده و پایران نن اواخرر دهره 1929از سرا   کشورهای جهان اع ب

 استبوده

4 - Collectivization  

 ک کتیویزه کردن به مفهو  س ب مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی یا مالکیت اشتراکی است. 

که برپایی نن توس  جان مینرارد یکی از مؤسساتی بود  (ICU)الم  ی ی پایاپای بیناتحادیه – 5

( پیشنهاد شد. هرد  تردوین مقرراتری بررای 1944کینز در کنفرانس پولی و مالی سازمان م ل متحد )

الم  ی پو  گذاشته شرد. ایرن تشرکی م یرک بانرک ی صندو  بینمبادالم پولی بود که نهایتاً برعهده

 ا است.ی نن پایاپای کردن تجارم بین کشورهجهانی است که ومیفه

 (vicious cycle/circle)ی معیوب چرخه – 6

ی برازخورد ای از حوادث اشاره دارد که از طریق یرک ح قرهی زنجیرهی معیوب به مجموعهچرخه

شود. در این چرخره هرر جرزء، تر میمرور وخیمو به سبب نن وضع به کندوضعیت موجود را تشدید می

ایشری بره سرمت تعراد  )اجتمراعی، سیاسری، اخ قری، کنرد و گرجزء دیگر را تحریرک و تشردید می

 برد.محیطی و عیره( ندارد وچون گردابی کلّ مجموعه را در خود فرو میزیستاقتصادی، 

 ( Community Lifeزندگی بر مبنای کمونته )– 7

های براساس ع یق مشترک فکرری، فرهنگری، مرذهبی، هنرری، قرومی، نرژادی، کمونته به تشکل

ها توس  اعضا اداره و حمایرت ی انتفاعی ندارد. این تشکلشود که جنبهیر نن اط   میتحصی ی و نظا

شوند و مستقل از جریانام سیاسی و حکومتی است. ویژگی کمونته ارتباط فکری و تمراس مسرتمر می

ی اعضا بروده وایرن ارتبراط، زنردگی جمعری و افراد جامعه با یکدیگر حو  موضوع مشترک مورد ع قه

 کند. افراد جامعه با یکدیگر را تقویت می تماس

 الیناسیون  –8

الیناسیون یا ازخودبیگانگی به معنای بریدن فرد از نما  و اهردافش، سرردرگمی او، جردا مانردن از 

امیرد از همسرازی نمرا  و ع قگی نسبت بره کرار، سررخورده از سرازش برا محری  و ناجامعه، انزوا، بی
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به کار رفته است. هگل برای اولین بار واژه الیناسیون یا بیگرانگی برا خرود  هایش با خواست جامعهمعیار

را مطرح ساخت. وی معتقد بود بیگانگی با خود از زمانی نعاز شد که انسان از زندگی در وضرع طبیعری 

ها گرردن نهرد و برا هرا و سرنتدست کشیده و تمدن نعاز شد یعنی از زمانی که مجبور شد به قرار داد

 کنار نید. هانهاد

هرای نشرنا و م مروس کره بره کنند از نن چیزهائی که احساس میی انساناین حالت یعنی پدیده

اند یعنی دور شدن از خویشتن و فقدان ههنیت. مارکس نن داد جدا افتادهشان معنا و مفهو  میزندگی

انرد، از مسئ ه پرداخته داند. سایر متفکرین نیز به اینیا هام فطری می« سرشت ک ی»را از دست دادن 

 نامید. serialityجم ه ژان پل سارتر این حالت را 

 ,loneliness, atomization, alienationهررای چرون جررج مونبیرو درنثرار خرود از واژه 

isolation استفاده کرده است. 

 مایم ک فرهنگی و طبیعی مشترک  -9

کمرونز در (انتخاب شده اسرت. nsCommoی )مایم ک فرهنگی و طبیعی مشترک در مقابل واژه

ی افرراد جامعره بردان منرابعی اسرت کره همره مفهو داران و به شکل واقعی خود یک نظم عیر سرمایه

 نید. دسترسی دارند و به مالکیت خصوصی کسی درنمی

کمونز واقعی نه به منظورانباشت سرمایه یا سود، ب که با هد  تامین دائمی رفاه، نسایش وبهرروزی 

 شود.فراد جامعه اداره میبرای ا

ای توسر  افرراد ویرژهبه این معناست که تصمیمام مربوط به جامعره،  دموکراسی نمایندگی - 10

های سیاسی دمکراتیک مردرن اشرکالی از تقریباً تمامی نظا شود. کنند، گرفته میکه مرد  انتخاب می

 دمکراسی نمایندگی هستند. 

یا دموکراسی مستقیم، تصمیمام به صورم جمعی توس  افراد جامعه گرفته  دموکراسی مشارکتی

پرسری یرا همه برگرزاریشد. در جوامع امرروزی، دموکراسری مشرارکتی بسریار محردود اسرت امرا می

 .ای از دموکراسی مشارکتی استدر سطح م ی برای مسائل مورد اخت   نمونه راندو رف

 11 –Rules for Revolutionaries book 

 http://www.rulesforrevolutionaries.org/ 
 (Indivisible Movement)جنبش ایندیویزیبل  - 12 

 2016بش ایندیویزیبل یک گرایش متمایل به چپ درسیاست ایاالم متحده است که در اواخر جن

 دراعتراض به انتخاب دونالد ترامپ شکل گرفت.

 Indivisible)رهنمود تحرت عنروان  این جنبش فعالیت خود را با انتشار یک مجموعه توصیه و

Guide)  الین منتشرر شرد نعراز کررد. ایرن ننکه توس  کارمندان کنگره نوشته شده بود و به صورم

ی مجریره مجموعه حاوی پیشنهادهایی برای مقاومت نرا  اما مؤثر در مقابل چرخش به راسرت در قروه

 )دولت( ایاالم متحده تحت مدیربت ترامپ است.
13 - The Indivisible Guide : 

https://indivisible.org/guide 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.rulesforrevolutionaries.org/
https://www.indivisibleguide.com/guide/
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کرد که بوکی، به زنان توصیه می، شریل سندبرگ، میلیاردر فیس2018در بهار 

رسیدن به برابری  ترین راه برایوکار عالیکوشی و موفقیت در دنیای کسبسخت

ها ها به دست زنان و نیمی از خانهنیمی از کشورها و شرکت»جنسیتی است: اگر تنها 

بود و ما تا پیش از رسیدن به ، دنیا جای بهتری می«شدنداداره می به دست مردان

سندبرگ، یکی از نمایندگان اصلی فمینیسم  1این هدف، نباید دست از تالش برداریم.

و رسیدن به هیأت  3«به سوی پیشرفت»تر از طریق تشویق زنان مدیر پیش 2شرکتی،

اش به سر ها به شهرت رسیده بود. او اکنون در اوج موفقیت شغلیی شرکتمدیره

برد؛ او کار را با دانشگاه هاروارد آغاز کرده و با کمک الرنس سامرز، استاد راهنمای می

داری استریت که معاون وزارت خزانهوال زدایی دری مقرراتخود و از حامیانِ برجسته

آوری داده و خانه و سپس بخش جمعآمریکا نیز بود، به ریاست ستادِ این وزارت

 بوک رسیده است.تبلیغاتِ هدفمند در گوگل و فیس

در سرتاسر اسپانیا،  ، یک اعتصاب فمینیسیتی2018مارس  8بهار همان سال، در 

 laاعتصاب فمینیستی )دهندگان . سازماناین کشور را دچار نوعی سکته کرد

huelga feminista ) ،همراه با پنج میلیون نفری که در راهپیمایی شرکت کردند

خواهان  -شدند« ای بدون استثمار، خشونت و سرکوب سکسیستیجامعه»خواهان 

خواهد داری که از ما میشورش و مبارزه بر ضد اتحاِد پدرساالری و سرمایه»

وقتی خورشید از مادرید و بارسلون طلوع کرد و « مطیع و ساکت باشیم. فرمانبردار،

زدند، ها پُر شدند از جمعیت انبوه زنانی که با شادی و امید فریاد میخیابان

به دست یکدیگر مارس ما دست  8در روز »کنندگان فمینیست اعالم کردند: اعتصاب

ها خواستار آن« کنیم.ا متوقف میهای تولیدی و بازتولیدی ردهیم و تمام فعالیتمی

 پایان بخشیدن به شرایط کاریِ بدتر از مردان و دستمزد کمتر برای کار مشابه بودند. 

گذارند. این دو فراخوان مسیرهای متضادی پیش پای جنبش فمینیستی می

بینند. داری میی او فمینیسم را همچون خدمتکاری برای سرمایهسندبرگ و طبقه
                                                      

ی نانسدی فریدزر، تیتدی ، نوشدته«ها: یدک مانیفسدتدرصددی 99فمینیسم »اب ست از کتایاین مقاله چکیده 1 
 توسط انتشارات وِرسو منتشر شده است. 2019باتاچاریا و چینزیا آروتزا که در سال 

2 corporate feminism 
3 lean in 

 به فارسی منتشر شده است.« به سوی پیشرفت»نام کتاب معروفی از شریل سندبرگ که با عنوان 
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خواهند که در آن مزایای استثمار در محل کار و سرکوب در نظم ی میها جهانآن

شکلی از  –ی حاکم تقسیم شود اجتماعی، به نحوی برابر بین مردان و زنانِ طبقه

دهندگان اعتصاب فمینیستی ها، سازمانکامالً بر ضد آن«. طلبیبرابری فرصتِ سلطه»

 هستند.  -ساالرانه و پدر –دارانه ی سرمایهخواستارِ پایاِن سلطه

 تصمیم بر سر دو راهی

ما در مواجهه با این دو منظر فمینیستی، خودمان را برسر نوعی دوراهی 

رساند که در آن زندگی بشر، اگر ها ما را به زمینی سوخته مییابیم. یکی از راهمی

دیگر همچنان اساساً ممکن باشد، با فقر و فالکت همراه خواهد بود. راه دوم به جهانی 

اشاره دارد که همواره در رؤیاهای بشری ترسیم شده است: جهانی که ثروت و منابع 

شود، جایی که برابری و آزادی، نه آرزو بلکه اش بین همگان تقسیم میطبیعی

گیری ]و انتخاب یکی از این دو راه[ را فرض ]و بنیانِ زندگی[ است. آنچه تصمیمپیش

ی ای است؛ ساختار غارتگرانهشدن هر راه میانه سازد، ناپدیدمبرم و ناگزیر می

داری مالِی نولیبرال که در طول چهل سال گذشته ]بر جهان[ مسلط بوده هیچ سرمایه

ها برای اصالحاتی و تمام مبارزات اجتماعی و تالش –ای باقی نگذاشته است راه میانه

ه کرده است. در چنین تن برای بقا مواجبهشدن به نبردهای تناندک را با خطرِ بدل

ها، مانند همگان، باید موضعی قاطع بگیرند. آیا ما در زمانی که شرایطی فمینیست

ادامه « طلبیبرابری فرصتِ سلطه»مان در حال سوختن است، باید به تشویق زمین

شویم که ما را به دارانه را باید متصور دهیم؟ یا عدالت جنسیتی در شکلی ضد سرمایه

 کند؟ی جدیدی هدایت میعام کنونی، به جامعهی قتلجایی فراسو

ای برای راه دوم است. آنچه امروز اندیشیدن به نوعی مانیفست ما چکیده

کند، بُعد سیاسی بحرانِ کنونی است: تحلیل داری را ممکن میفمینیسم ضد سرمایه

و، بلکه رتنها احزاب نولیبرال میانهرفتنِ اعتبار نخبگان در سراسر جهان، که نه

پیمانانِ فمینیستِ شرکتی به سبک سندبرگِی آن را نیز تحت تأثیر قرار همچنین هم

، وقتی 2016جمهوری ایاالت متحده در سال داده است. در انتخابات ریاست

 دهنده را برانگیزد،هیالری کلینتون موفق نشد شورِ زنان رأی« تاریخیِ»کاندیداتوریِ 
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شکستِ کلینتون دلیلی موجه داشت: او خود  این فمینیسمِ شرکتی فروریخت.

که صعود زنانِ نخبه به مناصب عالی هیچ ربطی با بهبود زندگی تجسمی بود از این

 اکثریت وسیع ندارد. 

گر عدم موفقیتِ کلینتونْ هشداری بیدارباش برای ماست. شکستِ او که بیان

ی تاریخی برای ی فرصتدهندهورشکستگی و افالس فمینیسم لیبرالی است، نشان

چالشی از جانب ]فمینیسم[ چپ نیز هست. در خأل فعلیِ ]ناشی از افول[ هژمونی 

گیری طبقاتیِ متفاوت و نوعی اخالِق لیبرال، ما فرصت داریم با پروراندن جهت

ی ی رادیکال، فمینیسم دیگری بسازیم و مجدداً تعریف کنیم که مسئلهخواهانهتحول

نویسیم که طرحی از یوتوپیایی فست فمینیستی[ نمیفمینیستی چیست. ما ]مانی

متصور به دست دهیم، بلکه قصد داریم راهی را روشن سازیم که برای رسیدن به 

ها خواهیم شرح دهیم که چرا فمینیستای عادالنه باید از آن عبور کنیم. میجامعه

داری و سرمایههای ضد باید راهِ اعتصابات فمینیستی را انتخاب کنند، با دیگر جنبش

را شکل دهند. آنچه اکنون ما را « هادرصدی 99فمینیسم »ضد نظام متحد شوند و 

هایی است از یک موج جهانی جدید کند، نشانهی این پروژه امیدوار مینسبت به آینده

و  2018-2017های المللی در سالی اعتصابات فمینیستیِ بینواسطهکه به

ی نخست، ما اعتصابات به راه افتاده است. در مرحلههایی هماهنگ حول این جنبش

گیری یک جنبش های شکلی یازده تز در باب بحران کنونی و زمینهکار را با ارائه

 کنیم. می آغاز داریفمینیستی جدید، رادیکال و ضد سرمایه

 تز یکم: موج فمینیستی جدید در حال بازیابی اعتصاب است.

که بیش در لهستان آغاز شد، زمانی 2016اکتبر جنبش اعتصاب فمینیستی در 

هایی را ترتیب دادند و بر ضد ممنوعیت سقط جنین در پیماییاز صدها هزار زن راه

این کشور تظاهرات کردند. چند روز بعد در همان ماه، این اعتصاب از اقیانوس عبور 

ض به قتل لوسیا کننده در اعتراکرد و به آرژانتین رسید، به جایی که زنانِ اعتصاب

را فریاد  1(Ni Una Menos« )حتی یکی هم زیاد است»ی طلبانهپرز شعار مبارزه

سرعت در ایتالیا، اسپانیا، برزیل، ترکیه، پرو، ایاالت متحده، زدند. این حرکت به
                                                      

 منظور این است که حتی یک زنِ قربانیِ خشونت هم زیاد است 1 
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ها شروع شده بود، به مکزیک و شیلی گسترش یافت. موج اعتصاب زنان که از خیابان

مدارس نیز کشیده شد، و در نهایت دنیای تجارت و صنعت  های کار ودرون محل

سرگرمی و رسانه، سیاست و فناوری اطالعات را نیز در برگرفت. در طول دو سال 

انداز شده است: ما ]به ها در سراسر جهان طنینگذشته، شعارهای این اعتصاب

 Weکنیم )(، ما اعتصاب میNosotras Paramosدهیم )خشونت[ پایان می

Strikeما زندگی می ،)( خواهیمVivas Nos Queremos حتی یکی هم زیاد ،)

 Feminism for theها )درصدی 99(، فمینیسم برای Ni Una Menosاست )

99 per cent این حرکت ابتدا یک موج کوچک بود و سپس به موجی بزرگ و به .)

 ای جهانی بدل شد. پدیده

جنبشی فراملی بدل کرد، تصمیم به  های ملی را بهای از کنشآنچه مجموعه

گری، با چنین بود. این شکل جدید کنش 2017مارس  8اعتصاب سراسری در روز 

ای، روز جهانی زن را مجدداً سیاسی کرد، و آن را دوباره به تمام حرکت جسورانه

ی کارگر و فمینیسم سوسیالیستی پیوند اش در طبقهشدههای تاریخیِ فراموشریشه

ی کارگر در ابتدای قرن نوزدهم را گری روحِ بسیجِ زنانِ طبقهنوع کنشزد. این 

ها و تظاهراتِ عظیم در ایاالت متحده که برای نمونه، روحِ آن اعتصاب –فراخواند 

های بخش سوسیالیستشدند و الهامعمدتًا توسط زنان مهاجر و یهودی رهبری می

بودند، و همزمان با آن، در آلمان « روز ملی زن»دهی نخستین امریکایی برای سازمان

فراخوان دادند. اعتصابات « روز جهانی زنان کارگر»لوئیز زیِتز و کالرا زتکین برای 

طلب، در حاِل ایجاد اتحاد ست دوباره از آن روحِ مبارزهفمینیستیِ امروز که تجسمی

ها را ها آنو قارهها ها، کوهتنها مرزها و حصارها، بلکه اقیانوسمیان زنانی است که نه

اند. زنان با شکستن انزوای ناشی از دیوارهای بومی و نمادین، ظرفیتِ از هم جدا کرده

ها جهان گذارند که کار مزدی و غیرمزدیِ آنی کسانی را به نمایش میسیاسی بالقوه

 را سرپا نگه داشته است. 

ع جدیدی از که خودِ فرم اعتصاب را با نوجنبش ]فمینیستی جدید[ در حالی

ای برای اعتصاب ابداع کرده است. این جبنشْ های تازهآمیزد، راهمیسیاست درهم

وکارهای کوچک، ها، توقف کارِ کسبکشیدن کارگران از کار را با راهپیماییدست
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های اعتصاب ای به ظرفیتکند و روح تازهها ترکیب میها و تحریمبندانایجاد راه

های که زمانی عظیم بودند ظرفیت -بخشد ای برای اعتراض میعنوان شیوهعمومی به

اند. همزمان این جنبشْ ی نولیبرالی، اکنون تحلیل رفتهها سلطهاما بعد از دهه

تعریف « کار»ی مثابهی بازتعریف آنچه بهواسطهکند و بهاعتصاب را دموکراتیزه می

تصابیِ زنان، فراتر از کار گریِ اعبخشد. کنشی خود را وسعت میشود، گسترهمی

و از طریق  –است « لبخندها»گیریِ کار خانگی، سکس و مزدی، در حال بازپس

ها پولی برد اما بابت آنها سود میهایی که سرمایه از آنارزش قائل شدن برای فعالیت

ی کند، نقشِ حیاتِی کار غیرمزدیِ مبتنی برجنسیت در جامعهپرداخت نمی

ی کند. اعتصابِ فمینیستی در زمینهسازد و یادآوری میدیدارپذیر میداری را سرمایه

ی نیروی کار برشمرده کار مزدی نیز در حال بازتعریف آن چیزی است که مسئله

تنها دستمزدها و ساعات ]کاری[ بلکه آزار و تعارض که ]تعریف جدید[ نه –شود می

 گیرد. تصاب را نیز دربرمیهای حق اعجنسی، موانع عدالت بازتولیدی و محدودیت

طلبِی فمینیستیِ جدید از این ظرفیت برخوردار است که بر تضاِد بنابراین مبارزه

چیره شود. ]این « سیاست طبقاتی»و « سیاست هویت»سازِ بین انداز و مسئلهتفرقه

که سازد و از اینقِسمْ فمینیسم[ پیوستگیِ محل کار و زندگی اجتماعی را آشکار می

زند. ]فمینیسم ی خود را تنها به یکی از این دو حوزه محدود کند، سر باز میزهمبار

شناخته « کارگر»عنوان کس را که بهو آن« کار»ی مثابهچه را که بهجدید[ آن

ترتیب خوارشماریِ ساختاریِ کارِ مزدی و غیرمزدیِ کند، و بدینشود، بازتعریف میمی

ی کند. ]جنبش جدید زنان[ امکانِ مرحلهرد میداری را زنان توسط نظام سرمایه

های ی طبقاتی[ با گرایشدهد: ]مبارزهی طبقاتی را نوید میای از مبارزهتازه

 گرایی و ضد نژادپرستی. زیستفمینیستی، انترناسیونالیستی، محیط

های فمینیسمِ اعتصابیِ زنان در عصری به خروش درآمده است که اتحادیه

اند. مقاومت در برابر نولیبرالیسم به شدت تضعیف شدهت تولیدی بهکارگری در صنع

کار و  –ها، مسکن های دیگر از جمله بهداشت و سالمت، آموزش، مستمریعرصه

بسط یافته  -های اجتماعی ضروری هستندخدماتی که برای بازتولیدِ ابنای بشر و گروه

سازی آب در ایرلند ضد خصوصیاست. از موج اعتصاب معلمان امریکایی تا مبارزه بر 

و اعتراضاتِ کارگرانِ سیستم فاضالب دالیت در هند، در همین جاهاست که ما 
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های مبارزی که توسط زنان گروه –یابیم های مبارز خود را میترین گروهسرسخت

المللیِ گیرند. این مبارزات با جنبش بینشوند و نیروی خود را از زنان میهدایت می

ها و این طور رسمی پیوندی ندارند، اما وجوه اشتراک زیادی بین آنزنان بهاعتصابِ 

ها نیز مخالفِ استثمار و خواستارِ بها دادن به کاری هستند که جنبش وجود دارد. آن

ها مطالبات دستمزدی و مطالبات هایمان ضروری است. آنبرای بازتولید زندگی

ی ی عمومی در حوزهی افزایش هزینههایی برامربوط به محل کار را با خواسته

 زنند.خدمات اجتماعی پیوند می

ای را از فمینیسم اعتصابِی زنان در آرژانتین، اسپانیا و ایتالیا حمایت گسترده

جانبِ نیروهای ضِد ریاضت اقتصادی جلب کرده است، نیروهایی که نسبت به قطع 

های ونقل و حفاظتی ]عمومی[ مدارس، بهداشت و سالمت، مسکن، حملبودجه

اموال »محیطی معترض هستند. اعتصابات زنان با اعتراض نسبت به تعرض به زیست

تدریج به خورند، بهی مالی رقم میها و به دستور سرمایهکه توسط دولت« عمومی

شوند که از ای بدل میهای گستردهدهنده و الگویی برای تالشنیروی سازمان

1خواستِ نان و خواستِ گل سرخ.–ندکنمان دفاع میاجتماعات
 

 

 

 تز دوم: فمینیسم لیبرال ورشکسته است. زماِن عبور از آن فرارسیده است.

طلب بسیار متفاوت است از فمینیسم شرکتی  ]فمینیسم[ مبارزهاین موج جدید

های جریان اصلی همچنان های اخیر مسلط بوده است. با وجود این، رسانهکه در دهه

ی این کنند. نتیجهدانند و تعریف میبا همان الگوی لیبرالی آن برابر می فمینیسم را

کار پراکندن تخم سردرگمی و گیجی است، چراکه فمینیسم لیبرال خودْ بخشی از 

به »های مدیریتی، بر ایده-ای مشکل است. فمینیسم لیبرال، متکی بر زنانِ قشر حرفه
                                                      

نان و گل سرخ شعاری سیاسی است برگرفته از سخنرانی هلن تاد که در آن با الهام از شدعر جیمدز اوپنهدایم از . 1
سخن گفته بود. این شعار با اعتصاب موفقیت کارگران نساجی در ماساچوسدت در « نان برای همه و نیز گل سرخ»

 معروف شد. « اعتصاب نان و گل سرخ»همراه بود و این اعتصاب به  1912ی ژانویه تا مارس لهفاص
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کز است. این ]قِسم فمینیسم[ متمر« ایشکستن سقف شیشه»و « سوی پیشرفت

خود را وقف آن کرده است که معدودی از زنانِ برخوردار را قادر سازد از نردبان 

گذارد که محوری صحه می-ی برابریِ بازارهای ارتش باال روند، و بر ایدهشرکت یا رده

شرکتی همخوان است. فمینیسم لیبرال ضد تبعیض و حامی انتخاب « طلبیِتنوع»با 

-های اجتماعیی آن دسته از محدودیتاد[ است، اما از سخن گفتن درباره]آز

ای که در مسیر دستیابی به انتخاب ]آزاد[ و برابری وجود دارند، سر باز اقتصادی

پیمانِ نولیبرالیسم است و عاجز از آن است که برای زند. ]این نوع فمینیسم[، هممی

ی اکثریتِ زنان داشته باشد، در حقیقت اکثریت زنان مفید باشد؛ اگر اثری هم برا

 ها در پی دارد.آسیبی است که برای آن

جای برانداختن ساالری است، نه برابری؛ بههدف فمینیسم لیبرال شایسته

کند که زناِن کردن آن است و صرفًا تضمین میمراتب اجتماعی، درصدد زنانهسلسله

ی خودشان دست یابند. ی با مردانِ طبقهتوانند به برابرمراتب[ میدر صدرِ ]آن سلسله

با این تعریف، منتفعانِ این فمینیسم کسانی خواهند بود که از پیشْ از مزایای 

توجهی برخوردارند. فمینیسم لیبرالی، که با اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ قابل

افزایش نابرابری ثروت و درآمد مخالفتی ندارد، نوعی درخشش پیشروانه را برای 

ی آن را در لفافی از نوعی توهم های پسروانهبیند، و سیاستولیبرالیسم تدارک مین

هراسی در پیمان و متحد با اسالمکند. فمینیسم لیبرال، همآزادی و رهایی پنهان می

به »سازد مدیر را قادر می-ایگرایی جهانی در ایاالت متحده، زنان حرفهاروپا و مالی

توانند به زنان مهاجر و ها می، تنها به این دلیل که آنحرکت کنند« سوی پیشرفت

عنوان کنند، یعنی به کسانی که بهی کارگری که دستمزد ناچیزی دریافت میطبقه

 رسانند، تکیه کنند.ها خدمت میکار به آنپرستار و خدمت

اعتنا است و جنبش ما را بی ، نسبت به طبقه و نژاد«به سوی پیشرفت»فمینیسمِ 

رغم ادعای زند. این ]قسم فمینیسم[، بهگرایی و فردگرایی پیوند مینخبه به

کند و ]در زنند، وابسته میکه به اکثریت آسیب می هاییاش، ما را به سیاستاستقالل

ها در تضادند. سخن کوتاه، سازد که با آن سیاستعوض[ ما را از مبارزاتی جدا می

نیسم است. پاسخ ما پس زدن و نفی ]این قسمْ[ فمینیسم لیبرالْ موجبِ بدنامیِ فمی

های ناشی از شیشهشوند تا خردهتا زمانی که اکثر زنان رها می –فمینیسم است 
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ای به شکستن سقف ما هیچ عالقه مان را جمع و تمیز کنند،ایشکستن سقف شیشه

 ای نداریم. شیشه

 

 ها.درصدی 99یسم فمین -داری نیاز داریمتز سوم: ما به فمینیسم ضدسرمایه

های مهم و المللی زنان با بحرانی در بخشطلبِ اعتصابِ بینفمینیسمِ مبارزه

الوقوع؛  قریبمحیطیی زیستساز مواجه است: سقوط سطح زندگی و فاجعهسرنوشت

رو های خاردار روبهای که با سیمهای گستردهها؛ مهاجرتها و سلب مالکیتجنگ

تر شده است؛ نقض حقوقی ای که شدیدتر و گستاخهراسیبیگانه اند؛ نژادپرستی وشده

ی این دست آمده بودند. فمینیسمی که ما انتظارش را داریم به دامنهسختی بهکه به

هاست. این ]قسم فمینیسم[ دنبال پاسخی برای آناندازد و بهها چنگ میچالش

های[ بسیاری و حقوق ]گروه ضمن اجتناب از اقداماتِ نابسنده و غیرقاطع، از نیازها

ی کارگر که در معرضِ تبعیض زنان مهاجر و طبقهنیازها و حقوِق  کند:دفاع می

اند خود را اند، زنانِ معلول، فقیر، تراجنسیتی و کوئیر، زنانی که تشویق شدهنژادی

کند. ]این ها را استثمار میآن بشناسند حتی اگر سرمایه« ی متوسططبقه»عنوان به

سازد محدود نمی« مسائل زنان»های سنتی، خود را به وع فمینیسم[ برخالف تعریفن

اند، و و تحت سلطه و سرکوب بوده ایستد که استثمار شدهو پشتِ تمام آن کسانی می

 99تواند فمینیسم می-ی امید باشد ها سرچشمهت انسانتواند برای اکثریمی

 ها باشد. درصدی

گرفته از نوعی ی زیسته و الهامظهور از دلِ تجربه فمینیسم جدید در حالِ 

که شود که زنان و کسانی بازاندیشیِ نظری است. هر دم بر وضوح این امر افزوده می

ساز نیستند تنها یک راه برای رسیدن به حقوق لحاظ جنسیتی با هنجارها همبه

ها حقوقِ اساسِی آن ای کهبنیادین خودشان دارند: دگرگونِی نظام اجتماعیِ زیربنایی

برای زنانی که نه ابزارِ پرداختِ  سازی سقط جنینقانونی کند.را پوچ و توخالی می

تنهایی کافی نیست؛ یابند، بهها دسترسی میهای آن را دارند و نه به کلینیکهزینه

عدالت بازتولیدیِ فراگیر نیز نیازمند بهداشت و سالمت رایگان و عمومی و پایان 

عالوه، برابری ی پزشکی است. بههای اصالح نژادی در حرفهبه فعالیتبخشیدن 
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دستی است، ی کارگر تنها به معنای برابری در تهیدستمزد برای زنان فقیر و طبقه

هایی که که این برابری همراه باشد با حقوق واقعیِ نیروی کار، شغلمگر این

یدی برای کار خانگی و کار دهی جدپردازند و سازماندستمزدی سخاوتمندانه می

کنند، اگر بر سبعیت پلیس، انگاری میمراقبت. قوانینی که خشونت جنسیتی را جرم

حبس عمومی، تهدیدها به اخراج از کشور، مداخالت نظامی، و آزار و سوءاستفاده در 

محل کار چشم ببندند، قالبی و نمایشی خواهند بود. آزادیِ قانونی کالبدی تهی و پوچ 

هایی را که متضمنِ توانِ د بود اگر خدمات عمومی، مسکن اجتماعی و بودجهخواه

 زنان برای رهایی از خشونت خانگی و محل کارشان هستند، دربرنگیرد.

طلب باشد. تواند جنبشی جدایینمی« هادرصدی 99»بنا به این دالیل، فمینیسم 

های[ بسیاری مبارزه ههایی خواهد پیوست که برای ]گرواین فمینیسم به تمام جنبش

محیطی، آموزش، مسکن، حقوق کار و بهداشت ی عدالت زیستکنند، چه در حوزهمی

ی طبقاتی در رقابت نیستیم و سالمت، چه بر ضد جنگ و تبعیض نژادی. ما با مبارزه

کوشیم آن را به برعکس، ما دقیقًا در مرکز این مبارزه قرار داریم، حتی اگر می –

 تر بازتعریف کنیم.شودهنحوی جدید و گ

 –بریم ی یک کل به سر میزده به مثابهای بحرانتز چهارم: ما در متن جامعه

 داری دارد.و این بحران ریشه در سرمایه

دانند، به بعد می 1930ی را عمومًا بدترین بحران از دهه 2008بحران مالی سال 

فکرانه است. ما در متن اما چنین درکی از بحران همچنان بسیار محدود و کوته

بحران در اقتصاد، محیط  -بریم ی یک کل به سر میزده به مثابهای بحرانجامعه

بحرانی عمومی که کلیتِ فرمِ سازمانِ اجتماعی را  «.مراقبت»زیست، سیاست و 

ویژه بحران آن شکل از و به –داری است گیرد، اساساً بحرانِ نظامِ سرمایهدربرمی

داریِ مالی و کنیم، یعنی سرمایهکه ما امروز در متن آن زندگی می ستداری اسرمایه

کند، هایی را تولید میتناوب چنین بحرانداری بهکه سرمایهشده. ایننولیبرال جهانی

تنها از طریق استثمار نیروی کارِ مزدی و اتکا به اهرم تصادفی نیست. این نظام نه

رایگان از طبیعت، اموال دهد، بلکه همچنین بهمی به حیات خود ادامه 1هامالِی مازاد
                                                      
1 leveraging the surplus 
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شود، بهره ای که صرف بازتولید ابنای بشر و اجتماعات میعمومی و کار غیرمزدی

ای گیری از چنین امکانات عمومیبرد. سرمایه که به دنبال سود است، از قِبَلِ بهرهمی

، مگر اینکه مجبور دهدها، خود را گسترش میی جایگزینی آنبدون پرداخت هزینه

به پرداخت این هزینه شود. سرمایه که آماده است تا طبیعت را به زوال بکشاند، اموال 

عمومی را استثمار کند و کار مراقبت غیرمزدی را به خدمتی اجباری بدل سازد، 

 کند. را متزلزل می -و ما  –متناوبًا شرایط بقای خودش 

حقوق کار، تخریب محیط زیست و ها کاهش دستمزدها، تضعیف بعد از دهه

ست، ضروری ها و اجتماعات پذیر که برای بقای خانوادههای دسترسغارتِ انرژی

که همزمان مناسبات درحالی –ای یافته است داریِ امروز وخامت ویژهبحران سرمایه

اجتماعی بسط پیدا کرده است. عجیب نیست که بسیاری از  پولی نیز در تمام بافت

های اندازها و پروژهدنبال چشم کنند و بهکنون احزاب مستقر را نفی میمردم ا

ی چنین روندی چیزی نیست جز بحران هژمونیکِ هر سیاسی جدیدی هستند. نتیجه

 یابی، و این حس که اتفاقی باید رخ دهد. دم فزاینده، خالء رهبری و سازمان

این بحران به کمکِ ما  فمینیسمِ اعتصابِی زنان یکی از نیروهایی است که در

های دستِ راستیِ نوظهور وعده آید. اما ما نیروی مسلط بر میدان نیستیم. جنبشمی

دهند که از طریق خاتمه بخشیدن به تجارت آزاد، کاستن مهاجرت و محدود می

های معمولِی پوستان و دگرباشان جنسی، سرنوشت خانوادهکردن حقوق زنان، رنگین

های مسلط در بین بخشند. در این ضمن، جریانهبود می)نژادی مشخص( را ب

ها از روانِ لیبرال نیز دستورالعملی به همان اندازه ناخوشایند دارد: آنمیانه

خواهند که به ها، مخالفان تبعیض نژادی و فعاالن محیط زیست میفمینیست

برای تحول اجتماعی شان خواهانههای برابریها بپیوندند و پروژهلیبرال آن« حامیانِ»

تنها پوپولیسم ارتجاعی، بلکه پذیریم. ما نهرا رها کنند. ما این پیشنهاد را نمی

ی کنیم و درصدد هستیم سرچشمههمچنین رقبای نولیبرال پیشروی آن را نفی می

داری را شناسایی و مستقیماً با آن واقعی بحران و فالکت یعنی خود نظام سرمایه

 مقابله کنیم.
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ای از رنج و عذاب نیست. وقتی انبوه بزرگی از مردم دوره« صرفاً»بحران  عصرِ

پیمانان جدیدی را ها و همگیرند و ایدههای مستقر پس میحمایت خود را از قدرت

ی بحران، زمانی برای بیداری و فرصتی برای تحول اجتماعی کنند، دورهوجو میجست

دهِی مجدد اجتماعات مومی به سازماننیز هست. فرایندی که از طریق آن بحران ع

داری بارها و بارها خود را شود بارها در تاریخ مدرن تکرار شده، و سرمایهمنتهی می

های خود برای بازیابی داری همواره در تالشبازآفریده است. قهرمانان سیاسیِ سرمایه

ی و رابطه تنها اقتصاد رسمی، بلکه همچنین سیاست، بازتولید اجتماعیسودآوری نه

های استثمار طبقاتی، و شکل ما با طبیعت غیربشری را دوباره پیکربندی کرده

گونه ها با بازآفرینیِ ایناند. آنسرکوب جنسیتی و نژادی را مجدداً ساختاربندی کرده

اند نیروهای سرکش، از جمله نیروهای فمینیستی را ها، اغلب موفق شدهمراتبسلسله

 ضع موجودِ جدید هدایت کنند. به سمت حمایت از و

رسد نخبگان حاکمِ امروز به آیا این فرایند دوباره تکرار خواهد شد؟ به نظر می

ها با تأکید بر سودهای نحو ویژه و متمایزی از گذشته، خطرناک هستند. آن

تنها عمق بحران، بلکه همچنین عمق خطری مدت، ظاهراً چندان تمایلی ندارد نهکوتاه

ها ترجیح کند، دریابند. آنداری را تهدید میمتِ بلندمدت خود نظام سرمایهرا که سال

ی حال شان، سود خود را در لحظههای سودِ آتیشرطدهند به جای تضمین پیشمی

بیابند. در نتیجه بحرانی که امروز با آن مواجه هستیم، بحران حیاتی است که ما 

ی سازمان ها دربارهترین پرسشادیشناسیم. تالش برای حل این بحران، بنیمی

کشد. حد و مرزهای بین اقتصاد و جامعه، جامعه و طبیعت، اجتماعی را پیش می

 حاصل از تولید و بازتولید، و کار و خانواده را کجا باید ترسیم کرد؟ مازاد اجتماعی

ات ی این موضوعمان را چطور باید مصرف کنیم؟ و چه کسی باید دربارهتولیدِ جمعی

شوند همزمان با داران سودجو موفق میتصمیم بگیرد؟ باید دید آیا سرمایه

مراتب جنسیتی، همکاری قشرهایی از فمینیسم را جلب دهی مجددِ سلسلهسازمان

هایی جدید برای انباشت ثروت داری را به فرصت سرمایهکنند و تناقضات اجتماعی

ها، آنطور که ه پیشگامیِ فمینیستیا اینکه شورشی جمعی، ب –خصوصی بدل سازند 

 «.کشدترمز اضطراری را می»گوید والتر بنیامین می
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ی تولید داری در استیال و سلطهتز پنجم: سرکوب جنسیتی در جوامع سرمایه

 برای سود بر بازتولید اجتماعی ریشه دارد. 

 ما خواستارِ واژگونی این سلطه هستیم.

داری ماهیتاً جوامعی طبقاتی هستند که دانند که جوامع سرمایهبسیاری می

تری که باید برای دهند اقلیتی کوچک از طریق استثمار گروه بسیار بزرگاجازه می

شود چه کمتر فهم میدستمزد کار کنند، به انباشت سودهای شخصی دست بزنند. آن

شان ای که با تاروپودِ ساختارهایداری با تبعیض جنسیتیاین است که جوامع سرمایه

داری مبدعِ های سرکوب جنسیتی نیز هستند. سرمایهتنیده است، سرچشمهدرهم

های مختلف در تمام جوامع طبقاتی انقیاد زنان نیست و فرودستی زنان به شیوه

ای از های مشخصاً مدرنِ تازهداری شکلپیشین نیز وجود داشته است. اما سرمایه

شوند. ای نهادی جدیدی پشتیبانی میتبعیض جنسیتی را بنا نهاد که با ساختاره

را از تولیدِ سود جدا کرد و  1داری در این بود که تولید انساننوآوریِ کلیدیِ سرمایه

 ی زنان گذاشت و سپس آن را به انقیادِ دومی درآورد. اولی را بر عهده

شود که به یاد بیاوریم کارِ تر میداری رقم زد، زمانی روشنای که سرمایهتباهی

اش خالق تنها در معنای زیستیست حیاتی و پیچیده که نهحقیقتاً کاری 2تولید انسان

ی یا به گفته –و ضامن بقای حیات بشر است، بلکه خالق و ضامن توان ما برای کار 

ها با رفتارها، دهی به انساننیز هست. و این به معنای شکل -ما « کارِ توان»مارکس 

هایی مشخص ها و مهارتها، قابلیت، و توانایی«درست»های خُلق و خوها و ارزش

مادی، فرهنگی،  –های بنیادین شرطاست. در مجموع، کار تولید انسان پیش

بیند. داری در جزء را تدارک میجوامع انسانی در کل و تولید سرمایه -اجتماعیِ 

ابنای بشر توانند در قالب بدون این کار، نه زندگی و نه نیروی کار، هیچ یک نمی

 نامیم. می بازتولید اجتماعیی کارِ حیاتی را ی گستردهتحقق یابند. ما این زمینه

سازِ بازتولید اجتماعی پنهان و انکار داری اهمیتِ سرنوشتدر جوامع سرمایه

شود. سرمایه در عنوان ابزاری برای تولید سود دیده میگردد. تولید انسان صرفاً بهمی
                                                      
1 the making of people 
2 people-making 
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بیند، تا حد ممکن از پرداخت مزد در ازای این ترین چیز میا مهمعین حال که پول ر

پردازند، داری آن دسته از افرادی را که به این کار میکند. سرمایهکار خودداری می

که کارگران  در نسبت با صاحبان سرمایه، بلکه همچنین در نسبت با آن افرادی تنهانه

ی سئولیتِ بازتولیدیِ خود را به عهدهتوانند ممزدبگیرِ برخورداری هستند و می

عمدتاً زنان هستند. « دیگران»نشاند. این بگذارند، در جایگاه فرودستی می« دیگران»

بر عهده و مربوط به زنان است.  –در جوامع معاصر، بازتولید اجتماعی جنسیتی شده 

ی را های جنسیتی است و سرکوب جنسیتسازمانِ بازتولید اجتماعی وابسته به نقش

 بخشد.تحکیم می

های طبقاتی و ای فمینیستی است. اما شکافبنابراین بازتولید اجتماعی مسئله

نژادی، جنسیتی و ملی نیز جزئی ضروری از بازتولید اجتماعی هستند. فمینیسمی که 

حل بحران کنونی را هدف گرفته است باید بازتولید اجتماعی را از خالل منظری 

سازد. گیرد و به هم مرتبط میی سلطه را دربرمیچندگانه بفهمد که این محورهای

های نژادی در کارِ سازی تفکیکداری ید طوالیی در نهادینهی سرمایهجامعه

داری یا استعمار، آپارتاید یا نوامپریالیسم، برده بازتولیدی دارد. این نظام، از طریق

رای نژاد اکثریت یا زنانی را که دچارِ تبعیض نژادی هستند، واداشته است ب

یا به قیمت ارزان انجام  رایگانشان، کارهای بازتولیدی را سفیدپوست« خواهران»

ی بانوها یا کارفرمایان خود دهند. این زنان که برای توجه و نگهداری کودکان یا خانه

کردند تا بتوانند از کودکان و تری میمجبور بودند سخت کار کنند، باید تالش بیش

 خود نیز مراقبت کنند.ی خانه

خصلتِ طبقاتیِ بازتولید اجتماعی، خصلت بنیادیِ آن است. انباشت سرمایه به 

همان میزان که به روابط اجتماعِی استثمار نیروی کار وابسته است، به روابط 

کند، نیز وابستگی دارد. به عبارت ای که نیروی کار را تولید و ذخیره میاجتماعی

هایی انضمامی، اجتماعات نیست. طبقه از انسان« صرفاً اقتصادی»دیگر، طبقه امری 

شان های اجتماعی و تاریخها، تجربیات، پیوندها، محل سکونت و شرایط زندگی آنآن

شوند که هایی تولید و بازتولید میی فعالیتواسطهتشکیل شده است که همگی به

فاً روابط تولیدی بلکه همچنین این گستره نه صر –ای فراتر از اقتصاد دارند گستره

ی کارگرِ جهانی تنها متشکل از آن گیرد. طبقهروابط بازتولید اجتماعی را دربرمی
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کنند، بلکه همچنین ها یا معادن کار میکسانی نیست که برای دستمزد در کارخانه

های شخصی کارفرمایان، در ادارات، شود که در مزارع و خانهکسانی را شامل می

ی کنند؛ طبقهها و مدارس کار میها، در پرورشگاهها، بیمارستانا، رستورانههتل

کاران، بیکاران و کسانی را که در ازای کارشان پولی دریافت ثباتکارگرِ جهانی بی

ی طبقاتی تنها به منافع اقتصادی گیرد. به همین ترتیب، مبارزهکنند نیز دربرمینمی

که مبارزات بر سر بازتولید اجتماعی را نیز شامل شود، بلدر محل کار محدود نمی

اند اما امروز مبارزات شود. این موضوعات همواره جایگاهی مهم و محوری داشتهمی

ای را در جامعه رقم بزنند، در مرز های ریشهتوانند دگرگونیبازتولید اجتماعی که می

ستارِ ساعاِت کاِر مزدِی نولیبرالیسم در حالی خوا ی کنونیانفجارند چراکه در دوره

، ی خدمات رفاه اجتماعی عقب نشستهازای هر خانوار است که دولت از ارائهتر بهبیش

شان در حال له شدن ها، اجتماعات و باالتر از همه زنان تا حد فروپاشیو خانواده

 هستند.

ی گیرد که همههای مختلفی به خود میتز ششم: خشونت جنسیتی شکل

اند. ما خود را به مبارزه بر تنیدهدارانه درهموابط اجتماعی سرمایهها با رآن

 دانیم.ی این اشکال متعهد میضد همه

سوم زنان در جهان در طول دوران حیات خود ها، یکطبق برآورد پژوهش

ورزانْ شریک کنند. بسیاری از خشونتاشکالی از خشونت جنسیتی را تجربه می

زنند. خشونتِ شریک زندگی درصد از قتل زنان را رقم می 38ها هستند که زندگِی آن

ی در قالب خشونت فیزیکی، عاطفی، جنسی یا هر سه، در تمام کشورها و در همه

های متناقض شود. این مسئله در پویاییقومی دیده می -های طبقاتی و نژادی گروه

داری نظاِم سرمایه بندیِ خاصِ ترتیب در تقسیمهمینزندگی خانوادگی و فردی، و به

ها، از بین تولید انسان و تولید سود ریشه دارد؛ و بازتابِ تغییر شکل خانواده

ایِ ی خویشاوندی در دوران قدیم به خانواده هستهخانوارهای گسترده

دارانه است که در اولی ی سرمایهدر عصر مدرنیته شدهی کنترلخواهانهدگرجنس

ندگیِ وابستگان خود را در دست داشتند و دومی به مردانِ افرادِ ارشدِ مذکرْ مرگ و ز
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تری دارند، حقِ حکمرانیِ ناچیزی را محول کرده ی که خانوارهای کوچک«ترکوچک»

است. این تغییر خصلتِ خشونت جنسیتی خویشاوندی را دگرگون کرد. چیزی که 

: امری شده است« خصوصی»زمانی آشکارا امری سیاسی و عمومی بود، اکنون امری 

، و کمتر تحت نظارت و «عقالنی»و بنابراین کمتر  –تر شناختیتر و روانغیررسمی

کنترلِ اجتماعی. این قسْم خشونتِ جنسیتی که عامل مُحرک آن اغلب مصرفِ الکل، 

ای شرمساری و اضطرابِ حفظ سلطه است، در دوران بحران شدت و گسترش ویژه

ثباتیِ اقتصادی و بالتکلیفیِ سیاسی افزایش یآور، بیابد. وقتی شرایط اضطرابمی

افتد. ]در این وضعیت[ برخی مردان حس یابد، نظم جنسیتی نیز به لرزه میمی

« وحشی»، و کودکانشان «نامنظم»هایشان ، خانه«غیرقابل کنترل»کنند زنان می

شان لمند از امتیازات ناعادالنه و شغگیر، همکارانشان بهرهشان سختهستند؛ رؤسای

ها حس شان مورد تردید است. ]وقتی آنو قدرتِ جذب در خطر است؛ توانایی جنسی

 شوند.شان در خطر است، منفجر میکنند[ مردانگیمی

های جنسیتی چنین شکلِ ظاهرًا این طور نیست که تمام خشونت

هستند: « عقالنی»ای بگیرند. انواعِ دیگر خشونت جنسیتی بسیار «غیرعقالنی»

عنوان سالحی اده از تجاوز به زنانی که به بردگی گرفته شده و تحت استعمارند بهاستف

ها به انقیاد و سرسپردگی؛ پوستان و واداشتنِ آندر جهت ارعابِ اجتماعات رنگین

؛ تجاوز «هارام کردن آن»تجاوز مکررِ سوداگران و دالالن به کارگران جنسی برای 

ترین اهمیتعنوان سالحی جنگی؛ و نه کمبه «دشمن»ی هماهنگ به زنانِ گسترده

ورزان در برابر مورد، شیوع آزار جنسی در محل کل یا مدرسه. در مورد آخر، خشونت

ها شوند از قدرت نهادیِ عمومی برخوردارند. آنها میکسانی که قربانی خشونت آن

و چنین هم  ی خدمات جنسی دهنداین امکان را دارند که به دیگران دستور به ارائه

پذیریِ اقتصادی، ی خشونت چیزی نیست جز آسیبکنند. در اینجا، ریشهمی

ی کارفرما یا نامهای، سیاسی و نژادی زنان، وابستگی ما به پرداختی و توصیهحرفه

چه این خشونت مان نپرسد. آنسرکارگر و ]هراس ما از[ اینکه او از وضعیت مهاجرت

مراتبی است که جنسیت، نژاد و طبقه را رت سلسلهکند، نظامی از قدرا ممکن می

 آمیزد.میدرهم
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داری، این دو نوع خشونتِ جنسیتی مبنای ساختاری مشترکی در جوامع سرمایه

بین تولیدِ کاال، برای  -بندی دو جانبه و درجه –دارند که عبارت است از تفکیک 

ور که کار بازتولیدی را محای جنسیتشبکه«. عشق»سود، و بازتولید اجتماعی، برای 

تری کند، در دنیای کار تولیدی نیز ما را در جایگاه فرودستعمدتاً به زنان واگذار می

ای که های بدون آیندهدهد، و ما را اغلب در شغلدر مقایسه با مردان قرار می

گُمارد. نخستین منتفع از این دهد، میشان کفافِ حمایت از خانواده را نمیعایدی

از یک  –یت سرمایه است؛ اما عوارض جانبی آن ما را در معرض خشونت مضاعفِ وضع

قرار  -سو، نزدیکانِ خانوادگی و شخصی، و از سوی دیگر، افراد صاحب قدرتِ سرمایه 

 دهد. می

پاسخِ فمینیستیِ متعارف به خشونت جنسیتی این است که این نوع از خشونت 

دقیقاً از آنچه باید  1«بنیادفمینیسمِ حبس»سم انگاری و مجازات شود. این قباید جرم

ی اندازهها بهکه آیا قانون، پلیس و دادگاهشود: اینمورد تردید قرار گیرد، غافل می

تند که با گرایشِ عمیقِ این دارانه مستقل هسکافی نسبت به ساختار قدرت سرمایه

ساختار نسبت به تولیدِ خشونت جنسیتی و مدارا با آن مقابله کنند. در واقع، نظام 

ی کارگر و فقیر از جمله پوستِ طبقهای مردانِ رنگینکیفری به نحو ناعادالنه -قضایی 

ای دهد همتایان حرفهکه اغلب اجازه میگیرد، در حالیمهاجران را هدف می

سفیدشان آزاد باشند. به همین ترتیب، کارزارهای ضد قاچاق و قوانینِ ضد یقه

اغلب برای اخراج زنان مهاجر از کشور مورد استفاده قرار « داری جنسیبرده»

ی دیگری مانند. نکتهکِشان از این زنان آزاد میکه متجاوزان و بهرهگیرند، در حالیمی

های متعارف بنیادِ فمینیستت که پاسِخ حبسکه به همین اندازه اهمیت دارد این اس

اند. قوانینی که تجاوز ی خشونت[ غافلهای خروج ]از چرخهاز ضرورت ]تأمینِ[ گزینه

انگارند، به زنانی که جای دیگری می به همسر یا آزار جنسی در محیط کار را جرم

های بازارمحور حلکند. راهبرای رفتن و راهی برای رسیدن به آنجا ندارند، کمکی نمی

به زنان  -دهند های کوچک استقاللِ اقتصادی زنان را افزایش میکه از طریق وام –

                                                      
1 ‘carceral feminism’ 
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شان از مردان خانواده دست یابند، اما کنند تا به خودمختاری واقعیکمک ناچیزی می

 دهند. شان را افزایش میها به طلبکارانهمزمان وابستگی آن

کنیم. لیبرالی را رد می -بنیاد و بازاریسحب -ما هر دو رویکردِ فمینیستی

ی چیزها، بلکه داری، نه نوعی اِخالل در نظِم باقاعدهخشونت جنسی در نظام سرمایه

ی شرط سیستماتیکِ این نظام است، نه مسئله –ی این نظم است عنصر برسازنده

سِی سیا -توان جدای از خشونت زیستی فردی. این خشونت را نمیی بینمجرمانه

قوانینی فهم کرد که منکرِ آزادی بازتولیدی، خشونت اقتصادیِ بازار، خشونتِ دیوانیِ 

های امپریالیستی، خشونت ایالتی ارتشپلیس و نیروهای حفاظت مرزی، خشونتِ بین

هایی محیطی هستند؛ خشونتداری و خشونت دیرپای زیستنمادین فرهنگ سرمایه

برند. در مناطق آزاد و بومِ ما را تحلیل میزیستها، اجتماعات و تدریج بدنکه به

شدت به کارگران زن متکی هستند، خشونت جنسیتی عمومًا های دیگری که بهبخش

شود: مدیران از تجاوز، آزار کالمی و عنوان ابزاری برای تأدیب نیروی کار استفاده میبه

تر وادار کنند و ه کار بیشگیرند تا کارگران را بهای بدنیِ تحقیرکننده بهره میتفتیش

ها در طول دورانِ کنونیِ گونه حرکتدهی نیروی کار را درهم بشکنند. اینسازمان

ی عمومی را ها بودجهای که دولتاند، در دورهداری بدتر و شدیدتر شدهبحران سرمایه

 کاهش داده، خدمات عمومی را بازاری کرده و باِر سنگینِ مراقبت را مجدداً بر دوش

یا « خوب»که مادری های مکرر به ایناند. در چنین شرایطی، تذکرها گذاشتهخانواده

تواند به توجیهاتی برای خشونت بر ضد آن دسته از باشید، می« خوب»همسری 

های جنسیتیِ ]تحمیلی و اجباری[ توانند خود را با نقشافرادی بدل شوند که نمی

 تطبیق دهند. 

ساختاریِ عمیقی در نظم اجتماعی دارد، نظمی که های خشونت جنسیتی ریشه

دهِی جنسیتیِ کار و اقداماتِ الزم برای انباشت سرمایه گره انقیاد زنان را با سازمان

ی شکلی از ( بازنمایانندهMeToo« )من هم»زند. از چنین منظری، جنبش می

ی یانیهکارانِ مهاجری که نخستین بی زراعتی طبقاتی است. طبقِ گفتهمبارزه

 1همبستگی با زنانِ شاغل در تجارت و صنعت سرگرمی را نوشتند، هاروی واینستین

                                                      
جنسدی بدر ضدد او اتهامات آزار  2017های هالیوود است. در سال کنندگان سابق فیلمهاروی واینستین از تهیه. 1

شد که در ادامه ادعاهای بسیاری در رابطه با سوءاسدتفاده جنسدی مشدابه « هم من»باعث به وجود آمدن کمپین 
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(Harvey Weinstein نه صرفاً یک متجاوزِ ساده، بلکه )قدرتمندی بود که  رئیس

تواند به تواند در هالیوود کار کند و چه کسی نمیتوانست تعیین کند چه کسی میمی

 هالیوود وارد شود.

ناپذیر است؛ از داری جداییی سرمایهمام اَشکالش از جامعهخشونت در ت

ای که خود را از طریق ترکیبی از تهدید و اجبار و رضایت برساخته ]و جامعه

توان تنها یک شکل از خشونت را بدون مَنعِ اشکال کند. نمیغیرواقعی[ حفظ می

کن کردن به ریشههای اعتصابِ زنان، که خود را متعهد دیگر متوقف کرد. فمینیست

دانند، مبارزه بر ضد خشونت جنسی را با مبارزه بر ضد تمام تمام اشکال خشونت می

ای که این و بر ضد نظام اجتماعی –داری ی سرمایهاشکال خشونت در جامعه

 زنند.پیوند می -کند ها را تقویت میخشونت

ما  رل کند.داری سعی دارد سکسوالیته را تنظیم و کنتتز هفتم: سرمایه

 خواهیم سکسوالیته را آزاد کنیم.می

اند، اکنون یک انتخاب در نگاه اول، مبارزاتی که حول سکسوالیته شکل گرفته

دنبال گرا بهگذارند. از طرفی نیروهای واپسساده و مشخص را پیش پای ما می

های خانوادگی یا قانون ای هستند که ناقِض ارزشهای جنسیممنوعیت فعالیت

کنند، زنان را تهدید به سنگسار و مجازات می« زناکاران»ها قدس هستند، آنم

های تغییر خواه را در معرض درمانجنسکنند یا مردان همخواه را تنبیه میجنسهم

ها و دهند. از سوی دیگر، لیبرالیسم برای حقوق قانونیِ اقلیتجنسیت قرار می

زمانی تابو بودند، برابری در ازدواج و حقوق سازانِ جنسی، بازشناسی روابطی که ناهم

های گرایان قصد دارند سنتکه واپسکند. در حالی دگرباشان جنسیِ ارتش مبارزه می

را احیا کنند،  -هراسی، سرکوب جنسیگراجنسپدرساالری، هم –ی ارتجاعی کهنه

 هستند.  سی،گری و تنوع جنها مدافعِ مدرنیته، یعنی آزادی فردی، خود بیانلیبرال

                                                                                                                
واینستین، بر ضد مردان قدرتمند در سراسر جهان مطرح گردید که همچون مورد واینستین باعث عزل و برکناری 

 بسیاری از این مردان شد.
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طلبیِ دهد نیستند. قدرتطور که ظاهرشان نشان مییک از این دو آناما هیچ

طلبی هایی که این نوع قدرتگرایی؛ ممنوعیتجنسیِ امروز هر چیزی هست جز کهنه

ی نسبت به توسعه سنتی -هایی نوکردنشان است، واکنش دنبال تحمیلبه 

شوند. به همین ترتیب، حقوق را نیز شامل میدارانه هستند که نولیبرالیسم سرمایه

فرض گرفتن اشکالِ کند، تنها با پیشای که لیبرالیسم ترویج میجنسی

 قابل تصورند.  -گراییِ همزمان سازی و مصرفهنجاربه –ی مدرنیته دارانهسرمایه

اند سکسوالیته را سامان دهند. قبل از داری همواره تالش کردهجوامع سرمایه

دارانه به نحو فراگیری استقرار یابند، مراجعِ قدرتِ از پیش موجود که روابط سرمایهآن

ی تعیین و تحمیلِ هنجارهایی را به عهده وظیفه -ویژه کلیساها و اجتماعات به –

کردند. بعدها، آلود متمایز میداشتند که روابط جنسی قابل قبول را از روابط گناه

های پیش رفت که کل جامعه را دگرگون کرد، شیوهداری تا جایی وقتی سرمایه

و  1گرایی جنسیتیتنظیم و هنجارهای بورژوایی جدیدی از جمله دوگانه

گراهنجاری را که به طور رسمی مورد تأیید بودند، تکوین بخشید. این دگرجنس

ای های[ فرهنگ تودههای استعماری، ]رسانهاز طریق سیاست -« مدرن»هنجارهای 

ای یافتند. اما شیوع گسترده -محورهای اجتماعیِ خانوادهاعطای حمایت و ضوابط

های جنسی قدیمی و هم ها هنجارهایی بالمنازع نبودند. برعکس، هم رژیمآن

های فرهنگانتظارات و مطالباتِ جدیدتری برای آزادی جنسی که در خرده

 نجارها اختالف داشتند. یافتند، با آن هخواهی و اجتماعات آوانگارد تجلی میجنسهم

تحوالت بعدی ساختار این پیکربندی را تغییر دادند. هنجارهای بورژوایی تلطیف 

به جریان اصلی بدل شد و هر دو حزبِ بر سر  2شدند، در حالیکه جریان آزادسازی

ای که زمانی تابو های جنسیهنجارسازی فعالیتای جدید ائتالف کردند: بهپروژه

ای از کنترل دولتی، و در اشکالِ دوستدار یافتهخالل قلمروی بسط بودند، آن هم از

کردند. در پِس این سرمایه که فردگرایی، زندگی خانگی و مصرف کاال را ترویج می

داری نهفته است. سرمایه که به طور روزافزون بازپیکربندی، تغییری در ماهیت سرمایه

                                                      
به تقسیم جنس و جنسیت به دو گروه مرد یدا زن یدا مردانده و  (gender binarismگرایی جنسیتی )دوگانه. 1

 گویند.زنانه می
2 liberationist current 
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گذارد، دیگر به دگی را پشت سر میشود و مرزهای سرزمینی و خانواگرایی میمالی

های کوئیر و غیرهمسوجنسی/جنسیتی تحمیل بندیناپذیر بر صورتنحوی سازش

دهند خارج از های بزرگ اکنون به کارمندان خود اجازه میشود. بنگاهنمی

به شرط آن که به قواعد محل کار و مراکز  –خواه زندگی کنند های دگرجنسخانواده

 فریح پایبند بمانند. عمومی خرید و ت

گونه است.  حول سکسوالیته در آن جریان دارد، اینای که مبارزات کنونیزمینه

های کوئیر و ها، رشد جنبشی سیالیتِ جنسیتیِ فزاینده بین جواناکنون دوره

بزرِگ قانونی است. امروز برابری جنسیتیِ رسمی، حقوق  هایرویفمینیستی، و پیش

اند. این برابریِ ازدواج در قانون کشورهای زیادی تقدس یافتهخواهان و دگرجنس

ی ستیزهایی سخت هستند و هم بازتاب تحوالت اجتماعی و ها هم نتیجهپیروزی

اند. ها ماهیتاً شکنندهای که با نولیبرالیسم همبسته است. اما این پیروزیفرهنگی

را که همچنان در  خواهانحقوق قانونیِ جدید آزار و تعرض نسبت به دگرجنس

 ی خشونت جنسی و جنسیتی، عدم بازشناسی نمادین و تبعیضمعرض تجربه

داری مالی خود نوعی واکنش منفیِ جنسی کند. سرمایهاجتماعی هستند، متوقف نمی

های واقعِی راستی قادرند ناخرسندی های دستبخشد: پوپولیسترا قوت می

ها و اجتماعاتِ آن در حمایت از خانواده دارانه از جمله شکستی سرمایهمدرنیته

ها نارضایتیِ موجهِ خود را در مواجهه با غارت بازار را تشخیص دهند. اما آن« هاآن»

راحتی به آن پاسخ دهد. تواند بهکنند که سرمایه میبه سمت مخالفتی هدایت می

ا به گردِن ها راست که تقصیرِ این ناخرسندی« حمایت»ای از ها شیوهخواستِ آن

که تهدیدهای برآمده از خودِ سرمایه را پنهان اندازد، در حالیمی آزادی جنسی

 کند. می

 –یابد که نمای خود را در لیبرالیسم جنسی میگرایی جنسی تصویر آینهواپس

به ساختارهایی مرتبط است که اکثریت را از  -حتی در بهترین سناریوها هم 

سازند. لیبرالیسم جنسی شان محروم میهای رسمیزادیهای مادِی تحقق آشرطپیش

گری است که در ازای پذیرش زنان و مرداِن های تنظیمهمچنین متکی به رژیم

خواه[ را جنسخواه یا همهمسری ]دگرجنسهای تکهخواه، خانوادجنسهم
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کند. لیبرالیسم جنسی که در ظاهر برای آزادی فردی ارزش قائل هنجارسازی می

همچون نقش خانواده در بازتولید اجتماعی را که  ست، آن دسته از شرایط ساختاریا

نخورده ها هستند، دستخواهان و از تراجنسیتیجنسی هراس از همکنندهتقویت

های ی جدید، مبتنی بر قرار مالقاتخواهانههای دگرجنسگذارد. فرهنگباقی می

را داشته « خودشان»کنند که سکسوالیته می ها، زنان جوان را تشویقالین و شبکهآن

کنند و با امتیاز دادن به باشند، اما همچنان این زنان را بر اساس ظاهرشان ارزیابی می

دارند دارانه، دختران را وامیخودخواهیِ جنسیِ مردانه در الگوهای ُمد سرمایه

، با «مردانهخواهیِ جنسهنجاربودگیِ هم»خوشایند پسران باشند. اشکال جدیدِ 

ی مصرفش و طلب احترام خواهی که با شیوهجنسی متوسطِ همی طبقهچهره

دارانه است. ]نظام شود، متضمنِ هنجاربودگی سرمایهمشخص و متمایز می

مدارای غربِ »ای از عنوان نشانهی متوسط بهداری[ به موجودیت این طبقهسرمایه

ای نواستعماری خود مشروعیت بخشد. هشود تا به پروژهمتوسل می« اندیشروشن

دارِ دوست»های اسرائیلی از فرهنگ برترِ خود که برای مثال، سازمان

مرتجع و »های گویند تا به انقیاد کشیدنِ فلسطینیاست سخن می «خواهانجنسهم

های اروپایی از چنین موضوعی که لیبرالرا توجیه کنند، در حالی« هراسجنسهم

 کنند.هراسی خود استفاده میهی برای اسالممثابه توجیبه

های گریزند. ما هم انتخابای سر باز میها از چنین بازیدرصدی 99فمینیست 

کنیم و سنتی را رد می-خواهیِ نوجنسنولیبرال و هم نفرت از زن و هراس از هم

 انگاریمثبت»های و جریان 1وال،های[ استونخواهیم روح رادیکاِل ]شورشمی

در فمینیسم از الکساندرا کولونتای تا گِیل روبین، و کارزار تاریخیِ اعتصاب  2«سکس

خواه را زنده کنیم. ما مبارزه جنسداران بریتانیا در حمایت از زنان و مردان هممعدن

ی هنجاری و تولیدمثل، و نیز از کنیم تا سکسوالیته را از اَشکال خانوادهمی

گرایی رها سازیم. این رهایی نیازمند نظم اجتماعِی های ناشی از مصرفدگردیسی
                                                      

گرایدان بدود آمیز بین پلیس و فعاالن حقوق همجنسای از برخوردهای خشونتوال مجموعههای استونشورش. 1
ها ل واقع در دهکده گرینویچ نیویورک آغاز شد. این شدورشوای استونو بیرون از کافه 1969ژوئن  28که در روز 

 اند.گرایان معروفی شروع جنبش حمایت از حقوق همجنسعنوان نقطهبه
( جنبشی اجتماعی است که بر آمیزش جنسدی positive movement-Sex« )انگاری سکسمثبت»جنبش . 2

 کند. ن را ترویج میی جنسی همراه با رضایت و لذت تأکید دارد و آامن و تجربه
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های مادیِ رهایی جنسی از کند بنیانای است که تضمین میدارانهجدید و غیرسرمایه

ترین طیف از جمله حمایت عمومِی گسترده از بازتولید اجتماعی، برای وسیع

 شوند.ها و پیوندهای فردی بازطراحی میخانواده

اری در بطنِ خشونت نژادپرستانه و استعماری زاده شد. دتز هشتم: سرمایه

 ها جنبشی ضد نژادپرستی و ضد امپریالیسم است.یدرصد 99فمینیسم 

ای داغ و به مسئله« نژاد»داری، های قبلیِ بحران سرمایهامروز نیز همچون برهه

کنار  گویی سیاسی ]و تعارف[ راجو لفافهگرایی قومیِ سلطهجدی بدل شده است. ملی

کند. جویی نژاد سفید را علنی و با صدایی کَرکننده اعالم میگذاشته و برتری

ها راه پای آناند و پابهرو با همتایان نژادپرست خود همدست شدههای میانهدولت

هایشان ها را توقیف و خانوادهکنند، کودکان آنورود مهاجران و پناهندگان را سد می

کنند تا در دریا غرق شوند. نیروهای پلیس ها را رها مییا آن سازند،را از هم جدا می

دهند، در پوستان ادامه میکه مجازات شوند همچنان به کشتن رنگینبدون این

ها تالش کردند زنند. برخیپوستان رکورد میها در حبس این رنگینکه دادگاهحالی

های پوستان و نمایشهمبارزه کنند، و برای اعتراض بر ضد خشونت پلیسِ ضد سیا

کنند تا طلبانِ سفیدپوست بسیج شوند. در امریکا، برخی مبارزه میقدرت و زورِ برتری

را بازتعریف کنند و خواستار توقف مجازات حبس و « داریالغای برده»اصطالحِ 

شوند که در دولت « سازمان اعمال قانون مهاجرت و گمرک ایاالت متحده»انحالل 

 ادغام شد. « ت امنیت میهنوزار»بوش درون 

گیری ها، همچون هر کس دیگری، باید موضعدر چنین شرایطی فمینیست

به لحاظ تاریخی،  توان گفتمشخصی داشته باشند. هرچند در بهترین حالت می

ی نژاد متغیر بوده است. گیری[ فمینیسم در ارتباط با مسئلهی ]موضعپیشینه

ق رأیِ زنان در امریکا، وقتی بعد از جنگ داخلی به طرفداران سفیدپوستِ تأثیرگذارِ ح

ها همچنان حق رأی نداشتند، پوست حق رأی داده شد و آنمردانِ سیاه

ی زیادی سر دادند. همچنین در قرن بیستم، های نژادپرستانهسرایییاوه

از حاکمیت استعماری در « متمدنانه»های بریتانیاییِ متنفذ با توجیهات فمینیست
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شان رها ی ]هند[ را از وضعیتِ پستسوختهزنانِ تیره وآفتاب»فاع کردند تا هند د

های های اروپاییِ سرشناس با عبارات مشابهی سیاستامروز نیز فمینیست«. سازند

های لیبرال و رادیکال، حتی وقتی آگاهانه کنند. فمینیستضد مسلمانان را توجیه می

هایی را به شیوه« مسائل جنسیتی»و « سیتیتبعیض جن»و عمداً نژادپرست نیستند، 

ی متوسط را تعمیم کنند که به ناحق شرایط زنان سفیدپوست طبقهتعریف می

اند که نیاز زنان، فرار از ها با انتزاع جنسیت از نژاد و طبقه، اعالم کردهدهند. آنمی

عامِّی  دارِی ما زنانِ خانهاست، انگار که همه« سرِ کار رفتن»زندگی خانگی و 

های پُرنفوذ در امریکا، با پیروی از منطقی مشابه، سفیدپوست هستیم. فمینیست

توانند فمینیست حقیقی باشند که پوست تنها زمانی میاند که زنان سیاهاصرار داشته

نوعی خواهرانگِی غیرنژادیِ خیالی را بر همبستگِی ضد نژادپرستانه با مردان 

 پوست اولویت دهند. سیاه

پوست، های رنگینی فمینیستها مقاومت و اعتراضاتِ قاطعانهه مددِ دههب

روز آشکارتر شده است و تعداد روزافزونی از ی واقعی چنین نظراتی روزبهچهره

آوری کنند. ما به چنین تاریخ شرمها از تمام رویکردها، این نظرات را رد میفمینیست

دانیم هر آنچه ها بکشیم. ما مین خود با آنخواهیم مرز قاطعی میااذعان داریم و می

ای نژادپرست و توان در جامعهاست، نمی« رهایی زنان»ی نام را که شایسته

داری ی مشکلْ سرمایهدانیم که ریشهامپریالیستی به دست آورد. اما همچنین می

ری دای نظام سرمایهاست: نژادپرستی و امپریالیسم نه اموری اتفاقی بلکه همبسته

بالد، از همان هستند. نظامی که به خاطر نیروی کار آزاد و قرارداد مزدی به خود می

در افریقا « پوستانشکار تجاری سیاه»ورزانه، ابتدا متکی به چپاول استعماریِ خشونت

بوده است. از آن زمان تاکنون، « جهان جدید»داریِ ها به بردهو خدمت اجباری آن

عنوان شرطی پنهان برای استثمارِ افراد غیرآزاد و وابسته بهسلبِ مالکیت نژادی از 

های آزاد و غیر آزاد[ سودآورِ نیروی کار آزاد به کار رفته است. آن تمایز ]میان انسان

داری، استعمار، آپارتاید و تقسیم کار در برده –داری در طول تاریخ سرمایه

در هر مرحله، به نحوی تقریبی اما  اشکال مختلفی به خود گرفته است. اما -المللیبین

های رنگیِن جهانی منطبق بوده است. همچنین در هر مرحله، کشیروشنی، با خطبه

اش به غارتِ امپریالیستی سرمایه را قادر کرده است که از طریق تضمین دسترسی
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ها پرداخت ای که بابت بازتولیدشان پولی به آنهای انسانیمنابع طبیعی و ظرفیت

داری بین افرادِ در معرض تبعیض شود، سود خود را افزایش دهد. نظام سرمایهنمی

نژادی، طبقاتی را خلق کرده است که هستی و کار افراد آن طبقات خوار شمرده شده 

و هدفِ سلب مالکیت قرار گرفته است. فمینیسمی که حقیقتاً ضد تبعیض نژادی و 

 م باشد. داری هضد امپریالیسم است، باید ضد سرمایه

از  ی سلب مالکیتواسطهشده سرکوبِ نژادی را بهداریِ مالیوقتی امروز سرمایه

توانند مناسب باشند. در های پیشین دیگر نمیبرد، سیاستطریق بدهی پیش می

خوارانِ شرکتی که متکی به بدهی یا وام هستند، مردمِ بومی و جهان جنوب، زمین

ی کنند، و همزمان تعدیل ساختاریِ موردِ توصیهون میهایشان بیرها را از زمینطایفه

های آینده را دهد و نسلهای اجتماعی را کاهش میهزینه« المللی پولصندوق بین»

دهندگانِ شان را به وامکه سخت کار کنند تا بتوانند بدهیکند به اینمحکوم می

رشدِ استثمار را که  گونه است که سلب مالکیِت نژادی با خودْجهانی بپردازند. این

ها به جهان جنوب است، همراه خواهد شد. در جهان شمال نیز، حاصلِ انتقال کارخانه

شود، ها میثبات جایگزین کار صنعتیِ متکی به اتحادیهدر حالی که کارِ خدماتِی بی

کنند و کارگران هدِف سلب های زندگی سقوط میدستمزدها به زیرِ سقفِ هزینه

گیرند، استثمار مبتنی بر نژاد ها قرار میِط ناشی از بازپرداختِ واممالکیتِ مفر

تر جا نیز درآمدهای حاصل از مالیات که پیشیابد. در اینهمچنان با شتاب ادامه می

ها یافت، به سمت پرداخت اصل و فرع وامهای عمومی اختصاص میبه زیرساخت

پوست در پی ا برای اجتماعات رنگینباری رشود که این امر تأثیرات فاجعهمنحرف می

 تأثیراتی که عمیقاً جنسیتی نیز هستند.  –دارد 

اند. های انتزاعیِ خواهرانگیِ جهانی غیرسازنده و بیهودهدر چنین شرایطی، بیانیه

هایی که هدف یک فرایند سیاسی را همچون هدفی از پیش مُعین چنین بیانیه

کنند. اما واقعیت این است که گرچه ین میبینند، حسی کاذب از همگنی را تلقمی

داری در رنج هستیم، ی سرمایهضد زن در جامعه های سرکوبگرِی ما از سیاستهمه

های مختلفی به خود گرفته است. پیوندهای میان این اشکال اما سرکوب ما شکل

ی های آگاهانه و هشیارانه برای تالشواسطهسرکوب را باید به لحاظ سیاسی و به
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و  ایجاد همبستگی آشکار کرد. تنها بدین شیوه و با مبارزه در متن و از خالِل تنوع

توانیم به قدرتی مبتنی بر اتحادمان که برای تغییر جامعه مان است که میهایتفاوت

 یابیم.  به آن نیاز داریم، دست

که در   گراستبومتز نهم: فمینیسم ما فمینیسمِ سوسیالیستِ زیست

 کند.با تخریب زمین توسط سرمایه مبارزه می مخالفت

تر طور که پیشمحیطی نیز هست. همانداری، بحرانی زیستبحران امروزِ سرمایه

داری بدون توجه به امکان تجدید حیات منابع طبیعی، ید طوالیی در گفتیم، سرمایه

دنی، ی ثروت منابع معاز طریق فرسوده کردن خاک، تخلیه –تملکِ طبیعت دارد و 

محیطیِ امکانِ خودش را نیز های زیستشرطتناوب پیشبه –مسموم کردن آب و هوا 

های فسیلی اندازی سرمایه به انرژیی دستکند. تغییر اقلیِم امروز نتیجهمتزلزل می

هایش است. نه بشریت به طور کلی، بلکه سرمایه بود که برای نیرورسانی به کارخانه

زمین شکل گرفته بودند،  یِی صدها میلیون سال زیر پوستهذخایر کربنی ما را که ط

ذخایر را مصرف کرد. تغییر ]الگوی مصرف[ از زغال  زدنی آنشکافت و در چشم برهم

، در استخراج کربن را افزایش داده 1به نفت و سپس به گاز طبیعی و فرکینگ

اقداماتی را بر سر  چنین« عوارض جانبیِ»ای تناسب و ناعادالنهکه به نحو بیحالی

 ها با هدف کسب سود انجام شده است. ی ایناجتماعات فقیر هوار کرده است، و همه

درصد  80محیطیِ کنونی قرار دارند و بیش از زنان در خط مقدمِ بحران زیست

ها دهند. در جهان جنوب، آنپناهندگاِن ]متأثر از تغییر[ اقلیمی را تشکیل می

دهند و بارِ کار بازتولید اجتماعی را به دوش ستایی را تشکیل میاکثریتِ نیروی کار رو

ی غذا، پوشاک و سرپناه، شان در تهیهها به خاطر نقش کلیدیکشند. آنمی

برداریِ مفرط از زمین را متحمل ترین فشارِ ناشی از خشکسالی، آلودگی و بهرهبیش

رِ اصلیِ اجتماعاتی را پوستِ فقیر در جهان شمال نیز محوشوند. زنان رنگینمی

                                                      
هدای ( تکنیکدی بدرای تحریدک چاهfracking( یا فرکینگ )Hydraulic fracturingشکست هیدرولیکی ). 1

شود. این فرایند شدامل تزریدق پرفشدار شده شکسته مینفتی و گازی است که در آن صخره به وسیله مایع فشرده
هدایی در کننده( به حفره حفاری به منظور ایجاد ترکسیال فرکیینگ )عموماً آب، حاوی ماسه و دیگر مواد سخت

 تر جریان یابند.نمک آزادانهها است که از طریق آن گاز طبیعی، نفت خام و آبآرایش صخره
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ها هستند، و به نحو راهدهند که در معرضِ طوفان و سیل و مسمومیت آبتشکیل می

 پذیر هستند. محیطی آسیبنامتناسبی در برابر تبعیض نژادیِ زیست

با این حال، زنان پیشگامانِ مبارزات بر ضد تغییرات اقلیمی و آلودگی نیز 

ی داکوتا اکسس در در برابر خط لوله« یان آبحام»ی هستند: برای مثال مبارزه

آمیزِ ماکسیما آکونای اهل پرو در برابر شرکت عظیمِ استخراج امریکا؛ نبرد موفقیت

ی زنان گرهوالی در شمال هند در مقابله با ساخت معدنِ نیومونتِ امریکایی؛ مبارزه

سازی منابع یسه سد هیدروالکتریک؛ و هزاران مبارزه در سراسر جهان بر ضد خصوص

ها اشکال جدید آبی و گیاهی، و برای حفاظت از تنوع زیستی و زراعت پایدار. این

گرایانِ جریان اصلی را به چالش زیستای هستند که آن دسته از محیطمبارزه

زیستی و رفاهِ مادیِ اجتماعات بشر را در ضدیت با به« طبیعت»کشد که دفاع از می

محیطی از جدید با راهبری زنان، جدایی مسائل زیستهای بینند. این جنبشمی

که « داری سبزسرمایه»های کنند و در مقابلِ پروژهمسائل بازتولید اجتماعی را رد می

 2محیطی،ی زیستو ابزارهای مشتقه 1های کربنبا مجوزهای استخراج، تعدیل

و  بدیِل قدرتمندِ ضدشرکتی کنند، یکرا تقویت می تجارتِ سوداگرانه

ای های جدید، برعکس، بر جهان واقعیکنند. جنبشداری را ارائه میضدسرمایه

زیستی و رفاه اجتماعات انسانی و متمرکز هستند که در آن عدالت اجتماعی، به

اند. ای به هم گره خوردهنحو ناگسستنیآوری طبیعتِ غیرانسانی بهپایداری و تاب

محیطی دست در دست هم برابر فجایِع زیستمان در رهایی زنان و حفاظت از سیاره

 روند. پیش می

 

داری با صلح و دموکراسی واقعی ناسازگار است. پاسخ ما تز دهم: سرمایه

 انترناسیونالیسم فمینیستی است.

                                                      
ای ( به کاهش انتشار دی اکسید کربن یا دیگر گازهدای گلخاندهcarbon offsetآفست کربن یا تعدیل کربن ). 1

 شود.گفته می
2 environmental derivatives 
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بحران کنونی بحرانی سیاسی نیز هست. نهادهای سیاسی که امروز توسط 

تر اند، روز به روز بیشف شدههای شرکتی تسخیر گشته و به خاطر بدهی تضعیقدرت

المللی، ثروتمندان متنفذ تجارت انرژی و گذاران بینهای مرکزی و سرمایهبه ساز بانک

ی رقصند. این بحران سیاسی نیز در ساختارِ نهادیِ جامعهبرندگانِ جنگ مینفع

روع داری امر سیاسی را از امر اقتصادی، و خشونت مشداری ریشه دارد. سرمایهسرمایه

که کند. نتیجه چیزی نیست جز اعالم ایندولت را از اجبارهای خاموش بازار جدا می

هستند،  ی کنترل دموکراتیکهای پرشمارِ حیات اجتماعی خارج از محدودهبخش

داری شوند. نظام سرمایههای[ شرکتی میی ]قدرتهایی که هردم تسلیمِ سلطهبخش

ی اینکه چه چیزی و گیری جمعی دربارهنایی تصمیمی ساختارش، ما را از تواواسطهبه

دهی کنیم، مان را سامانگونه کار بازتولید اجتماعیچه میزان تولید کنیم، و چه

داری در بنیاد خود ضد دموکراتیک است. این سازد. در مجموع، سرمایهمحروم می

ها را با بدهی آن دهد وترها را میی غارتِ ضعیفهای قدرتمند اجازهنظام که به دولت

 ی جغرافیای جهانیِ امپریالیستی است.شکند، ضرورتًا تولیدکنندهدرهم می

های قانونی کند، و از رژیموار از توانِ عمومی تغذیه میسرمایه در همه جا انگل

گر که مخالفان را کنند، از نیروهای سرکوبکه مالکیت خصوصی را تضمین می

ی مدیریت بحران را به دوش گر که وظیفههای تنظیمسازند و از سازمانمنکوب می

های برد. همزمان، عطشِ کسب سود متناوباً برخی جناحدارند، به سود خود بهره می

ای که در برابر بازار کند که بر ضد قدرت عمومیدار را ترغیب میی سرمایهطبقه

مدت بر بقای تاهتری دارد، بشورند. در چنین مواردی که منافع کوجایگاه فرودست

خورد. امروز کند، سرمایه همچون ببری است که دُم خود را میبلندمدت غلبه می

های ی اوج جدیدی رسیده است. رژیمداری به تولید بحران به نقطهگرایش سرمایه

را که احتمال  نولیبرالی کنترل سالحِ بدهی را در دست دارند و هر نیروی سیاسی

اثر برای مثال از طریق بی –گیرند ار چالش کند، هدف میدارد این برنامه را دچ

 کردن رأی عمومیِ انبوه مردم بر ضد ریاضت اقتصادی، همچون مورد یونان. 

آفرینانِ اصلیِ مبارزه خوردگان این بحران و نیز نقشترین زخمزنان باز هم بیش

ین نیست که زنان حل صرفًا ابرای دموکراسی و صلح هستند. با این حال برای ما، راه

ی های مدیدی از حوزهتری در سنگرهای قدرت گُمارده شوند. ما که مدتبیش
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ی مان دربارههایعمومی محروم شده بودیم، باید با چنگ و دندان سعی کنیم حرف

شدند، شنیده معموالً نشنیده گرفته می« امور خصوصی»ی مثابهموضوعاتی که به

هایشان، گوییکنند که در تکای بیان میرا پیشتازانِ نخبهشوند. اما اغلب مطالباتِ ما 

کنند. از ما اند تعدیل و منحرف میاین مطالبات را با عباراتی که خوشایندِ سرمایه

ها به جایگاه قدرت را مدار رأی دهیم و صعود آنشود که به زنان سیاستدعوت می

ماست. اما از نظر ما، زنانی که  جشن بگیریم، انگار که این اتفاق قدمی در راه رهایی

بمباران کشورهای دیگر را تسهیل و از مداخالت نواستعماری به نام بشردوستی 

مانند، های دولت خودشان ساکت میکشیکه در برابر نسلکنند، در حالیحمایت می

هیچ ربطی به فمینیسم ندارند. نخستین قربانیانِ جنگ و اِشغال امپریالیستی در کل 

هایشان و ها با آزارِ سیستماتیک، قتل و نقص عضو عزیزترینزنان هستند. آنجهان 

شان را ساخت خود و خانوادهها را قادر میاند که آنتخریب زیرساختارهایی مواجه

هایی که ایستیم. ما به آنتأمین کنند. ما در جایگاه همبستگی با این دسته از زنان می

شان را توجیه طلبیپوست، جنگزنانِ تیره و سیاه بخشیِ خواهند با ادعای رهاییمی

  1«.نه با نام ما»گوییم: کنند می

های رادیکال دعوت ها از تمام جنبشدرصدی 99تز یازدهم: فمینیسم 

 داری به هم بپیوندند.کند که در شورشی مشترک بر ضد سرمایهمی

مت و انقالبی عمل های مقاوعنوان فعاالن فمینیست مُنفک از دیگر جنبشما به

کنیم. ما خود را از مبارزات بر ضد تغییر اقلیم یا استثمار در محل کار دور نگه نمی

گیریم. داریم، و از مبارزت بر ضد سلب مالکیت و تبعیض نژادیِ نهادی کناره نمینمی

ی ما برای خلع سالح کردن ها مبارزات ما نیز هستند، بخش و جزئی از مبارزهاین

ای که بدون آن پایان بخشیدن به سرکوب جنسی و جنسیتی اند، مبارزهاریدسرمایه

غیرممکن است. برای ما سرانجامِ کار مشخص است: فمینیسم جدید باید به نیروهای 

گرایان، ضد زیستبه محیط –داری در کل جهان های ضد سرمایهدیگرْ جنبش

                                                      

 ها نکنید.منظور این است که این کارها را با نام ما فمینیست 1 
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های رباشان جنسی و اتحادیههای دفاع از دگها و جنبشنژادپرستان، ضد امپریالیست

 بپیوندد.  -ها داریِ این جنبشهای ضد سرمایهتر از همه به جریانکارگری، و مهم

کند، هم ای که سرمایه به ما عرضه میهای سیاسیما با عدم پذیرشِ انتخاب

کنیم. ما قصد داریم در اتحاِد پوپولیسم ارتجاعی و هم نولیبرالیسم پیشرو را رد می

پوستان برخوردار، مهاجران و رنگینال پیشرو شکاف ایجاد کنیم: انبوه زنانِ کمنولیبر

، مخالفانِ نژادپرستی و «به سوی پیشرفت»های را از فمینیست

ساالرانه است، و نیز های شایستهای که متکی به ایدههراسیخواهجنسهم

های دوم از دغدغه دارانِ سبز و هوادار تنوع شرکتی جدا کنیم، چراکه گروهسرمایه

ها را به کنند و آنپوستان به نفع خود استفاده میبرخوردار، مهاجران و رنگینزنانِ کم

سازند. ما همچنین قصد داریم سمت شرایطی همخوان با نولیبرالیسم منحرف می

ی کارگر را از نیروهای بلوکِ پوپولیستیِ مرتجع را نیز درهم بشکنیم: اجتماعات طبقه

در  –جدا کنیم چراکه گروه دوم  هراسی و ناسیونالیسمِ قومیگری، بیگانهظامیمروجِ ن

های نولیبرال -زنند جا می« های عادیانسان»که خودشان را همچون مدافعان حالی

ای داریمخفی هستند. بدین شیوه، ما به دنبال این هستیم که نیروی ضد سرمایه

 ی کافی بزرگ و نیرومند باشد.ندازهمان به ابسازیم که برای دگرگونی جامعه

تواند آن افرادی را که در آن مشارکت مبارزه یک فرصت و یک مدرسه است، می

تواند فهم پیشین ما از خودمان را دچار چالش کند و نگاه ما دارند، متحول سازد، می

علت که این –مان را تواند فهم ما از سرکوبنسبت به جهان را تغییر دهد. مبارزه می

عمق  -برد، و برای غلبه با آن چه باید کردآن چیست، چه کسی از آن سود می

تواند محرکی باشد که ما را برای بازتفسیر ی مبارزه همچنین میببخشد. تجربه

مان از امر ممکن مان، و وسعت بخشیدنِ درکمان، بازسازی امیدهایمنافع

مان از متحدان و ادارد فهم پیشینتواند ما را وی مبارزه میانگیزد. تجربهبرمی

ی انسجام و همبستگی را میان تواند دایرهمان را اصالح کنیم. مبارزه میدشمنان

شان را کنندگانها با سرکوبهای مختلف بسط دهد و خصومت آنشدهسرکوب

 تشدید کند.

است. همه چیز بستگی دارد به « توانستن»ی ی کلیدی در این عبارات واژهواژه

کننده را بپرورانیم که بخش و هدایتاندازی الهامتوانیم چشمینکه آیا ما میا
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 برخالفِ زداید. کند، و نه میسادگی تقدیس میهای میان ما را نه بهتفاوت

بریم ها رنج میهای متنوعی که ما از آن، سرکوب«تکثرگرایی»های مُِد روزِ ایدئولوژی

ها شکل و هر یک از این سرکوب هند.دنوعی چندگانگیِ جدید را شکل نمی

ها در یک نظام اجتماعیِ مشترک ی آنهای خاص خودش را دارد، گرچه همهویژگی

داری عنوان سرمایهکنند. از طریق نامیدن این سیستم بهریشه دارند و از آن تغذیه می

بر توانیم و ائتالف و اتحاد برای مبارزه بر ضد آن است که ما به بهترین نحو می

های بندیهمچون تقسیم –هایی بندیمان غلبه کنیم، تقسیمهای میانبندیتقسیم

که سرمایه مُروجشان  -فرهنگی، نژادی، قومیتی، توانایی، سکسوالیته و جنسیتی 

ی داری را باید درست فهمید. نیروی کارِ مزدبگیرِ صنعتی تماِم طبقهاست. اما سرمایه

دارانه نیست. ی سرمایهوی کار نیز تنها شکل سلطهکارگر نیست؛ استثمار این نیر

تأکید بر اولویت این قشر ]از یک طبقه[ باعثِ نه تقویت بلکه تضعیف همبستگی 

رود که ما شرایط شود؛ همبستگی طبقاتی زمانی به بهترین نحو پیش میطبقاتی می

و مطالبات  های مختلف و نابرابرمان را، نیازها، تمایالتساختاری، تجربیات و رنج

توانیم به بهترین نحو شان میمتمایزمان را، اشکال سازمانی متنوعی را که از طریق

ی این مطالبات را به دست آوریم، متقاباًل به رسمیت بشناسیم. ما در جبهه

ی بین های مبتذل و کهنهکنیم که درصدد است بر مخالفتفمینیسمی مبارزه می

درصدی با رد  99های ه کند. فمینیستسیاست هویت و سیاست طبقاتی غلب

داری برای ما برساخته است، قصد دارد چارچوب بازی با حاصل جمع صفر که سرمایه

 های موجود و آتی را ذیل یک شورشِ جهانیِ گسترده متحد کند.جنبش
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عنوان معناا  جدا کردن خوب و سره از بد و ناسره اولین عباارتی اسات کاه باه

یافته   نقد در فرهنگ لغات معین نوشته شده است. نقد کوششی مؤثر و ساازمانواژه

ش شناخت مناسب و سودمند اطالعات است. در این فرآیناد  تعیاین نقاا  برا  افزای

ساادیی   درستی اطالعات ارزش دارد. اما فرآیند عملای نقاد کاردن بهپایهضعف هم

زمانی که موضاو  نقاد از حساسایت خا ای  ویژهتعریف مفهوم انتزاعی آن نیست. به

ا  به قهقرا رفتن بحا  ا الی و برخوردار باشد. این حالت دارا  باالترین پتانسیل بر

  ا لی نقاد را مایهنشستن حاشیه به جا  متن است. روند  که در اکثر موارد  جان

 ییرد. کند و یاه در راستا  منافع موضو  نقد قرار میمخدوش می

  من بنا به اخالق ایدئولوژیک و منش شخصی  همواره از وارد شادن باه عر اه

محفلای تناز   -  اجتماعی به سطح منازعات شخصای یهمارغم دروننقدهایی که به

  فعالیت فمینیستی )باه عنوان فرد  با زمینهشوند  تن زده ام. این بار اما بهداده می

کنم کاه تر از هر زمانی احساا  مسالولیت مایمحور( بیش ورت جنبشی و اجتما 

رساند  ه یوش نمیا  بیر نقدهایی باشم که در هیاهو   دا  بلندیوها  رسانهبیان

شااوند و یااا در بساایار  از مااوارد بااه  ااورت بااه خاااطر مسااائل امنیتاای مطاار  نمی

  مان شود. انگیازهیافته از سو  مدافعانِ فرد یا جریان مورد نقد سرکوب میسازمان

بند  منسامم  مساتد  و برا  نوشتن این یادداشت  جاا  خاالی نقاد  باا  اورت

ه خوانناده در خوانادن یادداشات پایشِ رو بایاد ترین چیاز  کاحاشیه است. مهمبی

همواره به خاطر داشته باشد این است که هدف این نوشاته نقاد یاک شاخاِ خاا  

نیست؛ بلکه نقد یک جریان غالب فکر  است که نمایندیان مختلفی در سراسار دنیاا 

ا هاا اسام دیگار رپرتکارار ماتن  ده جاا  اساامی توان بهرو به راحتی میدارد. ازاین

 جایگزین کرد.

ا  درباره این یادداشت در سه بخش ا لی نوشته شده است. در بخش او  مقدمه

شاود تاا مشخصااد بادانیم باا کادام ها  اجتماعی بیان میها  جنبشزمینه و ویژیی

  از چه خاستگاهی و در چه بستر   مواجه هستیم. در بخش دوم باه انتقااداتی پدیده

  مواجهاه و واکانشِ او و نژاد مطر  شده و نحاوهعلی که جسته و یریخته به جریانِ

کنم؛ و بخش پایانی به نقادهایی اختصاا  دارد کاه باه دالیال طرفدارانش  اشاره می
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ا  هژمونیاکِ اند و یا در  ورت مکتوب شدن  در فضا  رساانهمتعدد  مکتوب نشده

رچیاز  بارا  روز  ممالی برا  دیده شدن نیافتند و این یادداشات بایش و پایش از ه

 ها نگاشته شده است.طر  آن

 

 هابخش اول: پایان عصِر نهایت

  کنونی نابود ِ یذشته  یا به عبارتی نابود  آن سازوکارها  اجتماعی که تمربه

ها  انگیزترین پدیادهترین و خوفزند  از شاخاها  یذشته پیوند میفرد را به نسل

ا  زنان جوان در پایان این قرن باا روحیاه اواخر قرن بیستم است. بسیار  از مردان و

وار باا زماان یذشاته اسات  زنادیی   انادامحاکی از تداوم زمان حا  که فاقد رابطه

کنند. انقالب فرهنگی اواخر قرن بیستم را باید پیروز  فرد بر جامعه  یا به عباارت می

د اجتما  و ال ها را به تاروپوهایی دانست که در یذشته انسانتر یسست رشتهدقیق

ها و اشاکا  تنها از مناسابات واقعای میاان انساانکرد. زیرا چنین تاروپودهایی ناهمی

ها  عاام رواباو و الگوهاا  ماورد انتداار در شد  بلکه مد ها تشکیل میسازمانی آن

کرد. در طی همین فرآیناد کاه در پیوناد اریانیاک باا ها را با هم دیکته میرفتار آدم

ها  رفت  بسیار  از مفاهیم دهاهو به تبع آن سیاسی عصر پیش میشرایو اقتصاد  

میااانی قاارن یذشااته دسااتخوش تغییاارات بنیااادین شاادند. تغییراتاای کااه بااه تولاادِ 

 ها  اجتماعی جدید منمر شد. جنبش

ها  اجتماعی جدید  تغییرات سیاسی و اجتماعی دیگار فقاو در با ظهور جنبش

شاوند ا  بزرگ حزبای و حکاومتی جساتمو نمیمراتب نهادهقالب و از طریق سلسله

ا  بارا  مشاارکت و تغییار ها  اجتماعی با کمک نهادها  مدنی  وسیلهبلکه جنبش

ها  ها  زیر از جنبشها  اجتماعی جدید به دلیل ویژییشوند.  جنبشمحسوب می

هی دپذیر ساازمانها  غیررسمی  باز و انعطافشوند: به شیواجتماعی دیگر متمایز می

ها و احسا  عمومی به شادت متکای بار شوند. برا  بیان اعتراض  تسخیر اندیشهمی

ها  جمعی یعنی نشریات  اینترنت  ماهواره و ... هستند. غیرمتمرکز  پراکناده و رسانه

هاا را هاا وارد شاد یاا آنتوان به این جنبشراحتی میکه بهکوچک هستند؛ به طور 

  مادنی و مدار هستند. استقرار در بساتر جامعاهتمانترک کرد. غیرایدئولوژیک و یف
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  محافظ جامعه در برابار دولات و دفاا  از عنوان جبهه  مدنی بهطرفدار  از جامعه

  مدنی باه طاور  کاه تماایز سااختار  را پاذیرا باشاد  از دموکراتیزه کردن جامعه

جنابش زیسات    ها  اجتماعی جدید است. جنبش محیوها  دیگر جنبشمشخصه

 االح   جناابش ضااد نژادپرسااتی  جناابش دانشاامویی  جناابش کاااریر   جناابش 

هاا  اجتمااعی جدیاد ها  جنبشتارین نموناهکمانی و جنابش زناان از مهمرنگین

 هستند. 

ترین تاارین و عیااانهااا  اجتماااعی جدیااد بااه محملاای باارا  بااروز مهمجنبش

تاوان هاا را میدیریونیترین ایان اند. یکی از ا لیهها  جنبشی تبدیل شددیریونی

و « مقاومات»و « مباارزه»دید؛ بعنی وقتی کاه مفااهیمی چاون « تغییر»  در مقوله

« رهبار »و « ارتقا  آیااهی»  «یر کنش»تدریج جا  خود را به به« دهیسازمان»

ها  کاریر  و مباارزات دهنده که ریشه در سیاستا  مانند سازمانداد. برخالف واژه

مایالد    60  یر خاستگاه مبهمی دارد. در اوایل دهه  کنش  واژهتها داشاتحادیه

نیویورک تایمز برتراند راسل و سی رایت میلز را باا عناوان اکتیویسات خطااب کارد. 

اللحنی به این مسلله اعتراض کارد. جساتمو  ساوابق   شدیدویراستار میلز در نامه

ها  فعاا  ا  باه مقولاهراکنادهها  انادک و پدهد اشاارهآرشیو  آن دوره نشان می

 کاریر   فعا  حقوق مدنی و یا فعا  دانشمویی دارد. 

ما عادت داشتیم خودمان »یوید: مورخ رادیکا  می 1پروفسور رکسان دونبار ارتیز

ها دهندهها و سااازمانها  سوسیالیساتهاا  مبااارزان  کمونیساتهاا  رادیکا را انقالبی

تاوان عرض فرآیند  است کاه میهم« یرکنش»  واژه او عقیده دارد ظهور« بنامیم.

هاا  میالد  و ظهاور جنبش 60  اعتبار شدنِ چپ نامید. پس از پایان دههآن را بی

 80و  70ها  وکنار ساربرآوردند. در دهاهیران از یوشاهاجتماعی جدید بود که کنش

ت زمان کوتااهی ها  اجتماعی در مدمیالد  استفاده از این واژه متداو  شد. جنبش

توجهی طرز قابالمراتبی باهها  باز  دموکراتیک و غیر سلسالهتوانستند با ابدا ِ روش

یسترش پیدا کنند. در عین حا  با تالش آنها بارا  حاذفِ بخشای از میارا، چاپ  

 ها  تلوریک و پراتیک کار تشکیالتی کنار یذاشته شد. بسیار  از چارچوب

                                                      
1. Roxanne Dunbar-Ortiz 
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هایی تبدیل شدند که  دا  افراد جاداافتاده هرهها  بزرگ به چتدریج جنبشبه

با اسام رمزهاایی مانناد  -دیدیان ستم« نمایندییِ»دادند. طیِ این روند  را بازتاب می

و «  ادایان باشایم ادا  بی»  «سکوت را بشکنیم»  «باید از خودمان شرو  کنیم»

« یار منمی»به جا  متشکل کردنِ آنهاا نشسات و فرهناگ  -بسیار  از این دست

 وارد ادبیاتِ تغییر شد. 

  زنان که به مدد رشد عدیم یکی از بارزترین برآیند این تغییر تاریخی در حوزه

سرعت در یوشه و کنار فراییار شاد  تولاد ها  جمعی بهها  ارتباطی و رسانهفناور 

 ز  از پاکستان  مونا الطحاو  از مصار  توکال کرماان ازهایی مانند مالله یوسفچهره

  دیگر است که هرکدام باه نماینادیی از از لیبریا و هزاران چهره 1یمن  لیما یبوو 

ناژاد از کنند. شهرتِ کسای مانناد مسایح علیزنان کشور خود  مطالباتی را مطر  می

 عنوانی بخشی از همین فرآیند تحلیل کرد. ایران را نیز باید به
 

 هابخش دوم: نقدها و واکنش

ناژاد وارد شاده محورِ علیهاا  حماابقدها  زیاد  به پروژهها  اخیر ندر سا 

  خاانوادیی  قیافاه و هایی که پیشاینهشک بخشی از این نقدها از جمله آناست. بی

اناد  ناژاد را هادف یرفتهلبا  پوشیدن  نام ا لی و روابو خصو ی و خاانوادیی علی

 عراب ندارد. ها محلی از اچنان مبتذ  و سخیف هستند که پرداختن به آن

تأمل هستند: ها  متفاوت  تنها دو دسته قابلدر میان انتقادات پرتکرار از رویکرد

  لغاو حمااب اجباار  یاک مطالباه»و « حماب اجبار  اولویت زنان نیست»که این

  مایاهبند ِ ظاهراد مناسب  درونرغم  ورتانتقاداتی که به«.   متوسطی استطبقه

ها مانناد باه رفرانادوم بند ِ حقوق بنیاادینِ انساانسو  اولویتدرستی ندارند. از یک 

ا  کاه در آن از دموکراسی است؛ نساخه کارانها  جعلی و فریبها  نسخهیذاشتن آن

تاوان تحلیال کارد کاه حمااب نشیند. از سو  دیگر  میاکثریت به جا  حقیقت می

  فرودست دارد. زنان طبقهتر و بارزتر  برا  زنان   قو یرانهاجبار  وجوه سرکوب

تار  بارا  متوسو و فرادست به دلیل امکانات طبقاتی خود  فر ات و عاملیات بیش

                                                      
1. Leymah Gbowee 
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یوییم  تقابل با حماب اجبار  دارند. در نتیمه  زمانی که از حماب اجبار  سخن می

  زنیم کاه باه خااطر طبقاه  سلب عاملیت و مالکیت بر بدن زنانی حرف مایدرباره

دسترسی و کنترلی بر منابع و منافع ندارناد کاه باه مادد آن قاانون و اجتماعی خود  

عرف را به چالش جد  بکشند. در نتیمه  باید تاکید کرد که اتفاقاد لغو حماب اجبار  

ا  که طر  و فراییار ترین مطالبات طبقاتی نوشت؛ مطالبهتوان در فهرست مهمرا می

 ی تحلیل و تندیم شود. ساختن آن  باید برمبنا  همین رویکردِ طبقات

 منکوب کردنِ منتقدان

ا  در سطح شده و مطر  رسانه  شناختهعنوان یک چهرهنژاد )بهاما واکنش علی

ها ها  متفااوت ایان ساا المللی( و هواداران او نسبت به انتقادات چیست؟ تمربهبین

شاود  وارد می تنها شخصاد نسبت باه انتقااداتی کاه باه اونژاد نهدهد که علینشان می

ترین انتقاادات را باا وار کوچکپاسخگو نیست بلکه با توسل به حواریون خود که ترو 

یویی فارار کنند  عامدانه از قرار یرفتن در موقعیت پاسخها  شدید سرکوب میحمله

کند که باید بارا  یر ادعا میعنوان یک خبرنگار و کنشکند. چالشی که خود او بهمی

یویی برا  چنین فرد   ها  شاخا ایماد شود. فرار از پاسخ  و چهرهمقامات مسلو

 کند. ا  ایماد میها  جد پرسش

تاوان در چناد ها ِ هواداران او را مینژاد که بگذریم  پاسخاز سکوتِ معنادار علی

 بند  کرد:محور عمده دسته

 حسادت: -

هاا تارین واکنشندر  به منتقدان  یکای از پرتکرارزدن برچسب حسادت و تنگ

ییریم که آقاا  مورد حاملِ پیام مشخصی نیز هست. فرض می است که از قضا در این

  خبار   مشاغو  ها  معماو  یاک شابکهایکس و آقا  ایگرگ در یکی از مناظره

  موضو  سیاسی مشخصی هستند. چه قدر امکان دارد که جد  کالمای بح  درباره

تفاوت عقایاد  افتاراق خاو مشای سیاسای و یاا  این دو نفر به چیز  جز تضارب آرا 

طلب  از ایم که فالن شخصیت ا اال چیز  از این دست تعبیر شود؟ آیا هریز شنیده
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یرا که پست مهام دولتای دارد  انتقااد سر حسادت به عملکردِ بهمان شخصیت ا و 

 ترخاورد؟ جالابراحتی برچسب حساادت مینژاد  بهکند؟ پس چرا نقد کردنِ علیمی

عنوان ییرد کاه مشخصااد خاود را باهکه این رفتار عمدتاد توسو کسانی  ورت میاین

کنند. آیا برچسب حساادت زدن باه یابی میفمینیست و بعضاد فعا  حقوق زنان هویت

 طارف دو که زمانی ویژهبه –نقد  که معطوف به ایدئولوژ  یا عملکرد یک فرد است 

 قادرهمان منتقادان  به ا حمله چنین ت؟نیس زن ضد رویکرد  - هستند زن ماجرا

نژاد سعی می کنند با تمسخر ظااهر  ناام ا الی  است که برخی مخالفان علی زن ضد

موقعیت خانوادیی یا نشر اخبار  مانند مورد تماوز قارار یارفتن باه او حملاه کنناد. 

ییارد  اماا ها یرچه از سو  دو طیف بعضااد متخا ام  اورت میهردو  این واکنش

ها  جنسیتی با هدف قارار دادن جنسایت لِ یک پیام واحد است: بازتولید کلیشهحام

 . نقد مرکزِ عنوانبه -کردعمل یا ایده نه و–

 هایییرباه او  فکار ِ جریان و نژادعلی منتقدانِ -  همه –واقعیت این است که 

 بلکاه ؛باشند یذاشته تخریب بر را بنا رسد نمی یوشت به شاندست چون که نیستند

 یاک با نه شخصی  ا و ِ یا ایدئولوژ  برمبنا  که هستند کسانی موارد از بسیار  در

خا  مرزبند ِ روشنی دارناد. شااید بااور ایان مش فکر  جریانِ یک با که خا  فرد

  مادنی ایاران نژاد دشوار باشد اما بارا  بخشای از جامعاهمسلله برا  حواریونِ علی

نه  تشکل ژنو برا  دموکراسی و حقوق بشراز نهاد  مثل   حقوق زنان دریافت جایزه

 شود. اخالقی محسوب میفر ت و دستاورد که تهدید و بی

 پیشینه و رزومه: -

نژاد نوشته شده بود  کسای خطااب باه ر نقدِ علیاخیرا پا  یک پست توئیتر  که د 

این برخورد را بارها و بارهاا « شما؟»ا  یذاشته بود:   نقد کامنتی یک کلمهنویسنده

توان دید. یعنی وقتای انتقااد در فضا  واقعی و مماز  نسبت به بسیار  از نقدها می

دو پیام مهم مستتر  شود. در این برخورد  شما سؤا  میکنید  به سرعت از سابقهمی

 است: 

  روابطمان از انماام یاا چناد و چاونِ آن فعالیتی که ما و شبکه -1

شااود یااا بااه عبااارتی فقااو خباار ناادارد  فعالیاات محسااوب نمی

https://www.theguardian.com/world/2015/feb/24/iranian-woman-wins-rights-award-hijab-campaign
https://www.theguardian.com/world/2015/feb/24/iranian-woman-wins-rights-award-hijab-campaign
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شاوند. ا  شده هستند که کانش محساوب میها  رسانهفعالیت

پس ایر اسم شما در فضاا  ممااز  مطار  نیسات و  افحه و 

توانیاد منتقاد یاک عی نداریاد  نمیها  اجتماااکانتی در شابکه

جریان باشید. این در حالی اسات کاه خبار  نشادن بسایار  از 

پاذیر ها در داخل کشور به دالیل امنیتای امکانها و کنشفعالیت

یران ناه تنهاا تماایلی باه نیست. از سو  دیگر  بسیار  از کنش

ا  و ایفا  نقاشِ منمای   رسانهعنوان یک چهرهمطر  شدن به

ها  اخالقی  عامداناه   زنان ندارند بلکه بنا بر پرنسیبنمایندهیا 

زنند. واقعیتی که و آیاهانه از قدم یذاردن در این مسیر سرباز می

 رسد. ها و فالوها سخت به ندر می  الیکباور آن در هنگامه

هاا تاراز آنبرا  نقد دیگران باید در شهرت  سابقه و موقعیات هم -2

کاردنِ  اداها  منتقاد البتاه باا واقعیات باشید. ایان خااموش 

ا  خوان است. فضا  کنشگر یر  امروز کامالد همفضاها  کنش

  حداقلیِ سابق خود )یعنی ارتقا  آیااهی و ارتباا  که کارویژه

  رقابت تبدیل ییر  چهره به چهره( را از دست داده و به عر ه

 شااده اساات. جااایی کااه داشااتن فالوئرهااا  باااالتر  طرفااداران

تر  تار و پربیننادهرسانی و الیک و استور  بیشتر  همچاکسینه

  هایی تبدیل مای کناد کاه از مقولاهتنها افراد را به سلبریتینه

  اجتماعی و در بسیار  موارد اقتصااد  کساب سرمایه« تغییر»

کند که داشتن هواداران زیاد کنند  بلکه این توهم را ایماد میمی

  متعدد  مسااو  باا حقانیات یاک ایاده یاا یا یرفتن بازخوردها

تار هسات  «مردمی»چه عملکرد است. اما کیست که نداند هر آن

تاوان باه عنوان نموناه میبخش نیسات. باهلزوماد مترقی و رهایی

برخی از اینفلوئنسرها  مماز  اشاره کرد که فالوئرها  میلیاونی 
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فراد را دا ِ بار ها  این اتوان میزان استقبا  از پستدارند. آیا می

شود؟ نگااهی ها مطر  میحقانیت مفاهیمی دانست که توسو آن

اجمالی به  فحات این اینفلوئنسرها پاسخ دادن به این پرسش را 

 کند. )تصویر یک(بسیار آسان می

 تصویر یک

 
توان ناام بارد عالوه بر این  از چند کمپین  حرکت  هشتگ یا طوفان مماز  می

  جمعی کاربران چنان در حافدهکم هماند؟ یا دستِصی داشتهکه دستاوردها  مشخ

 اند؟فضا  مماز  )و نه مفهوم مردم با معنا  موهوم آن( باقی مانده

نشیند و به جاا  می«   اجتماعیمسلله»به جا  « فرد»یذار است که از این ره

  آن هییارد.  ادا  بلناد  کاه کاارویژحقانیت  بلند ِ  دا محکِ داور  قارار می

سو و سااکت کاردنِ  اداها  مخاالف یاا متضااد اسات. در بازتاب دادن  داها  هم

ها و اینفلوئنسارها    این فرآیند است که هر روز با خیلِ بیشتر  از سلبریتینتیمه

زنناد. می #شاان  اسامِ خاود را ها  مماز نوشاتهشویم که زیار د مدنی مواجه می

ناوایی باا جریاان مسالو ش از هرچیاز بایاد در همچهره شدن این قبیل افاراد را پای
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نژادهاا چهاره یر  جستمو کرد. به عبارت دیگر  این رساانه نیسات کاه از علیکنش

ناوایی باا اساتانداردها  جریاانِ مسالو و نژادها هستند که باا همسازد  بلکه علیمی

 رسند.   بازارِ رسانه  به نام و نان مییویی به ذائقهپاسخ

  زی حاکمیت/ اپوزیسیون:سادوگانه -

ها  رایاج طرفاداران یکای از اساتدال « هرکه با ما نیست  باا حاکمیات اسات»

  جعلای نژاد برا  ساکت کردن مخالفان و منتقدان است. اما ساختنِ این دویانهعلی

ا  قدیمی برا  خاموش کردنِ منتقدان اسات کاه یکای از نموناه کارانه حربهو فریب

  فلسطین دیاد. جاایی کاه حمایات از   مسللهتوان دربارهرا میها  بسیار بارز آن 

نوایی باا حاکمیات تعبیار تمامیتِ ارضی فلسطین و داشتن موضع ضدِ اسرائیلی به هم

 شود. می

عمد از درکِ آن سارباز مای زنناد: ا  در میان است که برخی بهاما حقیقت ساده

باشید و این به آن معنا نیست که توانید منتقد جد  و سرسختِ رژیم پهلو  شما می

به مواضع و اقدامات حاکمیت فعلی تعلق خاطر دارید. بر هماین اساا   نقاد کاردنِ 

تواند هیچ نسبتی با طرفدار  از حمابِ اجبار  یا سارکوبِ حاق انتخااب نژاد میعلی

   پوشش نداشته باشد. آزادانه

  نشین:نشین/ خارجدوگانه سازی داخل -

شود در واکنش به اکثر انتقاداتِ معطوف باه جعلی دیگر که می ساز یک دویانه

یاران یران خارج از کشور دید مبتنی بر تضااد باین رویکردهاا و مواضاع کنشکنش

اناد.   یذشاته مهااجرت کردهیرانی است که در طو  یاک دهاهداخل ایران با کنش

یاسی داخل و خاارجِ یران مدنی و فعاالن سا  از عدم درک )بعضاد متقابل( کنشنمونه

 یک مرز جغرافیایی است که با یذر زمان تشدید شده است. 

سرایی و تراژد  سااختن از مانادن و رفاتن بااور   این متن  به حماسهنویسنده

یار بارا  یک کنش« انتخابِ فرد » جا اهمیت دارد چماق کردنچه در اینندارد. آن

. مهاجرت کاردن باه قصاد فعالیات ماندن یا رفتن به قصد ساکت کردن دیگران است
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یو  تواند پاساختوان تو یه یا تقبیح کرد. به همین دلیل  این حربه نمیمدنی را نمی

ها  بسیار  اشاره کرد کاه در توان به نمونهمناسبی برا  انتقاداتِ احتمالی باشد. می

اعم از  –ا هاند؛ اما این هزینهها  سنگینی را متحمل شدهمقاطع مختلفِ زمانی هزینه

زندان رفتن  شکنمه شدن  پاشیده شدنِ رواباو شخصای  از دسات دادن ساالمتی و 

 تواند و نباید مواضعِ فعلی افراد را تطهیر کند. نمی -هزاران مورد از این دست 

 سااز  و اباژهفروشای  رزومهچه که در این میان محل نقد جاد  اسات  رنجآن

مذهب  جنسیت  قومیت  یرایش جنسای و ...(  کردن محنتِ یروهی از افراد )براسا 

ها  یذشته هیچ دستاورد ملمو  و مشخصی به جاز است. فرآیند  که در طی سا 

ها و ایماد فشاار ها  سازمانی به سمت آنا   سرازیر شدنِ بودجهسلبریتی شدن عده

 ها  کامالد مستقل داخل کشور نداشته است.یران و جریانمضاعف رو  کنش

کس نبایاد در خاارج از ایاران کنید این به آن معنا است کاه هایچان میایر یم 

تر شود  دوباره متن را با دقات یرانِ داخلی سختفعالیت کند مبادا شرایو برا  کنش

توان و نباید باه اید. مسلولیت اختناق حاکم را نمیبخوانید چون جانِ کالم را درنیافته

ناوک پیکاان ایان انتقااد متوجاه جریاان یران خارج از کشاور یذاشات؛ دوشِ کنش

ها  سیاسایِ   سازمانا  است که تغییر را از بیرون  با نگاه به باال و به پشتوانهفکر 

کند و از حمایت ماردم وجو میفاسد و وابسته که آبشخورها  مشخصی دارند  جست

 کند.    ابزار  میبخشیدن به اقدامات خود استفاده برا  مشروعیت

 یِ مزدی:گرکنش -

ها  سایل ندارات طرفاداران در شابکه ناژادفیش حقاوقی علیبا منتشر شدن 

ها برا  ایاران زیااده و تاو آمریکاا چیاز  باه حسااب این رقم»مماز  سرازیر شد و 

و ندراتای باا « کناهخب از کما بیاره زندیی کنه!؟ هماش داره مباارزه می»و « نمیاد

ترین   انتقاد  دید. این مورد  یکای از ا الیشد پا  هر نوشتهضامین مشابه را میم

انتقاداتی است که این یادداشت به قصد طر  آن نوشته شده است. از این رو در بخش 

   آن خواهم نوشت. تفصیل دربارهپایانیِ همین متن به

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6546081/%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
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 بخش پایانی: انتقادات اصولی

ها  ناژاد یکای از نماینادها  کاه علیجریان فکار  انتقادات ا ولی بسیار  به

  انتقادات باه شاخا آن است  وارد است؛ انتقاداتی که در بسیار  از موارد زیر سایه

یار  )مباارزه باا حمااب ماناد. جعال ساوابق کنشنژاد  نادیده میعملکردِ خود علی

ه علیه حماب به خاطر پخش جزو 7۵روز بازداشت در سا   13سالگی و  7اجبار  از 

و  ها  مماااز پسااتهااا  هااا  تاااریخی در کتاباجبااار (  مخاادوش کااردنِ واقعیت

)مثالد اجبار  شدن ریش یذاشتن و پوشیدن چادر مشکی بعد از انقاالب(   هامصاحبه

کاه ویادئو انتشار ویدئوها  نمایشی )یریه کردن هنگام پخش سخنان ظریف درحالی

از  ا  )از ضابو مخفیاناه  ادا و ویادئوپرنسیپیِ رساانهبی 1زیرنویس انگلیسی دارد( 

از عکس یک عکا  آلمانی برا  جلد کتااب(    بدون اجازهاستفادهمصاحبه شونده تا 

مسلو را دارد    به چالش کشیدنِ قدرت یو نبودن کسی که خود داعیهدر کنارِ پاسخ

  نژاد اسات کاه چنادوچونِ هماهبخشی از نقدها  وارد شده به عملکردِ شخاِ علی

تر باه آن ها با جستمویی ساده در فضا  مماز  در دستر  است و پرداختن بیشآن

   من و متن خارج است. از حو له

هاا ا  دیگر  که ایان یادداشات از اساا  باا هادفِ بیاان آناما نقدها  ریشه

 بند  کرد:توان به این  ورت دستهگاشته شده است را مین

 :جنبش زنان از ما شروع نشده است -

فرض بدیهی این است که همه توافق داریم جنبش زنان ایاران از هباو ِ مسایح 

ها  ها  یواشکی و چهارشانبهنژاد و مبارزه علیه حماب اجبار  از کمپین آزاد علی

ها  با حماب اجبار  از زمان طر  اولاین زمزماهها سفید شرو  نشده است. مخالفت

 ها با فراز و فرودهایی ادامه داشته است.آن  آغاز شد و در تمام این سا 

                                                      
 نژاد حذف شد. اما در یوتیوب قابل بازیابی است.   شخصیِ علیاین ویدئو بعدها از  فحه 1

https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1004732482481254402
https://www.theguardian.com/global/2018/jun/03/the-wind-in-my-hair-one-womans-struggle-against-being-forced-to-wear-hijab
https://www.theguardian.com/global/2018/jun/03/the-wind-in-my-hair-one-womans-struggle-against-being-forced-to-wear-hijab
https://www.theguardian.com/global/2018/jun/03/the-wind-in-my-hair-one-womans-struggle-against-being-forced-to-wear-hijab
https://www.facebook.com/gvtravelphoto/photos/rpp.620375284669080/2120842211289039/?type=3&theater
https://www.facebook.com/gvtravelphoto/photos/rpp.620375284669080/2120842211289039/?type=3&theater
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ا    علی قدوسی دادستان کل انقاالب باود کاه باا انتشاار اطالعیاه۵۹در تیرماه 

ه بادین وسایله با» حماب را به ادارات ممنو  اعالم کارد:طور رسمی ورود زنان بیبه

شاود چنانهاه اثار  از ها و مؤسسات و ادارات تابعه شادیداد اخطاار میتمام وزارتخانه

چه مورد تأکید حضرت اماام و خواسات ملات ایاران اسات دیاده شاود یاا باانو  آن

کارمند  بدون پوشش اسالمی در محل کار حضور یابد بالدرناگ حقاوق و مزایاا  او 

کشاور وقات( و محمادعلی رجاایی محمدرضا مهدو  کنی )وزیار « قطع خواهد شد.

هایی ناماه)وزیر آموزش و پرورش وقت( و محمد توسلی )شهردار تهران( نیاز در بخش

اعالم کردند که زنان کارمند باید پوشش اسالمی را در محل کار رعایت کنند. پاس از 

هاا بادون پوشاش اساالمی حاق ورود باه آن شورا  انقالب نیز رسماد اعالم کرد خانم

هاا را بگیرناد. اکبار هاشامی نولتی را ندارند و ادارات اجاازه دارناد جلاو  آادارات د

ها  نماز جمعه عناوان کارد کاه طبعااد رفسنمانی )رییس مملس وقت( هم در خطبه

این حق دولت و حکومت است که در محیو کارش اجازه ندهد آن چیز  کاه  اال  

 داند  جریان داشته باشد.نمی

حماب از ادارات شرو  شد و در برخای شاهرها اج زنان بیاز این زمان به بعد اخر

حماب به این مکان ها ممنو  است. در بازارها تابلوهایی نصب کردند که ورود زنان بی

ها علیاه زناان بدین شکل قدم به قدم حضور زنان در جامعاه ممناو  شاد و خشاونت

ن مخالف حمااب زنا ۵۹تیرماه  17هنگامی که در  .حماب در جامعه افزایش یافتبی

وزیر  تممع کنند  یروهی از زناان اجبار  تالش کردند در روبرو  ساختمان نخست

حمااب موافق حماب اجبار  نیز در محل تممع کرده بودند تا مانع حضاور زناان بی

ها  سیاه به تن کرده بودند شوند. در این تممع که زنان مخالف حماب اجبار  لبا 

  .ه شدندبا ممنوعیت و دستگیر  مواج

هاا کاه باا مفااهیم حماببا آغاز جنگ عاراق و ایاران  در یفتماان سارکوب بی

حرمات »کارش را آغاز کرده باود مفااهیمی شاامل « ضد انقالب»و « سلطنت طلب»

حمااب در جامعاه حضاور بی 60تر شد و عمالد بعد از خرداد ماه برجسته« خون شهدا

به دلیل مسلو شدنِ یفتمان اساالم  – عالوه بر برخورد قانونی  برخورد مردم مذهبی

قاانون  102و بر اساا  مااده  1362سرانمام در آبان ماه  .را در پی داشت -حکومتی
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تعزیرات اعالم شد که زنانی که بدون حماب شرعی در جامعه ظاهر شوند به حبس از 

  .شوندضربه شالق محکوم می 7۴ده روز تا دو ماه یا تا 

پزشک کاه متخصا پزشکی کودکان و روان« ارابیهما د»  بعد حدود یک دهه

از اعضا  حزب ملت ایران بود و به همراه پروانه فروهر ساازمان زناان جبهاه ملای را 

در اعتراض به حماب اجبار  خود را در میادان  1372اسفند  2تشکیل داده بود  در 

باه  13۵3تمریش تهران به آتش کشید. دارابی که پس از تحصیل در آمریکا در سا  

هاا  سیاسای و اجتمااعی خاود باه تادریس در ایران بازیشته باود  در کناار فعالیت

او باه دلیال  136۹دانشگاه و طبابت پرداخت. اما پاس از انقاالب در ساا  تحصایلی 

از استاد  برکنار و همهنین مطب او نیاز « عدم رعایت شلونات»بدحمابی و با عنوان 

 تعطیل شد.

ییر  در وضاعیت ن دولت ا الحات  تغییرات چشامپس از آن و با رو  کار آمد

تاوان در   ماد  امکان بروز ایان تغییار محساو  را میپوشش زنان ایماد شد. پایه

 -برا  نخستین بار پس از انقالب و جنگ –برقرار  ارتباطات یسترده با جهانِ بیرون 

ا در واقع این عقیدتیِ حاکمیت جستمو کرد. ام-  موازین ارزشیو به تبعِ آن استحاله

کارد. تغییر پیامدِ مطالباتی بود کاه از پاایین خاود را باه نداامِ سیاسای تحمیال می

ا  و بااز شادن درهاا باه مطالباتی که با دیریون شدن وسایل ارتبا  جمعی و رسانه

ها    متوسطی که در پایِ سیاساتدر میان طبقه 70  سو  بیرون در اواسو دهه

شده بود  شکل یرفته بود. نارضایتی از حماب اجباار   اقتصاد  دولت سازندیی فربه

ها  پوشش و تغییر سبک پوشاش تاا جاایی اداماه در قالب سرپیهی از دستورالعمل

  سردار کاریر )معاون اجتماعی وقت نیرو  انتدامی( با باال یارفتن یافت که به یفته

  یانهده  رییس دولت ا االحات دساتور تندایم راهکاار شاانز8۴بدحمابی در سا  

عالی انقاالب فرهنگای هماان حماب و عفاف را  ادر کرد و این راهکارهاا در شاورا 

 دولت به تصویب رسید. 

طار  حمااب و عفااف از ساو  ریایس  8۴با رو  کار آمدن دولت نهم در سا  

با حضور « طر  ارتقا  امنیت اجتماعی» 8۵جمهورِ وقت ابالغ شد و در سا  تابستان 

ها  شهرها  بزرگ کلید خورد. پیگیار  در شت ارشاد در خیابانها  سبزرنگ یون



 نیکزاد زنگنه 180 

ها و بازخوردها  فراوانی را در پی داشت؛ باه طاور  کاه در اجرا ِ این پروژه واکنش

مهاد  کروبای در  1388  دهم در ساا  ها  انتخاباتی ریاست جمهور  دورهرقابت

ب اشااره کارد و برخای   امکانِ اختیاار  باودن حماافیلم انتخاباتی خود به مسلله

 سر دادند.  شعار حماب اختیار هواداران ستاد ِ او در خیابان 

ا  دانست کاه نژاد را بازنماییِ مطالبهها  علیتوان کمپینبرمبنا  این روند  می

هاا  ها  او شکل یرفتاه و حااال باه مادد پیشارفت فناور خوانتر از فرابسیار پیش

 ا  شده است. ا  رسانهارتباطی  به طور یسترده

ها  یک فرد  یک جریاان و چناد تقلیل دادنِ مبارزه علیه حماب اجبار  به ایده

کاه ساپهر فرهنگای و ها  اخیر  بادون در ندار یارفتن اینکمپین مشخا در سا 

ها  اخیر تا چه اندازه دیریون شاده  شروعیتِ حاکمیت در دههاجتماعی  فناور  و م

چااهی اسات کاه طلبی نباشد  از سرِ نادانی است. اینکار  و فر تایر از رو  فریب

ها  پشیمان باا هام در ها  مختلف و برخی از چپها با یرایشبسیار  از فمینیست

باارا  پشااتیبانی    خااود را توانیااد مواضااع یذشااتهکننااد. شااما میآن سااقو  می

پشتیبانی از یک سازمان  یروه  جریاان و حتای ایاده  نقاد کنیاد اماا افتاادن در عدم

ترین بیناناهکه کاارکرد ا الی آن در خوش زدهو رسانه آغوشِ یک جریانِ پوپولیستی

کاه بخشای از    واقعیاتها  موجود )آن هم نه همهحالت  رفاد به بازنمایی واقعیت

ا   ساازنده و آیاهاناه تواند فصلی از یک خودانتقاد ِ ریشاهد  نمیشوآن( محدود می

  برحقی یشایی تاریخی است. البته  عقدهتر شبیهِ یک عقدهمحسوب شود. بلکه بیش

   زنان است. مند جنسیت و سکسوآلیتهها سرکوبِ ندامکه برآیند سا 

  بازنمایی و نمایندگی مترادف فعالیتِ جنبشی نیست: -

دیدیان به  اورت تااریخی هایی که ستمایلِ معا ر به بازنماییِ تروما و رنجاین تم

  ماسات. شوند  از کارکردهاا  سیساتم اقتصااد ِ مسالو زماناهو می متحمل شده

  ماد ِ موجودیتِ جمعی را تخریب و مفهاوم ساتم را نولیبرالیسم تالش کرده تا پایه

چه که ندام اجتمااعی ک  علنی کردن آنا  کامالد فرد  تبدیل کند. بدون شبه مقوله

  ساتم اهمیات تاکنون نادیده انگاشته  برا  به چاالش کشایدن پیامادها  زیساته

ها  فرد  در فرآیند سااختِ جماع بسایار حیااتی بسیار  دارد و نقد اثرات و نگرش

https://www.radiofarda.com/a/f3_karrubi_demonstration/1748420.html
https://www.radiofarda.com/a/f3_karrubi_demonstration/1748420.html
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است. با این حا   زمانی که مقاومت عمدتاد در اقدامات و باورها  فرد  متمرکاز مای 

شااود و بااه اقاادامات   اخالقاای تباادیل میسیاساات کااامالد بااه یااک مساالله شااود 

شود که از مسایرِ رواباو بیناافرد  باه دنباا  عادالت ا  منمر میشدهزداییسیاست

هااا  متعصاابانه و هااا  نژادپرسااتانه و سکسیسااتی بااه نگرشهسااتند. یعناای ندام

 یابند. آمیز تقلیل میتبعیض

شاادیی در دنیااا  امااروز  بااه بازنماااییِ آن از دیدیی و ساارکوبمواجهااه بااا سااتم

  سارکوب  ناابرابر   ها  متفاوت محدود شده است. یویی استمرار انوا  ساتممدیوم

دیده و خبار  و غفلاتِ ساتمها یا بیعدالتی به دلیل ناشناخته ماندن آنتبعیض و بی

یان دلیال ها  ساتمدیده باه ایر است. باید به این واقعیت توجه داشت که یروهستم

ها فاقد نمایناده ها  کافی برخوردار نیستند. بلکه آنتحت ستم نیستند که از نماینده

هاا در زنادییِ   موجود در جامعه  مانعِ مشاارکت آنیافتههستند چون ستم سازمان

ها  منعکس شادنِ عمومی و سپهرِ سیاسی است. از این رو است که بسیار  از جنبش

ها  سیاساای )و ها  شخصاایتییر هااا و موضااعنطق مواضااع و مطالباااتِ خااود در

ا  بارا  کنند. به عبارتی رقابت رسانهآورد تلقی میها  فرهنگی( را نوعی دستچهره

ها  رسامی  باه جاا  تاالشِ هاا  شخصایتنمایندییِ مطالباتدر میاان انباوه نطق

کژکاارکردِ  نشیند. باید توجه داشت که ایان فرآیناد ناهمند برا  ایماد تغییر میندام

شود. زمانی کاه یاک جریاان   ا لی آن محسوب مییک جریان جنبشی که کارویژه

کناد  طبیعای اسات کاه   اقتصاد  یردش مالی ایمااد میجنبشی مانند یک پروژه

چشام  شاانس بااالتر  ها  شخصیِ پرآبِمعضالت فراییر با قربانیان پرشمار و روایت

 برا  یرفتن بودجه خواهد داشت. 

بناد  ها  بودجههاا از برناماهوجود ایان  تااریخ یاواه آن اسات کاه دیریونیبا  

هاا  ترین راه برا  نمایندییِ وضاعیت یروهشوند. مهمها  ایماد تغییر آغاز نمیبنگاه

ها  مبارزاتی اسات کاه باا حاذفِ مواناع دیده در یک جنبش  بنا نهادن سازمانستم

ها  کنند. این شیوه  الیهتم  آغاز به کار میعنوان بخشی از مبارزه علیه سمشارکت به

کناد کاه باا شاده را تهیایج میحاشایه راندهدیده و بهها  ساتمتر  از یروهیسترده

کناد  فاائق ها را محادود میمند  که مشارکت آنهمبستگی و مبارزه  بر موانع ندام
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ب  لح و برابر  ها  اقتصاد  کاسییر  از بنگاهجا   دقها  بهشوند. چنین مبارزه

ا  ا ایل از ییر  یک جنابش تاودهها  مشوقِ شکلها و حرمانو بازنماییِ مکرر رنج

دیدیی برا  مشتریان داخلی ها  ستمیرانِ آن نه راو پایین است. جنبشی که کنش

قدم در مسیرِ تغییرها  بنیادین هستند. چه خوشاایند ماا و خارجی  که مبارزان ثابت

  ماد  ستم ها  جنسیتی جز با پرچیده شدن پایهقطعِ تداوم ستمباشد  چه نباشد  

 پذیر نیست. امکان

  ارتقای آگاهی هدف نیست، وسیله است: -

معا ر  به جا  جمع بار رو  فارد متمرکاز هساتند. اماا  یر ها  کنشاکثر جریان

ییر  قادرت کارکردن افراد برا  ایمااد و باهدهی هدف مشخصی دارد: متحدسازمان

دهی کناد: ساازمانبند  میمنداناه آن را  اورتهوش اسماکِرطور که مشترک یا آن

تواناد امروزه هرکسای می«   سیاسی.  اجتماعی به یک تودهتبدیل یک توده»یعنی 

کند )مثالد بای وقفاه بارا  ارتقاا  تنهایی فعالیت میکه بهیر باشد. حتی کسی کنش

یو نیست. اما باید کس پاسخکند( و به هیچ  یک موضو  مهم تالش میآیاهی درباره

مناد اسات اماا متارادف توجه داشت که ارتقا  آیااهی یرچاه اقادامی بسایار ارزش

است که مساتلزم فرسا دهی یک فرآیند درازمدت و طاقتدهی نیست. سازمانسازمان

ها و نهادهایی است که از طریق آن بتوان افراد اتمیزه شده را متقاعاد ایماد زیرساخت

هایی یذار حرکتکرد که در یک تیم با منافع مشترک هستند. فرآیند  که عمال از ره

ییرد و قرار هام نیسات   ماست شکل نمیمانند آزاد  یواشکی یا دوربین ما  اسلحه

   دیگر  دارند. ها اساساد کارویژهاین حرکت که بگیرد زیرا

 آدرس غلط دادن: -

ا  کامالد سیاسی است که پیامدها  آن به سپهرها  دیگار حماب اجبار  مقوله

شناساان و ا  که باه آرا  بسایار  از شرقجامعه نیز کشیده شده است. انتقاد جد 

  زناان  ناد ختناهها  پسااستعمار  وارد است  این است که ماوارد  مانفمینیست

حماب اجبار  یا ازدواج کودکان را مسائلِ فرهنگی و آداب و رسوم قاومی و اجاداد ِ 

ها محلی از اعراب ندارد. این کنند که مبارزه برا  لغو و محو آنبرخی جوامع تلقی می

https://sociology.berkeley.edu/graduate-student/jonathan-matthew-smucker
https://sociology.berkeley.edu/graduate-student/jonathan-matthew-smucker
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نژاد دارد  در عمل در ایان جریاان نیاز رویکرد  برخالف ادعایی که جریانِ فکر  علی

  سیاسای  را کاه در قاانون تاوان قفالِ یاک مقولاهشود. چگوناه میده میکامالد دی

  نداام از هایچ تالشای )از تاذکر لساانی یرفتاه تاا   قهریاهشده و قوه انگار جرم

توسو یشت ارشاد( برا  حفظ و حراسات از آن فرویاذار نکارده اسات  باا  بازداشت

 باز کرد؟ « نشان دادن نارضایتیِ تک تک زنان معترض»کلیدِ شاه

زعم هابرما   عقالنی کاردن اقتادار دولتای از طریاق   عمومی بهکارکردِ حوزه

تارین ا او  لیبرالیسام یو  آیاهانه و اجما  عاقالنه است که بار یکای از مهمویفت

نژاد نیز باه   عمومی از خصو ی استوار است. رویکرد جریان علییعنی تفکیک حوزه

ا  ها  فرهنگی بارا  پدیادهحلفرضی است. تمویز راهِ  چنین کنندهنوعی بازتولید

  تابوشاکنان تماماد سیاسی  نیرو  دارا  پتانسیل ایماد تغییر را باه لشاکرِ پراکناده

ییر کاردن کاه بخشای از ایان اقادامات در راساتا  هماهکند. با فرض اینتبدیل می

توان دید که جریاان یروشنی م  آزاد  پوشش و بازنماییِ آن باشد  باز هم بهمطالبه

تااوان در رود. ایاان در جااا زدن را نمیمانااد و فراتاار نماایدر همااین مرحلااه باااقی می

تر این اسات کاه ایان جریاان اساسااد   مهمها  امنیتی خال ه کرد. مسللهسرکوب

تواناد ایان نقاا را رَو  ندارد. چند پرسش سااده میکار  برا  پیشانداز و راهچشم

. چطور برداشتنِ حماب در مالء عام )الزم نیسات باه چنادوچون و تر آشکار کندبیش

ا  کردن آن قرار است به لغو حمااب کنم( و رسانه ها اشارهمیزان عام بودنِ این مکان

هایش ناژاد در مصااحبهپوشش یعنی چیز  کاه علی« انتخاب»اجبار  یا فراتر از آن 

رد قرار است طی چه فرآیناد  کند منمر شود؟ این دستاوشدت رو  آن تأکید میبه

 اتفاق بیفتد؟ 

چه که بدان نیاز داریم قاانع کاردن و جاذب کاردنِ کنند که آنبرخی یمان می

تر مشاکالت اسات اماا باا یر شدن با هدف بازنماییِ بیشتر  برا  کنشنیرو  بیش

ک باا یا افتاد. تنهاا راه مواجهاهخود اتفاق نمییران  تغییر خودبهافزایش تعداد کنش

هاا  ا  که به سالحی فراتار از دوربین  سیاسی است. مقابله  سیاسی  مقابلهمقوله

نژاد نه باه دنباا  بررسای رسد جریان فکر ِ علیما نیازمند است. از این رو به ندر می
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ترین حالت  رفا باه دنباا  بینانهها  استیفا  حق پوشش اختیار   که در خوشراه

 با حماب اجبار  است.   مقابله)باز(طر  مطالبه

هاا  یواشاکی نژاد در بخش معرفی کمپین آزاد اما این تمام مسلله نیست. علی

این  فحه به هیچ یروه سیاسای یارایش نادارد و قصادش ثبات »کند که اذعان می

لحداتی است که در آن  زنان ایرانی با وجود محدودیتی کاه در پوشاش خاود دارناد  

بارخالف ایان ادعاا ا و ادعاا  مشاابه « کنناد.مرباه میآزاد  و رهایی از حصار را ت

ماند. خاو سیاسایِ هایی از این دست ا غیرسیاسی بودن در حد حرف باقی میجریان

دساتی راهای و همشود و به هما طال  جنبشی شرو  میها از مطالباتِ بهاین جریان

ان باه روشانی در تاوانمامد. این خو سایر را میها  برانداز میترین یرایشبا راست

 دونفره با مارک پمپلو دید. « رسمیِ»نژاد از رضا پهلو  و یا مالقات خواهی علیتدلم

 
 نژاد با رضا پهلو ( دیدار علی1عکس )

 

کهه  ی مدنیِ ایرانشدگان بخشی از جامعهصدای سرکوبعنوان نژاد بهعلی

ب های جمهوری اسالمی در قبهال حقهوب بشهر و حقهوسیاستمعتقد است 

  یک دولات هبه مالقاتِ نمایند شهروندی و حقوب زنان همیشه ثابت بوده است

را  ییر  از باردار خدمات پیشرود که رئیس آن دسترسی زنان به سراپا ضدّ زن می

از نظهر سیاسهی کند که دود کرده است. او  راحتاد اعالم میا  محسابقهبه طرز بی

https://www.nytimes.com/2018/11/17/us/politics/trump-birth-control.html


 

 
 

 او   ونیو حوار نژادیلع حیمس: ستیاپورتون سمینیفم هیعل 185

خواه و خواهان گذار و تغییر نظهام از جمههوری اسهالمی بهه یهک جمهوری

ها  به حاال باید مشخصاد از مؤسس کمپین 1حکومت دموکراتیک و سکوالر است.

 عنوان دو جریاانها  سافید باهها  یواشکی و چهارشانبها طال  غیرسیاسیِ آزاد 

بخشاای در مواضااع   رهاییماادعیِ دفااا  از حقااوق زنااان پرسااید کااه چااه سااویه

  زناان دیاده اسات کاه   دولتِ وقتِ ایاالت متحده نسابت باه مساللهیرایانهراست

تریبونی ندارند و همیشه قربانی ها را برا  بلند کردن  دا  کسانی که تریبون آن

 اب کرده است؟انتخ اند،ی سیاستمداران بودهتوافقات و مصالحه

کسانی کهه از دسهت دادن یریه  و جهان کهری سهر از پها  یویاداو می

شناختند منطقاً نباید از مالقهات مهن و آقهای پم نهو ناراحهت باشهند. نمی
 ی رسمی حکومت غیر مردمی جمهوری اسهالمیطور که یری  نمایندههمان

نهین ی بخشی از جامعه مدنی ایهران هسهتم ... اهرا ااست من هم نماینده
دهاد کاه ایان موضاع نشاان میدیداری باید برای بعضی ناراحت کننده باشهد  

ها  جعلی مسلو سقو  کرده است. چاهی نژاد عمیقاد در چاهِ یکی دیگر از دویانهعلی

ناژاد ناان دارد. بخشای از که ایرچه برا  مردم ایران آب نادارد اماا بارا  امثاا ِ علی

ت دادن ظریف با کار  شاادمان اسات و ناه از   مدنی مستقل ایران نه از دسجامعه

ا  است که پشت هر دو مالقات است؛ نژاد با پمپلو بلکه ناقد سرسختِ رویهدیدار علی

  ایاران باه دلیال سارکوب امنیتای حاکمیات و و از قضا  دا  این بخش از جامعه

 ا  بیش از پیش تضعیف شده است. یران پروژها  کنشها  رسانهجنما 
  خاود  در طلبانهاپورتونیسم به خااطر خصالت فر ات»یوید: ورگ میلوکزامب

قارار دادن « پرنسایپی اسات.مسائل تشکیالتی تنها یاک پرنسایپ دارد و آن هام بی

  نیروها  ارتماعی موجود بارا    شر مطلق و اتحاد با همهحاکمیت ایران در نقطه

 پورتونیستی است.یگانه پرنسیبِ ا سرنگونیِ آن  یکی از مصادیق روشن این

 

 

                                                      
   فارسی است. با سایت دویهه وله نژاد  جدید مسیح علیمصاحبهها از تمام نقل قو  1

https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-47380438?maca=fa-IR-Facebook-sharing&fbclid=IwAR27uNCkZmtr_avXYwYkE0JPuGmpm8Tcv6Y3rUB9ICk27HF9kp8CoozJ1t4
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  ای:فمینیسمِ پروژه -

یاردم کاه برمی« یار ِ مازد کنش»جا به مورد پایانیِ بخش او  یعنای در این

شاود. ترین نقد  است که در این یادداشات مطار  میترین و اساسیبدون شک مهم

نژادها در جهانِ امروز بلند اسات  ناه لزومااد باه خااطرِ مواضاع که چرا  دا  علیاین

« باازارِ تغییار»    ذائقاهولی یا عملکرد قو   بلکه مبتنی بر تشاخیا تیزبیناناها 

داند که چه کاالیی را باید در این بازار عرضه کناد کاه باه ا اطال  نژاد میاست. علی

 پیدا کند. « خریدار»باشد و « بِفروش»

ات ا  خاود  رو  موضاوعها  مختلف فعالیت حرفاهرو است که او در بازهاز این

طلب کاه هاا  خبرنگاار جنماالی ا اال شود. شما باین فعالیتمتفاوتی متمرکز می

یو  مادران عازادار پاارک را در کارنامه دارد  سخن« هاآواز دلفین»ا  به سبک مقاله

ها  یواشکی و کمپین مماز  آزاد   مؤسس 60  ها  دههنویسِ اعدامالله  یزارش

آمیز پخاش شاده در هاا  خشاونتها  سفید  باانی و پیگیار پخاشِ فیلمچهارشنبه

  حرکتی مانند دختاران انقاالب و ... چاه نقاا  کنندهها  اجتماعی و مصادرهشبکه

هاا  مختلاف سوار  رو  جریانِ مسلو در بازهتوانید پیدا کنید؟ جز موجپیوند  می

 زمانی. 

 
 نژاد  اینستایرام علی( نمایی از شش پست متوالی  فحه3عکس )

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1604109
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یار ِ   زناان وجاود دارد  باا کنشکه مطالبات مختلفی که امروزه در حاوزهاین

  ها  معطاوف باه تغییار در جامعاهیر  به معنا  کنشو کالد کنش -جریان ا لی 

شتی مستقل باشد. با وجاود تواند عنوان یاددابه نتیمه خواهد رسید یا نه  می -مدنی 

ییر  اسات کاه در مقیاا ِ یر  بیمار ِ همها  شدن و پولی شدنِ کنشاین   پروژه

 کنندیان تغییر را مبتال کرده است. جهانی  مطالبه

ها و ا  به جا  متشکل کردن نیروها  واقعی برا  مبارزه با ستمفمینیسمِ پروژه

سازد که می 1  سکوالر  برا  دنیا  مدرنهاها  جنسیتی موجود  میسیونرنابرابر 

سیاسایِ -شان نه تبلیغ آیین مذهبی مشخا کاه تارویج مناساباتِ اقتصااد رسالت

ها  این ترویج  مداخلاه و وابساته کاردنِ ترین شیوهجریانِ مسلو است. یکی از مهم

ا  است که به  ورت سنتی به خود متکی بودند. با ایمادِ یسست ها  مردمیحرکت

مدد رساانه  یر  بهزا و با تحمیل الگوها  جدید کنشها  درونیابیفرآیند تشکلدر 

هزیناه اسات. مدت  پرسرو دا و بعضاد کمکنند که کوتاها  از فعالیت را تبلیغ مییونه

کنند کاه کاارِ جاد   شوند یمان میبا این حا   افراد  که در این فرآیند درییر می

ییر شدن به هادف دهند که در  ورت ترویج و همهمام میواقعی  خالقانه و مؤثر  ان

ا  شدن تغییر  یر  و پروژه  کنشرسد. با ورود پو  سازمانی و شرکتی به عر همی

یاذار تقابال باه کند. از ایان ره  کار  را تعیین میاین سرمایه خواهد بود که برنامه

وقات باا را به شغلی تمام نزدایی شده و آشود و از مقاومت سیاستمذاکره تبدیل می

یویی باه کناد کاه اولویات نخساتِ آن پاساخقرارداد رسمی و مزایا  ویژه تبدیل می

 مطالباتِ کارفرما است. 

هااا  حقااوق بشاار ِ ماننااد سااایر فعالیت–ا  کااه فمینیساام پااروژهتاار اینمهم

ل شاده یر و نیرو  سرکوب تبدیبُرد برا  کنش-به یک باز  بُرد -  خود خانوادههم

  ا  با توسل باه مطالباات مادنی جامعاه  در پای ایمااد شابکهیر پروژهاست. کنش

انماماد. تر میها  قو تر و اسپانسربیش  هواداران پرشمار است که به جذب بودجه

                                                      
رانیِ خود با عنوان   و فعا  سیاسی هند  در سخن( نویسندهArundhati Royا طالحی که آرونداتی رو  ) 1

در سانفرانسیسکوعنوان شد  برا  تعریف نقش  200۴آیوست  16که « قدرت مردمی در عصر امپریالیسم»

 کند.کنند استفاده مییرانی که پو  دریافت میکنش
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هاایی از ایان دسات  مستمساکِ از سو  دیگر دستگاه امنیتی با تمرکاز رو  فعالیت

کند. باه عباارت دیگار  وپا میمطالبات مدنی دست ا  برا  سرکوب فراییر همانتازه

نفاعِ آن بارا  دهد کاه دو طارف ذ ا  کاذب را ترتیب میا  مبارزهفمینیسم پروژه

کاه تأمین منافع خود به دنبا  ابژه کردنِ مطالبات هساتند؛ در نهایات تشاخیا این

خیلای قربانیِ ا لی چنین نمایشی بدون شک هماان مطالبااتِ مادنی خواهناد باود  

 دشوار نیست.

 سخن پایانی

ها  عصر امروز قرار است از دامنِ هشاتگها به سر رسیده و تغییراتعصر انقالب

هاا  ها  پشت تریبونها پا بگیرد و بهبود وضعیت کنونی را چهرهها و بازنشرو توفان

ها  رو  جلد ممالت مُاد و کاسابان و سازمان ملل و نهادها  حقوق بشر  و فیگور

النِ تغییر به ما هدیه خواهند کرد؛ کسانی که سورِ غلتیدن دنیا باه آغاوشِ راساتِ دال

 اند.افراطی را به سفره نشسته

ها تشخیا داد. ما برا  ال  خاک پاشیدنتوان از البهاما حقیقت را کماکان می

هاا    جنبشحل یک معضلِ سیاسای باه یاک راهکاار سیاسای نیااز داریام. تکیاه

ها  اجتماعی جدیاد   کالن جنبشا   ماحصل ندریهیرانِ جزیرهاجتماعی بر کنش

کناد. ها و مطالباات عمال میساز  و متمایز ساختن خواساتاست که بر اسا  ویژه

اجتماعی است و با ایمااد -چنین رویکرد   حامل عملِ سکتاریستی در سپهر سیاسی

هاا در ساطو  تگیِ آنبسااعوجاج در ندریاهِ تحلیلی و اساتراتژیکِ فرودساتان  از هم

  نیروهاا  دساتِ راساتی نیسات و در کند. اعوجاجی که ویژهمختلف جلوییر  می

« چپ»هایی که خود را ذیل برچسبِ وسیع و مبهمِ رویکرد و عملکردِ بسیار  از یروه

  دستانه باه دویاناههایی که با ارجا ِ خامشود. یروهکنند نیز دیده مییابی میهویت

هاا  اجتمااعی حمایات   سیاسای یرامشای  از ایان جریانی و جامعه  مدنجامعه

هایی موردِ نیاز خود که مطلقااد شر ا  که با توجه به وضعیت و پیشکنند. دویانهمی

هاا و کدام از حرکتکند. در هیچخوانی ندارد  یشایشی ایماد نمیبا وضعیت فعلی هم

  جمعای اناداز  شاده  ارادههها  یذشاته رامحور  که در ساا ها  حمابکمپین

هاا  ارفاد مشاوق شاود. ایان حرکتیافته برا  تغییار مشااهده نمیمتشکل و سازمان
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اناد. ا اطال ( رادیکاا  زدهیر  هستند که دسات باه اقادامی )بهها  عصیانفردیت

درحالی که این قبیل اقدامات به خاطر نداشتنِ ماهیت جمعی  عقیم  محدود به زمان 

ها و تغییرات فراییر و بنیاد  از مسایر ست؛ زیرا به یواهِ تاریخ  دیریونیحا ل او بی

 آید.نگر )و نه لزوماد آیاه( است  به دست نمیها  عصیاناقداماتی که متکی به فردیت

ا الی اسات. جاایی کاه یار ِ جریاان نَما  کنش  تمامآیینه« نژادیسمعلی»

ها  زیرکاناه و یج جا  خود را باه ترفنادالگوها  کالسیکِ مداخله و استعمار به تدر

هاا  هاا  پیشاین  در کساوتِ قهرمانیذارِ آن قربانیولعابی داده که از رهرنگخوش

هایی کنند که ممر ِ سیاستجدید با تکیه بر خاستگاه خود این حقانیت را کسب می

بانیاانِ بخش نیست )و قرار هم نیست که باشد( بلکه  رفاد قرباشند که در عمل رهایی

شادیی دیدیی و سرکوبکشاند تاا راو ِ ساتمتر  را به  حنه میواجد شرایو بیش

هایی فاقدِ آیاهی طبقاتی که فرآیند ازخودبیگاانگی را ناه در خفاا کاه باشند. قهرمان

ها  سیاسی و حقوق ها  نهادها و سازمانها و پشتِ تریبون  خبریزار رو   فحه

ها؛ جایی که ا  با دولتیرانِ پروژه  کنشیدانِ ممادلهکنند. قهرمانِ مبشر  طی می

 شود.   حق  حقوق و حقیقت پیش پا  منافع  امتیاز و قدرت قربانی می

 

 مثل اسبی که برآمدیی کفلش را داغ کرده باشند تا  احب پیدا کند

 ایمما از آنِ عصر خویش شده

 بینندبینیم اما تماشایرانِ ما آن را میما آن داغ را نمی

.... 

 خوانیما  آواز میشدهما با  دا  مشترکِ مسخ

 دوزخ در آوازِ ماست  نیاز به فردو  در آوازِ ماست

 دانیمدانیم  تنها نیازش را میاما نشانیِ فردو  را نمی

 رضا براهنی -از  اسماعیل )یک شعرِ بلند( 
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دار نیروی کار کاالیی است که مالک آن یعنی کارگر مزدبگیر، آن را به سرمایه

 زنده بماند. که فروشد؟ برای اینفروشد. چرا آن را میمی

 کارل مارکس، کار مزدی و سرمایه -

 

 

ویژه از اواخر قرن بیستم، با گیری، بهی کارگر جهانی از همان ابتدای شکلطبقه

گونه بر تمام اختالفات و تقسیمات خود است که چهسهمگین مواجه شده  این چالش

 1داری ظاهر شود.سرمایه یافته و کاماًل مبارزی برای براندازیفائق آید تا در شکل نظام

ی کارگر جهانی از غلبه بر این چالش بازماند، خودِ که مبارزات طبقهپس از آن

های عملی و نظری شد. اغلب اوقات، این ی کارگر آماج محکومیتطبقه

ی کارگر یا ی زوال طبقههایی دربارهبینیها یا پیشها شکلی از اعالمکردنمحکوم

ی کارگر دیگر عامل معتبر تغییر نیست. گیرد که طبقهباره مینهایی در ایاستدالل

های قومی/ اگر بخواهم به چند مورد از آنها اشاره کنم زنان، اقلیت -های دیگر گزینه

ها هستند شکل اما شورشی یا جماعتبی« مردم»های جدید اجتماعی، نژادی، جنبش

طلبانه یا افول یا اصالحفرضاً روبه بندیهای ممکنِ این طبقهعنوان بدیلهمگی به -

 اند. ی کارگر در معرض توجه قرار گرفتهمردانه و اکونومیستی یعنی طبقه

ها مشترک است، بدفهمی مشترکی از کردنچه در بسیاری از این محکومآن

ی ی طبقه که نظریهجای درک پیچیدهی کارگر است. بهتعریف حقیقت طبقه

ی گری طبقهتاریخی مطرح کرده و بینشی از قدرت شورش صورتمارکسیستی به

های بخشی فراتر رود، منتقدان کنونی بندیکند که قادر است از طبقهکارگر ارائه می

سادگی کنند که مطابق آن کارگر بهتکیه می« ی کارگرطبقه»بر بینش محدودی از 

 برخوردار است. شغل -انسانی است که از نوع خاصی از کار

ی های بنیادی مارکسیستی دربارهمدد بازگشت به بصیرتر این مقاله بهد

ی های متعدد طبقهی چهار دهه نولیبرالیسم و شکستگیری طبقه که در نتیجهشکل

کنم. است، با این مفهوم طبقه مخالفت می ی ابهام ماندهکارگرِ جهانی در پرده

ی کارگر، قدر کافی پویا از طبقههی درکِ بحل توسعهاستدالل خواهم کرد که راه

ی کارگر، تشخیص این امر ی طبقهچارچوب بازتولید اجتماعی است. برای تأمل درباره
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اند. بنابراین چالش نظری ضروری است که کارگران فراسوی محیط کار دارای هستی

ی مستقیم ها تحتِ سلطهی میان این هستی و زیست مولد آنبر فهم رابطه

کند تا ی خود به ما کمک مینوبهدار مبتنی است. ارتباط میان این سپهرها بهسرمایه

 ی طبقاتی را در نظر بگیریم. مسیرهای استراتژیک برای مبارزه

ی آغاز یعنی از نقد کارل نقطه جا برسیم، الزم است تا ازکه به آناما پیش از آن

ای درک محدود امروز از همارکس از اقتصاد سیاسی شروع کنیم، چرا که ریشه

همان اندازه محدود از خود اقتصاد سرچشمه ی کارگر تا حد زیادی از درکی بهطبقه

 است. گرفته 

 اقتصاد

پذیر گرا یا اکونومیستی است فقط در صورتی توجیهاین ادعا که مارکسیسم، تقلیل

که سرنوشت شود عنوان نیروهای خنثای بازار در نظر گرفته است که یا اقتصاد به

ی کارگری ساالر اتحادیهکند یا از منظر دیوانصورت اتفاقی تعیین میها را بهانسان

ی است. اجازه دهید در وهلهبنگریم که فهم او از کارگر به مزدبگیر محدود شده

را اغلب نقد « اقتصاد»نخست به این امر بپردازیم که چرا مارکس این نگاه محدود به 

تاریخیِ  -ی اجتماعی صرفاً توجه به بنیان مادی ارکس در نظریهکند. سهم ممی

کند که برای درک این بنیان مادی، زندگی اجتماعی نیست بلکه پیشنهاد می

شود، گونه که پدیدار میماتریالیست تاریخی در گام نخست باید بداند که واقعیت آن

  2نیست.

مان را ای است که ما کار روزانهشود، حوزهگونه که بر ما پدیدار میآن« اقتصاد»

گیریم. برخی مزدها ممکن است دهیم و برای آن مزد میدرستی در آن انجام میبه

بخشد این است را ساختار می« اقتصاد»کم باشند و برخی دیگر زیاد. اما اصلی که این 

شوند: میدار و کارگر موجودات برابری هستند که در دادوستدی برابر وارد که سرمایه

 یعنی کار کارگر درازای مزد از جانب رئیس. 

در واقع بهشت حقوق ذاتی انسان »ی مارکس، این حوزه عقیدهبا وجود این به

مارکس در یک «. کندجا فقط آزادی و برابری و مالکیت و بنتام حکمرانی میاست. آن
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 کندنمیند. مارکس اظهار لرزای مدرن میهای بنیادینِ جامعهآن باور ما را به ستون

های برابر از آن برخورداریم، موهومی یا ناموجود عنوان سوژهکه ما به که حقوق قضایی

اند. دادوستد میان کارگران است بلکه چنین حقوقی در بنیان روابط بازار تحکیم یافته

قرار گیرد،  ی بازار مورد توجهشکل ناب از منظرِ مبادلهداران مادامی که بهو سرمایه

گیرد. مارکس مدعی نیست که هیچ خود میمیان برابرهای قانونی را به شکل مبادله

 پوشاند. وجود ندارد بلکه این حقوق واقعیتِ استثمار را می حقوق قضایی

ای ظاهری است، این عنوان اقتصاد در نظر داریم، صرفاً رویهچه عموماً بهاگر آن

بخش درصدد بوده از ما پنهان کند؟ این راز، نیروی حیاتچه رازی است که سرمایه 

عنوان منشأ ارزش در تبعیت از مارکس، کار را بهکار انسانی است. مادامی که به

کنیم، به ها بازیابی میعنوان بیان زندگی اجتماعی حقیقیِ انسانداری و بهسرمایه

دگرایانه و تمردآمیز آن را زده، نژافرآیند اقتصادی اجزاء آشفته، نفسانی، جنسیت

گونه که قادرند از دستورات اطاعت کنند، گردانیم: موجودات انسانی زنده همانبازمی

 قادرند از آن سرپیچی کنند. 

 

 ی اجتماعیعنوان نوعی رابطهاقتصاد به

موجود است، دو  چنان که گویا یگانه واقعیتظاهری )ِبازار( آن« اقتصاد»تمرکز بر 

 کند: هم را پنهان میتبط بهفرآیند مر

 داری است، و که منحصر به سرمایه« اقتصادی»و « سیاسی»جدایی میان  -1

روی « برابر»ی فرآیند بالفعل سلطه و تصاحبی که ورای سپهر مبادله -2

 دهد. می

دار، کاماًل کسوت دست سرمایهکند که عملِ تصاحب بهفرآیند نخست تضمین می

طور که شود. همانناپذیر پدیدار میآیند خود تولید جداییپوشد و از فراقتصادی می

 دهد:شرح می 1سینز وودالن میک

 

                                                      
1 Ellen Meiksins Wood 
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ممکن است خودشان را در  ]داریپیشاسرمایه[که تولیدکنندگان سابق در حالی

ها تعلق دارد، در نظر بگیرند، ساختار آن حق بهکشاکش برای حفظ آنچه به

راند که خودشان را در کشاکش برای کسب و میداری کارگران را به این سسرمایه

در ازای کارشان در نظر « مزد عادالنه»سهمی از آنچه به سرمایه تعلق دارد، یعنی 

  3گیرند.

 

ی کند، کارگر در حوزهجایی که این فرآیند، عملِ استثمار را نامرئی میاز آن

دن شکل مزد، در جای در معرض پرسش قرار داشود و بهحقوقی اسیر می« برابریِ»

 کند. مورد آن مذاکره می

دهد. با وجود این، فرآیند نامرئی دوم است که محور زندگی اجتماعی را شکل می

منزلگاه »چه مارکس کنیم و به آنوقتی ما سپهر بنتامیِ برابری حقوقی را ترک می

 آوریم:نامد، روی میمی« پنهانی تولید

دار گام اکنون در مقام سرمایهل بود، هماو یعنی کسی که پیش از این مالک پو

گذارد؛ صاحب نیروی کار کارگر اوست. یکی با ظاهری مغرور، پوزخندزنان پیش میبه

و مصمم در تجارت؛ دیگری محجوبانه و مردد، همچون کسانی که محکومیت خود به 

 4کشد.آورند و چیزی جز شکست انتظار نمیشکست را به بازار می

 

« عامیانگی تجارت آزاد»چه یا آن "اکونومیسم"جا بر متضاد مارکس در این

ی مثابه نوعی رابطهخواند تا اقتصاد را بهکند. او ما را فرامینامد، تأکید میمی

ی سلطه و اجبار است، حتی اگر ای که دربردارندهاجتماعی در نظر گیریم: رابطه

 ند. اشکال حقوقی و نهادهای سیاسی سعی در پوشاندن آن کن

اجازه دهید تا در اینجا توقف کنیم تا سه ادعای بنیادی را که تاکنون در مورد 

گونه که ما ی مارکس، اقتصاد آناقتصاد مطرح شده تکرار کنیم. نخست، طبق گفته

شده از لفاظی برابری و که نمودی است اشباعبینیم، نمودی ظاهری است. دوم اینمی

پوشاند که قلمرو سلطه و اجبار و آن روابطی است می ی را«منزلگاه پنهان»آزادی که 

دهند. و از این رو سومین دعوی این است را تشکیل می داریکه محور اصلی سرمایه
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ای اجتماعی نیز هست؛ که در آن قدرتی که برای استمرار این که امر اقتصادی، رابطه

ضرورتاً قدرتی  -لطه کندهای ستا کارگر را تسلیم شیوه -منزلگاه پنهان ضروری است 

 باشد. سیاسی نیز می

ای عنوان رابطهداری که بههدف این اجبار و سلطه و معمای اقتصاد سرمایه

شود، این است که کارگر را برآن دارد تا بیش از ارزش اجتماعی در نظر گرفته می

یل ارزش نیروی کار، ارزش وسا»گوید که نیروی کارش تولید کند. مارکس به ما می

ارزش مازادی که او  5«.است ]یعنی کارگر[امرار معاشِ ضروری برای بقای صاحب آن

عنوان ارزش اضافی تصاحب کند توسط سرمایه بهدر طول روز کاری تولید می

 شود. شکل مزد چیزی نیست جز ارزش الزم برای بازتولید نیروی کار کارگر. می

دهد، مفاهیم زمان کار خ میگونه این سرقت رکه چهمارکس برای توضیح این

کند. زمان کار الزم، آن بخشی از روز کاری است الزم و زمان کار اضافی را معرفی می

چه برای آفریند معادل آنی مستقیم، یعنی کارگر ما، در آن ارزشی میکه تولیدکننده

او ی روز کاری است که بازتولید خودش بدان نیاز دارد، زمان کار اضافی باقیمانده

 آفریند. ارزش مازادی برای سرمایه می

ای را کند نظریهجا ارائه میکه مارکس در این های مفهومیی مقولهمجموعه

است. در این شده ی ارزش کار شناخته عنوان نظریهدهد که عموماً بهشکل می

کار  طور خاص بدان توجه کنیم، خود نیرویکه باید به ی مرکزیمجموعه، دو مقوله

و )ب( فضای کار یعنی  -ترکیب، آرایش، بازتولید و جایگزینی نهایی آن  -)الف( 

 ی تولید است. ی کار در نقطهمسأله

 

 و بازتولید اجتماعی آن« فردکاالی منحصربه»نیروی کار: 

کند. در نگاه مارکس، نیروی کار دقت مطرح میمارکس مفهوم نیروی کار را به

منظور من از نیروی کار »دهد که م کار است. مارکس توضیح میتوانایی ما برای انجا

است که در شکل فیزیکی،  های جسمی و ذهنیی توانمندییا توانایی کار مجموعه

هایی که او مادامی که هر نوع ی موجود انسانی وجود دارد، ظرفیتیعنی در وجه زنده

انجام کار  ظرفیتوشن است که ر 6«.اندازدکند، به کار میارزش مصرفی تولید می
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که خودشان  بندی اجتماعینظر از صورتها قطعکیفیتی فراتاریخی است که انسان

بخشی از آن هستند، از آن برخوردارند. با وجود این، فقط در ذیل نظام تولید 

شده یابد و کار کاالییداری است که تولید کاالیی در تمام جامعه عمومیت میسرمایه

. بنابراین، در نظام 7شودی غالب استثمار میی فروش در بازار است، شیوهآماده که

آید، ظرفیت انسانی است. قامت امر عام در میچه در شکل کاالیی بهداری آنسرمایه

که این خودزنی مستحق  این امر همراه با قساوتیهای بسیاری به مارکس در عبارت

جای آنکه بتواند کاالهایی را بفروشد که یروی کار بهمالک ن»کند. آن است، اشاره می

شود که همان نیروی کاری را که فقط است، واداشته مییافته کار او در آنها عینیت 

  8«عنوان کاال به فروش گذارد.ی او وجود دارد بهدر بدن زنده

 

آن ظرفیت توانیم از نیروی کار سخن بگوییم که کارگر از عالوه، فقط زمانی میبه

یابد؛ واقعیت می ]در کار[فقط از طریق تبلور یافتن » ]نیروی کار[کند یا استفاده 

. بنابراین چون نیروی کار در فرآیند تولید کاالهای 9«شودفقط از طریق کار فعال می

ی انسانی و شود، در نتیجه کمیّت مشخصی از مغز، عصب و ماهیچهدیگر صرف می

 10«.صرف شده و باید جایگزین شوند»نوعی از نیروی کار جز آن، یعنی ترکیب مت

 گونه نیروی کار قابل بازیابی است؟ تلقی مارکس در این مورد مبهم است:چه

کند، فردا نیز باید بتواند فرآیند اگر مالک نیروی کار امروز کار می 

لحاظ سالمتی و قدرت بدنی تکرار کند. مشابهی را در شرایطی یکسان به

عنوان ن وسایل امرار معاش او باید برای حفظ او در وضعیت معمول بهبنابرای

انسان کارگر کافی باشد. نیازهای طبیعی او همچون غذا، پوشاک، سوخت و 

اش های کالبدی سرزمینوهوایی و سایر ویژگیسرپناه براساس شرایط آب

اً های اصطالحی نیازمندیعبارت دیگر میزان و گسترهکند. بهتغییر می

است و بنابراین  ها، خود محصول تاریخی ارضای آنضروری او در کنار شیوه

طور اخص به تاحد زیادی به سطح مدنیت آن کشور وابسته است؛ به

ی عادات و انتظاراتی که مطابق با ها و در نتیجهشرایطی که براساس آن

  11است. اند، وابستهگرفتهی کارگران آزاد شکلها، طبقهآن
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جا برای رسد و این تردید وجود دارد که محتوای نقد مارکس در ایننظر میهب

ها انگیزد و سپس آنشکل بحث او ناکافی باشد. پاراگراف باال سؤاالت زیادی را بر می

 کند. پاسخ رها میرا بی

بازتولید اجتماعی، مانند لیز  ]یمتمرکز بر مسأله[های ها و فمینیستمارکسیست

اند که جدا از محل توجه کرده -در این مورد کارگر  -به تولید موجود انسانی  1وُگل

اند دنبال آندرستی بهپردازان بازتولید اجتماعی بهگیرد. نظریهتولید کاالها صورت می

، پی بگیرند. یعنی این امر که تولید نیروی کار که آنچه را مارکس نیازموده رها کرده

است، خارج از دورپیمایی تولید کاال  حیاتی ]فرآیند تولید[در عین حال که برای 

لحاظ تاریخی ماندگارترین مکان برای بازتولید شود، چه الزاماتی دارد. بهتولید می

نامیم. است که آن را خانواده مینیروی کار قطعاً واحد مبتنی بر خویشاوندی بوده 

و  -ی کارگرایگزینیِ نسلی طبقههمچون ج -در بازتولید زیستی  خانواده نقش کلیدی

کند تا آوردنِ غذا، سرپناه و مراقبت فیزیکی ایفا میبازتولید کارگر از طریق فراهم

کارگر برای روز کاری بعد آماده شود. زنان هردوی این کارکردها را ذیل نظام 

ر این دهند و این دو منشأ استثمار زنان دشکل ناهمخوانی انجام میداری بهسرمایه

  12نظام است.

عنوان نمونه، نیروی اما عبارت باال همچنان نیازمند بسط در جهات دیگر است. به

است، نه صرفًا در خانه تجدید و نه همواره طور که وگل متذکر شده کار همان

شود. خانواده ممکن است محلی را برای تجدید فردی صورت نسلی بازتولید میبه

ها و میزان شرایطی را که تحت آن و... عادت»تنهایی بهنیروی کار شکل دهد اما 

است، ی خاصی تولید شده ی کارگر در هر جامعهطبقه« هاآسایشی که از طریق آن

کند. روابط و نهادهای اجتماعی دیگری که در دورپیمایی بازتولید اجتماعی بیان نمی

مانی، تسهیالت فراغتی در های آموزش عمومی و خدمات دراند؟ نظامدرگیرند، کدام

ی «هاعادت»به افراد مسن، همگی  ]عمومی[های ها و پرداختجماعت و بازنشستگی

دهند. به همین ترتیب، جایگزینی نسلی از طریق تولد را تشکیل می یافتهتاریخاً تعین

ای فرزند در واحد خانوادگی مبتنی بر خویشاوندی، گرچه غالب است اما تنها شیوه

                                                      
1. Lise Vogel  
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-تواند جایگزین شود. بردگی و مهاجرت دو شیوه از متداولیست که نیروی کار مین

ها کار را درون مرزهای ملی جایگزین هایی هستند که سرمایه از طریق آنترین روش

 کند. می

( برای بازتولید xدر همین زمینه اجازه دهید فرض کنیم سبد معینی از کاالها )

که شامل غذا، سرپناه، آموزش، مراقبت « سبد کاالها»کارگر خاصی الزم است. این 

عبارتی کلی( مصرف پس از جانب این کارگر خیالی )یا بهدرمانی و غیره است، ازاین

شود تا خود را بازتولید کند. اما آیا میزان و محتوای این سبد کاالها براساس نژاد، می

انگارد. به ه مارکس چنین میرسد کنظر میکند؟ بهملیت و جنسیت کارگر تغییر نمی

ی کارگر ایرلندی و نیازهای او در قیاس با کارگران دیگر توجه کنید. بحث او درباره

انداز شان را کاهش دهند )تا پسکند که اگر کارگران مصارفمارکس استدالل می

 کنند(:

را به سطح کارگر ایرلندی تنزل خواهند داد، یعنی به  ]خود[ناگزیر...به

ترین حداقل حیوانی نیازها و وسایل امرار ح کارگران مزدبگیری که کمسط

ها با سرمایه پدیدار عنوان تنها مقصود و هدف دادوستد آنمعاش به

 13شود.می

 

در ادامه فرصت خواهیم کرد تا به این پرسش بپردازیم که نیازهای تمایزبخشی 

حال حاضر، اجازه دهید که تنها به  کنند؛ اما درانواع متفاوتِ نیروهای کار را تولید می

نیست.  عنوان پرسشی ساده هیچاین امر بپردازیم که پرسش از بازتولید نیروی کار به

مارکس و « منزلگاه مخفیِ تولید»توان دید، پیش از این در بحث از طور که میهمان

اصلی نقش ساختاربخش آن در اقتصاد ظاهری، به کلیت پیچیده اشاره کردیم. طرح 

است،  اکنون از طریق چارچوب بازتولید اجتماعی نیروی کار غنی شدهمارکس که هم

ای شیوهرا که با آن آغاز کردیم به« تولید»و/یا « اقتصاد»تعریف محدود بورژوایی از 

 کند. بنیادی پیچیده می

 که در کار مزدی اسیر شده ی مستقیم فردیورای تصویر دوبعدی از تولیدکننده

 شمار مویرگ روابط اجتماعیکنیم که به برآمدن بیای را آغاز میاست، مشاهده
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یابد یعنی کل بسط می پردازد؛ روابطی که تا محل کار، خانه، مدرسه و بیمارستانمی

-های متناقض اما در عین حال سازندهشیوهتری که کارگر انسانی به اجتماعی وسیع

کند. چنانچه به پیوندهای عمیقِ روابط اجتماعی ظ میای، مشترکاً تولید و حف

گونه ی واقعی امروز توجه خود را جلب کنیم، چهتجسدیافته در هر نوع جامعه

قاعده، چند قومیتی، چندجنسیتی و با توانمندی ی بیتوان از تشخیص سوژهمی

 دهند، بازماند؟ی کارگر جهانی را تشکیل میمتفاوت که طبقه

 

 د و بازتولیدزوج تولی

( 1) –عنوان دو فضای مجزا چه در باال بهتصریح این امر حائز اهمیت است که آن

معین کردیم،  -( فضاهای بازتولید نیروی کار2ی تولید( و )فضاهای تولید ارزش )نقطه

-لحاظ منحصراً مکانی مجزا باشند اما در معنای نظری و عملکردی بهممکن است به

داری خود را ها اشکال تاریخی مشخصِ نمودی هستند که سرمایهنآ 14واقع متحدند.

کند. در واقع گاهی اوقات دو فرآیند ممکن است درون فضای در آن تثبیت می

-عنوان محلها هم بهیکسانی در جریان باشد. به مورد مدارس عمومی توجه کنید. آن

صورت ی کار )کارگر آینده( بههایی که نیروعنوان مکانهای کار یا نقاط تولید و هم به

ها و موردِ آموزش و کنند. مانند مورد بازنشستگیشود، عمل میاجتماعی بازتولید می

کند. فقط درون بهداشت عمومی، دولت وجوهی را برای بازتولید نیروی کار خرج می

 ماند. صورت غیردستمزدی باقی میخانه است که فرآیند بازتولید اجتماعی به

ها اشکال تاریخِی نمود هستند، سؤال که چرا آناز سپهرهای مجزا و اینپرسش 

مهمی است و ارزش آن را دارد که قدری به آن بپردازیم. بدفهمی رایج در مورد 

در مورد دو سپهر مجزا و دو  ]نظریه[این است که این « ی بازتولید اجتماعینظریه»

عنوان محل کار و خانه که اغلب به - فرآیند مجزای تولید یعنی اقتصاد و اجتماع است

کند که بخشی از شود. در این تلقی، کارگر ارزش اضافی در کار تولید میفهمیده می

ثروت کل جامعه است. در پایان روز کاری، مادامی که کارگر در نظام  تولید

 رواست، سرمایه باید از کنترل فرآیند احیای کارگر و ازاین« آزاد»داری سرمایه
 قوای کار چشم بپوشد. زتولیدِ با
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با وجود این، مارکس درک و طرح مخصوصی برای مفهوم بازتولید اجتماعی دارد. 

عنوان یک کل این مفهوم نظری را بسط به نخست، او برای بحث از بازتولید جامعه

که صرفًا برای تحلیل تجدید نیروی کار کارگر یا بازتولید قوای کار او از دهد نه اینمی

داری در مقام کلیت از این رو مهم است آن استفاده کند. این درک از نمایش سرمایه

 -تر در این نقطه از بحث در جلد اول سرمایه تصریح کرده است کهکه مارکس پیش

بینند )عرضه و ی مرکزی این روایت میبرخالف اقتصاددانان بورژوا که کاال را خصیصه

داری گام اصلی سرمایهدر نگاه او، کار پیش -کنند(میتقاضا، شرایط بازار را تعیین 

ی نوبهگونه کار ارزش و بهکه چهویژه اینبه –آید چه بر سر کار میاست. بنابراین آن

دهد. داری را شکل میتمامیت فرآیند تولید سرمایه -آفریند خود ارزش اضافی می

 15«است.سرمایه فاش شده  در مفهوم ارزش، راز»گوید: مارکس در گروندیسه می

مارکس برای توضیحِ بازتولید این  –داری نظام سرمایهبنابراین بازتولید اجتماعی 

ی غیراقتصادی و ی جدایی میان حوزهدرباره -کند نظام از این اصطالح استفاده می

های اقتصادیِ تولید گونه انگیزشاقتصادی نیست بلکه در مورد این است که چه

سازد. امور شوند، مشروط میاری اموری را که غیراقتصادی خوانده میدسرمایه

ای از دولت، نهادهای قانونی و اشکال غیراقتصادی در کنار چیزهای دیگر شامل گونه

اند اما همواره از جانب هستند؛ و گرچه همگی در نهایت مشروط مالکیت جامعه

را  مشخص از ارزشیابی سرمایه یکنند. مارکس هر مرحلهاقتصاد تعین پیدا نمی

طور واضح توضیح به سرمایهگیرد که در ای از کلیتی در نظر میعنوان دقیقهبه

-همبنابراین هر نوع فرآیند اجتماعی تولید، مادامی که در مقام کلی به»دهد. می

ز شود، همزمان فرآیند بازتولید نیپیوسته و در جریان نوشدگی دائم در نظر گرفته 

 16«هست.

خالصه فراسوی سرمایه بهترین شکل در کتاب این رویکرد را به  1مایکل لبوویتز

ای از اقتصاد سیاسی نیروی کار است که کرده است. اثر لبوویتز تحلیل جامعِ استادانه

ای تصادفی و دهد درک بازتولید اجتماعی کار دستمزدی پدیدهدر آن نشان می

                                                      
1. Michael Lebowitz 
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واقع بلکه به« افزوده شود»داری در مقام کل درک از سرمایهبیرونی نیست که باید به 

ی تولید نیروی کار کند. لبوویتز، دقیقههای درونی مهم این نظام را آشکار میگرایش

فرآیند تولید سرمایه »نامد. این دقیقه از ی تولید در مقام کل می«ی ثانویهدقیقه»را 

ورتاً دورپیمایی دومی را در خود دارد، یعنی ضر»اما دورپیمایی سرمایه « متمایز است

 درستی و با کمی پرو بال نتیجهطور که مارکس به. همان17«دورپیمایی کار مزدی

 گیرد: می

مرتبط همعنوان فرآیند کامل بهی تولید، چنانچه بهدارانهبنابراین فرآیند سرمایه

فقط کاالها یا ارزش اضافی تولید شود، فرآیند بازتولیدی نیز هست که در نظر گرفته 

کند؛ که در یک سو کند بلکه خود روابط سرمایه را نیز تولید و بازتولید مینمی

  18دار است و در سوی دیگر کارگر مزدبگیر.سرمایه

، بازتولیدِ کلیت جامعه است که ما را بازتولید اجتماعیجا مراد مارکس از در این

دهد که یعنی نیروی کار ارجاع می ]داریی سرمایههجامع[فردِ به کاالی منحصر به

شدن بدون هر نوع وقفه یا منعی نیازمند حیات مجدد است و نهایتاً نیازمند جایگزین

 ی تولید و بازتولیدِ کل است. در برابر حرکت پیوسته

عنوان جا خطر اساسی در فهم فرآیند تولید کاالها و بازتولید نیروی کار بهدر این

عنوان اندازه استراتژیک است که نظری است. بهوجود دارد که همان  یندی واحدفرآ

های مجزای تولید و بازتولید مثال نه فقط نیازمند کنار گذاشتن چارچوب حوزه

نیازمند  -است داری به تولید آن بسته شدهچرا که بازتولیدِ سرمایه -هستیم بلکه 

محض آنکه کارگر محل کار را که سرمایه بهناصالح درک متعارفی هستیم مبنی بر ای

 گذارد. طور کامل کنار میکند، کنترل او را بهترک 

چنانچه در سطح نظری تصدیق کنیم که تولید کاالها و بازتولید اجتماعی نیروی 

یابیم که چرا کارگر حتی پیش از ای تعلق دارند، دلیلی نمیکار به فرآیندهای جداگانه

ترسو و »ی مارکس، چرا کارگر ی تولید مطیع و فرمانبردار است. به گفتهتحقق دقیقه

پدیدار 19« آوردمردد، همچون کسی که پوست خود را برای دباغی به بازار می

تواند نشان دهد که دلیل نگاه واحدی که به این فرآیند دارد، میشود؟ مارکس بهمی

بردگی کشاندن کارگر نیست. ی بهنقطهی تولیدِ کاالیی ساده ضرورتاً تنها دقیقه

 «:در واقعیت»گوید بنابراین، مارکس می
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دار بفروشد، به سرمایه تعلق دارد. اسارت که خود را به سرمایهکارگر پیش از آن

گیرد و در عین حال پنهان میانجی تجدید متناوبِ عملی صورت میاقتصادی او به

فروشد و تغییر کارفرمایان و نوساناِت قیمت ن میی آواسطهماند که او خودش را بهمی

  20گیرد.بازار کار او براساس آن صورت می

دوم،  ]سپهر[اما پیوند میان تولید و بازتولید و بسط مناسبات طبقاتی به 

ی طور که در بخش آینده خواهیم دید( به این معناست که در جایی که طبقه)همان

تواند مبنایی برای او می خودش بپردازد اعمال اساسی کوشد تا به نیازهایکارگر می

 ی طبقاتی باشد. مبارزه

 

 ی طبقاتیبازتولید گسترده: راهنمایی برای مبارزه

 است؟ چه چیزی کارگر را منقاد سرمایه کرده 

داری در سرمایه نظام جایی که ابزار تولید )برای تولید ارزش مصرفی( دراز آن

دارانه فقط به وسایل است، کارگر از طریق فرآیند تولید سرمایهداران تصرف سرمایه

دار در ازای امرار معاش دسترسی دارد یعنی او با فروش نیروی کار خود به سرمایه

تواند وسایل زندگی یا امرار معاش خود را خریداری و به آن دسترسی پیدا مزد می

 کند. 

کارگر  -1ی داّل بر دو معناست: سرمایه تا حد زیاد -این مدل از مناسبات کار 

ناچار است تا به این مناسبات وارد شود چرا که انسانی است که نیاز دارد زندگی خود 

تواند از پس آن برآید و تنهایی نمیدلیل جدایی از ابزار تولید، بهرا بازتولید کند اما به

عبارت دیگر  شود؛ بهی دستمزدی میدلیل نیازهای معیشتی وارد رابطهاو به -2

 )استثمار( دارند. « کار»)معیشتی( پیوند کاملی با قلمرو « زیستی»نیازهای 

با وجود  ایم.ی مارکسیستی بودهناپذیر نظریهوبیش در قلمروی مناقشهتاکنون کم

ها این، توصیف دقیق روابط میان ارزش نیروی کار، نیازهای کارگر و چگونگی تأثیر آن

است. تئوریزه شده  سرمایهطور کافی در ناپذیر است و نه بهاقشهبر ارزش اضافی، نه من

 دهیم. باقی این بخش را به این امر اختصاص می
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ای در کتاب سرمایه نگاه بیندازیم که حتی مصرف اجازه دهید مجدداً به دقیقه

ی مارکس بازتولید فردی کارگر بخشی از دورپیمایی سرمایه است چرا که طبق گفته

مارکس در مورد  فرض محوری«. عاملی از تولید و بازتولید سرمایه است» کارگر

ارزش نیروی کار با ارزش ضروریاتی که برای تولید، توسعه، »نیروی کار این است که 

 21«.شودنگهداری و تداوم بخشیدن به نیروی در حال کار مورد نیاز است، تعیین می

دارد. مارکس برای طرح استدالل منطقی بندی وجود ی دیگری در این صورتاما نکته

عنوان ثابت استفاده )که در مقابل استدالل تاریخی قرار دارد( از استاندارد ضروریات به

ی زمانی مشخص، میانگین وسایل امرار معاشِ در کشوری معین در بازه»کند: می

  22«است.ای مشخص ضروری کارگر، داده

( ثابت در نظر گرفته Uنای استاندارد ضرورت )در سرمایه ارزش نیروی کار بر مب

آالت و/یا کم و زیاد شدن عرضه و شود و تغییرات قیمت نیروی کار به ابداع ماشینمی

-طور که لبوویتز اشاره کرده شود. همانتقاضای کارگران در بازار کار نسبت داده می

عیت، خود را در عنوان واقاست، مارکس با در نظر گرفتن این مفروضات روشی به

گذاشتن بر این  دهد: یعنی صحهترین موضع به اقتصاددانان کالسیک قرار مینزدیک

کند و همانند تمام کاالهای دیگر ابداع جا میفرمول که عرضه، بازار کار را جابه

 کند. آالت قیمت کار را متناسب با ارزش آن تنظیم و تعدیل میماشین

پندارد نیروی کارِ کارگر برخالف شکر یا پنبه، کاالیی میاما بنا به دالیلی مارکس 

تواند و ممکن است رخ دهد: فرد است. در مورد کار، فرآیند معکوسی میمنحصربه

نیروی کار کارگر ممکن است براساس قیمت آن تنظیم شود تا به طرق دیگر. او  ارزش

کند ) که ممکن است عنوان مزد دریافت میچه بهممکن است نیازهای خود را با آن

 تر باشد( تنظیم کند. تر یا بیشکم

ی لبوویتز، مارکس مفهوم عامی از دستمزدهای واقعی ثابت )وسایل برطبق گفته

 23«شناختیفرضِ مستحکم روش»عنوان ( ندارد بلکه فقط آن را بهUامرار معاش، 

ن گرایش را رد ای»است. مارکس برخالف اقتصاددانان سیاسی بورژوا همواره پذیرفته

عنوان اموری که طبیعت تعیین کرده و تغییرناپذیر کند... که با نیازهای کارگر بهمی

است که سطح شده وضوح اشتباه فرض ی مارکس بهطبق اندیشه«. است برخورد شود

پردازی شود، کمیّتی که در نگاه عنوان کمیّتی تغییرناپذیر مفهومبه»امرار معاش 



 

 
 

 یکارگر جهان یکار و طبقه یاجتماع دیبازتول: میرینگ دهیگونه طبقه را نادچه 205

 ی پیشرفت تاریخی تعینی طبیعت و نه مرحلهواسطهتماماً به ]بورژوا اقتصاددانان[

برمبنای تأکید  24«.که خود کمیّتی در معرض نوسانات استاست، حال آنیافته 

با مارکس  25«ی ثابتی از ضروریاتباور به مجموعه»ای بیش از لبوویتز، هیچ اندیشه

 بیگانه نیست. 

ی ( طبق گفتهUکنیم که استاندارد ضرورت )اجازه دهید سناریویی را فرض 

( رخ دهد. در چنین q) وریباشد اما افزایشی در بهره مارکس، ثابت فرض شده

( xای از کاالهای مبتنی بر مزد )سبد اصلی کاالهای ما، موردی، ارزش مجموعه

ی شود. مارکس دربارهموجب آن ارزش نیروی کار کاسته میسقوط خواهد کرد، و به

آن باالتر  از ارزش»اما « قیمت نیروی کار تغییر نخواهد کرد»گوید این سناریو می

تر، این امر بدین معناست که کارگران با کسب دستمزدهای پولی بیش«. رودمی

ها را تأمین تری که نیازهای آنتری بخرند و خدمات بیشتوانند کاالهای بیشمی

ی لبوویتز، این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد. کند، دریافت کنند. اما طبق گفتهمی

کنند و جای آن، دستمزدهای پولی به هماهنگی با دستمزدهای واقعی میل میبه

شوند. لبوویتز ی نیروی کار منتفع یافتهتوانند از ارزش کاهشداران میبنابراین سرمایه

ان بیش از کارگران از این داردهد که چرا سرمایهکند تا نشان این مسیر را دنبال می

 شوند.سناریو منتفع می

( نامتغیر نیست بلکه درواقع Uدهد که استاندارد ضرورت )اختصار، او نشان میبه

کاهش »( و qوری )بنابراین با افزایش بهره«. زندی طبقاتی آن را رقم میمبارزه»

شود، ن میی کارگراارزش کاالهای مبتنی بر دستمزد که موجب کسادی بودجه

شوند تا دستمزدهای پولی را بکاهند تا نفعی برای خودشان داران... تشجیع میسرمایه

که استاندارد ضرورت را محض آناما به 26«.دست آورنددر شکل ارزش اضافی به

تواند آن را رقم بزند، آشکار خواهد ی طبقاتی میمتغیری در نظر بگیریم که مبارزه

خوبی بجنگند. در واقع این یکی از تواند در این جبهه بهیی کارگر مشد که طبقه

ای از روابط اجتماعی از اقتصاد است که اقتصاد را مجموعه یافتهپیامدهای درک بسط

 یابد. کند که با مبارزه برای قدرت طبقاتی تحرک میلحاظ می
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ر نظر ی طبقاتی را جزئی از روابط تولید دمادامی که همچون لبوویتز مبارزه

-وجود دارد که متشکل« ی متفاوت از تولیددقیقه»بگیریم، آشکار خواهد شد که دو 

 اند از:

دو هدف متفاوت، دو نظرگاه متفاوت در مورد ارزش نیروی کار وجود دارد: در 

ی تأمین هدف ارزش اضافی اوست، که ارزش نیروی کار برای سرمایه وسیلهحالی

 27ی ارضای هدف اعتالی خودش است.برای کارگر مزدبگیر وسیله

های خالصه، بازتولید محل تضاد طبقاتی است. با وجود این، این تضاد با گرایش

عنوان دار بهی سرمایهشود. مثالً طبقهآمیز مشخصی منحرف میتناقض

ی کارگر را محدود کوشد تا نیازها و مصرف طبقهی فرآیند تولید میکنندههماهنگ

ود این، سرمایه برای تضمینِ تحقق ثابت ارزش اضافی باید نیازهای کند. با وج

کننده خلق کند و سپس نیازهای ی کارگر در مقام مصرفجدیدی را نیز در طبقه

جدید را با کاالهای جدید ارضا کند. بنابراین رشد نیازهای کارگران در نظام 

 داری و بسط آن است. داری شرط ذاتی تولید سرمایهسرمایه

بازتولید این است که رشد  ]فرآیند[ی طبقاتی با توجه به تر مبارزهپیچیدگی بیش

ی کارگر در نظام نیازهای کارگران نه نامحدود و نه مطلق است. موقعیت طبقه

دار است. بنابراین ی سرمایهداری امری نسبی است؛ چرا که در ارتباط با طبقهسرمایه

ت کارگران در نسبت با تغییرات مشابهی برای هر تغییری در نیازها و سطح رضای

گونه تصور فرد از که چهزند از اینیاد ماندنی میداران است. مارکس مثالی بهسرمایه

 28های اطراف آن است.ی خانه)بزرگی یا کوچکی آن( وابسته به اندازهی خانه اندازه

تری غیرنسبی( عایدی بیشطور مطلق )ی کارگر ممکن است بهبنابراین نسلی از طبقه

ها هرگز مطلق نخواهد بود، چرا که از نسل قبل داشته باشد؛ با وجود این، رضایت آن

جایی که رشد نیازهای تر خواهند داشت. از آنداران همواره بیشآن نسل از سرمایه

تواند در یابی سرمایه است و رضایت آنان نمیکارگران، بخشی از فرآیند ارزش

ی کارگران برای ارضای نیازهای خود همچنان این نظام محقق شود، مبارزهچارچوب 

 جزء الزم و ذاتیِ این نظام است. 
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های باالتر )برای ارضای نیازهای همواره رو به ازدیاد( در آیا مبارزه برای دستمزد

ای اضافی به مارکسیسم سرمایه، افزوده شده و در نتیجه وصله ]کتاب[این بحث از 

 چنین نیست. دهد که اینبوویتز نشان میاست؟ ل

، مسیر بازتولید سرمایه است. مارکس حرکت برای ما فراهم کرده سرمایهچه آن

 دهد: سرمایه را به شکل دورپیمایی نشان می

 
 

شود: کاالهایی که ترکیبی از ابزار تولید ( مبادله میC( در ازای کاالها )Mپول )

(pM( و نیروی کارند )pLای .)ن دو عامل ذیل تولید سرمایه(داریPترکیب می ) شوند

تری ( تولید کنند تا بعد از آن در ازای پول بیش’Cتا کاالهای جدید و ارزش اضافی)

ای که گونه(. این دورپیمایی هم دائمی و هم در خود کامل است به’Mمبادله شوند )

 کند. زا جلوگیری میاز ورود هر عامل برون

 گونه است؟ بازتولید کار مزدی چه اما دورپیمایی

نیروی کار بر این واقعیت استوار است که گرچه از طریق سرمایه تولید « یکتایی»

 شود اما برای دورپیمایی تولید خودِ سرمایه حیاتی است. مارکس درو بازتولید نمی
و  نگهداری»است که  دورپیمایی دوم را تئوریزه نکرده است صرفاً متذکر شده سرمایه

که و این« ماندی کارگر، شرط ضروری بازتولید سرمایه باقی میبازتولید طبقه

ی کارگر برای حفظ و تکثیر خود دار ممکن است آن را با اطمینان به انگیزهسرمایه»

شود که باید دورپیمایی مفقود تولید و بازتولید جا مدعی میلبوویتز در این 29«بسپارد.

رسمیت شناخت. شاید مارکس آن را به نیروی کار است، بهرا که همانا دورپیمایی 

ناتمام « کتابی مفقود درباب کار مزدی»جلدهای دیگر سرمایه سپرده بود اما همچون 

 است. باقی مانده 

وقتی در ساحت نظر این دو دورپیمایی را که یکی دورپیمایی تولید و بازتولید 

کنیم کاالها ی کار است، یکی میسرمایه و دیگری دورپیمایی مشابهی برای نیرو

 کنند. شان را آشکار میکارکرد دوگانه
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اند، هم ابزار تولید )خریداری داری تولید شدهکاالهایی که تحت تولید سرمایه

شده از جانب سرمایه با پول( و هم اقالم مصرفی )خریداری شده از جانب کارگران با 

اید متمایز از دورپیمایی سرمایه و در دستمزدهایشان( است. دورپیمایی دوم تولید ب

 گونه است: عین حال در ارتباط با آن فرض شود. این دورپیمایی این

 

شود که بعد از آن ( مبادله میcA( نزد کارگران در ازای اقالم مصرفی )Mپول )

« فرآیند تولید»چه در این شود. اما اکنون آن( مصرف میPدر فرآیند مشابه تولید )

که محض آن( است. بهpLفرد یعنی نیروی کار کارگر )شود، کاالیی منحصربهیتولید م

 شود. ( فروخته میMدار در ازای دستمزد )تولید )یا بازتولید( شد، به سرمایه

دهد ی سرمایه رخ میاز این پس، تولید نیروی کار خارج از دورپیمایی بالواسطه

نیروی کار، ابزار  دورپیمایی سرمایه،رون ماند. داما همچنان برای آن حیاتی باقی می

، دورپیمایی کار مزدیتولیدی برای بازتولید سرمایه یا تحقق ارزش آن است. اما درون 

عنوان ارزش مصرف )غذا، پوشاک، سرپناه، آموزش( مصرف کارگر کاالهایی را به

گر یا فرآیند کند تا خود را بازتولید کند. دورپیمایی دوم فرآیند بازتولیدِ خود کارمی

 دگرگونی خود اوست. 

گیرد که تحت کنترل خود دورپیمایی دوم تولید فعالیت هدفمندی را در بر می

یابی سرمایه نیست بلکه رشد خود کارگر است. کارگران است. هدف این فرآیند ارزش

داری تغییر و رشد در طی زمان که خود با رشد سرمایه ی کارگرشدهنیازهای نهادینه

کنند. ابزار تولید در فرآیند کار فراهم می ای برای این دورپیماییکنند، انگیزهیم

ها آن ی کارگر برای بازپروری بههای مصرف متعددی هستند که طبقهجا ارزشاین

ها ها بیش از ابزاری صرف برای بازتولید زیستی ساده هستند؛ آنننیاز دارد. آ

 اند:«نیازهای اجتماعی»

بخش واالتر و حتی فرهنگی، تحرک در جهت منافع در امور رضایتمشارکت 

ی او و ، آموزش فرزندان، رشد ذائقهخود، اشتراک روزنامه، حضور در جلسات سخنرانی

لحاظ اقتصادی فقط با کند، بهغیره، سهم او از تمدن که او را از برده متمایز می
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ط مساعدی است، ممکن او مادامی که کار در شرای گسترش سپهرهای خوشی

 30شود.می

چنین کاالهای اجتماعی دسترسی تواند بهی کارگر میاین مساله که آیا طبقه

باشد و مقدار آن، فقط به وجود چنین کاالها و خدماتی در جامعه وابسته داشته 

نیست بلکه به کشمکش میان سرمایه و نیروی کار برسر ارزش اضافی )که سرمایه را 

کند( و بر سر سبد کاالها، وابسته است. کارگر ارزش مصرفی را مصرف یبازتولید م

-خوبی نشان داده طور لبوویتز بهفراهم کند، اما همان ایکند تا نیروی کار تازهمی

 آلی برای کارگر نیز هست:است، بازتولید نیروی کارگر متضمن هدف ایده

 فعالیت»شود، در نظر گرفته می عنوان فرآیند کارکارگر که به ]فعالیت[وجه دوم 

عبارت دیگر هدفی از پیش تصور است که در این فرآیند حضور دارد. به « مندیهدف

تصور کارگر  ]این هدف[آل و پیش از خود فرآیند وجود دارد که... صورت ایدهشده، به

است  یافته در جامعه است... این هدف از پیش تصورشده از تولید، هدفیاز نفسِ تعین

 31کند.توصیف می« نیاز خود کارگر به پیشرفت»عنوان که مارکس به

با وجود این، موادی که برای تولید کارگر از منظر نیازها و اهداف او ضروری است 

بازی آزاد نیروهای ذهنی »یا « زمان الزم برای آموزش و رشد فکری»غذا، سرپناه،  -

داری محقق شود، چرا که این سرمایه تواند درون فرآیند تولیدنمی -« و بدنی او

ی اجتماعی کار. است و نه توسعهیابی سرمایه بنا شده طور کلی بر ارزشفرآیند به

چه همواره بدان نیاز علت سرشت اصلی این فرآیند، کارگر پیشاپیش در آنبنابراین به

تر یعنی بیششود و بنابراین مبارزه برای درآمدهای طور ناقصی بازتولید میدارد به

است. عنوان یک شکل جا گرفته ی طبقاتی، درون ساختار اصلی کار مزدی بهمبارزه

ی بازتولید اجتماعی یا این مسأله رسیدیم که سرانجام به نتایج استراتژیکی از نظریه

ی بالفعل ما در مقابل سرمایه ضروری داری در مبارزهچرا درک جامعی از سرمایه

 است. 

 

 عنوان استراتژیولید اجتماعی بهچارچوب بازت

 سود:« مقدار واقعی»گوید مارکس می
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ای که شود؛ مبارزهی دائم میان سرمایه و کار تعیین میفقط از طریق مبارزه

بدنی آنان و افزایش روز  ]نیازهای[دار همواره به کاهش دستمزدها تا حداقل سرمایه

که کارگر همواره در سوی ر حالیکاری تا حداکثر توان بدنی آنان، گرایش دارد؛ د

 گیرد. مخالف قرار می

 32«.دهدخود را به پرسش از قدرت نسبیِ دو سوی مبارزه حوالت می»این مبارزه 

داران کند، از سرمایهجا منطق درونی این سیستم را بیان میگرچه مارکس در این

سرمایه در مقام  گوید بلکه ازها سخن نمیهای کاریِ تحت فرمان آنفردی و محل

دهد که با وجود پدیداری این نظام گوید. در واقع مارکس نشان میکل سخن می

« سرمایه در مقام امر کلی»در برابر ما، « های متعددسرمایه»ای از عنوان مجموعهبه

سرمایه در »ی تعینات ذاتی واسطههای متعدد در نهایت بهبازیگر اصلی است؛ سرمایه

 شوند. شکل داده می« کلیمقام امر 

نامیم، برای سؤال از ی کار میرا که بازتولید اجتماعیِ نظریهروش چنانچه این 

 شده داریم:مبارزه در محل کار استفاده کنیم، تعداد محدودی فرضِ داده

های فردی در رقابت با یکدیگر تالش خواهند کرد تا سرمایه -1

 تری از کارگر تصاحب کنند.ارزش اضافی بیش

کارگر از سوی دیگر فشار خواهد آورد تا زمان )کمیّت( و  -2

دستمزدها و منافعی )کیفیت زندگی( را که برای پیشرفت اجتماعی خود 

-ی کاری کوتاهنیاز دارد، افزایش دهد. این امر اغلب شکل مبارزه برای هفته

 گیرد. خود میل کار بهتر یا دستمزدهای باالتر و شرایط کاری بهتر در مح

 ی مسیرها را در جهت مقابل بهآل کارگر چیست؟ شرایطی که همهشرایط ایده

-اندازهکند، شرایطی که فقط بهدهد و همزمان ارزش اضافی را نابود سوی خود سوق 

از آن او باشد  های الزم برای بازتولید معیشت خود کار کند و زمان باقیماندهی ساعت

حل ناممکنی است چرا که از آن هر کاری که خوشایند اوست انجام دهد. این راهتا 

تر و غیره پس سرمایه دیگر سرمایه نخواهد بود. مبارزه برسر دستمزدها و مزایای بیش

های کار و در مقابل ای از محلدر محل کار در مقابل یک رئیس یا حتی در مجموعه

در مقابل کار در مقام امر کلی اساسی سرمایه  یرؤسای خاص، فقط بخشی از مبارزه
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تواند رئیس فردی را کنار گذارد اما است. کارگر حتی می در مقام امر کلیمزدی 

تواند چیزی خارج از این نظام در مقام کل را انتخاب کند )مادامی که این نظام بر نمی

 مدار سابق برقرار باشد(:

است، یعنی کسی که خود را به آن فروخته  دار راکارگر بر همان منوال که سرمایه

-که دیگر کاربرد یا استفادهمحض آندار نیز بهکند و سرمایهکند، ترک میانتخاب می

همان منوال که زمانی باشد، او را بهی مورد نیازی که بتوان از او اخذ کرد، نداشته 

 کند.مناسب تشخیص داده بود، اخراج می

ی تواند کل طبقهع درآمد او فروش نیروی کارش است، نمیاما کارگر که تنها منب

هستی خود پایان  که بهدار را کنار گذارد مگر آنی سرمایهخریداران یعنی طبقه

دار تعلق دارد؛ و ی سرمایهدار تعلق ندارد بلکه به طبقهببخشد. او به این یا آن سرمایه

 33دار را بیابد.ی سرمایهر طبقهی خود اوست که رئیس خود، یعنی خریداری دبرعهده

ها معموالً بر علیه رئیس فردی یا های کارگری، حتی مبارزترین آناغلب اتحادیه

را « های متعددسرمایه»اند که به بیان مارکس شکل جمعی از رؤسا تجهیزشده

-را وامی« سرمایه در مقام امر کلی»ی مقابله با های کارگری وظیفهگیرند. اتحادیهمی

 گذارند. دلیل بسیار خوبی برای این امر وجود دارد.

عنوان صاحبِ محصوالت به»دهد، قدرت سرمایه می طور که لبوویتز نشانهمان

این امر توانایی سرمایه را برای خرید نیروی کار «. کار... هم مطلق و هم رازآمیز است

ی است کارگر از مبارزهکند. اگر قرار و تسلیم کارگران در فرآیند تولید تقویت می

ی نیروهای اجتماعی را به این سو هدایت جزئی برای شرایط کار بهتر فراتر رود و همه

ی فردی و اجتماعی تولید کنند، باید با قدرت مصرفی برای توسعه کند که فقط ارزش

زیربناییِ سرمایه در مقام کل مقابله کرد. اما قدرت سرمایه در این سپهر با قدرت آن 

 های محل کار تفاوت کیفی دارد. در مبارزه

داران خاص و کارگران ی مستقیمی میان سرمایهدر این سپهر فضای مقابله

شود، چه ناخواسته در بازار کار و محل کار ظاهر میمزدبگیر خاص در قیاس با آن

مثابه عنوان مالک محصوالت کار بهقدرت سرمایه به ]به جای آن[وجود ندارد...

 34شود.ابستگی کار مزدی به سرمایه در مقام کل پدیدار میو
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یابد: از طریق افزایش مطلِق توجه کنید که ارزش اضافی به دو روش افزایش می

موجب آن ی زندگی که بهروز کاری و از طریق کاهش دستمزدها یا کاستن از هزینه

ارزش نسبی و ارزش  که طبق استدالل مارکسیابد. حال آنزمان کار الزم کاهش می

یابی اند و واضح است که با برخی از وجوه فرآینِد ارزشهم مرتبطمطلق مفاهیم به

های رئیس برای کاهش دستمزدها( در محل کار با سهولت عنوان مثال تالش)به

 توان مقابله کرد.  تری نسبت به سایر وجوه میبیش

گونه این نظام در مقام کل ه چهای تاریخی اشاره کنیم کاجازه دهید به نمونه

طور کلی ی کارگر بههای زندگی طبقهگاهی ارزش نسبی را از طریق کاهش هزینه

دهد. در طول قرن هجدهم، به بخشی از طبقه کارگر در بریتانیا رژیم افزایش می

ای که گونهتری نسبت به گندم بود، بهزمینی دادند که انتخاب غذایی ارزانسیب

طور کلی نیز اجبار کاهش یافت درنتیجه ارزش کار بهی کارگران بههای تغذیههزینه

یکی از بهترین و بدون شک یکی از پرشورترین  1تنزل یافت. ای پی تامپسون،

رژیم  ]مبتنی بر[جنگ مستمر طبقاتی »ی کارگر، این اقدام را مورخان زندگی طبقه

راه افتاد. ی کارگر انگلیس بهمقابل طبقهنامید که برای بیش از پنجاه سال در « غذایی

که ارزان کردنِ گیرد؟ در حالیخود می به های مشخصیاین جنگ طبقاتی چه شکل

افزاید و از این رو به سود رؤسا در محل کار ی تولید را میکار، ارزش اضافی در نقطه

گیرد. تامپسون سازی کار فقط در محل کار و از جانب رؤسا صورت نمیاست، ارزان

-مالکان، کشاورزان، کشیشان، کارخانه»گونه کند که چهشرح تأثیرگذاری ارائه می

زمینی دنبال آنند که کارگران را از رژیم گندم به رژیم سیبداران و خود دولت به

-عنوان یک طبقه، زمین تحت کشت سیبی حاکم بهسپس طبقه 35«.سوق دهند

 2بخشد و مورخی چون رادکلیف ساالمانجبار وسعت میازمینی را نسبت به گندم به

زمینی... در واقع، کارگران را قادر استفاده از سیب»شود که درستی مدعی میبه

به همین ترتیب، ساندرا  36«ترین دستمزد ممکن زنده بمانند.سازد تا با کممی

                                                      
1 E.P.Thompson 

2 Radcliffe Salaman 



 

 
 

 یکارگر جهان یکار و طبقه یاجتماع دیبازتول: میرینگ دهیگونه طبقه را نادچه 213

گذاری بریتانیا در هگونه در پایان قرن نوزدهم، سرمایاست که چهنشان داده  1هالپرین

سازی برای ها، بندرگاه و کشتیآهنفراسوی دریاها و کنترل آن بر مستعمرات، با راه

 جریان بازگشت مواد خام و مواد خوراکی»بالتیک،  ]یحوزه[غالت آمریکای شمالی و 

ی کرد و دستمزدهاتری را برقرار کرد که با کشاورزی محلی انگلستان رقابت نمیارزان

  37«.ی کارگر محلی را کاهش دادطبقه

شان در مقابل دلیل سرشتها بههای کارگری، حتی بهترین آناتحادیه

های باال نیاز به مقابله با سرمایه کنند، اما مثالهای خاص و مشخص مبارزه میسرمایه

ین در غیاب چن»گیرد که درستی نتیجه میدهد. لبوویتز بهدر کلیت آن را نشان می

-های کارگری در مقابل مسائِل بازار کار و محل کار میمخالفت فراگیری، اتحادیه

 38«.جنگند اما نه در مقابل علل این مسائل

ی دقت دربارهالملل اول، بهمارکس برای رفقای سوسیالیست خود در بین

 های کارگریاست. وی گفت اتحادیههای کارگری اخطار داده های اتحادیهمبارزه

اند و هنوز های محلی و بالفصل با سرمایه وابسته کردهبیش از حد خود را به مبارزه»

طور کامل درک خود را برای مقابله با بردگیِ خود نظام دستمزدی به قدرت

های سیاسی تا حد زیادی از جنبش»که بینی آنان چیست؟ ایندلیل کوته«. اندنکرده

بینی و فراروی از ی مارکس غلبه بر این کوتهتوصیه«. و اجتماعی عام جدا شده بودند

 های محض اقتصادی برسر دستمزد بود:مبارزه

ی کارگر برای ی طبقهدهندهعنوان مراکز سازماناکنون باید بیاموزند تا بهها همآن

ها باید از هر ی رهایی کامل خود آگاهانه دست به عمل بزنند. آنمنفعت گسترده

ها که خود را عی و سیاسی که در این جهت قرار دارد، حمایت کنند. آنجنبش اجتما

گیرند و بر این اساس عمل ی کارگر در نظر میمدافعان و نمایندگان کل طبقه

ها شان نیستند را از قلم بیندازند. آنتوانند افرادی را که عضو اتحادیهکنند، نمیمی

دلیل یر همچون کارگران کشاورزی را که بهدقت منافع بدترین مشاغِل مزدبگباید به

 ]یافتهدر متن فرانسوی: ناتوان از مقاومت سازمان[شرایط استئنایی موجود ناتوان 

                                                      
1 Sandra Halperin 
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در متن آلمانی و [ها باید کل جهان را متقاعد کنند اند در نظر بگیرند. آنرهاشده

بینانه و ن کوتههای آناکه تالش ]های وسیع کارگران را متقاعد کنندفرانسوی: توده

 39شده، است.ها انسان سرکوبخودخواهانه نیست بلکه برای رهایی میلیون

ی اقتصادی اگر خود مارکس را الگو قرار دهیم، روشن نیست که چرا فقط مبارزه

عنوان مبارزه طبقاتی برگزید. هر جنبش برای دستمزدها و مزایا در محل کار را باید به

طور کلی ی کارگر بهدنبال کسب دستاوردی برای طبقههاجتماعی و سیاسی را که ب

عنوان طور کلی بایستد، باید بهباشد یا در مقابل قدرت سرمایه بهگیری کرده جهت

ترین ی طبقاتی در نظر گرفت. قابل تأمل است که در جریان عظیموجهی از مبارزه

ت فعال کارگری در ی کارگر و منحل کردن اجتماعاهای تخریب قدرت طبقهتراژدی

چهل سال اخیر، درعمل این بصیرت در مورد کلیت اجتماعی تولید ارزش و بازتولید 

 است.  نیروی کار از دست رفته

ی کارگر ممکن است بتواند یا نتواند برای ی مشخصی از تاریخ، طبقهدر هر لحظه

است وجود های کارگری ممکن ی تولید بجنگد. اتحادیهتر در نقطهدستمزدهای بیش

باشند یا ضعیف و فاسد باشند. با وجود این، از طریق تغییرات سبد کاالها نداشته 

طور واقعی )افزایش یا کاهش کیفیت و کمّیت کاالهای اجتماعی(، اعضای این طبقه به

شان ممکن است از که مبارزاتاند؛ اما باوجود اینشان آگاهاز چنین تغییراتی بر زیست

-برآیند، اما در عین حال بازتاب نیازها و الزامات این طبقه نباشد. بهی تولید نقطه

تر ممکن نیست، انواع دیگر مبارزه عبارت دیگر، زمانی که مبارزه برای دستمزد بیش

ی نولیبرالیسم حول دورپیمایی بازتولید اجتماعی امکان بروز دارد. پس آیا در دوره

ی تولید )برای دستمزدها( در ل در نقطههای کارگری فعایعنی زمانی که اتحادیه

برانگیز نیست که با رشد های بزرگی از جهان ضعیف یا ناموجودند، آیا تعجببخش

های اجتماعی حول موضوعاتِ دایر بر شرایط زندگی، از مبارزه برای آب در جنبش

گلستان و و ایرلند تا مقابله با اخراج از زمین در هند و مسکن مناسب در ان 1کوچابامبا

بهترین شکل از جانب مخالفان ضد جاهای دیگر، مواجه هستیم؟ این طرح احتماالً به

                                                      
1 Cochabamba 



 

 
 

 یکارگر جهان یکار و طبقه یاجتماع دیبازتول: میرینگ دهیگونه طبقه را نادچه 215

 Que se lixe a troika! Queremosاست:کشی در پرتغال خالصه شدهریاضت

as nossas vidas! !خواهیم!(مان را میزندگی 1)لعنت بر ترویکا 

 

 ی کارگر: همبستگی و تفاوتطبقه

ی کارگر نگاهی بیندازیم. خود از طبقه باردیگر به درک مفهومی پس از این باید

ی کارگر چه کسانی طبقه پردازم کهطور انضمامی به این بحث نمیجا بهدر این

ی بحث جای آن، در ادامهدهند؛ گرچه امر مهمی است. بهجهانی را تشکیل می

، سه «تولید»و « اقتصاد» تری ازبندی کاملی نیاز به تشکیل صورتپیشین درباره

عنوان ی کارگر بهنکته را پیشنهاد خواهم کرد: نخست بیان نظری جدیدی از طبقه

عنوان ی کارگر نسبت به آنانی که بهتری از طبقهی انقالبی، دوم درک وسیعسوژه

اند و سوم، توجه مجدد به شدهکار گرفته ی مشخصی بهکارگران مزدی در لحظه

 قاتی برای ارجاع به اموری ورای مبارزه برای دستمزدها و شرایط کاری.ی طبمبارزه

فرض اصلی این توجه مجدد، فهم خاصی از ماتریالیسم تاریخی است. مارکس به 

 کند که:ما یادآوری می

مزد نشأت گرفته از شکل اقتصادی خاصی که مطابق آن کار اضافی بی

طور که کند، همانکوم را تعیین میتولیدکنندگان مستقیم، روابط میان حاکم و مح

عنوان عامل ی خود بهنوبهگیرد اما بهاین شکل مستقیماً از خود تولید نشأت می

 40گذارد.کننده بر آن اثر میتعیین

داری، کار مزدی شکل عامی است که از طریق آن حاکمان از در نظام سرمایه

انتزاعی، سرمایه نسبت به  کنند. در شکلتولیدکنندگان مستقیم سلب مالکیت می

تفاوت است مادامی که نیروی ی مستقیم بیهای تولیدکنندهنژاد، جنسیت یا توانایی

طور که در کارشان بتواند فرآیند انباشت را به حرکت وادارد. اما روابط تولید، همان

ه گرفته در گذشتبخش قبل دیدیم، در واقع نوعی الحاق روابط اجتماعی موجودِ شکل

عنوان مثال، سرشت جنسیتیِ بازتولید با نهادهای زمان حال و اشکال دولت است. به

                                                      
1 .Troika - ی اروپاکشور انگلیس، فرانسه و آلمان در اتحادیه سه 
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همین کند. بههای الزم برای استخراج ارزش اضافی را مشروط مینیروی کار محرک

بخشد چراکه ی خانواده را استمرار میگرایانهترتیب، نیازهای سرمایه شکل دگرجنس

 کند.حفظ می بازتولید نسلی نیروی کار را

ی کارگر از این وجه حائز اهمیت است. موجود در طبقه« تفاوت»پرسش از 

های تر ذکر شد، در بحث خود از کارگر ایرلندی به گروهطور که پیشمارکس همان

که کارگر انگلیسی با دسترسی به سبد کند، در حالیی کارگر اشاره میمتفاوت طبقه

شود، تولید می -است این سطح باالتر تطابق یافته  نیازهای او با -بهتری از کاال 

-زنده می« ترین نیازهاحداقل حیوانی»کارگر ایرلندی در سطح حیوانی وجود فقط با 

ماند. روشن است که مارکس باور نداشت ارزش نیروی کار کارگر ایرلندی ثابتی است 

ی ی مبارزهامر نتیجه اش است. بلکه اینتر از همتای انگلیسیسبب قومیت کمکه به

طبقاتی یا فقدان آن است و این کارگران انگلیسی بودند که باید اشتراک منافع 

 یافتند. طور کلی درمیها در مقابل سرمایه بهطبقاتی خود را با ایرلندی

ی اساسیِ تعیین وسعت و کیفیت عنوان مؤلفهی طبقاتی بهلحاظ کردن مبارزه

خوبی اهمیت مفهوم مارکسیستی سازد تا بهما را قادر می بازتولید اجتماعی کار،

ی تاریخیِ مشخص، که در هر لحظهموجود در طبقه را دریابیم. تصدیق این« تفاوت»

صورت متفاوتی تولید شود )با دستمزدهای متغیر و ی کارگر ممکن است بهطبقه

ی حقیقتی ساده دسترسی متفاوت به ابزار بازتولید اجتماعی( چیزی بیش از بیان

تجربی است. این چارچوب با نشان دادن چگونگی مشارکت روابط اجتماعی انضمامی 

های طبقاتی را نشان ای از همبستگیمبارزاتِ بازتولید نیروی کار، رشته و تاریخ

 ]مبارزه در [برای تمام کارگران، چه در « سهم از تمدن»دهد که برای افزایش می

 خارج از آن باید شکل بگیرد.محل کار و چه در 

ی ، زمانی که تاچریسم طبقه1980ی ریموند ویلیامز در بریتانیای اوایل دهه

صورت های لیبرالی بهکارگر را وحشیانه موردضرب قرار داده بود و طیفی از نظریه

خوبی خطرات دوگانگی کاذب میان بود، به نظری این طبقه را مورد هجمه قرار داده

 را درک کرده بود: « های جدید اجتماعیجنبش»طبقاتی و ی مبارزه

ی اخیر جدا از منافع و های اجتماعی مهم سی سالهتمام جنبش» 

 اند. جنبش صلح، جنبشیافته آغاز شدهنهادهای طبقاتیِ سازمان
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های حقوق بشر و کارزارها علیه فقر و محیطی، جنبش زنان، سازمانزیست

اند که از نیازها و تصوراتی سرچشمه رای این خصیصهخانمانی... همگی دابی

های مبتنی بر منافع اقتصادی جا یا وقت برای توجه به گیرند که سازمانمی

 41«اند.ها غفلت کردهسادگی از آنها ندارند یا بهآن

گری پلیس در ایاالت توان به این فهرست مبارزات ضد وحشیامروزه می

 متحده را اضافه کرد. 

باشند یا که ممکن است این مبارزات بیرون از محل کار رخ داده ا وجود اینب

باشند، ویلیامز پوچی این نوع  در ظاهر برای منافع فراطبقاتی انجام گرفته

 است: نمایی را نشان داده خصیصه

بها دادن به معناست کنار گذاشتن و کمچه زین پس کامالً بیآن»

- "مسائل طبقه متوسطی"دلیل که به  این هاست بهاین جنبش

پردازند. این امر پیامد خود نظم اجتماعی است که این موضوعات را می

-کند. همچنین بیگذاری میدهد و ارزشبه این شیوه انعکاس می

ی معناست که این موضوعات را به این دلیل که با منافع اصلی طبقه

ا از هر لحاظ به منافع اصلی هکارگر مرتبط نیستند، کنار گذاشت. آن

اند که بیش از سایرین در معرض این طبقه تعلق دارند. این کارگران

اند. زنان محیطیهای زیستفرآیندهای صنعتی خطرناک و تخریب

 42«اند.ی کارگرند که بیش از سایرین نیازمند حقوق جدید زنانطبقه

پنداشته  «ی طبقاتیمبارزه»ع هایی که مدافاگر به هر دلیل تاریخی، سازمان

های کارگری، از شورشی بودن بازمانند، به این معنا شوند، همچون اتحادیهمی

اند. در «فراطبقاتی»ها از میان رفته یا این مبارزه« ی طبقاتیمبارزه»نیست که 

هیچ کدام از این »شود: طور که ویلیامز هوشیارانه متذکر میواقع همان

ی تولید های اصلی شیوهند که در صورت پیگیری، ما را به نظامموضوعات نیست

 43«.صنعتی ... یا به نظام طبقاتی آن نرسانند -داریسرمایه

ی پیچیده و واحِد تولید کاالها و بازتولید نیروی کار به ما کمک فهم شیوه

گرفته های تاریخی گذشته هایی که از دورهکند تا دریابیم که سرمایه با درسمی
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گونه تصاحب قطعی کل کار جامعه را ی کارگر چهو مبارزات خود در مقابل طبقه

کند. دهی میصورت اجتماعی سازمانهای مبتنی بر جنسیت و نژاد بهشیوه به

های اجتماعی نژاد، بندیتواند نسبت به طبقهبنابراین فرآیند انباشت نمی

دنبال آن است که این د بلکه بهاعتنا باشهای جنسی یا جنسیت بیگرایش

-ی خود بر شکل تعیننوبهدهی کند، که بهها را شکل دهد و سامانبندیطبقه

مزد فضاهای زندگی  -ی کارگذارند. رابطهی استخراج کار اضافی اثر مییافته

 کند. ی غیرمزدی را اشباع میروزمره

 

 «کندیه را معلق میی کارگر، خودِ سرمای نیروهای طبقهتوسعه»

مطرح کردم اگر بازتولید اجتماعی نیروی کار باید با  ]تاکنون[طور که همان

ی تمرکزگرایی نظری سازگار باشد، این امر برای طرح دومم که بازاندیشی طبقه

 ای دارد؟کارگر است، چه فایده

که در  دهدی بازتولید اجتماعی، روابط اجتماعی و مسیرهایی را نشان مینظریه

ی کارگر، بازتولید نیروی کار درگیرند و از این طریق دید ما را از چگونگی درک طبقه

 بخشد.وسعت می

دهد که چرا نباید با درک محدود از طبقه مانند این چارچوب فکری توضیح می

سادگی کنار اکنون در تقابل کار مزدی با سرمایه وجود دارد، بهای که همدرک ساده

ی چرا که درک ما را از قدرت طبقاتی و همچنین بازشناسی عوامل بالقوه بیاییم.

 همبستگی طبقاتی محدود خواهد کرد. 

اکنون ممکن است تعریف درستی برای کسانی باشد که هم« کارگر مزدبگیر»

« ی کارگریعضو اتحادیه»کنند، اما چنین نگاهی مجدداً آنان را برای دستمزد کار می

ی های انقالبی باید تمام افراد طبقهی کارگر برای مارکسیست. طبقهکندلحاظ می

اند، خود در کلیت بازتولید جامعه مشارکت داشته مولد باشند که در طول زندگی

کرده باشد یا نه. چنین دید ها پولی پرداخت که سرمایه در ازای کار آننظر از اینقطع

آنجلس، مادر کارگر با ساعات در لس 1ینکسجامعی از طبقه، کارگر موقت هتل الت

                                                      
1 Latinx 
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های باالی مراقبت از کودکان ناچار است در خانه دلیل هزینهکار منعطف از هند که به

تبار مدرسه از شیکاگو و کارگر سفیدپوست، وقت امریکایی افریقاییبماند، معلم تمام

را با یکدیگر متحد  ( سابق دیترویتUAWی کارگران اتومبیل )مرد و بیکارِ اتحادیه

که برمبنای نگاه بازاری همچنان موجود شوند نه اینها با یکدیگر متحد میکند. آنمی

دهی استراتژیک مبتنی بر چنین ی کارگر با یکدیگر رقابت کنند. سازمانبه طبقه

تواند این ایده را مجدداً بسط دهد که آزار معلم مدرسه در شیکاگو در واقع دیدی می

 ]مفهوم[محض بازگرداندن درک کلیت اجتماعی به ی کارگران دیگر است. بهر همهآزا

 کنیم.  ی طبقاتی را آغاز میبندی سپهر مبارزهطبقه، بالفاصله چارچوب

ی حاکم ی طبقاتی از جانب طبقهی نولیبرالیسم، مبارزهی گذشتهدر چهار دهه

ای ی دوجانبهمهم است که حملهجهانی به چه شکل بوده است؟ درک این امر بسیار 

های کار و است تا تولید را در محلاز طرف سرمایه در برابر کار جهانی صورت گرفته

ها و گوشه و کنار زندگی ها، جماعتفرآیندهای اجتماعِی بازتولید نیروی کار در خانه

 روزمره، بیازماید و مجددًا ساختاردهی کند. 

- بوده های قدرت اتحادیهبه شکلِ شکستن پشتوانه در محل کار، این حمله اساساً 

ای از بر روی دنباله 44ام،طور که در جای دیگر مطرح کردهاست. نظام نولیبرالی، همان

های آن عبارتند از است، آشکارترین مثالی کارگر جهانی بنا شده های طبقهشکست

( و کارگران 1981ت متحده )ی[ مراقبان کنترل ترافیک هوایی در ایاال]اتحادیه

 (.1984-85)1( و معدنچیان در انگلستان1982نساجی در هند )

ی آن به کار مولد، شکلِ ضد حاکم در محل کار یا حمله یی طبقهاگر حمله

است. هجوم به کار جا ختم نشده خود گرفته، قطعاً مساله به اینای خشنی بهاتحادیه

است. در کشورهای همان اندازه وحشیانه بوده ر، بهبازتولیدی در خارج از محل کا

است گفته شود که مسیر دوم حمله حتی غالب بوده است. در مورد  خاصی ممکن

و کیم  3انور شیخ، 2نالی،ایاالت متحده، محققان بسیاری از جمله دیوید مک

                                                      
1 United Kingdom  

2 David McNally 

3 Anwar Shaikh 
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دهای ی کارگر و استاندارگونه تنزل مطلق معیشت طبقهاند که چهنشان داده1موودی

ایجاد کرده است. فضاهای کلیدی  1980ی داری را در دههکار، گسترش سرمایه

های مهم سازیِ خدمات اجتماعی و تقلیل برنامهبازتولید اجتماعی با افزایش خصوصی

های دولت فدرال همچون حمایت از کودکان زیر سن قانونی، حمایت موقت از خانواده

اند. در جنوب ن اجتماعی، مورد تهاجم قرار گرفتههای بیکاری و تأمینیازمند، بیمه

المللی پول و بانک جهانی شکل افزایش اجباری جهانی این امر از جانب صندوق بین

قیمت محصوالت وارداتی را گرفته که در این کشورها شامل مقدار معتنابهی از 

 است. های خوراکی، سوخت و دارو بوده دانه

ی طور استراتژیک بر کل طبقهآشکاری بود که بهاین اقدام که جنگ طبقاتی 

شد و نه فقط بر اعضای مزدبگیر آن؛ دقیقًا به این دلیل بسیار مؤثر کارگر تحمیل می

-از کار درآمد که به ورای مرزهای محل کار بسط یافت. سرمایه از طریق خصوصی

نبال آن بود تا کار مندِ منابع سابقًا همگانی و تنزل کیفیت خدمات، به دسازی نظام

که همزمان تمام تر سازد در حالیپذیرتر و پرمخاطرهتجدید قوای روزانه را آسیب

های منفرد بگذارد. فرآیند تنزل کار مسئولیت و بار بازتولید را بر دوش خانواده

است به مؤثرترین شکل صورت گرفته  های اجتماعی زمانیبازتولید اجتماعی در زمینه

ها را مجددًا ها و گفتارهای سلطه استفاده کند، آنمایه توانسته از کردارکه سر

ها ببخشد. نولیبرالیسم از دمیدن در شیپور ای به آنبیافریند یا قدرت دوباره

های جدید ایجاد جذابیت و شیوه 2«های در آرامشملکه»نژادپرستی در ضدیت با 

هراسی، دهد تا افزایش اسالمش میهای جنسی را کاهجنسی در بدن که انتخاب

است. این اقدامات اعتماد ی کارگر یافته ای برای ضربه زدن به طبقههای خالقانهشیوه

یافته در گذشته را فرسوده و های همبستگی تحکیمطبقاتی را تخریب کرده، فرهنگ

ی فظهپیوستگی و حاها ـ در زدودن مفهوم کلیدی تر در برخی جماعتاز همه مهم –

 است. طبقاتی موفق بوده

                                                      
1 Kim Moody 

2 .queensWelfare  - دالیل مختلفی مورد حمایت دولت رفاه قرار به زنانی در ایاالت متحده اشاره دارد که به

 بودند. گرفته
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 فضاهای شورش: مقابله با سرمایه فراسوی بستر کارخانه

-ی تجاریِ میزدهیکی از رهبران تسخیر اخیر کارخانه در هند به گزارشگر بهت

زنی کارگران بیش از همه در کارخانه است، اما وقتی تو به جانتر قدرت چانه»گوید: 

روی هیچ گوش شنوایی میدان اعتراض سنتی در پایتخت هند در دهلی( می) 1مانتر

 45«برای تو وجود ندارد.

سیاسی  -تر درک متعارف اقتصادیتشخیص تجربی این کارگر شورشی بیش

از مارکس امکانِ « غالب»سرمایه است. خوانش  -مارکسیسم انقالبی از روابط کار

بیند، ی تولید میایه را عمدتاً در نقطهی کارگر با سرمدرگیری سیاسی اصلی طبقه

 ترین قدرت را دارند. که کارگران برای اثرگذاری بر سود بیشیعنی جایی

در چارچوب « تولید»بندی جای مقاله، خوانشی خالف عرف از جایگاه طبقهتا این

فضای  عنواناکنون باید به جایگاه استراتژیک محل کار بهی مذکور ارائه شد؛ همنظریه

مناطق »عنوان نمونه دهی پرداخت. محققان اخیر جنوب جهانی، بهمحوری سازمان

توجه این در چین، به اهمیت شایان« روزیرژیم کار شبانه»در هند یا  2«هاکولی

کنند بلکه ها صرفاً کار نمیاند که کارگران در آنعنوان فضاهایی پرداختهمناطق به

عبارت دیگر زندگی جسمانی و روند و بهکنند، به مدرسه میخوابند، بازی میمی

دهی کنند. چنین فضاهایی چه نقشی را در سازمانکاملی را ورای محل کار تجربه می

ی تولید دیگر که آیا مبارزات در نقطهتر اینکند؟ مهمعلیه سرمایه ایفا می ]کار[

 مناسبت استراتژیکی ندارد؟ 

شود( گونه فهمیده میطور سنتی اینچه بهی طبقاتی )یا آنهای مبارزهمحدوده

ی صورت تجربی برپایهی سرمایه را بهدر محل کار بسیار روشن است. کارگر سلطه

کند و قدرت مطلق آن را بر زندگی، زمان و ی خود احساس میی روزمرهتجربه

کند. بنابراین ای درک میزیستن و ترسیم هر آینده های خود و در واقع توانفرصت

ناپذیر دارند: نخست، اهداف و مقاصد روشنی مبارزات محل کار دو امتیاز جایگزین

                                                      
1 Jantar Mantar 

2 Coolie lines 
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اند و قدرت دارند؛ دوم کارگران در نقاط دورپیمایی بازتولید خود سرمایه تمرکز یافته

های مشخصی از عملیات را دارند. دقیقاً به همین دلیل جمعی برای تعطیلی بخش

 46«ی کارگردهی طبقهمراکز سازمان»های کارگری را ت که مارکس اتحادیهاس

ی نخست سرمایه همواره در مقابل همین روست که حمله خواند. همچنین ازمی

 ی این طبقه است: تا این قدرت را از بین ببرد. یافتههای سازمانبخش

رزات خارج از محل کار اما اجازه دهید به تحت شمول نظریه قرار دادنِ مبا

سازی آب، تر، برای مدارس بهتر، برعلیه خصوصیهمچون مبارزات برای هوای پاک

تر مسکن مجدداً بیندیشیم. ی عادالنههای ارائهوهوایی یا سیاستبرعلیه تغییرات آب

ی کارگر پیشنهادم این است که این مباحث به آن دسته از نیازهای اجتماعی طبقه

ی ند که برای بازتولید اجتماعی او ضروری است. این نیازها دربردارندهبپرداز

است. در این معنا، « سهم خود از تمدن»ی ی کارگر برای مطالبههای طبقهتالش

 اند. ها نیز مبارزات طبقاتیآن

ی کارگر در شمال جهانی توسط نولیبرالیسم، های طبقهتخریب محله

های خالی برجای گذاشته های معامالت ملکی و خانهههای مخروبه، بنگاساختمان

عنوان مکان پرورش است. در جنوب جهانی محالت پرجمعیت و کثیف وسیعی به

سپهر »ی ها برای توسعهبنابراین خواستِ این جماعت 47اند.شده خشونت و فقر ساخته

، این 1850خواست طبقاتی مهمی است. مارکس و انگلس در سال « سپهر شادی»

ی تجمعات مرکز و هسته هر جماعتی را به»ده را بسط دادند که کارگران باید ای

کارگران مبدل سازند تا در آن نگرش و منافع پرولتاریا مستقل از منافع بورژوازی 

 48«.مطرح شود

های اعتراضی مبتنی بر درک جامع ها و اقداماکنون نوبت آن است که به سازمان

ی سوسیالیستی بر امحای کار مزدیِ دیم. اگر پروژهداری بازگراز کلیت سرمایه

که دریابیم که ارتباط کند، در این پروژه شکست خواهیم خورد مگر آنپافشاری می

های غیر مزدی و همه نوع فضای اجتماعی و میان کار مزدی و سرمایه در تمام شیوه

 شود. نه فقط در فضای کار حفظ می

دهی به دنبال سازمان UAWروسازی امریکا ی کارگران خودوقتی اتحادیه

ی فولکس واگن در جنوب آمریکا رفت، رهبران بوروکرات آن ای در کارخانهاتحادیه
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ی ی زیستهای خود در کارخانه و تجربهنوعی جدایی مذهبی میان کار اتحادیه

دند که کارگران در جماعت برقرار کردند. رهبران اتحادیه قراردادی با رؤسا امضا کر

ها بودند که وگو نخواهند کرد. اما این جماعتهایشان گفتهرگز با کارگران در خانه

بودند، هرگز نوای کار را ننواخته بودند یا هرگز به هرگز قدرت اتحادیه را تجربه نکرده 

ها نقش اندکی در بافت اجتماعی گردشی در تاالرهای اتحادیه نرفته بودند. اتحادیه

 چنین تخریببودند. در چنین جماعتی که سرمایه آن را این ها ایفا کردهزندگی آن

توانست مجددًا این شرط میای فقط بهکرده و مکانیکی ساخته بود، جنبش اتحادیه

های زندگی آنان و نه فقط ای را در تمام جنبهبرساخته شود که چنین درک آگاهانه

 انداخت. ای بخشی در کار به جریان میشیوهبه

ی خود این تاکتیک را با تاکتیکی که معلمان شیکاگویی برای بازسازی اتحادیه

ها انجام نداد: آن UAWها کاری را انجام دادند که کردند مقایسه کنید. آن استفاده

ها و هر تر پیوند دادند. آنان سالمبارزات در محل کار را با نیازهای جماعت وسیع

ی خود را به یکی باختند، نشان اتحادیهکنندگان میی را به خصوصیازمان که مدرسه

 ]بستر[کردند. در بردند و در مقابل بستن مدارس اعتراض میهای محزون میاز محله

ای متفاوتی برای حفظ حق آموزش ی اتحادیهشده در شیکاگو، مبارزهفقر عمیقًا نژادی

ی واقعی، این پیش از اعتصاب اتحادیهی کارگر شکل گرفت. بنابرکودکان طبقه

بود که توضیح تاریخی از کار کردن و مبارزه در فضاهای ورای محل کار شکل گرفته 

ی خودشان برای تر شیکاگو این اعتصاب را مبارزهی کارگر وسیعداد چرا طبقهمی

های قرمز، کننده در پیراهندیدند. و وقتی که معلمان اعتصابی کودکان خود آینده

ها ها متحد شدند و از آنی کارگر با آنهای شهر را انباشتند، مردم طبقهخیابان

 حمایت کردند. 

طور های شهر را پر کنند همانی کارگر، خیابانخواهیم که شورشیان طبقهما می

ی معلمان شیکاگو این کار را انجام دادند. که در شیکاگو در طول اعتصاِب اتحادیه

-هایی، فهم شدن نظریه و پراکسیس برای استفاده در چنین زمان گام تا آماده اولین

گرایی اقتصادی و ها تقلیلاز طبقه است؛ یعنی فهمی که از دهه شدهاصالح

در  ای که نژاد، جنسیت یا قومیتسازنده باشد. نقشگرایی کاری نجات یافته اتحادیه
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تر از که مبارزه را با بینش قدرت طبقاتی گسترده کند، مادامیی کارگر ایفا میطبقه

 کنیم، به شناخت مجدد نیاز دارد.زنی بر سر قراردادها احیا میچانه

ای قدرت آن را دارد که منزلگاه پنهان سرمایه را ویران کند و فقط چنین مبارزه

اً بدان کنترل ظرفیت خالقانه و محسوس و ملموس کار را به جایی برگرداند که حقیقت

 تعلق دارد یعنی به خودمان. 
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in Capitalism” in Democracy Against Capitalism: Renewing Historical 

Materialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Peter D. 

Thomas, The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism 
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 عبارتی کار آزادمبادله(. کار همیشه نیروی کار نیست به)کاالی قابلنیروی کار همیشه کاال نیست » 7

کار خود را به کشاورز  ورزا همچنان کهفروشد . برده نیروی کار خود را به مالک برده نمینیست

شود. او کاالیی بار برای همیشه به صاحب خود فروخته میهمراه نیروی کارش یکبهد. برده فروشنمی

دیگر انتقال داد. خود او کاالست اما نیروی کار او کاال مالک توان از دست مالکی به است که می

فروشد. او کسی نیست که از مالک زمین دستمزد فقط بخشی از نیروی کارش را می فنیست. سر

 خودرساند و ارباب به زمینی که آن را به ثمر می فگیرد. سرکه مالک زمین از او خراج میبگیرد؛ بل

فروشد. او اش را با قسمت قسمت شدن میاست. از سوی دیگر کارگر آزاد خود حقیقی وابسته

به  و رگذارد، هر روز مانند روز دیگهشت، ده، دوازده، پانزده ساعت از زندگی خود را به مزایده می

دار. کارگر نه به مالک و نه قیمت باالتر به مالک مواد خام، ابزار و وسایل امرار معاش یعنی به سرمایه

ی او به هر کسی تعلق به زمین وابسته است بلکه هشت، ده، دوازده، پانزده ساعت از زندگی روزانه
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(New York: International Publishers, 1986), 203. 
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متحده برای کنفرانسی هایی از ایتالیا، انگلستان و ایاالتفمینیست 1972در سال 

های دو روزه در شهر پادووا در ایتالیا گردهم آمدند. این فعاالن در پیوند با چپ

های بدیل در برابر حزب زات ضداستعماری، و جستجوی راهفراپارلمانی، مبار

المللی ی گروه بیناعالمیه»ای برای عمل تنظیم کردند: کمونیست، بیانیه

مزد در خانه و کار این اعالمیه خط بطالنی کشید بر جدایی کار بی«. هافمینیست

ی علیه ی طبقاتای حیاتی در مبارزهمزدی در کارخانه، و کار خانگی را حیطه

 داری قلمداد کرد. سرمایه

سیلویا فدریچی، مهاجر ایتالیایی ساکن نیویورک، در این کنفرانس شرکت کرد و 

ی کمیته»نام ای در نیویورک تاسیس کند بهسپس به نیویورک بازگشت تا کمیته

ی دستمزد برای های بعد کمیتهطی سال«. خواهان دستمزد برای کار خانگی

ها اندازی شد. در هر مورد، این گروهن شهر ایاالت متحده راهکارخانگی در چندی

ی دستمزد برای تزهایی درباره»مستقل و جدا از کارگران مرد مزدبگیر شکل گرفتند. 

ای است استقالل از مردان استقالل از سرمایه»گوید: ( چنین می1974« )کارخانگی

 «.ود آوردگیرد تا ما را تحت نظم خکه از قدرت مردان بهره می

در نیویورک شامل شماری بیش از « ی خواهان دستمزد برای کار خانگیکمیته»

در « گروه قدرت زنان»ی ایتالیایی تریونتو و زن نبود که روابط نزدیکی با کمیته 20

های اول اعضای کمیته مرتب تغییر ی فدریچی، در سالگفتهلندن برقرار کرد. به

ی دستمزد بود: آیا این مطالبه ت متناقض مطالبهکردند چون بحث بر سر ماهیمی

صورت آیا صرفاً اصالحی جزئی نبود که کار زنان اجرتی بود در قبال کارخانگی، در این

که این مطالبه نفس کارخانگی یا این -گنجاند؟ داری میرا در چارچوب نظام سرمایه

 داد؟یبرد و هویت و نقش اجتماعی زنان را تغییر مرا زیر سؤال می

ی کار خانگی درباره 1980تا  1960های های دههها موضوعات محوری بحثاین

ی های سال دربارههای مارکسیست و سوسیالیست سالبود. گرچه فمینیست

پردازی کرده بودند، این مباحث جدید مشخصاً بر اقتصاد سیاسی کار کارخانگی نظریه

داری متمرکز بود. در این رمایهی ستر توسعهی گستردهخانگی زنان در چرخه

مزدی است که کار مزدی مردان را های بیچارچوب، بازتولید اجتماعی حاکی از کار
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ها، و در کردن بچهکند، کارهایی مثل تمیزکاری، آشپزی، بزرگدر کارخانه ممکن می

 ی جنسی.های زنانه، آرامش، و رابطهضمن مراقبت

لیت و پژوهش فدریچی سرآمد این موضوع حاال بیش از چهار دهه است که فعا

بوده است. اثر او روایتی است بنیادین از مطالبه دستمزد در مقام یک کنش انقالبی. 

(، با رد یک دعوی مشهور 1975« )دستمزد در قبال کارخانگی»ی تاثیرگذار او، هجزو

«. مواجب جیره وگوییم کار بیگویند عشق، ما میآنها می»آمیز دارد: شروعی تحریک

ی ی دستمزد نوعی شبکهفدریچی در این متن و متون دیگر خود مدعی است مطالبه

ای که دهی زنان حول کار ازخودبیگانهپیوند سیاسی ضروری است در راه سازمان

تواند این مطالبه را برآورده کند، و نکته داری نمیدهیم. سرمایهی ما انجام میهمه

ی توزیع ثروت جانبهاه مستلزم پیکربندی مجدد و همههمین است؛ موفقیت در این ر

 اجتماعی است. 

دستمزد برای »ای به نام اخیرا در مجموعه« دستمزد در قبال کار خانگی»ی جزوه

با ویرایش « : تاریخ، نظریه، اسناد1977-1972ی نیویورک کار خانگی: کمیته

ی امل تعدادی جزوهفدریچی و آرلن آستین تجدید چاپ شده است. این مجموعه ش

هاست. گرچه تمرکز ، و گزارش رسانه، آهنگمنتشرنشده، سخنرانی، خبرنامه، عکس

آنجلس، های لسحال مطالبی از کمیتهاین مجموعه بر نیویورک است، در عین

ی اتوپیایی را رد ایسلند، ایتالیا، آلمان و لندن هم دارد. اغلب مطالب این وعده

شده برای کار خانگی را کم خواهند کرد ای جدید زمان صرفهکنند که تکنولوژیمی

که فدریچی و نیکول کاکس در ها باقی خواهد ماند. چنانو وقت برای سایر فعالیت

وری گویند، افزایش بهره( می1975« )ریزی متفاوت از درون آشپزخانهبرنامه»یمقاله 

کار خانگی یا اشکال مختلف های جدید لزوماً ماهیت جداافتاده به واسطه تکنولوژی

 آورند. ها به بار میدهد، اشکالی که این تکنولوژیخانواده هنجارگرا را تغییر نمی

کوشند کار خانگی متفاوت به ی زیر به جای پرداختن به ابداعاتی که میمصاحبه

پردازد که های مبارزاتی میها و تکنیکنظر برسد به آن دسته تکنولوژی

 سط دادند که حول کار بازتولیدی تشکل یافتند.هایی بفمینیست

*** 
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هایی تشکل یابد که در چرا گروه شما تصمیم گرفت مجزا از دیگر گروه

 کردند؟ی عدالت کار فعالیت میحوزه

های های ما برای جریانکلیت جنبش زنان مستقل بود چون معلوم بود که نگرانی

گرایی همچون های چپسازمانزنان از  1969چپ مردمحور مهم نبود. تا سال 

شدند، چون هر وقت زنان ( خارج میSDS« )دانشجویان خواهان جامعه دموکراتیک»

گری صدایشان را کشیدند با هوچیرود پیش میها میی ستمی که بر آنبحثی درباره

یابی جداگانه از مردان را احساس های زنان ضرورت تشکلی گروهکردند. همهخفه می

توانستیم به درکی از های مختلط مانده بودیم هرگز نمی؛ اگر در تشکلکردندمی

که گروه ما شکل  1973مان برسیم. تا سال اشکال خاص ستم علیه زنان در جامعه

 گرفت، دیگر ضرورت استقالل فمینسیتی به خوبی جا افتاده بود. 

رف بزنند، توانستند حیابی مستقل فضایی ساختیم که در آن زنان میما با تشکل

های یکدیگر ارزش قائل شوند، و به اهمیت های هم گوش دهند، برای تجربهبه حرف

هایمان پی ببرند. استقالل به ما این امکان را داد که صداهای خودمان را بیابیم. حرف

ی عدالت شان فقط به مسألهکدامهای فمینیستی هیچاین را هم اضافه کنم که تشکل

 داختند. پردر محیط کار نمی

توانست در « دستمزد برای کار خانگی»طور بحث ممکن است بگویید چه

که بحث هم خیلی پیش از اینمیان زنانی از نژادهای مختلف مطرح شود، آن

تنیدگی اشکال مختلف ستم )نژادی، جنسیتی، طبقاتی و غیره( باب درهم

های تفاوت روز شود و همگان از آن سخن بگویند، یعنی درست در دورانی که

 کرد؟نژادی بیش از هر چیز فعالیت سیاسی زنان را از هم جدا می

را زنانی شکل دادند که درکی از « دستمزد برای کار خانگی»سیاست 

توانستیم رو نمیی ضداستعماری داشتند. ازاینداری، امپریالیسم و مبارزهسرمایه

باشد یا محدود « بری با مردانبرا»ای در راه بپذیریم که آزادسازی زنان فقط مبارزه

های دادن ویژگیطور که نسبتشود به دستمزد برابر برای کار برابر. درست همان

های داری بود، تبعیضپوست در خدمت توجیه بردهنژادی به مردان و زنان سیاه
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جیره و مواجب در جنسیتی نیز در خدمت استثمار زنان بود به عنوان کارگران بی

ی مادران خواهان رفاه اجتماعی، تحت رهبری زنان ن دلیل، ما از مبارزهخانه. به همی

پوست اکثریت این گروه بودند )که نه چون زنان سیاه –پوست، حمایت کردیم سیاه

ترین گروه برای مبارزه در راه گرفتن پوست آمادهخب نبودند( بلکه چون زنان سیاه

رفاه اجتماعی »گفتند: در خیابان میهایی بودند که ها همانشان بودند. آنحقوق

کردن گفتند بزرگها هم درست مثل ما میآن«. خیریه نیست. هر زنی کارگر است

نگویید ما طفیلی هستیم. نگویید »گفتند: ها مییک بچه کاری است اجتماعًا الزم. آن

وقتی آید. های ما میایم. وقتی دولت محتاج سرباز است سراغ بچهما وابسته به دولت

 «.آیدهای ما میهایش محتاج کارگر است سراغ بچهبرای کارخانه

تری به زنان قدرت بیش« دستمزد برای کار خانگی»ها فهمیدند که بنابراین آن

داشتن اختیار تر، با در دستمدت، با داشتن پول بیشدهد: در کوتاهمی

بودن به ه یک مرد یا وابستهبودن بهایشان، با رهایی از هرگونه اجبار به وابستهزندگی

دهند؛ و در بلندمدت، با امتناع از ها تن میکارهایی که فقط به خاطر نیاز مالی بدان

های دار توسط نسلی سرمایهمزد و مواجب به طبقهاعطای میزان زیادی کار بی

جور کارخانه داشتن این موضوع که خانه یکمختلفی از زنان. همچنین  با درنظر

طور که کارگر کند، همانپذیر میکار خانگی هر نوع دیگری از کار را امکان است، و

 دهد. کند و تحویل جامعه میتولید می

این حرف اصالً بدان معنا نبود که برای زنان نسخه بپیچیم و بگوییم بیرون از 

 خانه کار نکنند. بلکه منظور این بود که وقتی خانه را ترک کردیم، بتوانیم با قدرت

تری کارمان را انجام دهیم نه از سر استیصال، نه چون مجبوریم هرکاری که بیش

 که کمی استقالل مالی داشته باشیم. پیش آمد بپذیریم، صرفاً برای این

های فمینیستی داخلی و تر جنبشی روابط گستردهنظرتان درباره

 دهی کارگری، چیست؟ی سازمانویژه در زمینهالمللی، بهبین

المللی داری هم باید بینالمللی است، بنابراین فعالیت علیه سرمایهایه بینسرم

المللی گروه بین»پی بردیم، وقتی در پادووا  1972باشد. ما به این موضوع در تابستان 
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تری المللی به ما اجازه داد نقد جدیدهی بینرا تشکیل دادیم. سازمان« هافمینیست

چه از منظری صرفاً ملی حاصل تر از آن، بسیار جدیداری داشته باشیماز سرمایه

شد. برمبنای متداول، این رویکرد بدین معنا بود که  سازمان ما بر کارهایی می

متحده انجام دهیم، تر در ایاالتطور کلیتوانستیم در نیویورک و بهمتمرکز شد که می

المللی داشته باشیم و بتوانیم در این ولی در عین حال مدام کوشیدیم دیدارهایی بین

، به نحوی که به ها و متون هم خبردار شویمدیدارها تبادل نظر کنیم، و از تحلیل

 تری از مبارزات مشترک برسیم. دیدگاه موسع

طور که در بحث المللی هستیم، مثالً آندهی بینامروز هم شاهد لزوم سازمان

تر ونت یکدست نیست؛ برخی زنان بسیار بیشخشونت علیه زنان در جریان است. خش

متحده، ویژه در ایاالتپوست، بهاند. معلوم است که زنان رنگیندر معرض خشونت

همین قرار، اعمال اند. بهبسیار شدیدتر از زنان سفیدپوست در معرض خشونت

های شمالی است. ولی ما زنان خشونت بر زنان جنوب جهان متفاوت از زنان بخش

مان توانیم بیرون رویم، باید حواسها نمیایم که شببا این آگاهی بزرگ شده همگی

پوشیم، چون بسیاری از مردان به خود اجازه رویم، چه میجمع باشد کِی کجا می

نسل من از کودکی پذیرای دهند ما را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند. زنان هممی

شان خواهد بود، مردان در خیابان زندگیاین واقعیت شدند که خشونت جزئی از 

زنند، پدران و شوهران هایمان میی بدنآمیز دربارههایی تحقیرآمیز یا تهدیدحرف

 ای نیست، باید تحمل کرد.  توانند ما را کتک بزنند و چارهمی

المللی جرایم دادگاه بین»دهی فمینیستی یکی از نقاط عطف حیاتی در سازمان

ها این دادگاه را در بروکسل برگزار شد. فمینیست 1976د که در مارس بو« علیه زنان

های خانگی تشکیل دادند و طرف خطابش انواع و اقسام خشونت بود، نه فقط خشونت

های نهادها. ولی یکی از های مرتبط با جنگ و سیاستیا فردی، بلکه خشونت

های واستار مجازاتمتحده این بود که عمدتًا خهای جنبش در ایاالتمحدودیت

کرد. این کار اشتباه شد و اغلب با پلیس همکاری میشدیدتری برای متجاوزان می

های اند، مجازاتروشنی نشان دادهپوست بههای زنان سیاهطور که تشکلبود. همان

شد که همان هایی میتر برای مردان جماعتتراشی بیششدیدتر نهایتاً منجر به جرم
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پوست های سیاهبودند. امروز درخواستی که عمدتاً از سوی فمینیست وقت هم قربانی

 گویی اجتماع است. و پاسخ 1شود عدالت معطوف به اصالح و بهبود مجرممطرح می

مان از کار خانگی در ی خشونت علیه زنان وابسته بود به تلقیتحلیل ما درباره

تمزد در ساختن کل سازمان دارانه، و نیز تحلیل نقش دسمقام نوعی تولید سرمایه

شود، خانواده. استدالل ما این بود که خشونت همیشه در خانواده هست ولی دیده نمی

شان چون دولت، از طریق دستمزد، قدرت نظارت و کنترل کار زنان را به شوهران

ها را در صورتی که وظایف خود را طور قدرت مجازات آنکند، و همینواگذار می

نامم: دولت نظارت بر زنان را به من آن را نوعی حکمرانی غیرمستقیم میانجام ندهند. 

 1970ی جهت نیست که در دههبرد. بیی مردان و دستمزدشان پیش میواسطه

 خواندند!می« مرد»کردند دولت را زنانی که برای رفاه اجتماعی مبارزه می

کنار آمده و  حد با خشونت خانگیدهد چرا دولت تا ایناین قضیه نشان می

تدریج تجاوز را نوعی انضباط خانگی ندرت آن را جرم انگاشته است. ما حتی بهبه

ها نباید شب»ی اداره و نظارت بر زمان و مکان زنان است: قلمداد کردیم. تجاوز شیوه

تنها بدون شوهرت بیرون باشی، باید با فرزندانت در خانه باشی، کارهای خانه را انجام 

روی، پس خودت را برای چیزهای ی روز بعد شوی، و ... اگر بیرون میدهی، آماده

دادن به زمان کردن و نظمتهدید تجاوز جنسی، تلویحاً نوعی منضبط« دیگر آماده کن.

 و مکان زنان است.  

ی در ضمن نباید فراموش کنیم خشونت علیه زنان در پیوند است با سوءاستفاده

ی دیگری که در معرض خشونتی قرار عمدهجنسی از کودکان، یعنی جمعیت 

توان مثل شود. کودکان را هم میخود به رسمیت شناخته نمیخودیگیرند که بهمی

وشتم قرار داد، چون دولت پذیرفته که این راهی ضروری برای زنان مورد ضرب

های بعدی استثمار آماده سازد. و ها را برای شکلهاست، تا آنکردن آنمنضبط

پوستان، چه زن و چه ی سیاهعلیه زنان در پیوند است با خشونت علیه همه خشونت

تری به خود گرفته تر و مخربداری تاکنون اشکال سبعانهمرد، هرچند از زمان برده

است. خشونت همواره برای واداشتن مردم به پذیرفتن جایگاهی زیردست در جامعه و 

 اعمال اشکال شدید استثمار ضروری است. 



 / ترجمه سودابه رخش یچیفدر ایلویبا س چاردزیر لیج یوگوگفت 236 

« دستمزد برای کارخانگی»ی های برنامهآن زمان در مورد کدام جنبه در

 تری وجود داشت؟بدفهمی بیش

تر به گذار از ی جنبش وسیع فمینیستی بهبود شرایط زنان بود، ولی کمدغدغه

دانستیم که بدون گذار از اندیشید. ما میای متفاوت میداری و ساختن جامعهسرمایه

 رایط زنان ممکن نیست. داری بهبود شسرمایه

این « دستمزد برای کارخانگی»اشتباه چنین تصور شد که منظور از جنبش به

به ما پول دهید تا بتوانیم در خانه بمانیم، و همان کارهای خانگی معمول را »است که 

دانستیم تا از ولی ما درواقع دستمزد برای کار خانگی را تمهیدی می«. انجام دهیم

تری در اختیار ما قرار های بیشل سرپیچی کنیم، تمهیدی که گزینههای معمونقش

دهی ی سازمانی نحوهگیری دربارهتری برای تصمیمدهد، و قدرت بیشمی

ولی بسیاری از زنان «. زنان در خانه کردنحبس»مان. ما متهم شدیم به زندگی

ن هیچ پولی از آنِ تر از این هم در خانه محبوس شده بودند، چون بدوگفتند پیشمی

توانستند توانستند هیچ جایی بروند یا حتی اگر می خواستند هم نمیخودشان، نمی

 شان را ترک کنند.شوهران

کردند، هدف طور که برخی منتقدان تصور می، آن«دستمزد برای کار خانگی»

رزه در نفسه هدف مهمی نباشد. باور داشتیم که مباکه فیالبته نه این –غایی ما نبود 

ترین راه است برای واداشتن دولت به اعطای سریع« دستمزد برای کار خانگی»راه 

های رایگان. متأسفانه جنبش زنان کودکخدمات حمایتی کلیدی به ما همچون مهد

دست آورد! به نظرم دلیلش تا حدی این است که جنبش ها را بههنوز نتوانسته این

ی مردان کرد، و برای تغییر ای تحت سلطهی توانش را صرف ورود به فضاههمه

ی کار خانگی، پرورش کودک، و ویژه در زمینهشرایط کار بازتولیدی تالشی نکرد، به

تر کردن خدمات بیشدیگر اشکال کارهای مراقبتی. در ضمن، دولت به جای فراهم

برای زنان، حتی دسترسی به خدماتی را که قبالً وجود داشت هم کم کرد. امروز 

 1960ی از کودکان و سالمندان از اواخر دهه هایی مثل مراقبتبرخورداری از حمایت

 تر شده است. هم سخت
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ترند، بر ها قویهایی مبارزه کنیم که زنان در آنراهبرد ما این بود که در زمینه

تر است، مسائلی همچون کار خانگی، گرایش سر مسائلی که تاثیرشان بر ما بیش

ی مرخصی زایمان با کودکان، و همچنین کار مزدی. وقتی الیحهجنسی، پرورش 

ها از آن عالی کشور رفت، معدودی از فمینیستبه دیوان 1976حقوق در سال 

موافق باشند، دیگر هرگز « امتیازاتی»ترسیدند اگر با چنین حمایت کردند چون می

 نتوانند از خواست برابری سخن بگویند.

، انبوهی از زنان وارد مشاغل مزدبگیر 1980ی ایل دههحال، وقتی در اوبا این

برسیم چون همچنان مجبور بودند یک « برابری»شدند، فهمیدند که هنوز مانده تا به 

ها و جیره و مواجب در خانه انجام دهند، از قبیل مراقبت از بچهعالَم کارهای بی

ای هم در دورهنگند، آنطور مجزا هر کدام در محل کار خودشان بجبستگان. و باید به

های سازی در حال زیرورو شدن بود. مجتمعکه کل ساختار کار به دلیل جهانی

شد، دولت سپاری میشدند، کارها برونتدریج برچیده میصنعتی ایاالت متحده به

بنابراین زنان درست زمانی وارد بازار کار شدند که سقف  –کرد خدمات را قطع می

 فروریختن بود.  ها در حالکارخانه

 کرد؟ تان بود یا به آن کمک میتکنولوژی روز از چه طرقی مانع فعالیت

کنم نبود کامپیوتر و اینترنت مشکلی ایجاد گفتنش دشوار است. ولی فکر نمی

ها، و دیگر خانهتری را صرف صحبت با زنان در خیابان، رختشویکرد. ما وقت بیشمی

های شدند. به نظرم صحبتها دور هم جمع مینکردیم که زنان در آجاهایی می

داد که بهتر از هایی شکل میچهره به چهره خیلی مهم بود؛ به برقراری ارتباط

گیرد ولی الین است. در مجموع، به نظرم اینترنت زمان زیادی از ما میهای آنارتباط

بر سرمان های سیاسی پربارتری به همراه ندارد. به قدری اطالعات لزوماً شیوه

های اینترنتی داریم که قدر درخواستآییم، آناند که از پس تحلیل آن بر نمیریخته

شود. از مان بسیار سطحی میهایکه جواببدهیم یا این شان پاسختوانیم به همهنمی

هایی را دارم که با زنان انگلیسی، ایتالیایی، و کانادایی این گذشته، من هنوز انبوه نامه

ی اوضاع سیاسی آن ها شبیه مطالبی تحلیلی دربارهکردم، و بعضی از آنبدل میرد و 
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های جذاب بود. امروز هیچ چیزی از این ها کلی فکردر بین این نامه -کشورها هستند

های جدیدی برای دست نداریم. هر چند، شک ندارم که اینترنت و کامپیوتر هم امکان

 کنند.ما ایجاد می
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 1«کنم.جا ترک میهنجار را در ایناینک من این جادوی نابه»

 (1610) توفانشکسپیر؛ 

هاای درک ماا از جنبش هاای انکارناشاینیِاز بخش 2«کالیبان و ساارره»کتاب 

داری، بُعی جنسی ی پیونی قرون وسطی و عصر میرن، ظهور سرمایهاجتماعی در نقطه

هاای دیگار های زنانه و مردانه به یک ماشین کاری و چیزآن، رفتارِ زنان و تبییل بین

کنای کاه باه است. این کتاب همچنین تصوری از گذشته و اکناون را باه ترسایم می

 (1)ای که این تصور به همراه دارد، قابل بحث است.اه سیاسیی دییگانیازه

 گونه تکوین یافت؟داری چهبه نظر فدریچی سرمایه

قلم زده است )صفحه « آیینیِ مارکسیستیدرست»فیریچی میعی است که علیه 

عنوان مکماال )یااا باارای برخاای از خوانناایگان ( و کالیبااان و سااارره معمااو   بااه18

شاود. فایریچی مارکس باه ویا ه بخاش ه اتم آن خوانایه می یجایگزین( سرمایه

 نویسی:می

های تاریخی است کاه ای از پیییه... توصیف من از انباشت بیوی شامل مجموعه
نهایات مهام باوده داری بیدر آثار مارکس غایب است، هرچنی برای انباشات سارمایه

 وکاار کاه کاار زناان . رشی تقسیم جنسایتی جییای 1ها عبارتنی از: است. این پیییه
. برپاایی نمام جییای 2کنای؛ کارکرد تولییمثلی زنان را تابع بازتولیی نیاروی کاار می

هاا از ماردان؛ برداری آنی محروم کردن زنان از کار مزدی و فرمانمردسا رانه برپایه

                                                      
ی ( اثر ویلیام شکسپیر برداشته شیه است. این نسخهThe Tempestی توفان )نامهی فارسی نمایشاز ترجمه 1

به چاپ دوم رسیی. فیریچی بارها اشاره کرده که  1357نیی ه در فارسی با برگردانِ ابراهیم یونسی توسط ن ر ا

 نامه نگاشته است.های این نمایشکتاب خود را با وام گرفتن از شخصیت

به قلم سیلویا  1998برای اولین بار در سال  "Caliban & the Witch"این کتاب با عنوان انگلیسی  2

ی فارسی این کتاب آمریکایی( منت ر شیه است. ترجمه-یتالیاییگر اگر و کنشفیریچی )استاد دان گاه، پ وهش

ی مهیی صابری توسط ن ر چ مه ( با ترجمه2014ی اصلی منت ر شیه در سال )براساس نسخه 1397در سال 

هایی از این یادداشت که نقل قول مستقیم از کتاب کالیبان و سارره است، از ی بخشمنت ر شی. برای ترجمه

ی فارسی استفاده شیه است بنابراین شماره صفحات نیز منطبق بر چاپ فارسی اثر است. هی نسخترجمه

 ]مترجم[



 

 
 

 مقابل مارکس در یچیفیر 241

کردن بین پرولتاریا و در مورد زناان، تباییل آن باه ماشاینی بارای تولیای . ماشینی3
 (25)ص جییی.  کارگران

شیه را که از قلم افتااده ی پذیرفتهبنابراین انتمار داریم بخ ی از روایتِ برجسته

بارد. پرساش که تاریخ از سنت طو نی خط زدنِ زنان رنا  میخصوص آنبخوانیم؛ به

کنای  در ماوردِ فایریچی، او این است که تاریخِ ضیه مونیک، ما را به کجا هیایت می

کناای: تحلیاال او از انباشااتِ اولیااه بااه خلااق مفهااومی از ا پاار نمیها رصاارفا  شااکا 

تنها با تعبیر مارکس متفاوت است بلکه در واقاع مخاالف انجامی که نهداری میسرمایه

 آن است. 

هااای داری، روی سااتم م خصاای کااه گروهفاایریچی باارای درکِ تولاای ساارمایه

ین همان هایفی اسات کاه او کنی. اشونی، تأکیی میوی ه زنان متحمل میاجتماعی به

دهی و سایر عوامال را می نمر دارد و این نگرش عوامل م خصی را در اولویت قرار می

 دهی. اهمیت جلوه میکم

 کنی های تاریخی را م خص میپرسش این است که چه چیزی مقیاس

ی هنای، های پنباهی نیاروی کاار ماورد نیااز کارخاناهدر قرن هفایهم، هزیناه

ی آن در اروپا بود. کمپانی هنی شرقی مقادیری از منسوجات هنیی را ینههفتمِ هزیک

رجامِ منساوجاتِ صاادراتیِ هنای باه »فروخت تا جایی که کرد و میوارد انگلیس می

دیای، های رمایتی میفروپاشی صنعت پارچه در بریتانیا که امنیت تجاری را در تعرفه

ای دنیاا در شامال می از اجناس پنباه( بعیها در اواسط قرن نوزدهم، نی2«)منجر شی

 (1شی و مردم آن زمان از دیین رشیِ منچستر )مصطلح به شاهرِپنبهانگلیس تولیی می

ی گرفتنای کاه ماردم اماروز از دیاین شاانگهای یاا منطقاهچنان تحت تاثیر قرار می

های هنای را سافییپوش های بافنیگان پنبه، دشتاستخوان»در همین رال،  2شن ن.

 (3«)بود.کرده 

گونه باورژوازی انگلیسای توانسات در طی این دو قرن چه اتفاقی افتاده بود  چه

های کار توان چنین گفت: با کاهش هزینهتوازن قیرت را تغییر دهی  رک و راست می
                                                      
1 Cottonopolis 

2 Shenzhen 
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های نمامی، برتاری در ک ور خود و ساخت ارزان ترِ همان محصو ت. رتی در زمینه

گیر شی زیرا غرب به یمنِ انقابب صانعتی و کاارِ چ م اروپاییان تنها در قرن نوزدهم

گاریِ منای شای. قابلیات ویرانافزار بهتری بهرهمزدیِ جییی، از نیروی نمامی و جنگ

 علتی نیست اما نیارویتک ]ایپیییه[های نساجی بود. تاریخ ی ماشینتیربار به انیازه

هاا نفار ی به کار گرفتن میلیونها برامحرکِ ترقی شمار انیکی از ک ورها، توانایی آن

 در کار مولی بود. 

گزینای. خلاعِ یای عنوان دلیل اصالی برمیدر مقابل، فیریچی سلبِ مالکیت را به

 های اجتماعات اان و زناان از صانایعها از پیونایهای ان، روساتاییک اورزان از زمین

فی. کالیباان و ها صرفا  یک موقعیت منفی باود؛ شارطی  زم اماا ناکاادستی و مهارت

ناه  ]این کتااب[ی تاریخی برد. مبرمهاصلی رن  می« ف ار»سارره از رذ ِ عوامل 

کنی، نه مکمل و ژرفابخشِ آن اسات. بلکاه کاامب  سرمایه اضافه می ]کتابِ[چیزی به 

 گیرد. جهت متفاوتی را در پیش می

دارانه سارمایه ی انباشت اولیه مبتنی بر تعااریفِچرا  زیرا بینش فیریچی درباره

 مارکس فاصله دارد.    ]نگرش[ها با است که فرسنگ

 زعمِ فدریچیداری بهسرمایه

( به وی ه زماانی کاه باا دقات 4کالیبان و سارره عنوان شکسپیریِ خوبی است )

ی بردگای و داری در گذشته بار پایاهتنها سرمایهکنی: نهی کتاب را خبصه مینمریه

کنای. ست، بلکه بر همین مبنا تیاوم یافته و همچنان پایایاری میانقیادِ زنان بنا شیه ا

 بینی. فیریچی برای آسیاب خود، غله تیارک می

ساازتری از کاارگر زن و مارد او، برده و زن نقاش سرنوشت ]فکریِ[ی در زمینه

دهی بلکه به کننی و زنِ کارگر نه به خاطرِ کاری که در کارگاه یا اداره انجام میایفا می

 کنی، سهمی ریاتی دارد. خاطر نق ی که در خانه ایفا می

ها مستنی ن یه اسات. داری و فرودستیِ زنان توسط واقعیتاولویت دادن به برده

داشته اسات اماا  18تا  16داری از قرن داری نق ی انکارناشینی در ظهور سرمایهبرده

عنوان انگلایس باهشین در مقیاسِ بازر،، کااهش یافات و اهمیت آن با آغاز صنعتی

ی تجاارت بارده و های لغوکننایهترین ک اوررهبر انقبب صنعتی، به یکی از برجسته
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ویکم وجود داری در قرن بیستداری تبییل شی. اَشکال گوناگون بردهسپس خود برده

شاود. در ماورد ناابرابری جنسای داری ریاتی تلقای میدارد زیرا برای اقتصاد سرمایه

یون شک کامب  از بین نرفته اما در بی تر ک اورهای پی ارفته، رو توان گفت که بمی

دارد اماا شامار داری کماکان علیه زنان تبعیض روا مایبه کاهش است. گرچه سرمایه

طور سنتی مردانه بودنی هایی که بهها را وارد دنیای کار کرده، در ررفهتری از آنبیش

داری در میان استخیام کرده است. سرمایه های اجرایی با به کار گرفته و در موقعیت

ها دارد. این نماام، بارای تر نابرابری با جنسهای اجتماعی موجود، رفتار کمهمه نمام

 (5ها نیز بنا ن یه است. )ی انقیاد آنبخش نیست اما بر پایهزنان رهایی

فرض است، مهم به ها برای فیریچی که تحلیلش مبتنی بر یک پیشاین واقعیت

عنوان عطاف تااریخی باه چیز به این بستگی دارد که کایام نقطاهرسی. همهنمر نمی

ی باین داری را در فاصلهی تولیی سرمایهی شروع مینمر قرار بگیرد. او بایی شیوهنقطه

داری را قرون وسطا و رنسانس یعنی قبل از انقبب صنعتی قرار دهی؛ زیرا تولی سرمایه

ها از کار مولیِ ارزش، به فضای کاار بازتولیایی ر )فرستادن آنبا طرد زنان از دنیای کا

 کنی.درآمی( یکسان فرض میهای کمها به شغلو بعی 16و  15در قرن 

فیریچی کار مزدی را نه براساس چیزی که هست، بلکه بر اساس چیزی خارج از 

کار مزدی را افتی، کنی؛ چیزی که به زعم او بیرون از محل کار اتفاق میآن تحلیل می

شاود. مفهاومی ای کلیایی تباییل میبه کلماه« بازتولیی»جا سازد. در اینممکن می

کامب  مرتبط که متأسفانه زمانی که به همه چیز از بازتولیی جمعیت گرفته تا بازتولیای 

شود، باه مفهاوم سرمایه، بازتولیی نمام طبقاتی و کل بازتولیی اجتماعی بسط داده می

 رسی.  شود که نامربوط به نمر میای تبییل میرش یافتهبیش از ری گست

دهی. فیریچی تمرکاز ها اهمیت میمارکسیسم قییمیِ کارخانه محور، به کارخانه

کنی. اینک نق ی ریااتی را از تولیی به بازتولیی به معنای بازتولیی کودکان معطو  می

کنای زناان یریچی گمان میترین واژه است زیرا فشود: ریاتی مناسببه زنان اعطا می

هاا ی ریاات هساتنی. آنکننای زیارا بخ انیهداری ایفاا مینق ی کلییی در سرمایه

 کننی.شونی و وضع رمل میکسانی هستنی که باردار می
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داری یعنای ترین کاا ی سارمایهی ریااتی... زنان تولییکننیه و بازتولییکننایه
در خانه ستونی باوده اسات کاه اساتثمار  ی زناننیروی کار هستنی )...( کار نپرداخته

 (18)ص  وری آن است.بر آن بنا شیه و راز بهره« بردگی مزدی»کارگران مزدی، 

ی گذار از فئودالیسام باه ی نوآورانه دربارهعنوان یک مطالعهکالیبان و سارره به

ی ی تکرارهای فیریچی مبتنی بر یک انگارهداری شهرت دارد اما تمام پ وهشسرمایه

گیرنای و تمایال پیایا هاای تااریخی قارار میاست. خواننیگان تحت تاثیر غناای داده

داری براساس دو وی گای ااتای و کننی انگاشتِ نویسنیه را بپذیرنی: تعریف سرمایهمی

ی روساتایی خانوادهها رصارها میلیونپیوسته: سلب مالکیت و ایجاد محیودیت. همبه

هاا زن از صانایع دساتی و داناش سانتی ی کرد و میلیونیشان خلعرا از ابزار معی ت

آیی کاه اماروزه اقتصااد چیزی بیرون می  ]افرآینی[اجتماعِ خود محروم شینی. از این 

داری را تعریاف شود. این شرایط گرچه انکارناپذیر است اماا سارمایهرسمی نامییه می

اثباات ای قابلیوهای است که به هیچ شکنی. اساس فمینیسم مارکسیستی فرضیهنمی

 نیست. 

 ی کارِ بازتولیدیفرسا به زعم فدریچی: نظریهکارِ طاقت

طور کاه کالیبان و سارره بارای معتبرساازیِ یاک تئاوری نگاشاته شای. هماان

کوش اای بااود باارای »کناای ( روشاان می1984ی اول )در نویساانیه در آغاااز  نسااخه

او در «. نمر فمینیساتیز نقطاهی انباشات اولیاه ابازانیی ی در تحلیل مارکس درباره

 هاا را بارای ساامانکنای. کتااب واقعیتتر می( قلمرو را وسیع2004دوم ) ]یِنسخه[

ای دهی که چرا کار تاریخیکنی. فیریچی توضیح میآوری میدادن به یک جیل جمع

 کالیبان و سارره منجر شیه است. ]نگارشِ[را آغاز کرده که به 

طور یک مبنای تئوریاک داشاته باشام تاا چه و همینخواستم یک تاریخمن می
داری نیسات بلکاه مایل ی پی اسارمایهی دورهبگویم که کارِ خانه میراث یا بازمانایه

داری سااخته شایه اسات. )...( کاارِ خاصی از روابط اجتماعی است که توسط سارمایه
یگی ماا بازتولیای ها کلِ زنهایی که با آنی فعالیتی مجموعهخانه، کارِ خانگی و همه

ی کار ضروری است. این دارانهشود، در واقع کاری است که برای ت کیبتِ سرمایهمی
شود بلکه نیروی کار را نیز بازتولیی ی غذا و تمیزکردنِ لباس محیود نمیفقط به تهیه
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داری است. بیون این کاار هایچ کنی و از این رو، به یک معنا مولیترینِ کار سرمایهمی
 (6)توانی اتفاق بیفتی. )...( این کار اساسی و محوری است )...(. از تولیی نمی شکلی

ی فمینیستی )...( بازتعریفِ های نمریه و مبارزهرسانیترین یاری)...( یکی از مهم
عنوان منباع کلیایی ی زناان، باهن ایهشناختن کاار مولای پرداختکار و به رسمیت
عنوان کاار )ناه ها در باازتعریفِ کاارِ خاناه باهیساتدارانه اسات. فمینانباشت سرمایه

کنی(، مابک عنوان خیمات شخصی بلکه کاری که نیروی کار را تولیی و بازتولیی میبه
ی مارکسیساتی کاامب  جیییی را برای استثمار ک ف کردنای، کاه ماارکس و نمریاه

 (7. )نادییه گرفته بود

 های دههو فمینیسم رادیکال در سال ایتالیایی 1های اتونومیسماین یکی از بنیان

 بیان شی: 2ی مانیفست ریوُلتا فمینیلهبه وسیله 1970بود که در  80تا  60

داری یابی می کنایم کاه مُمایِ ریااتِ سارمایهما در کارِ خانگی چیزی را هویت
 (8)خصوصی و دولتی است.

عنوان اسات، باه ای که آزموده شینامیِ عقییهگیری از خوشبا بهره ]نمریه[این 

باور متیاولی در فمینیسم رادیکاال بااقی مانایه و هرگوناه تبشای بارای درانایاختنِ 

 گیرد. طرری متفاوت، یقینا  از طر  محافل متعید مورد رمله قرار می

مفهوم کاار اضاافی را از محال کاار باه خاناه بساط داد. یاادآوری  ]نمریه[این 

کنی که به کسی کاه دساتمزد ل میمختصری ممکن است کمک کنی: مارکس استی 

شاود. باا ایان ی بازتولیی آن، پرداخات مییعنی هزینه گیرد، ارزش توان انجام کارمی

رال، این کا  کامب  خاص است: شیء نیست بلکه ظرفیت فعال برای انجام کار اسات. 

بخ ی از یک روز کاری صر  بازتولیی وسایل معی ت ضروری برای زنایگی کاردن و 

شود که کارگر هنوز باا شود. اما بخش دیگر زمانی ایجاد میپروریِ یک کارگر میفرزنی

                                                      
1 Autonomy گرایانه اطبق های سیاسی و اجتماعی ضی اقتیارگرای چپها و نمریهای از جنبشبه مجموعه

از کمونیسم کارگرگرایانه )اُپراییسمو(  60ی ایتالیای دهه عنوان یک نمام نمری برای اولین بار درشود که بهمی

 شکل گرفت. 

 که به معنای انقببِ زنانه است.   Rivolta Femminileت کل فمینیستی ایتالیایی   2
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کناای. ایاان بخااش از کااه کااار کااه خرجاای خااود را درآورده، همچنااان کااار میاین

 ن یه و مازاد است )یعنی همان ارزش اضافی(، منبع سودِ کارفرماست. پرداخت

کاه منباع دیگاری از کاار زناناه ایان اسات « کار بازتولیاییِ»جان کبمِ مفهوم 

 شود. می دار انجامهای خانهها توسط زنببعوض در فعالیت

تاوان ی شاود( هزیناهبرمبنای این نمریه، کارِ خانگی )که توسط زنان انجاام می

دهی. اگر یک کارگر )مرد( مجبور باشی بیارون غاذا بخاورد یاا را کاهش می انجام کار

شورخانه بیهی یا هرکااری های خود را به رختبنیی شیه بخرد و شستنیغذای بسته

کارهاا را بارای او  تر از زمانی هزینه کنی که یاک زن ایاناز این قبیل بکنی، بایی بیش

کنای: او از انیاز میی زن، پول پسن یهدهی. کارفرما به یُمن فعالیتِ پرداختانجام می

ی ماردانِ مزدبگیار را انوادهداری خی ت کیل و نگهشود زیرا هزینهاین کار منتفع می

کنی، کارِ خانگی باه مثاباه طور که این نمریه تصریح میگذارد. همانبر دوش زنان می

شود و یکی از منابع پاییارِ اساسی تعیاین ارزشِ دار داده میای رایگان به سرمایهتحفه

 سرمایه است. 

ارانه تنها در جاایی دثروت سرمایه« راز»گیرد که منطقا  نتیجه می ]نمریه[این  

باا  شود بلکاه در خاناه نیاز هسات. ایانشناسیم، یافت نمیعنوان محل کار میکه به

بارد یعنای ی کارِ خانگی به کاار میهایش دربارهتر در رر صفاتی که فیریچی پیش

 شود. اثبات می« محوری»و « اساسی»، «مولیترین»

پردازد، زنیگی تولیی کار را می یجا که دستمزد، هزینهاگر این درست بود از آن

تاری تر از همکارانِ متأهلش هزیناه دارد و بایای دریاافتی بیشکارگر مردِ مجرد بیش

ی کارگر زنِ مجرد نیز صیق کنای و توانی دربارهداشته باشی. همین منطق در واقع می

کنای. یکارفرما بایی به او دستمزدی بهتر از کارگرِ زنی بیهی که باا خاانواده زنایگی م

گرانه است که بسیاری از ماردان باه خاناه شک نکوهییه و ستماین نیست. بی مسئله

شاونی تاا زن شاام را دهنای و منتمار میگردنی، در رال دیین تلویزیون لام میبرمی

تاوانیم کاار را هرچاه کاه ی کارگااهی نیسات. میبیاورد؛ اماا خاانواده یاک کارخاناه

کنای، همچناان را بازتولیای می تنها کاری که سرمایه خواهیم بنامیم؛ با وجود این،می

 شود. همان کاری است که در کارخانه انجام می
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که کار خانگی به طور مسااوی تقسایم شاود یاا بارعکس مارد از همسارش این

دهی. ماردان بایون شاک از سوءاستفاده کنی، چیزی را در بازتولیی سرمایه تغییر نمی

ین هیچ اشتراکی با سودِ کارخاناه نایارد. کاارِ خاناه باه برنی اما ارضور زنان سود می

 کنی. شود و کا یی برای فروش در بازار تولیی نمیتولیی ارزش اضافی منجر نمی

زنیگیِ کارگریِ متأهلی را به صورت یک « کارِ بازتولییی»ی عبوه بر این، نمریه

ونااگونی از زنایگی که این هم درست نیسات. اَشاکال گرالیکنی؛ درهنجار تصور می

کننای. ای تنهاا زنایگی میبرای مزدبگیران وجود دارد. برخی متأهال هساتنی و عایه

ی مجرد دارنی و برخی خانهکننی و همهای آپارتمانی انبوه زنیگی میگروهی در بلوک

کاران سانتی در ای ساکونت دارنای. معاینخانههای سبکِ ساربازهمچنان در خوابگاه

روبااز  ]معاادنِ[کاران که معینکننی، دررالیکار خود زنیگی مینزدیکی معین محل 

شونی. هماین در ماورد پرسانل  در طی میت قرارداد دور از محل کار اسکان داده می

های خاود را باه منماور ها زن و مرد آسیایی، خانوادهسکوی نفتی وجود دارد. میلیون

انی و بایی با یانه ترک کردهوساز و بخش خیمات به مقصی خاورمیافتن شغل در ساخت

 ی کارفرمای خود کنار بیاینی. زنیگی در کمپ، کانتینر و رتی گاهی خانه

در ضمن، وضعیت یک زن مجردِ بیون فرزنی کاه باا هایچ خوی ااونیی زنایگی 

گوناه اسات  گیرد( چهکنی )اکثریت موارد نیست اما شمار قابل توجهی را دربرمینمی

کاارِ »تاوان گفات کاه  طور جایی میدهای  باهی انجاام میا«بازتولییی»او چه کار 

 دار است. ی زنان خانهی زنان نیست بلکه فقط نمریهنمریه« بازتولییی

از هر نمرگاهی به این مسئله نگاه کنیی، کاارِ خاانگی زناناه از لحااخ سااختاری 

درون خاانواده، شاوهر »برای سرمایه ضروری نیست. درست است که انگلاس نوشاته: 

ایان قصای نایارد کاه یاک  ]اما[( 9«)کنیورژوا است و زن پرولتاریا را نماینیگی میب

هناوز  1قیاس را به یک تئوریِ جیی تبییل کنی، با این راال فمینیسامِ اتونومیسات،

 کامب  م تاقِ استی ل مبتنی بر قیاس است. 

                                                      
ی جریانی از فمینیسم که با مارکسیسم اتونومیستیِ ایتالیایی قرابت دارد. این جریان به لحاخ تاریخی در دهه 1

شکل گرفت. لئوپولیینا فورتوناتی، ماریارزا  تاثیرِ گردش به راست فراگیرِ سیاست در سطح جهانی و تحت 70

 های شاخص فمینیسم اتونومیستی هستنی. دا کوستا، سلما جیمز و سیلویا فیریچی شماری از چهره
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کاار  دهی: ارزش اضاافی صارفا  ازی ارزش ادامه میفیریچی با رونویسی از نمریه

و  –شود بلکه همچناین تولیییِ انجام شیه برای تأمین سود یک کارخانه راصل نمی

شود که تولیای شود. همه چیز به این ختم میاز کارِ خانگی ایجاد می -در واقع عمیتا  

 انی:جا دستخوش تغییرِ معنایی شیهو بازتولیی چیست  مفاهیمی که در این

های خاصی نیست، اماا باه طاور اجتمااعی مکان)...( تولیی ارزش واقعا  محصول 
معین شیه است. )...( شما یک خط مونتاژ اجتماعی گسترده داریی )...( که کامب  برای 

شاونی، هایی که باا آن مزدبگیاران بازتولیای میتولیی ارزش ضروری است. )...( فعالیت
ی اسات کاه بخ ی از خط مونتاژ اجتماعی هستنی. این بخ ی از یک فرآینی اجتمااع

ی اجتماعی است که فراسوی کارخانه کنی. این یک کارخانهارزش اضافی را تعیین می
 (10)مثابه کارخانه است یعنی محل تولیی.گسترش یافته است. برای زنان، خانه به

داری بین برای زنان همان نقش کارخانه برای کاارگران ی سرمایه)...( در جامعه
 (31)ص  ی اصلی استثمار و مقاومت )...(.؛ یعنی روزهمزدبگیرِ مرد را داشته است

گیرد. سرمایه، طبقاات، جمعیات، در این طرز فکر، بازتولیی همه چیز را دربر می

جاا ، مردان و زنان بورژوا، مردان و زنان پرولتر و غیره. فایریچی در اینتوان انجام کار

ای می رسانی که چنان بی قطهدوباره با استی ل کردن بر مبنای قیاس، مفاهیم را به ن

ها ممکن است در رال شود. بسیاری از فعالیتگم می ]در آن[دروپیکر است که معنا 

کنای. بخورد؛ با این رال هر عمل مولیی ارزش ایجاد نمی« اجتماعی»راضر برچسبِ 

چیز کاار نویسی که انگار همه چیز استثمار بوده است، هماهای میاما فیریچی به گونه

 ه است و همه چیز ارزش ایجاد کرده است. بود

کنی که یک بازتولیی بر دیگاران برتاری خب! نه همه چیز. فیریچی استی ل می

هاا با این منطق که چاون زن« کارِ بازتولییی»دارد: زادن و پرورانین کودکان. تئوری 

مولای را داری، نقاش ها نه جامعه وجود دارد و نه سرمایهکننی، بیون آنبچه تولیی می

رسی م ابه دیگر عوامل ورودی اسات؛ گرچاه ایان کنی که به نمر میبه زنان اعطا می

 دهی. ای میکننیهها نقش تعییننمریه در واقع به آن

اطبعات پُروپیمانِ کتاب کالیبان و سارره در خایمت یاک های  اسات: شاکل 

دانای. گذشته و رال میداری را مبتنی بر انقیاد زنان در دادن پنیاری که نمام سرمایه
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عنوان بازتولیی توان انجام کاار کارِ خانه اکنون به»)...( هی  کتاب این است که بگویی 
 (11)«.ترین کا  )...( شود؛ بازتولییِ مهمفهمییه می

فیریچی مارکسیسم را فمینیستی کرده و ایان ارتماا   چیازی اسات کاه او را 

 محبوب ساخته است. 

 خانه: یک شعارِ سیاسیدستمزد برای کارِ 

ی کافی قوی بود که بتوانی کاری کنی که زنان اگر یک جنبش اجتماعی به انیازه

شان را دریافت کننی، ما خوشحال خواهیم شی که ادعاایی های خانگیدستمزد فعالیت

همه چیز »بخ ی. به واقعیت پیوسته که وضع زنیگی مردان و زنان پرولتر را بهبود می

 «.بی و بیتر»طور که سیاست ما نیست؛ همان «چیز یا هیچ

 با این رال، رامیانِ این اقیام، انتمار متفاوتی دارنی. 

برای برخی از هواداران، درخواست پرداخات بارای کاارِ خاانگی یاک اسام رمازِ 

هاای ی گروههای ایتالیایی به دنبال چیازی بودنای کاه هماهرادیکال بود. اتونومیست

و موضوعاتِ محیود مرتبط با دستمزد، متحی و « ی کارگرطبقه»استثمارشیه را ورای 

بخ ای از طبقاه »کنای: بیاان می 1973در  1طور که لوتا فمینیساتابسی  کنی. همان
دارای مواجب هستنی و بخش دیگر نه. این تبعایض، بنیاانِ ق اربنییِ قایرت میاان 

اساات ی ضااعفِ طبقااه را شااکل داده پرداخاات شاایه و پرداخاات ن اایه یعناای ری ااه
».)...((12 ) 

خواسااتنی تمااام می« دسااتمزد باارای کااارِ خانااه»گااران از ایاان رو، کنش

ای کاه کلِ معماریِ اجتمااعی»استثمارشیگان را دوباره متحی کننی زیرا این اسم رمز 
طاور کاه ( آن13)«.کارد)...(در جیاسازیِ مردم قیرت بسیاری داشت را چنایپاره می

های تمرکازِ روی ی کارگر کافی نیسات. یکای از ضاعفگوینی، طبقهها میاتونومیست

شاود. بناابراین، سیاسات این طبقه این است که به نیرت به فرودستیِ زنان توجه می

ی آن برای تمام افراد به مثابه مطالبه« دستمزدِ سیاسی»بایی جامع باشی: مبارزه برای 

شیه در بیمارستان د بستریآموزان، بیماران و افرادار، دانشغیرشاغل؛ یعنی زنان خانه
                                                      

 ی فمینیستی است. که به معنای مبارزه Lotta Feministaت کل فمینیستی ایتالیایی   1
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داری ابازار جاا کاه سارمایهنیز ماننی یک کارگر استخیامی رقوق دریافت کننی. از آن

معاشِ ریاقلی را تنها برای اقلیتی که در لیست پرداخات هساتنی فاراهم مای کنای، 

 کنی. ی این نمام را اف ا میگرانهای منطق پوچ و سرکوبچنین مطالبه

ین اییه را صیقل دادنی، هرگز انتمار نیاشتنی که این مطالبه در واقع کسانی که ا

خواستنی. طرح ایان باود کاه یاک کمپاین توان گفت که نمیمحقق شود و رتی می

توانای داری مایال نیسات و نمیجاا کاه سارمایهانیازی شود و از آنارتقای آگاهی راه

البه منجر به فروپاشای پاسخگوی این مطالبه باشی، ف ارِ اجتماعی برای تحققِ این مط

ای ی کاافی بلنای اسات و پایاهبا اهرمی که به انیازه»گویی: نمام شود. ارشمییس می

ی در ایان ماورد، یاک مطالباه« تاوانم دنیاا را تکاان دهام.برای نصب این اهارم، می

انتهای پرولتاریا عماب  نقاش ی بیمزد نقش اهرم و تودهبگیر و بیجانبه برای مزدهمه

کنی. چنین استی لی قانع کننیه بود اگار تااریخ هام از اصاول فیزیاک ا ایفا میپایه ر

بر این باور اساتوار باود کاه « ها مزد بیهییبه بیون دستمزد»کمپین کرد. تبعیت می

ای را ابیاع کننی که به زعامِ استثمارشاونیگان، فراگیار )در تواننی مطالبهها میانقببی

پاذیرش باشای. ایان جساتجو بارای یاک اکمان، غیرقابلترین معنا( و به زعم روسیع

گاران باه طاور گرایاناه اسات: کنشهای چپی اعجازانگیز، بخش ثابت سیاساتچاره

زننی که معماو   بایون آسای خود را به مبارزات نفرات گره میمصنوعی درمانِ معجزه

هماراه آورده  مانی. توفان اجتماعی ایتالیایی با خود یک وسواس کهناه را باهپاسخ می

گونه لوکوموتیو تاریخ را از این ترمزِ گونه استثمارشیگان را به پیش برانیم  چهبود: چه

توانای ایان ترفنای را انجاام کننایه میزده رها کنیم. یک متحیکننیه، یک تقویتزنگ

 دهی. 

گاران نتوانساتنی ایان فرماول منطقایِ سافت و طور که اتفاق افتاد، کنشهمان

اقعیت تبییل کننی. برخب  رق رأی زنان، کنترل باروری، سقط جنین، سخت را به و

مبتنای بار « دساتمزد بارای کاارِ خاناه»فرصت شغلی برابر و دستمزد برابار، ابتکاار 

ای کاه ایان مسائله را هاای سیاسایهای واقعی نبود و در عمل، از طریق گروهمبارزه

های ای برای گروهنی، به ضمیمهفرم خود در نمر گرفته بودی پلتعنوان بخش عمیهبه

 زنان بیل شیه بود. 
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شاینی و ماثب  هاا آورده میها نفر باه خیابانعبوه فرض بر این بود که میلیونبه

ی مطالباه کم باه انایازهکردنای. دساتی پول کافی برای زنیگی را مطارح میمطالبه

ای که تر از مررلهها مرد و زن پیشکننیگانِ دستمزدِ به اصطبح ریاقلی، آن میلیون

گوناه پرسنی که چهپول را برای همه بخواهنی عبور کردنی و را  دارنی از خودشان می

 توان جهانی بیون پول خلق کرد می

بای را های انقبرویایادها مجاهایت ی عطاف،، ساال نقطاه1977پس از ساال 

ماننای –هاا کردنی. هنگامی که معلوم شی عمل با نمریاه مطابقات نایارد، آن محاصره

ی اسام های خود چسبیینی و با تکرار دوباره و چنایبارهبه تاکتیک –گران اغلب کنش

طباق « ها مازد بیهیایبه بیون دستمزد»رمز خود، به امیی موفقیت ن ستنی. کمپین 

 ر خارج شی. بینی با نتای  انیک از دوپیش

موفق شینی این مبحث را به « مزد برای کارِ خانگی»با وجود این، میافعان دیگر ِ 

تر بودنای هاا موفاقها تبییل کننی. آنموضوعی برای بحث در محافل سیاسی و رسانه

افاراط  ]در کل[طلبانه و یا مخلوطی از هردو زیرا چه با دییگاهی رادیکال و چه اصبح

 1تری روی زنان تمرکز داشتنی. برای مثال سِلما جیمازه طور سادهتری داشتنی و بکم

( 14زنی ترکیب کارده اسات.)های چانهای را با فعالیتهای تودههاست که فعالیتدهه

کمپین او در دفاع از به رسمیت شناختن رسمیِ کار بیون دستمزد نهایت تبش خود 

کننایگان )کاه در رأس آن ه مراقبتها و سازمان ملل را متقاعی کنی کرا کرد تا دولت

گاذاران زنان قرار دارنی( برای زنیگی اقتصادی و سیاسی ضروری هساتنی. او باا قانون

چناان های ان تاثیر بگذارد، اما اقایام او همگذاریکنی تا بتوانی روی سیاستدییار می

ی هاا( با وجاود ایان و باه رغام چناین بحث15شود.)با اصطبرات طبقاتی بیان می

هاسات انجاام داری سالهای او دستاوردی به جز چیزی کاه سارمایهرادیکالی، تبش

دهی، نیاشته است: اعطای مستمری به خانواده، کودک، ماادر غیرشااغل و والایین می

ی زیادی از سارنگون کاردن نماام دساتمزد، باه مجرد. چنین مزایای اضافی با فاصله

فرساا ی سرمایه/ کار طاقتبخ ی از رابطه دستمزدِ غیرمستقیم یا اجتماعی که اکنون

                                                      
1 Selma James 



 / ترجمه ی نیکزاد زنگنه داوه لیژ 252 

توانی رفاه کسانی را ی خود نمیترین نسخهنداری در میرکنی. سرمایهاست، کمک می

هایی کاه قابب  کننی نادییه بگیرد؛ بنابراین آنکه فرزنی به وجود می آورنی و بزر، می

 کنی.ری خود لحاخ میرا در بازتولییِ سراس -داراز جمله زنان خانه–رذ  شیه بودنی 

های گرایی و سیاسااتعنوان نقاایی باار اتحادیااهفمینیساام چااپِ افراطاای بااه

ای های سانتیی مردان( شروع به کار کرد؛ سیاساتی سنتی )تحت سلطهگرایانهچپ

کارد و از هار چیازی کاه خاارج از کارگااه ها دفااع میکه ظاهرا  از کارگرانِ کارخاناه

تر رادیکالیسم باود، اکناون صارفا  مکمالِ چه پیشآن ]عدر واق[گذشت، غافل بود. می

زبانانه بگاوییم گیری از انتقادات چربای است. بگذاریی برای پیشطلبیِ اتحادیهاصبح

شود: بلکه واقعیتی است کاه بایای در جاایی طلبی برای ما توهین تلقی نمیکه اصبح

اصابح و انقابب قا ال  که کسای تفااوتی میاانکه وجود دارد، تصییق شود؛ مگر آن

عنوان طور که سِلما جیمز نیست. کالیبان و سارره مصرانه باه جیماز باهنباشی. همان

ی شاواهی ایان واقعیات را ن اان دهای. هماهبخشِ اصلی کارِ فیریچی ارجاع میالهام

وساختِ های سفتترین زمینهگونه مخالفتی با قابل اعتراضدهی که فیریچی هیچهمی

سیاساایِ جیمااز ناایارد. مااا بایاای فاارض کناایم کااه باارای او، تمااایز هااای انتخاب

 انقبب/اصبرات غیرمرسوم و از مُی افتاده است.

 «هاکمون»پردازِ عنوان نظریهسیلویا فدریچی به

دهی که نویسنیه هرگز ماا را در ماورد آن در ای ارا ه میکالیبان و سارره برنامه

دیر گرفتاه  ]موضع او را[رخی خواننیگان گذارد. ممکن است بشک و گمان باقی نمی

شیه بوده است. تنهاا تفااوت ایان ها رازی برمبباشنی، اما موضع سیاسی او برای سال

است که اکناون فایریچی صارارتا  پیونای میاان تفسایرهای تااریخی و رماایتش از 

هاای معاصارِ مقاومات گرفتاه تاا کنای. او از جنبشرا بیاان می« هااکمون»ی نمریه

هاای پی این ی کمونکنی، سپس به مبارزهسازیِ منابع طبیعی را دنبال میصیخصو

تجییی اجتماعی باودن و »گردد و خواستار شکست خورد باز می 18تا  16که در قرن 

شاود؛ می« خیزنایسازد تا علیه ماردان باه پاها را قادر میهمبستگیِ قوی زنان که آن

داری از باین برونای. باه زعام فایریچی، یهی سارماکه باا آماینِ میرنیتاهپیش از آن

داری شکست خاورد، اکناون در برابار های کمونی که با بال و پر گرفتن سرمایهتبش
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تر و با شانس بی تری برای موفقیت، باه جاای پی این شین در مقیاسی بزر،جهانی

 خود باز گ ته است. 

که فیریچی  یکی از خطوط مهم کالیبان و سارره، اهمیت تاریخی خ ونت است

گویی در گذار به ساوی کم گرفته است. فیریچی میدست ]آن را[عقییه دارد مارکس 

دهی داری استفاده از خ ونت و محیودیت از قایرت باورژوازی بارای ساازمانسرمایه

 (16«.)شودخ ونت خود به مولیترین نیرو تبییل می»تر بود: نیروهای مولی ضروری

کاه ای مبنی بار ایننیم که د یل مستیل تاریخیدهیم استی ل کما ترجیح می

ساز را تسهیل کرده است، وجود دارد. باا ایان راال ایان خ ونت این دگرگونیِ دوران

منطق در تقابل با روش فیریچی پیش خواهی رفت. کل کتاب بار ایان فارض اساتوار 

تارل ی قیرت است: کنی اول و پیش از هرچیز، مسئلهاست که تکامل انسان در وهله

ی ماردم؛ در نتیجاه دهیِ همکاراناهسازمانیک اقلیت راکم بر اکثریت پرشمار یا خود

شود. های جییی قیرت ت کیل میتغییر اجتماعی از خلق و بازآفرینی اَشکال و جایگاه

ها م اترکا  نیرت اهمیت دارد: تا زمانی که آنداری بههای اساسی نمام سرمایهوی گی

فرسای دساتمزدی در طبیعات تغییار ایجااد کار و کارِ طاقت شونی، پول،مییریت می

 ک ی. گری دست نمیک ی و ستمکنی و از بهرهمی

عنوان یک مانع تعریف شود، ما صرفا  بایی آزادانه اقیام کنیم تاا باه اگر سرمایه به

 آن پایان دهیم. 

ا تصار  عنوان سلب مالکیت تعریف شود، بگذاریی دوباره جهان رو اگر سرمایه به

کنیم؛ این بازتخصیص کمونیِ م ترک برای دگرگون ساختن چیزهاایی کاه در راال 

 (17کنی.)راضر وجود دارد، کفایت می

بینی و استثمار را باه داری را نیرویی بیرونی نسبت به جامعه میفیریچی سرمایه

ع هایی هساتنی کاه از اجتمااداران ماننی گانگساتردهی. سرمایهگری تقلیل میچپاول

افتی که اجتماع دور هم جماع شاونی. کننی؛ در نتیجه تغییر زمانی اتفاق میدزدی می

است یعنای بارای چیازی کاه همی اه باه  1تنها نام دیگری برای اجتماعی« کمون»

                                                      
1 social 
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به این معناست که جامعه خودش را باا « هاکمون»صورت بالقوه وجود داشته است؛ و 

 یرد.گداری، بازپس میفرار از چنگال سرمایه

کنیم، در بستر کنونی وجود دارد؛ و اگر دارد، ای که برای آن مبارزه میآیا جامعه

توانی تا زمانی که مسلط شود، در همین بستر رشی کنی  پاسخ فیریچی باه هار دو می

است و این پیامی است که کالیبان و سارره قصای دارد بفهمانای. بارای « بله»پرسش 

شناسنی، مرزهاایی نقبب و اصبرات را به رسمیت میکسانی که تمایز اساسی میان ا

ماان اقاایامات نصاافه نیمااه را دوساات »بااار جِناای مااارکس نوشاات: وجااود دارد. یک

( جیمز و فیریچی بر این باور هستنی که تغییارِ نااقص اماروز، قایمی باه 18«)نیارم.

باه  ی ماینی تباییلسمتِ تغییر کامل فرداست. راهبردِ گرام ی برای نفوا به جامعه

 تفکرِ جمعیِ روز شیه است. 

کنای اماا پنایار او چناان صاحبت می ی طبقاهفیریچی نیز ماننی جیمز، دربااره

سان و منعطف است که دیگار پرولتاریاایی وجاود نایارد باه جاز شاش میلیاارد کِش

داری یافته، با سرمایهسازمانهای جمعی و اجتماعات خودن ین که از طریقِ نیازکمون

افتای: ایان ستنی. نپرسیی که این انقبب در راه است یاا دارد اتفااق میدر ک اکش ه

ی مسلم این است که شما کماکان در الگوهای فکری منساو  گرفتاار هساتیی. ن انه

خواهنی که ماا بااور کنایم تغییار واقعای ماننی فیریچی می« هاکمون»پردازانِ نمریه

را باه جاای انقابب کمونیساتی  1گراییهاا باییلجا و در همین زماان اسات. آناین

داری هنوز باه آن های اجتماعیِ کهن که سرمایهانی: به طور خبصه، ف ار پیونین انیه

ی افازاریِ آزاد باه عابوهو نرم2مسلط ن یه اسات، باا ظهاور یاک اقتصااد تساهیمی

طور راتم باه دموکراسیِ م ارکتیِ مستقیمِ از پایین به با  قرار است تیریجی اماا باه

 داری غلبه کنی. رمایهس

 

                                                      
1 alternativism 

که عمیتا برای توصیف فعالیت اقتصادی و اجتماعی راوی تباد ت آنبین به  sharing economyاصطبح  2

 ]مترجم[رود.کار می
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 چه انتقادی به مارکسیسم؟ چه نقدی به مارکس؟

انجیل »سرمایه را  ]کتابِ[سوسیالیست آلمانی قرن نوزدهم،  1یوهان فیلیپ بِکِر،

ی مارکسای(، نامییه است. مارکسیسم )مرتبط اما متفاوت باا انیی اه« ی کارگرطبقه

داری اثبات کرد؛ هم در همکااری تئوری جنبش کارگری بود که خود را درون سرمایه

دموکراتیک( و هام در جاای خاود یعنای پایاان دادن باه با بورژوازی )ناوع سوسایال

ای . با توجه به بحث کنونی، مارکسیسام باه طاور گساتردهبورژوازی )نوع لنینیستی(

 مارکس بود.  ]آرای[کنی. جنسیت یکی از نقاطِ کور بنیی میزنان را در راشیه طبقه

البتاه یاک   –ای از کاارگران تحت شوک امتناعِ عایه 70ی سیسم در دههمارک

ی کاافی بارای باه چاالش ک ایین از کار، در هم شکست اما هنوز به انایازه -اقلیت 

 (19های اجتماعی مصمم بود.)ها و قطعیتواقعیت

ن ایه بااقی گذشته است اما تاثیرات این بحران تئوریک کماکان رل 70ی دهه

ای سرشار از تروما و انکاار؛ ماننای زنایگیِ بعای از یاک . اوقاتِ تکان دهنیهمانیه است

قیر قاوی که آنهای انقببی را برمب کرد، بیون آنهای انگارهفقیان. این زلزله کاستی

 هاای تااریخهاایی در باورها کنی و تنها توانست رفرهگزین آنباشی که چیزی را جای

 گذشته ایجاد کنی. 

منتقیانی است که ریات ان وابسته باه یریچی، بخ ی از صف بلنیِ نیمهسیلویا ف

ی ناگزیر در مارکس وجود دارد. نویسانیههایی که بهوی ه کاستیهاست؛ بهاین کاستی

سرمایه روی وی گیِ مهم انباشت اولیه تأکیی کرده اسات: جایایی باین تولییکننایه و 

زه کردن طبیعت و جامعاه، سالب مالکیات از سازی و مکانیابزار تولیی. او زنان، عقبنی

سازی اهن/بین، نقش زبان، )بی(رفتاری با ریواناات و ماوارد دیگاری را بین و دوگانه

شاود کاه گویاا در بینی. بنابراین، کالیبان و ساارره طاوری خوانایه میاهمیت میکم

کاه هاا توجاه کارده اسات؛ دررالیتر باه آنجستجوی چیزهایی بوده که مارکس کم

آیی. تمام نکته این است که آیاا مناساب اسات کاه فیریچی با دییِ کامب  متفاوتی می

کاه داری و ماهیات درونایِ آن قارار دهایم. اینزنان را در مرکز اصلی ظهاور سارمایه

                                                      
1 Johann Philipp Becker 
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توجه را نادییه گرفته یا در راشیه قرار داده، بارای مارکس برخی از عناصر مهم و قابل

 فی نیست. ها کادر مرکز قرار دادن آن

 ی خویش خبصی نیارد. کس از مرزهای زمانههیچ

مان کتاابم را غارق خاواهم »گویای: توفان می ]ینامهنمایش[در پایانِ 1پراسپِرو

ای در غرق کردنِ کتاب سرمایه نیست اما ما نیازمنای مارور انتقاادی هیچ نکته« کرد.

 (20مارکس هستیم.) ]آرای[

( او 21کمکای کنای.) ]در این زمینه[که فیریچی  توانیم انتمار داشته باشیمنمی

 م اارکت داشاته 70ی های تحو ت اجتمااعی ایتالیاا در دهاهترین تجلیدر ضعیف

شناختنی، چیزی باود های رادیکال میای که فمینیستی کمونیستیاست. تنها برنامه

آلِ ایایه»نوان تحت ع 70ی گذاران انقببِ زنانه در دههیکی از بنیان 2که کار  لونزی

شای ت اخیص آسانی میای که بهآوری کرده بود؛ پروژهجمع« مالکیتِ کمونی بر اشیا

از آن غفلات کارد(  3داد به طور فار ی برای زنان )و مردان، نکته ای که سی. پونزی

ی محبوبِ مارکسیسام ها است، نسخه( مارکسیسمی که می نمر آن22نابسنیه است.)

کنای و سوسیالیسام و ی کاارگر را ساتایش میکاه طبقاهاست؛ یعنی مارکسیسامی 

 پنیارد. شود، یکسان میکمونیسم را با اقتصادی که توسط کارگران مییریت می

تمایال و عااجز از بی 4پردازان پساکارگرگراییای است. نمریهی برجستهکار نکته

افتااده سال پایش از نفاس  40ها نزدیک به ی آنبرنیهنیروی پیشک ف آن هستنی. 

ی ماارکس از رهباازبینیِ دوبااانی. هاست خاکستر شایههای قییمی، میتاست و آتش

های اتونومیست مخالفِ جهت ررکات ویکم است. فمینیستهای قرن بیستمسئولیت

که منمور مارکس از کار چیست )به وی ه با نگاهی دوباره جای واکاوی این کننی. بهمی

                                                      
1 Prosperoیها به جادوگری : دوک میبن و مردی دان ور، خردمنی، آشنا به نجوم و فلسفه، پرهیزگار که بع

 شود.نیرومنی بیل می

2 Carla Lonzi 

3 Charles Ponzi 

4 L’operaismo   در ایتالیا  60به معنای کارگرگراییِ گرایشِ مارکسیسمِ ضی اقتیارگرایی بود که در اوایل دهه

 شکل گرفت.
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گوینای هاا میدهنای. آنی زنان تعمیم میهوم را به همهبه فصل اول سرمایه(، این مف

کنی. فمینیسم رادیکال به یک زن، یک زن نیست؛ یک کارگر است زیرا بچه تولیی می

کنی: یاک کاارگر واقعای عنوان کارگر افتخار میخود برای به رسمیت شناختن زن به

عا  استثمار شایه و راا  عنوان یک انسانی که واقیعنی در مقایسه با مزدبگیر )مرد(، به

وگوهااای باشاای. در گفت« ی انقبباایسااوژه»عنوان یااک عضااو کاماال تواناای بااهمی

بود.  1، کارگر صنعتی نماد نیکی و نمک روی زمین70ی ی مرسوم در دههگرایانهچپ

تاوان گوناه میسپس به نمر رسیی که وی شوری خود را از دست داده است. پس چه

ی نماک یعنای افاراد های تاازه( باا اضاافه کاردن  یاه23رد )را دوباره نمکین ک آن

هاا لگایمال شایه و تر. زنان کامب برای این نقش مناسب بودنای: آنی بیشدییهستم

ی کاارگر( خیلای کوچاک و از آن بایتر ی انقببیِ قییمی )طبقهشمار بودنی. سوژهپر

. راا  ماا یاک عامالِ گراهاراس، تولیایگرا و ...( باودجنسبین )سکسیسات، همکوته

 تر داریم. چه ساده!نمرتر و بلنیتاریخی بزر،

ای رفات عمایمِ رقیقایکسانی که چنین مسیری را در پیش گرفتنای، باه پیش

پ ت کردنی که اکثر پرولترهای مترقی تبش کرده بودنی در آن سهیم باشنی. امتنااع 

توانساات اجتماااع از کااار و نقاای زناایگی روزمااره بااه انقبباای اشاااره کاارد کااه نمی

را که مارکسیسم رامی آن بود به ارمغاان بیااورد. جنابش « بستهتولییکننیگانِ هم»

کار بودن و بعضا  ضیانقبب بودن )کاه باود( بلکاه باه تنها به خاطر محافمهکارگری نه

توانی جهان کارگری باشی. بارعکس، شامارِ این خاطر مطرود شی که جهان آینیه نمی

هایی هایی ماننای فایریچی باه دنباال فرصاتها شامل فمینیستستانیکی از اتونومی

از بچاه -های بی اتری بنییبرای گساترش دادن جنابش کاارگری بودنای تاا دساته

ترین دساته را شامل شود؛ البته که بزر، -وروانها گرفته تا بیماران اعصابایمیرسه

در زماانی توساعه  کاارگری را هاا جنابشهمچنان زنان هستنی. به عبارت دیگار، آن

ی ی روز، فرارَوی از آن بود. هرگاه اعضای یاک انقابب باه مسائلهدادنی که مسئلهمی

 راهی ک ییه شیه است.  تردیی جریان به گمها تبییل شود، بییکِ انقببیشماره
                                                      

ق، نیکاو، صاالح و قابال استفاده کرده که به معنای انسان صااد salt of the earthجا از اصطبح نویسنیه این 1

 ارترام است. 
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های آخارین ماوج های فیریچی متعلق به خودش نیست بلکه محیودیتکاستی

هاا و های تاریخی وقتای در قالاب دکترینتأسفانه، نارساییکنی. مپرولتری را بیان می

شونی. باه جاای نقای شونی، به انسیادهای جیی تبییل میهای سیاسی اریا میبرنامه

گیاریم؛ گاویی گساترشِ وضاعیت کاارگر باه کار، ما در معارض تعمایم آن قارار می

برای نقایِ کارخاناه، توانی نمام را از هم بپاشانی. عجز عملی ی افراد میهمه ]وضعیتِ[

های شود که کارخانه به لحاخ نمری، تا خانه بسط داده شود. رادیکالبه این منجر می

چه که در آن زمان در راال وقاوع باود، مجبور بودنی در درون مرزهای آن 70ی دهه

دهی که آن دوران هناوز فکر و عمل کننی و محبوبیت فعلیِ سیلویا فیریچی ن ان می

 است.  به سر نیامیه

 منبع:

ی تفصیلیِ یادداشات اصالی باه زباان آن که نسخه انگلیسیی این یادداشت از نسخه

 شود، ترجمه شیه است. ( محسوب می2015)اکتبر  فرانسه

 ها یادداشت
ها در ایان مقالاه براسااس ایان ی صفحه(. شماره2004ی اول، )نسخه 2009مییا، اُتونو .1

 نسخه است. 

(، انت اارات 1400-2000جی. داروین، بعی از تیمور )ظهور و سقوط امپراتوری جهاانی  .2

 . 154، ص 2008بلومزبری، 

ل (، سرمایه، جلی اول، فصا1834-45مارکس، به نقل از فرمانیار کل هنی در گزارش او ) .3

 . 5، بخش 15

هاای شاهر دیای اماا باه ماادرش گاه بار روی دیوارتوان گهرا می« کالیبان آزاد»نقاشی  .4

کمتر توجه شیه اسات. جالاب اسات کاه در فایلم « ی لعنتیسیکوراکس؛ این سارره»

(، پراسپِرو )دوک و سارره( تبییل به یک شخصیت 2010ی جولی تیمور )توفان ساخته

 بازی هلن میرن( شیه است.  زن به نام پراسپِرا )با

 منت ر خواهیم کرد. « ی زنمسئله»ی ی نزدیک یادداشتی دربارهما در آینیه .5

https://www.troploin.fr/node/85
https://www.troploin.fr/node/85
https://ddt21.noblogs.org/?page_id=566
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، پادکسات 2013دارانه: مصاربه باا س. فایریچی، دساامبر ساختن مردسا ریِ سرمایه .6

 سوسیالیستی بلک شیپ. 

کاار »نی هاایی از ساخنرا(، بخش2010س. فیریچی، کار پرمخاطره و کاار بازتولیایی ) .7

 . 2006در سال « پرمخاطره: یک نقمه نمر فمینیستی

 قابل دسترسی است.  جااینمتن کامل در  .8

، فصال دوم، بخاش دوم. ایان ایایه 1884من اء خانواده، مالکیات خصوصای و دولات،  .9

 ( است. 1803-44فمینیست قییمی به نام فلورا تریستان)-وسیالیستبرگرفته از یک س

 مصاربه در بلک شیپ. .10

 (.2010س. فیریچی، کار پرمخاطره و کار بازتولییی ) .11

زداییِ نقل قول از جی. کاتسیافیکاس، انهیام سیاست: چنبش اجتماعی اروپا و مساتعمره .12

 eroseffect.comزنیگی روزمره، فصل دوم، 

 شیپ.مصاربه در بلک  .13

زناان و دهی کتاب کالیبان و سارره بر اساس کتااب طور که فیریچی توضیح میهمان .14

نژاد و کتاب ( اثر ماریارزا د کوستا و سلما جیمز و همچنین 1973)براندازیِ اجتماع 

ومارج ( اثر سلما جیمز نوشته شیه است. جاادوی پار هرج1975) جنس، نژاد و طبقه

جنسیت و ن اد و طبقاه از چهال ساال پایش وجاود  یعنی ترکیب 21رادیکالیسم قرن 

 داشته است. 

 .2012آوریل  25س. جیمز، مصاربه با گاردین،  .15

روی شایه اسات. فایریچی جا هم در بسط مفهاوم زیااده. این16کالیبان و سارره، ص  .16

گری، مولیترین نیرو هستنی. را  به اصرار دارد که زنان به خاطر نقش مادری و مراقبت

شود: آیا ایان دو باه یاک انایازه اساسای عنوان نیروی مولی اساسی اشاره میخ ونت به

تر است  ابهام اهنای م اابهی در ماورد طبقاه وجاود دارد: هستنی  یا خ ونت اساسی

توانیم متوجاه شاویم ما نمی« تاریخِ زنان، تاریخِ طبقه است»گویی که وقتی فیریچی می

دهنی. ی م ابهی را ت کیل مییا خود طبقهدییه هستنی ی ستمکه زنان بخ ی از طبقه

های خاص روابط طبقاتی است. درکی شود که از وی گیدر مورد جنسیت به ما گفته می

file:///C:/Users/Toshiba/Desktop/for%20editing/columbia.edu
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ی خواننیه است. ( چیست، بر عهیهspecificationهای خاص )که منمور از وی گیاین

 تغییرات اهنی چیزی است که این کتاب بر مبنای آن نگاشته شیه است. 

، در 2010، «های کماون در دوران انباشات اولیاهفمینیسام و سیاسات»یریچی، س. ف .17

 . 2012ام، ی فمینیستی، انت ارات پیی صفر: کار خانه، بازتولیی و مبارزهانقبب در نقطه

 .1861مارس  11نامه به لو یس وِییِمیر،  .18

شاود(. ی، زنیگی باا زلزلاه )خواناین آن توصایه م1977-78های سر ، ایتالیا یادداشت .19

تاا  1968از  های انقالب در ایتالیااشرایط اضطرار: فرهنگهمچنین رابرت لوملی، 

18978   . 

فرساا و کمونیسام )باازخوانی ی کاار طاقتیادداشت مکمل این نقی: کتااب ارزش، دوره .20

(. فصل افول و بازپییایاری جنابش کمونیساتی ایان 2014ام )مارکس( از انت ارات پی

همه چیز بایاد تر به کتاب ترجمه شیه است. برای تحلیل دقیقکتاب در همین سایت 

( اثر برونو آستاریَن و ژیل داوه.  زم به گفتن نیست که 2016) از بین برود: لغو ارزش

 ها نیاز دارد.  هرفت واقعی به چیزی بیش از واژیک پیش

های سابقا  یتاجتناب این مسئله در مورد دیگر شخصمتاسفانه و شایی به صورتی غیرقابل .21

ی ایتالیاایی و اتونومیساتِ فعلای وجاود دارد. ماثب تاونی نگاری کاه از دامان برجسته

ای باه معلام ی تخس میرساهگرایی رشی کرد تا سیاست را تعییل کنی. پسربچهافراطی

تر ی ایتالیاایی عمیاقهاای طبقااتی و زنایگی روزمارهطور کاه یورشتبییل شی. همان

یافات. رهباران چاپ ی مخاالف آن نیاز گساترش میطلبانهحهای اصبشی، گرایشمی

 سازی مجید خود کامب  خوب عمل کردنی. افراطی در رادیکال

اعتنااییِ توانیای بخوانیای. سای. لاونزی بیمی جاااینرا در « بگذاریی به هگل تف کنیم» .22

سعیِ هگل تا مارکس، انگلس، لنین  ها به زنان را در یک طیف از افبطون بهمارکسیست

ی کمونیساتیِ متعاار  بارای کساانی کاه ترین نمریاهو قاعیتا  گرام ی )ظااهرا عاالی

 است. گیرنی( دنبال کرده کوک و بوردیگا را نادییه میپانه

های مذهبی آیی، زیرموجچه در وهله اول به نمر می. بیش از آن5:13انجیل متی  .23

 های سیاسی جریان دارد.در رویکرد
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ی نوشته شد که در مجله 1ی کارول لوپاته]این مقاله در اصل در پاسخ به مقاله

[ 1منتشر شده بود.]« 3زنان و پرداخت پول برای کارخانگی»با عنوان  2لیبراسیون

کنیم چرا سردبیران این مجله پاسخ ما را رد کردند. ما اکنون این مقاله را منتشر می

تری از سایرین، مفروضات چپ و نسبت آن که در حال حاضر لوپاته با گشودگی بیش

کند. با انتشار این نوشته ما بحثی بندی میالمللی را مفصلبا جنبش فمینیستی بین

 دهیم.[نیم بلکه به آن پایان میکباز نمی« چپ»عقیم را با 

از زمان مارکس روشن شده است که سرمایه از رهگذر دستمزد، سلطه و توسعه 

داری، کارگر مزدبگیر و استثمار مستقیم ی سرمایهیابد، به این معنا که بنیاد جامعهمی

 اند و نه آنی کارگر نه آن را روشن کردههای جنبش طبقهچه که سازماناو است. آن

این است که دقیقاً از رهگذر همین دستمزد، استثمار کارگر  اند،را مفروض گرفته

دهی شده است. این استثمار حتا مؤثرتر نیز بوده چرا که فقدان غیرمزدی سازمان

ها همچون جا که مربوط به زنان است، کار آنآندستمزد، آن را پنهان ساخته است ... 
 [2] شود.ر میخدمتی شخصی خارج از سرمایه ظاه

تصادفی نیست که در چند ماه گذشته بسیاری از مجالت چپ، حمالتی را نسبت 

اند. هر زمان که جنبش زنان موضعی منتشر کرده دستمزد برای کار خانگیبه 

مستقل گرفته، چپ احساس خطر کرده است. چپ معتقد است این دورنما معانی 

های گر گسست در سیاسترود و بیانیم« ی زنانمسأله»ای دارد که فراتر از ضمنی

ی کارگر است. البته ی طبقهشان هم در قبال زنان و هم در قبال بقیهگذشته و اکنون

طور سنتی در نسبت با مبارزات زنان نشان داده است پیامدی درک گرایی چپ بهفرقه

ی ی طبقاتوسویی است که مبارزهداری و نیز سمتی تسلط سرمایهسطحی از نحوه

 باید در پیش گیرد تا این سلطه را بشکند.

، همواره «ی کارگرمنافع متحد طبقه»و « ی طبقاتیمبارزه»چپ تحت عنوان 

های انقالبی برگزیده و در عنوان سوژهی کارگر را بهخصوصی از طبقههای بهبخش

ایتی اند بقیه را به ایفای نقشی صرفاً حمها به راه انداختهای که این بخشمبارزه
                                                      
1 Carol Lopate 
2 Liberation 
3 Women and Pay for Housework 
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محکوم کرده است. بنابراین چپ در اهداف سازمانی و استراتژیکش همان 

داری ی تقسیم کار در سرمایههای طبقاتی را بازتولید کرده که مشخصهبندیتقسیم

رغم تنوع مواضع تاکتیکی، به لحاظ استراتژیک یکپارچه ، به است. از همین رو، چپ

که ها، چپ قدیم و نو، زمانیکولیبرتارینها، آنارها، تروتسکیستاست. استالینیست

های مشابه همدست رسد با مفروضات و استداللهای انقالبی مینوبت به انتخاب سوژه

 شوند.می

 کننداعطا می« پیشرفت»ها به ما آن

بندی میان کار و غیرکار، تولید و از زمانی که چپ دستمزد را درمقام مرز تقسیم

قدرتی پذیرفته است، حجم انبوه کار غیرمزدی که زنان و بیوارگی، قدرت بالقوه انگل

شان بیرون مانده است. از ها و استراتژیدهند از تحلیلدر خانه برای سرمایه انجام می

بودن کار خانگی در لنین تا گرامشی و تا ژولیت میشل، کل سنت چپ بر سر فرعی

اند. طبق ی انقالبی توافق داشتهدار در مبارزهبودن زن خانهبازتولید سرمایه و فرعی

برند بلکه از غیاب آن در دار از سرمایه رنج نمینظر چپ، زنان در مقام زنان خانه

ها و یابی به آشپزخانهرسد مشکل ما آن است که سرمایه در دستعذابند. به نظر می

در  مان شکست خورده است، با این پیامد مضاعف که از قرار معلوم ماهایخواباتاق

ها و ایم و هرکاری که در آشپزخانهداری باقی ماندهی فئودالی و پیشاسرمایهمرحله

ارتباط با دگرگونی اجتماعی است. روشن است که اگر کنیم بیمان میهایخواباتاق

ها هرگز در آنی ما برای نابودی هایمان خارج از سرمایه باشند، مبارزهآشپزخانه

 نخواهد بود.  شکست دادن سرمایه موفق

که چرا باید سرمایه به این حجم انبوه کار غیرسودآور، این حجم انبوه کار این

پرسد، چرا که همواره به غیرمولد اجازه بدهد پرسشی است که چپ هرگز نمی

آمیز است که ریزی اطمینان دارد. کنایهبودن سرمایه و ناتوانی آن در برنامهغیرعقالنی

ماندگی سیاسی ی عقبی زنان با سرمایه را به نظریهباط ویژهها جهل خود از ارتآن

توان بر آن های کارخانه میاند که تنها از رهگذر ورودمان به دروازهزنان ترجمه کرده

شان از شدنی محرومفائق آمد. بنابراین منطق تحلیلی که سرکوب زنان را درنتیجه
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انجامد که وارد این ین استراتژی برای ما میناگزیر به ابیند، بهدارانه میروابط سرمایه

 که آن را نابود کنیم.روابط شویم و نه این

اش واسطه میان استراتژی چپ برای زنان و استراتژیبنا به این تعبیر، ارتباطی بی

خواهند زنان وجود  دارد. به همین ترتیب، به همان طریق که می« جهان سوم»برای 

بیاورند. در هر دو « جهان سوم»ها را به خواهند کارخانهد، میها بیاورنرا به کارخانه

کسانی از ما که دستمزد ندارند و در سطح  -«نیافتگانتوسعه»کنند که مورد فرض می

مانده عقب« ی کارگر واقعیطبقه»در مقایسه با  -کنند تری کار میتکنولوژیک پایین

دارانه، یعنی تری از استثمار سرمایهتهیابی به نوع پیشرفهستند و تنها از رهگذر دست

شان را جبران کنند. در هر دو ماندگیتوانند عقبتری از کار کارخانه، میسهم بزرگ

کشد، ، پیش می«نیافتگیتوسعه»دستمزدی، برای مورد، نزاعی که چپ برای بی

تر یافتهسعهتر، توبه شکل عقالنی مبارزه برعلیه سرمایه نیست بلکه مبارزه برای سرمایه

کنند )این را که به هر اعطا می« حق کار»ها نه تنها و مولدتر، است. در مورد ما، آن

تر که بیشکنند، حق اینتر عرضه میکنند(، بلکه حق کار بیشکارگری ارزانی می

 استثمار شویم.

 زمینی جدید برای مبارزه

دارانه ئولوژی سرمایهی سیاسی دستمزد برای کار خانگی، امتناع این ایدشالوده

ماندگی سیاسی، ی تکنولوژیک پایین را معادل عقبدستمزدی و توسعهاست که بی

مان، معادل نیاز به یافتنشرطی برای سازمانمعادل فقدان قدرت و نهایتًا، درمقام پیش

ی خود ماست زیرا داند. مسئولیت این مسأله برعهدهدهی ما میسرمایه برای سازمان

کنیم )و این تری کار میدستمزد هستیم یا در سطح تکنولوژیک پایینا که بیجاز آن

ی کارگر متفاوت ی طبقهمان باید از بقیهاست(، نیازهایدو شرط عمیقاً به هم وابسته 

ی تولید رویم که چون که کارگر مرد کارخانهباشد. ما زیربار پذیرش این موضوع نمی

برابر خط مونتاژ قیام کند، پس هدف ما نیز باید با  تواند درخودرو در دیترویت می

، کار در «جهان سوم»ها و مزارع شهرها یا آشپزخانهمان در کالنهایآغاز از آشپزخانه

کنند. ای از آن امتناع میطور فزایندهباشد که کارگران در تمام دنیا به کارخانه

داری ی سرمایهرفتن توسعهگرایانه درست همان نپذیمخالفت ما با ایدئولوژی چپ



 

 
 

 آشپزخانه از متقابل یزیربرنامه 265

تر مخالفت با تمامی اشکال طور دقیقی راهی به سوی آزادی است، یا بهمنزلهبه

داری که سرمایهداری است. در ذات این نپذیرفتن، بازتعریفی است از اینسرمایه

ی کارگر کیست، یعنی ارزیابی مجدد نیروهای طبقاتی و نیازهای چیست و طبقه

 طبقاتی.

مزد برای کار خانگی تنها یک مطالبه در کنار سایر مطالبات نیست، بلکه پس دست

گشاید که از زنان آغاز دورنمایی سیاسی است که زمینی جدیدی برای مبارزه می

[ بر این مسئله باید تأکید کرد، چرا 3ی کارگر است.]شود ولی به سود تمام طبقهمی

ه، عنصری متداول در حمالت چپ به که تقلیل دستمزد برای کار خانگی به یک مطالب

سازد از ای برای اعتبارزدایی از آن است که منتقدانش را قادر میآن است؛ شیوه

 انگیزد اجتناب کنند.ای که این مبارزه برمیمواجهه با مسائل سیاسی

ای از این دست ، نمونه«زنان و پرداخت پول برای کار خانگی»ی لوپاته، مقاله

کند، زیرا ، از پیش مسئله را تحریف می«داخت پول برای کار خانگیپر»است. عنوان، 

ی قدرت میان سرمایه و دستمزد تنها مقداری پول نیست، بلکه نمودی از رابطه

تر در اعتبارزدایی از دستمزد برای کار خانگی ای هوشمندانهی کارگر است. شیوهطبقه

است و تناسب بسیار کمی با وضعیت  ادعای آن است که این دورنما از ایتالیا وارد شده

این مثالی دیگر از اطالعات غلط «. کنندکار می»ایاالت متحده دارد که در آن زنان 

 -دهدتنها منبعی که لوپاته به آن ارجاع می -1«قدرت زنان و براندازی اجتماع»است. 

یق المللی بستری را که در آن دستمزد برای کار خانگی پدید آمد، تصدبُعد بین

جغرافیایی دستمزد برای کار خانگی، در  کند. در هر صورت ردیابی خاستگاهمی

چه اهمیت دارد المللی سرمایه خارج از موضوع است. آنی کنونیِ ادغام بینمرحله

که کار، استثمار و قدرت طغیان علیه تکوین سیاسی آن است یعنی امتناع کنیم از این

بندی زد ببینیم. در مورد ما، پایانی است بر تقسیمی حضور دستمآن را تنها در سایه

« دارفقط زنان خانه»ها )آن« کنندکار نمی»و زنانی که « کنندکار می»میان زنانی که 

مزد کار نیست، کار خانگی کار نیست هستند( که این معنای ضمنی را دارد که کار بی

کنند زیرا کنند و قیام میمی و به شکلی متناقض تنها در ایاالت متحده اکثر زنان کار
                                                      
1 The power of Women and the Subversion of the Community  
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بستن بر کار ها شغل دوم دارند. اما ندیدن کار زنان در خانه، چشمبسیاری از آن

پوشی از این ی اکثریت چشمگیری از جمعیت جهان است. مانند چشممزد و مبارزهبی

ی آمریکایی بر کار بردگان و نیز کار مزدی بنا شده است و تا موضوع است که سرمایه

های ها و زندانها، آشپزخانهها زن و مرد در زمینمزد میلیونه امروز متکی بر کار بیب

 ایاالت متحده و در سرتاسر جهان رشد کرده است.

 کار پنهان

دانیم که از نظر سرمایه، روز کاری کردن از خودمان درمقام زن، میما با شروع

جا نیز ختم ی کارخانه شروع و به آنهاالزاماً چک حقوقی در پی ندارد و کار از دروازه

کنیم. زیرا به محض ی خودِ کار خانگی را دوباره کشف میشود و ماهیت و گسترهنمی

پزیم بلند کنیم و غذاهایی که میهایی که وصله میمان را از جورابآنکه سرهای

تمزدی که این کار دسبینیم با ایننگریم، میمان میکنیم و به تمامیت روز کاریمی

دارانه ترین محصول را برای ظهور در بازار سرمایهبرای خودمان دربرنداشته، اما ارزنده

تر از تمیزکاری منزل است. مراتب بیشایم: نیروی کار. کار خانگی بهتولید کرده

کردن کردن به لحاظ جسمی، احساسی و جنسی به دستمزدبگیران و آمادهخدمت

است،  -کارگران آینده  -مان . مراقبت از فرزندانها برای کار هر روزه استآن

که یافتن از اینشان است، اطمینانهای مدرسهها از تولد تا سالکردن به آنکمک

رود، عمل داری انتظار میها تحت لوای سرمایههایی که از آنها هم به شیوهآن

اره یا معدن، کار کنند. به این معنا که پشت هر کارخانه، پشت هر مدرسه، هر ادمی

اند تا نیروی شان و کارشان را صرف کردهها زن وجود دارد که زندگیپنهان میلیون

 [5ها یا معادن کار کنند.]ها، مدارس، ادارهکاری تولید کنند که در آن کارخانه

و « یافتهتوسعه»به همین علت است که تا به امروز در هر دوی کشورهای 

دارانه هستند. های تولید سرمایهگی و خانواده ستون، کار خان«نیافتهتوسعه»

ی ی توسعهپذیری کاری پایدار و باانضباط، شرط ضروری تولید در هر مرحلهدسترس

دارانه است. شرایط کارمان از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است. در بعضی سرمایه

رها به ما گفته شده کشورها مجبور به تولید روزافزون فرزندان هستیم و در سایر کشو

بگیر هستیم، یا قصد پوست یا مستمریاست که بازتولید نکنیم، مخصوصاً اگر سیاه
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را داریم. در بعضی کشورها ما کارگر غیرماهر برای « های دردسرآفرینآدم»بازتولید 

کنیم اما در برخی دیگر کارگران ماهر و تکنسین. اما در هر کشور، کار مزارع تولید می

 دهیم مشابه است.ای که برای سرمایه انجام میمان و وظیفهیغیرمزد

بودن برای مان رها نکرده است. دوشغلهگاه ما را از شغل اولیافتن شغل دوم هیچ

ها است. زنان تنها به معنای زمان و انرژی حتا کمتر برای مبارزه بر ضد هر دوی آن

کند، ا خارج از آن نیز کار میعالوه بر این، زنی که به صورت تمام وقت در خانه ی

ها کار را صرف بازتولید نیروی کار خودش بکند و زنان به متأهل یا مجرد، باید ساعت

شان چه در بازار ازدواج یا در بازار کار اند، زیرا برایخوبی از استبداد این وظیفه آگاه

 آوردن شغل است.مزدی، پیراهنی زیبا و مویی آراسته شرایط به دست

ها، مهدکودک و مدارس، کودکستان»براین ما شک داریم که در ایاالت متحده بنا

شان سازی فرزندان را از دوش مادرانتلویزیون، بخش اعظم مسئولیت اجتماعی

سازی کار خانگی به این معنا ی خانه و ماشینیکاهش اندازه»که و این« اندبرداشته

دار باقی مانده خانهیادی برای زن است که به صورت بالقوه، زمان فراغت بسیار ز

ها است... که کردن، استفاده از وسایل و تعمیر آنسرگرم خرید»و او فقط « است

 [6«]جویی در وقت او هستند.قاعدتًا مربوط به صرفه

اند بلکه ها هرگز هیچ زمانی را برای خودمان آزاد نکردهها و کودکستانمهدکودک

اند. در مورد تکنولوژی، تنها در ایاالت متحده ضافی باز کردهمان را برای کار اتنها وقت

ای را که آهسته پذیر و تکنولوژیاست که ما شکاف میان تکنولوژی اجتماعاً دسترس

کنیم. و در این مورد نیز، شرط هایمان وارد شده است ارزیابی میبه درون آشپزخانه

آوریم را تعیین به دست میای که مزدی ما است که کمیت و کیفیت تکنولوژیبی

شود، اگر در حدودی مشخص به شما حقوق ساعتی پرداخت نمی»کند. چرا که می

کشد تا کارتان را انجام دهد که چه مدت زمانی طول میکس اهمیت نمیهیچ

[ در هرصورت، وضعیت در ایاالت متحده مؤید آن است که نه تکنولوژی و 7«]دهید.

تولید »که توانند زنان را از کار خانگی خالص کنند و اینکدام نمینه شغل دوم، هیچ

تری در مقایسه با تولید کارگر غیرماهر نیست، میان این دو یک تکنسین، بدیل آسان

تقدیر، با هر سطح تکنوولوژیکی که این کار انجام شود، با هر نوع خاصی از فرزند که 
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ان و امتناع از زیستن برای تولید شود، موضع زنان باید امتناع از کار رایگتولید می

 [8«]کردن باشد.

دهیم که کاری که در خانه ارائه میاین مسئله باید روشن شود که با گفتن این

« نیروی تولید»شدن به عنوان بخشی از دارانه است، آرزویی برای قانونیتولید سرمایه

ست. تنها از منظری را نداریم، به بیان بهتر این مسئله نوعی توسل به اخالقیات نی

دارانه، مولدبودن اگر نه ضرورتی اخالقی حداقل فضیلتی اخالقی است. از منظر سرمایه

گونه که مارکس دریافت ی کارگر، مولدبودن صرفًا یعنی استثمارشدن. همانطبقه

[ بنابراین ما 9«]بنابراین کارگر مولدبودن از خوش اقبالی نیست بلکه بدشانسی است.»

گوییم کار خانگی که می[. اما زمانی10کنیم.]کمی از آن کسب می« نفس اعتماد به»

ی دارانهبندی سرمایهمان را در تقسیمدارانه است، کارکرد ویژهای از تولید سرمایهلحظه

 کنیم. نهایتاً ای را که شورش بر ضد آن باید بیابد، روشن میکار و نیز اشکال ویژه

توانیم و گوییم ما میسازیم، در اصل میه را میگوییم ما سرمایکه میزمانی

خورده شریک شویم تا از که در نبردی شکستخواهیم آن را نابود کنیم، نه اینمی

 ای دیگر حرکت کنیم.ای از استثمار به شکل و درجهشکل و درجه

مقوالتی از دنیای مارکسیستی را به عاریت »همچنین باید روشن سازیم که ما 

پوشی تری در چشمپذیریم که نسبت به لوپاته اشتیاق کم[ البته می11.«]گیریمنمی

اند که تا به امروز برای فهم از آثار مارکس داریم، زیرا که این آثار تحلیلی ارائه داده

تفاوتی داری حیاتی است. ما همچنین مشکوکیم که بیی سرمایهعملکرد ما در جامعه

است ریشه در عوامل تاریخی داشته باشد. ما آشکار مارکس به کار خانگی ممکن 

منحصراً به آن سطح از شووینیسم مردانه که مارکس مشخصاً با معاصرانش )و نه فقط 

که مارکس مشغول نوشتن بود، دهیم. زمانیها( به اشتراک گذاشت ارجاع نمیبا آن

مارکس در  چه[ آن12ای و کار خانگی هنوز کامالً ساخته نشده بود.]ی هستهخانواده

پیش چشمانش داشت زن پرولتر بود که همراه شوهر و فرزندانش در کارخانه مشغل 

کرد یا نه، نیروی کار بود و زن بورژوایی که یک خدمتکار داشت و چه خودش کار می

ای به این معنا نبود که کارگران ی هستهکرد. غیاب خانوادهکارِ کاالیی تولید نمی

کردند، بلکه به این معنا بود که روابط خانوادگی و کار گیری نمیازدواج یا جفت
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کرد که هر عضو خانواده پانزده ساعت از روز را در کارخانه سپری میخانگی زمانی

 ناممکن بود و نه زمان برای زندگی خانوادگی فراهم بود و نه فضای جسمی.

و کار  گیرهمههای تر، تنها پس از بیمارینیاز به نیروی کار پایدارتر و منضبط

تر از آن امواج مبارزات پرولتری در فرسایی که نیروی کار را کاهش داد و مهمطاقت

ی یک انقالب قرار داد، سرمایه را که انگلستان را در آستانه 1840و  1830های دهه

ای درمقام مرکز بازتولید نیروی کار سوق داد. ی هستهدهی خانوادهبه سوی سازمان

« غرب»گونه که ما در دارانه نیست، آنتنها ساختاری پیشاسرمایه خانواده، نه

دانیم، بلکه خلق سرمایه برای سرمایه است، درمقام نهادی که بناست کمیت و می

خانواده همچون واحد تجاری »کیفیت نیروی کار و کنترلش را تضمین کند. بنابراین 

د که او )چه زن و چه مرد( کنکند اما اطمینان نیز حاصل میاز کارگر محافظت می

ی کارگر ی زن طبقههرگز چیزی جز کارگر نخواهد بود. و به این علت است که مبارزه

 [13«]برضد خانواده حیاتی است.

 ما درمقام یک نظممزدی بی

دستمزدمان به مردان و مزدمان، وابستگی بیسازی کار بیخانواده ضرورتاً نهادینه

بندی نابرابری است از نیرویی که ما را و نیز مردان را یمسازی تقسدرنتیجه نهادینه

شان گره مان مردان را به شغلمان و وابستگیدستمزدیمنضبط کرده است. زیرا بی

زده است، از این رهگذر که هرگاه خواستند از کارشان سر باز بزنند با همسر و 

عادات »ا بنیان آن جشوند که به مزدشان وابسته هستند. اینفرزندانی مواجه می

ها بسیار سخت است. است که برای لوپاته شکستن آن« متعلق به مردان و ما -کهن

های ویژه برای مشارکت برابر در زمانبندی»تصادفی نیست که برای مرد دشوار است 

توانند که چرا مردان نمی[ یک دلیل برای آن14«]نگهداری از فرزند درخواست کند.

ریزی کنند آن است که دستمزد مرد برای بقای خانواده قت برنامهوبرای ساعات نیمه

خودمان را متمایل به ترجیح یا »حیاتی است، حتا اگر زن دستمزد دومی بیاورد. و اگر 

تری برای کار خانه تر مصرفی دریابیم که نتیجتاً زمان بیشهای کمیافتن شغل

ول مقاومت در برابر استثماری به این دلیل است که ما مشغ« مان باقی بگذاردبرای
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شدن با شتاب شدن در یک کارخانه و سپس مصرفشدیدتر هستیم، یعنی مصرف

 [15تر در خانه.]بیش

 ی ضعفدهیم، مسبب اولیههمچنین فقدان دستمزدمان برای کاری که انجام می

چ دانند که ما عادت به کار برای هیما در بازار کار دستمزدی است. کارفرمایان می

توانند به ازای طوری که میداریم و بسیار محتاج مقداری پول برای خودمان هستیم به

دار شده است، ما جا که زن مترادف زن خانهقیمتی ناچیز ما را به چنگ آورند. از آن

آموزیم هرکجا که ای را که از بدو تولد می«داریهای خانهمهارت»این هویت و 

ی کار م. به این دلیل است که شغل زنانه معموالً دنبالهکنیرویم با خود حمل میمی

تری داری بیشخانه است و مسیر ما به سوی کسب دستمزد معموالً ما را به امور خانه

دهد. این واقعیت که کار خانه بدون دستمزد است به این شرطِ تحمیلی از سوق می

چه است که فارغ از آنبخشیده «( زنانگی)»بودن وبویی از طبیعیسوی جامعه، رنگ

دهد. بنابراین نیازی نداریم که لوپاته به ما دهیم ما را تحت تأثیر قرار میانجام می

 1"جنس"که باید به خاطر سپرد این است که ما یک  آن چیز ضروری»بگوید 

ها به ما گفته است که ما فقط برای سکس و تولید بچه [ سرمایه سال16« ]هستیم.

بخشیدن به آن امتناع بندیِ جنسیِ کار است و ما از تداومتقسیمخوب هستیم. این 

بودن واقعاً به چه زن»پرسیم: دهد که میکنیم زیرا این اتفاق الزاماً وقتی رخ میمی

ها به ی زمانهای خاصی، در صورت وجود، ضرورتًا و برای همهمعناست؛ چه کیفیت

تمنای یک پاسخ سکسیستی [ پرسیدن این سؤال 17«]این خصلت پیوسته است؟

توانیم بفهیم این است گوید که ما کی هستیم؟ تمام چیزی که میاست. چه کسی می

مان، قدرت الزم را کسب کنیم تا از که ما چه کسی نیستیم، تا جایی که از دل مبارزه

گذار یا آن دسته از ی قانونمان دل برکنیم. این طبقههویت اجتماعی تحمیلی

فرض گذاری هستند که یک شخصیت انسانی طبیعی و ابدی را پیشنمشتاقان قانو

 شان بر ما است.بخشیدن به قدرتاین همان تداوم -گیرندمی
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 تکریم خانواده

پذیر به سوی تکریم بینیوجوی ذات زنانگی، لوپاته را به شکلی پیشجست

 دهد:می طور عام سوقدستمزد بهدستمزد در خانه و کار بیی کار بیوقیحانه

اند دارانه را فراهم آوردهخانه و خانواده به شکلی سنتی تنها شکاف زندگی سرمایه

توانند احتماالً نیازهای یکدیگر را از سر عشق یا مراقبت برآورده ها افراد میکه در آن

سازند حتا اگر این امر معموالً از سر ترس یا تسلط نیز باشد. والدین، حداقل تا 

کنم که این کنند.... من حتا فکر میعشق از فرزندان محافظت می حدودی، از سر

ماند و به همین علت است که شویم همراه ما زنده میکه ما بزرگ میخاطره زمانی

همیشه کار و مراقبتی که از سر عشق است و نه بر مبنای پاداشی نقدی را همراه خود 

 [18داریم.]مانند نوعی یوتوپیا نگه می

بش زنان اثرات مخربی را که این عشق، مراقبت و خدمت بر زنان وارد ادبیات جن

ها زنجیرهایی هستند که ما را به شرایطی نزدیک به کرده، نشان داده است. این

مان و فالکت هایو مادربزرگ که فالکت مادراناند. پس ما از اینداری گره زدهبرده

و آن را به نوعی یوتوپیا ترفیع دهیم،  خودمان در مقام فرزندان را در خود نگه داریم

ها که مورد کند، آنکه سرمایه یا دولت دستمزدی پرداخت نمیورزیم. زمانیامتناع می

تر، همان کسانی هستند که دستمزد و حتا ضعیفعشق و مراقبت هستند و البته بی

 شان را پرداخت کنند.باید زندگی

م مبنی بر اینکه درخواست اجرت در ازای کنیما همچنین پیشنهاد لوپاته را رد می

تر برای کار رایگانِ ی باز هم بیشکردن امکانات بالقوهتنها به پنهان»کار خانگی 

انجام « زدابیگانه»ترین راه به سوی کار [ که گویی سریع19«]کندغیربیگانه کمک می

دردانی جمهور فورد از این پیشنهاد قصورت رایگان است. بدون شک رییسآن به

زند، مبتنی بر تر بر آن تکیه میخواهد کرد. کار داوطلبانه که دولت مدرن هرچه بیش

که ای از زمان ما است. با وجود این، به نظر ما اگر به عوض آنچنین توزیع خیرانه

تر تلخ و مان بر عشق و مراقبت متکی بودند، اجرتی اقتصادی داشتند، کممادران

تر هم از فرزندانشان که مدام گرفتند و کممورد اخاذی قرار میتر وابسته بودند و کم

مان زمان و قدرت کردند. مادراناندازند، اخاذی میهایشان میها را به یاد ایثارگریآن
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تری در ی پیشرفتهتری برای مبارزه علیه چنین کاری داشتند و ما را به مرحلهبیش

 رساندند.این مبارزه می

، «دنیایی خصوصی»داری این است که خانواده را در مقام ذات ایدئولوژی سرمایه

، تکریم کند و «دارندروح]شان[ را زنده نگه می»ای که مردان و زنان آخرین جبهه

دار در زمان حاِل مملو از تعجبی ندارد که این ایدئولوژی همراه با طراحان سرمایه

سرخوش از شهرتی تجدیدیافته است. [، 20«]سختی»و « ریاضت»و « بحران»

بیان کرده است، عشق در دوران  تایمزنیویورک اخیراً در  1طور که راسل بیکرهمان

ما را دلگرم نگه داشت و بهتر بود آن را در سفر کوتاه حاضرمان به  2رکود اقتصادی

در  [ این ایدئولوژی که خانواده )یا اجتماع( را21دوران سختی همراه خود بیاوریم.]

برابر کارخانه، امر شخصی را در برابر امر اجتماعی، امر خصوصی را در برابر امر عمومی 

دهد عملکردی جهت بردگی ما در خانه دارد و کار مولد را در برابر غیرمولد قرار می

که در غیاب دستمزد همواره درمقام کنشی از عشق ظاهر شده است. این ایدئولوژی 

ترین تعابیرش دارانه از کار ریشه دارد که یکی از روشنرمایهبندی سعمیقاً در تقسیم

 یابد.ای میی هستهدهی خانوادهرا در سازمان

ی دستمزدی، عملکرد اجتماعی خانواده را رازآلود کرده ای که در آن رابطهشیوه

مان داری کار دستمزدی و انقیاد روابط اجتماعیای که سرمایهتعمیمی است از شیوه

ایم که دستمزد، کار ، رازآلود کرده است. ما از مارکس آموخته«پیوندهای پولی» را به

گیری کار با شود. اما اندازهکند که منجر به سود میای را پنهان مینشدهپرداخت

مان منقاد به روابط تولید ای را که روابط خانوادگی و اجتماعیدستمزد، حد و اندازه

کند، بنابراین هر لحظه از را نیز پنهان می -اند ولید شدهتبدیل به روابط ت –اند شده

مان عملکردی جهت انباشت سرمایه خواهد داشت. دستمزد و فقدان آن، به زندگی

مان را مخفی کند. کار در مقام یک ی واقعی روز کاریاند تا اندازهسرمایه اجازه داده

شود. آن دهد، ظاهر میخ میای رمان که تنها در زمان و فضای ویژهبخش از زندگی

کنیم، خودمان را برای کار آماده مصرف می« ی اجتماعیکارخانه»زمانی را که در 
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[ را با 22«]ها و مغزمانعضالت، اعصاب، استخوان»رویم، کنیم یا سر کار میمی

کنیم، همگی به های سینمایی بازسازی میهای فوری، سکس فوری و فیلماسنک

 شوند.، زمان آزاد و انتخاب فردی ظاهر میشکل اوقات فراغت

 بازارهای متفاوت کار 

ی کارگر چه کسی است ی سرمایه از دستمزد این موضوع را نیز که طبقهاستفاده

ی دستمزد، دارد. سرمایه از رهگذر رابطهکند و کارگران را منفک نگه میپنهان می

پوستان، جوانان، کاری برای سیاهکند )بازار دهی میبازارهای متفاوت کار را سازمان

، که گویا «کاربی»را رویاروی پرولتاریایی « ای کارگرطبقه»زنان و مردان سفید( و 

بگیران به ما گفته دهد. بنابراین درمقام مستمریانگلی است بر کار گروه اول، قرار می

ام زنان کنیم و در مقزندگی می« ی کارگرطبقه»های شده است که معاف از مالیات

 ایم.پایان حقوق شوهرهایمان تصویر شدهدار به شکل چاه بیخانه

ی کارگر با عطف دستمزدی، ضعف تمام طبقهاما نهایتًا ضعف اجتماعی ناشی از بی

نشان  1«مشاغل گریزپا»گونه که تاریخ به سرمایه بوده است و اکنون نیز هست. همان

و هم در « نیافتهتوسعه»کشورهای  دستمزد هم درپذیری کار بیدهد، دسترسمی

هایی را که کار قیمت خود را ها، به سرمایه اجازه داده است تا آن عرصهشهرکالن

جا به آن رسیده بسیار باال برده است رها کند، در نتیجه قدرتی را که کارگران در آن

بشتابد، « جهان سوم»بودند تحلیل ببرد. هرکجا که سرمایه نتوانست به سوی 

شهرها یا مهاجران پوستان و جوانان در کالنها به روی زنان، سیاههای کارخانهروازهد

داری قاعدتاً مبتنی بر که سرمایهباز شد. بنابراین اتفاقی نیست با آن« جهان سوم»از 

دستمزدی دستمزد هستند. بیکار دستمزدی است، بیش از نیمی از جمعیت جهان بی

المللی دارانه به لحاظ ملی و بینریزی سرمایهوری برنامهنیافتگی عناصر ضرو توسعه

کردن کارگران به رقابت بر سر بازار هایی قوی هستند برای وادارها شیوههستند. این

                                                      
1 Runaway shops : 

 زنند. می کارگری مرتب دست به جابجایی مکان شغل میبعضی از مشاغل که برای فرار از قوانین کار و اتحادیه
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مان متفاوت و متضاد المللی و باوراندن این موضوع به ما که منافعکار ملی و بین

 [23هستند.]

بگیری )تحقیر کارگرانی که ی و مستمریهای سکسیسم، نژادپرستجا ریشهدر این

اند( وجود دارد که نمودهایی از بازارهای در گرفتن مقداری پول از دولت موفق شده

ی کارگر هستند. های متفاوت از تعدیل و تقسیم طبقهمتفاوت کار و در نتیجه شیوه

تمزدی را ی دسهایش در رابطهدارانه و ریشهاز ایدئولوژی سرمایه اگر این استفاده

بگیری در تنها سرانجام به احتساب نژادپرستی، سکسیسم و مستمرینادیده بگیریم، نه

رسیم، بلکه محدود به می« آگاهی کاذب»های اخالقی و محصوالت مقام بیماری

ضروریات »گذارد مگر مان باقی نمیشویم که چیزی برایمی« آموزش»ای از استراتژی

 [24«.]اخالقی جهت پشتیبانی از ما

گوید یابیم، جایی که او میی توافقی را با لوپاته میدست آخر ما نقطه

[ تا به 25« ]باشند "خوب"ها مردمانی انسان»که مان ما را از اتکا بر ایناستراتژی

پوستان نشان سیاه 1960ی طور که مبارزات دههکند. همانآزادی دست یابیم رها می

شان بود که نیازهایشان را دهی قدرتسازمانداد، نه با کلمات خوب که با 

در مورد زنان، تالش برای آموزش مردان همواره به این معنا بوده است «. فهماندند»

هایمان ها و اتاق خوابمان خصوصی شده است و در خلوت آشپزخانهکه مبارزه

ند دهد. در ابتدا مردان خواهند ترسید، سپس یاد خواهجنگیم. قدرت آموزش میمی

جنگیم. گرفت زیرا سرمایه خواهد ترسید. زیرا ما برای بازتوزیع برابرتر کار مشابه نمی

ی پایانی بگذاریم و قدم اول زدن برچسب قیمت بر جنگیم تا بر این کار نقطهما می

 آن است.

 تقاضای دستمزد

 شود، نه بهمان بر سر دستمزد آغاز میی اجتماعیقدرت ما در مقام زن از مبارزه

ایم( این معنا که اجازه یابیم وارد روابط دستمزدی شویم )زیرا هرگز خارج از آن نبوده

ی کارگر های طبقهی بخشی خروج از آن پیدا کنیم تا همهکه اجازهبلکه برای این

جا باید روشن کنیم که طبیعت نزاع بر سر دستمزد اجازه یابند از آن خارج شوند. این

ورزد که تقاضاهای دستمزد، ی چپ اصرار میهکه اندیشچیست. زمانی



 

 
 

 آشپزخانه از متقابل یزیربرنامه 275

گیرند که هستند، این موضوع را نادیده می« ایتقاضاهای اتحادیه»و « اقتصادگرایانه»

دستمزد، همچون فقدان آن، مقیاس مستقیم استثمار ما است و بنابراین بیانی صریح 

ها گر است. آنی کاری کارگر و نیز درون طبقهاز روابط قدرت میان سرمایه و طبقه

های اعتنا هستند که مبارزه بر سر دستمزد فرمهمچنین نسبت به این موضوع بی

گیرد و به افزایش دستمزد محدود نیست. کاهش ساعت کاری، بسیاری به خود می

تر، همگی منافع دستیابی بهتر به خدمات اجتماعی و همچنین کسب پول بیش

ار کار از ما کشیده شده و به چه میزان کنند چه مقددستمزد هستند که تعیین می

مان در ید قدرت ما است. به این دلیل است که دستمزد به صورتی تاریخی زندگی

زمین اصلی مبارزه میان کارگران و سرمایه بوده است. و در مقام بیانی از روابط 

ی سرمایه که از آن برای کنترل طبقاتی، دستمزد همواره دو جنبه دارد: جنبه

کند هر افزایش کند، از این رهگذر که اطمینان حاصل میران استفاده میکارگ

ای طور فزایندهی کارگران که بهوری است؛ و جنبهدستمزدی مالزم با افزایشی در بهره

 کنند.تر مبارزه میتر و کار کمتر، قدرت بیشبرای پول بیش

دهد، اکنون کارگرانِ داری حال حاضر نشان میطور که تاریخ بحران سرمایههمان

تر دارانه هستند و کمشان در خدمت تولید سرمایهتری مشتاق ایثار زندگیهرچه کم

ی مبادله»[ اما هنگامی که 26وری دارند.]رغبتی به شنیدن درخواست افزایش بهره

وری به هم ریخته است، مبارزه بر سر دستمزد به بین دستمزد و بهره« عادالنه

مازاد از ما بدل  به منفعت سرمایه و توان آن در استخراج کاری مستقیمی حمله

ای علیه دستمزد است، به شود. در نتیجه مبارزه بر سر دستمزد همزمان مبارزهمی

دارانه شکل ای که علیه روابط سرمایهبندیدهد و صورتدلیل قدرتی که نمایش می

ر دستمزد حتا به شکلی دستمزدی، یعنی مورد ما، نزاع بر سدهد. در مورد بیمی

ازای کار خانگی به این معنا است ای به سرمایه است. دستمزد بهتر حملهبسیار روشن

شماری از خدمات اجتماعی که کارفرمایان که سرمایه موظف است برای مقدار بی

تر، درخواست کنند، پول بپردازد. از همه مهمجویی میی ما صرفهاکنون به پشتوانه

ازای کارخانگی امتناع از پذیرش کارمان در مقام تقدیری بیولوژیک است دستمزد به

آور برای مبارزه علیه آن است. در حقیقت هیچ چیز، اعم از خانواده و که شرطی الزام
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ی قدر قوی نبوده است به اندازهسازی کارمان آنمان به مردان، در نهادینهوابستگی

های این کار را از پیش همواره هزینه« عشق»این واقعیت که نه دستمزد بلکه 

پرداخته است. اما دستمزد برای ما هم همچون کارگران مزدی، قیمت قرارداد 

تر از قبل کار نخواهیم وری نیست. ما در برابر دستمزد، به همان اندازه یا بیشبهره

ن را به ماخواهیم تا بتوانیم وقت و انرژیکنیم. ما دستمزد میتر کار میکرد، بلکه کم

ای به پا کنیم و به خاطر نیازمان به استقالل دلخواه خود صرف کنیم، تا بتوانیم مبارزه

 اقتصادی با یک شغل دوم محدود نشویم.

ی ما بر سر دستمزد هم برای مزدبگیران و هم غیرمزدبگیران این سؤال را مبارزه

کارگر، اعم از ی کشد که طول حقیقی روز کاری چقدر است. تا کنون طبقهپیش می

زدن ی کارتاز لحظه -اش را بنا به تعریف سرمایه داشته است زن و مرد، روز کاری

زدن برای خروج. این تعریف زمانی را که ما به سرمایه ی کارتبرای ورود تا لحظه

وقت به کرد. اما ما هیچتعلق داریم و زمانی را که به خودمان تعلق داریم مشخص می

مان متعلق به سرمایه ایم، ما همیشه و هر لحظه از زندگیاشتهخودمان تعلق ند

ی آن هزینه ایم و اکنون وقتش رسیده که سرمایه را وادار کنیم برای هر لحظهبوده

بپردازد. از منظر طبقاتی این مسئله به معنای درخواست دستمزد برای تمام لحظاتی 

 کنیم.است که در خدمت سرمایه زندگی می

 سرمایه به پرداخت وادارکردن

در ایااالت متحاده و در  1960ی ای است که مباارزات دهاهاین دورنمای طبقاتی

پوساتان و ماادران المللی را شکل داده است. در ایاالت متحده مبارزات سیاهسطح بین

دساتمزدها و شاورش بی -شاهرهاهاای سااکن کالنی«جهان ساوم» -بگیرمستمری

تر. ایان کشد نمایش داد: کار بیشینی که سرمایه پیش میشان را از تنها جایگزامتناع

شان در اجتمااع باود در راساتای توساعه نبودناد بلکاه بارای مبارزات که مرکز قدرت

دسااتمزدی و نیااز از ای بودنااد کااه ساارمایه از بیتخصاایص مجاادد ثااروت اجتماااعی

ا باه چاالش ی جامعاه ردارانههای سارمایهها سازمانبگیری انباشته است. آندستمزد

ها همچنین این کنند. آنمان تحمیل میکشیدند که کار را به مثابه تنها شرط وجودی
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ها ی کاارگر تنهاا در کارخاناهی جزمی چپ را باه چاالش کشایدند کاه طبقاهعقیده

 دهی کند.تواند قدرتش را سازمانمی

باشید.  ی کارگراما نیازی نیست که وارد کارخانه شوید تا عضوی از سازمان طبقه

های ایدئولوژیک اتحاد شرطها و ارتباطات، پیششبکه»کند که وقتی لوپاته ادعا می

این »و « شوندکردن در کنار هم پدیدار میی کارگر هستند که از کارطبقه

کنند حاصل های جدا کار میتوانند از زنانی منزوی که در خانهها نمیشرطپیش

به راه انداختند )اعتصاب  1960ی در دهه« منزوی» ، مبارزاتی را که این زنان«شوند

[ او فرض 27اندازد.]بها، مبارزه بر سر تأمین اجتماعی و ...( را از قلم میبرسر اجاره

توانیم دهی نشده باشیم، نمیکند که چنانچه ما در ابتدا توسط سرمایه سازمانمی

ت که سرمایه از پیش ما را جایی که منکر آن اسدهی کنیم و از آنخودمان را سازمان

گرفتن کند. اما اشتباهمان را انکار میدهی کرده است، موجودیت مبارزهسازمان

ها، با ها یا در کارخانهدهی کارمان توسط سرمایه، چه در آشپزخانهسازمان

مان علیه آن، مطمئناً به شکست منتهی خواهد شد. زیرا مبارزه دهی مبارزهسازمان

ای از توانیم مطمئن باشیم که هر فرم تازهپیش یک شکست است و می برای کار، از

کردن ما. زیرا توهم است که تر منزویدهی کار، تالشی است برای هرچه بیشسازمان

کنیم، سرمایه ما را از هم جدا تصور کنیم وقتی که در انزوا از یکدیگر کار نمی

 کند.نمی

ی کار، باید طبق دارانهدهی سرمایهزمانی ساهای ویژهبندیدر تقابل با تقسیم

ازای کار خانگی به همان اندازه مان سازمان یابیم. به این معنی دستمزد بهنیازهای

احتمالی « سازیبهینه»سازیِ کارخانه که امتناعی است از امتناعی است از اجتماع

کارهایی که برای  ما باید به»که لوپاته اظهار کرده است: ی خانه، چناندارانهسرمایه

هستند به صورت خیلی جدی نگاه کنیم ... ما  "ضروری"پیشبرد امور یک خانه 

گذاری کنیم و تصمیم جویی در زمان و کار سرمایهنیازمند آنیم که در ابزار صرفه

تر کار خانگی یک صرفاً موجب تحقیر بیشیک مفید هستند و کدامبگیریم که کدام

 [28«]شوند.می
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ای که سرمایه از آن شود اما استفادهخود موجب تحقیر ما نمیخودیبهتکنولوژی 

همواره در خانه وجود « کنترل کارگران»و « خودمدیریتی»برد چرا. عالوه بر این می

ها چرکایم که روز شنبه یا یکشنبه رختداشته است. ما همیشه این انتخاب را داشته

که از پس یی یا یک جاروبرقی، بنا به اینشورا بشوریم یا بین خریدن یک ماشین ظرف

داری درخواست کنیم تا آییم، انتخاب کنیم. بنابراین نباید از سرمایهیک برمیکدام

طبیعت کارمان را تغییر دهد، بلکه مبارزه کنیم تا از بازتولید خودمان و دیگران در 

این هدف، مقام کارگر، نیروی کار و کاال سر باز زنیم؛ و یکی از شروط تحقق 

که بازشناسی این کار درمقام یک کار از رهگذر دستمزد است. مشخصاً تا زمانی

داری نیز وجود خواهد داشت. دارانه وجود دارد، سرمایهی سرمایهرابطه -دستمزد 

گوییم این یک گوییم که تحقق یک دستمزد، انقالب است. ما میبنابراین ما نمی

دارانه از کار به ما بندی سرمایهی را که در تقسیماستراتژی انقالبی است زیرا نقش

ی کارگر را بنابه کند و درنتیجه روابط قدرت درون طبقهمحول شده است متزلزل می

 دهد.تر خوشایند ما و اتحاد این طبقه است تغییر میشرایطی که بیش

مایه را های مالی دستمزد به ازای کار خانگی تنها اگر نظرگاه سراما به لحاظ جنبه

داری که است، یعنی دیدگاه وزارت خزانه« سازبسیار مسأله»اتخاذ کنیم این مسئله 

که جایی[ از آن29کند.]همیشه وقت مخاطب قراردادن کارگران ادعای تنگدستی می

شان توانیم برایداری نیستیم و هیچ تمایلی هم به آن نداریم، نمیما وزارت خزانه

وری را هم های دستمزد و قراردادهای بهرهرداختی، دیفرانسیلهای پریزی نظامبرنامه

 مان را اندازهمان محدودیت بگذاریم و ارزشتصویر کنیم. بنا نیست ما بر قدرت

خواهیم به چه را میدهی کنیم تا آنای را سازمانبگیریم. فقط بنا است که مبارزه

ف ما این است که گرانبها مان، بنا به شرایط خودمان. هدچنگ آوریم، برای همه

گذاری کنیم تا کار خانگی و کار در کارخانه و باشیم، خودمان را خارج از بازار قیمت

 شود.« غیراقتصادی»اداره 

ی منفعت ی کارگر هزینهبه همین ترتیب، این بحث را که بخشی از طبقه

یم بگوییم که توانکنیم. بر طبق این منطق میاحتمالی ما را تقبل خواهد کرد، رد می

دهد. اما این کنند که سرمایه به ما نمیکارگران مزدی، اکنون پولی را دریافت می

های گوید. در حقیقت این ادعا که درخواستای است که دولت سخن میشیوه
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های تأمین اجتماعی، برای برنامه 1960ی پوستان در دههشده از سوی سیاهطرح

داشت زیرا « سفیدها-فراگیر ... برای روابط سیاهان اثری مخرب بر هر نوع استراتژی»

های آن وادار به پرداخت هزینه ها نهایتاًها و نه شرکتدانستند که آنکارگران می»

ای باید به [ اگر فرض کنیم که هر مبارزه30، نژادپرستی آشکار است.]«ها شدندبرنامه

ایم. به واقع را فرض گرفتهمان نوعی بازتوزیع فقر منجر شود، گریزناپذیری شکست

گرایی نوشته شده که به معنای پذیرش نهادهای ی لوپاته زیر تابلوی شکستمقاله

تواند تصور کند که اگر دارانه درمقام نهادهایی گریزناپذیر است. لوپاته نمیسرمایه

سرمایه دستمزد سایر کارگران را کاهش دهد تا به ما دستمزد بپردازد، آن کارگران 

کند که توانند از منافع خودشان و ما دفاع کنند. او همچنین فرض میمیهم 

، «مشخصاً مردان باالترین دستمزدها را برای کارشان در خانه دریافت خواهند کرد»

 [31شویم.]طور خالصه او معتقد است که ما هرگز پیروز نمیبه

دستمزد بگیریم،  ازای کار خانگیدهد که اگر بهسرانجام لوپاته به ما هشدار می

دار را جا که او زنان خانهسرمایه ناظرانی را برای کنترل کارمان خواهد فرستاد. از آن

تواند تصور کند که ما بیند که ناتوان از مبارزه هستند، نمیتنها درمقام قربانی می

ها تالش کردند چنین کنترلی دهی کنیم تا اگر آنتوانیم به صورت جمعی سازمانمی

کند از ر ما تحمیل کنند، درها را به روی ناظران ببندیم. عالوه بر این او فرض میرا ب

جا که ما ناظران رسمی نداریم پس کارمان تحت کنترل نیست. با این حال حتا اگر آن

تر دریافت دستمزد به این معنی باشد که دولت تالش خواهد کرد به شکلی مستقیم

مان ارجحیت خواهد باز هم نسبت به وضعیت فعلیکارمان را کنترل کند، این شرایط 

داشت؛ چرا که این تالش آشکار خواهد کرد چه کسی بر کارمان نظارت دارد و بهتر 

از سر ترس و »مان است، به جای اینکه چون محکومیم است بدانیم چه کسی دشمن

خودمان را سرزنش کنیم و از خود بیزار « عشق بورزیم و مراقبت کنیم« »سلطه

 [ 32اشیم.]ب
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بهه ققهر ارای « فهرریی  در مقابهل مهار  »ی توضیح مترجم: ژیل داوه در مقالهه
ی برابهری  هه موضهخ خهود دربهارههای اتوقومیست پرداخته بود؛ بهرون انفمینیست

ی همهان مقالهه و بهه دداشهت در ادامههجنسیت  را مشخصاً مطرح  رده باشر. ایه  یا
ی برابری جنسیت  ترجمه شره منظور روش   ردنِ رویکرد ژیل داوه قسبت به مسئله

 است. 
*** 

قوشهت:  -با سهرقخ   هه از اشهارلو فوریهه هرفتهه بهود  - 1844مار   در سال 

« رفهت بشهریتسطح  له  پی »ی سازد تا دربارهها ما را قادر م ی بی  جن رابطه

رفتِ جنب  اققالبه  قیه  ی پی تواقیم دربارهقضاوت  نیم. براساس ای  رابطه ما م 

اقهر زیهرا های پیشی  قسبتاً ضعیف عمهل  ردهقضاوت  نیم. بر مبنای ای  معیار، قیام

 ی مرداقه مستول  شود. اجازه دادقر  ه سلطه

  (1) ننر.خالفت م وچرا مچونبا ای  واقعیتِ ب  قررتبخ  اعظم افکار رادیکال به

اقارشیسم در هذشته با ای  مسئله به عنوان یک موضوع خاص برخورد قکهرده بهود: 

های اقارشیست در سازد. بسیاری از هروهرهای ِ اقسان، زقان را قی  ماقنر مردان رها م 

ههای فمینیسهت ، زقهان را بهه به بعر و بها رشهر جنب  1970های اخیر یعن  از دهه

ها مورد غفلت قرار هرفته( به رسمیت شهناختنر. دیره ) ه مرته ستمعنوان یک هرو

 ی اصل  اضافه شود. های بالقوههروه   ه بایر به فهرست اققالب 

تنها « ی زقانمسئله» ننر  ه ها اغلب با ای  فرض  امالً معتبر اغاز م مار سیست

شهرن میهان زن بهورژوا و زن طور  ل  و با تمای  قائهل ی پرولتاریا بههذار مسئلهاز ره

ی زقهان در پرولتر قابل حل است. اما ایه  رویکهرد در ادامهه بها ادغهام شهرنِ مسهئله

جا است  ه برون ای  بخ ،  ُمیهت ماقر؛ و مشکل ای سراقجام م ی طبقه ب مسئله

 (2) ل مسئله لنگ خواهر شر.

ای  زقهان براینهر  نیم  ه رهها فکر م ها و اقارشیستما برخالف ا ثر مار سیست

 محضِ رهای  قوعِ بشر قیست؛ بلکه یک  از اج ای  لیریِ قاه یر ان است. 

https://pecritique.com/2019/01/26/%D9%81%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%98%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C/
https://pecritique.com/2019/01/26/%D9%81%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%98%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C/
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 آور؟معنای زیان

یک  از معماهای  است  ه در بی  از یهک قهرن هذشهته، افکهار « ی جن مسئله»

جا  ه در ای  یادداشت قصر داریهم صهرفاً یهک رادیکال را راحت قگذاشته است. از ان

شهود. های قضیه  نار هذاشته م بنری  نیم، برخ  از جنبهصورت چارچوب قظری را

ی روابط میان زن و مرد، صهرفاً در میان باق  قضایا، با صرف قظر از خاستگاه و هذشته

داری به چه چیه ی تبهریل ی تولیر سرمایهها در مسیرِ شیوهپردازیم  ه انبه ای  م 

 شرن متمر   خواهیم شر. تری  اَشکال ای  تبریلاقر و روی مررنشره

داری علتِ فرودست ِ زقان قیست زیرا ای  فرودست  ه ارسال پی  از شک سرمایهب 

داری است  ه به ای  اققیاد تراوم داری وجود داشته است؛ اما امروز ای  سرمایهسرمایه

تواقر مورد توجه قرار بگیهرد داری م بخشر. پ  ای  وضعیت تنها در قالب سرمایهم 

فرسهای مه دی و هذار  هارِ طاقتو با ان مبارزه شود؛ قالب   ه در ان اققیاد زقان از ره

 شود. مالکیتِ خصوص  بازتولیر م 

ها را قیهروی محهرت تهاری  ی بی  جن شود  ه ما رابطهدر ای  مقاله مشخص م 

 ی پازل قظهریِی همشرهای  قطعه -«ی زقانمسئله» نیم  ه بینیم و همان قم قم 

 شهیم بهه هاسهت اقتظهارر را م تواقر اققالبه  را  هه مرتم  -)و پراتیک( اققالب  

 ارمغان بیاورد. 

 بازتولید و مالکیتِ خصوصی

هیر تبریل شره  ه بازتولیر شرایط طبیعه  زقهره  روی ی همهابه واژه« بازتولیر»

، بازتولیر سرمایه های اقساق  را با زادن و مراقبت  ردن از  ود انی زمی  و هوقه ره

ی سرمایه/  ارِ م دی و در قتیجه، بازتولیر  هل های ان، بازتولیر رابطهاز طریق چرخه

 (3)امی د. جامعه درهم م 

است  ه ما  ای  ی مرد/ زن بخش  از بازتولیر اجتماع  است اما قکتهدر واقخ، رابطه

 معه را درت  نیم. ی میان تقسیمِ  ار اجتماع  و تقسیمِ جنس ِ جابایر رابطه

تهر از زادن و پروراقهرن  ود هان اسهت. اهرچهه تمهام  داشت  فرزقهر چیه ی بی 

هیرقر، اما والهری   هودتِ متولرشهره در یهک قرار قم « ورثه»داران در قق  سرمایه

ههای خهاقواده  خهود فکهر قکننهر. تواقنر در مورد اقتقال دارای ی بورژوا قم خاقواده
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اقتقالِ ثروت  به منظور حراست  ردن از منافخ فهردی و جمعه  بورژوازی از ضرورت 

 خود و حفظ خود به عنوان یک طبقه  امالً اهاه است. 

ی جوامخ دیگر، بایر بر بازتولیر خود تسهلط یابهر و داری ماقنر همهی سرمایهجامعه

 ای  یعن  حفظ یک  از اصول بنیادی ِ ان: مالکیت خصوص . 

ترِ مهردم ی ما واقعیت  روش  است و بی   در جامعهقق  محوریِ مالکیت خصوص

دارای چی های اقر   هستنر. بورژوازی، صهاحبِ ابه ار تولیهر )یعنه  ابه ارِ معیشهتِ 

درصری شر ت تویوتا  با  س   هه یهک خاقهه 5دار ا ثریت  عظیم( است و بی  سهام

یعنه  اقگلهی ، خاقه در پادشاه  متحر بریتاقیای  بیهر  10برای زقره  دارد )از هر 

اسکاتلنر، ول  و ایرلنر شمال ، هفت خاقه در اشغال مالک ان است(، زمی  تها اسهمان 

ی بهتری برای اشاره به ایه  تفهاوت اسهت. تنهها تحلیهل تفاوت وجود دارد. طبقه واژه

دهر چه  س  عنان واقع ِ قررت را بهه دسهت دارد. ایه  طبقات  است  ه توضیح م 

 نر. البته تمام  ود ان بورژوا از یک قسل تا قسهل بازتولیر م تفاوتِ طبقات  خود را 

 –دار عنوان یهک سهاختار معنه شوقر، بلکهه بهورژوازی بههبعری خودشان بورژوا قم 

ی افرادِ بهورژوا و پرولتهر یابر. ما در دقیایِ اتمی هاز طریق خاقواده تروام م  -خصوصاً 

شهان دهنر  ه پ  از مرگر و اهمیت  قم اق نیم  ه در قا جا متولر شرهزقره  قم 

ی عجیب و غیرمتعارف باشهر ساختهافری  خودافتر. شایر فقط یک  ارچه اتفاق  م 

ی خهود در غیهاب ای به سرقوشت سرمایه نر و عالقهقشی  زقره   ه مثل یه خلوت

 خود، قشان قرهر. 

ریق ان اموال خود را بهه منران از طبا ای  حال خاقواده صرفاً قهادی قیست  ه ثروت

ی مقامهات ای  ه مراقبت از  ود ان تمام و  مال بهه عههرهورثه منتقل  ننر. جامعه

هها ماقنهر دولت  باشر،  ما ان تخیلِ محهض اسهت. از ایه  رو، خهاقواده بهرای پرولتر

های حمایت  و همبستگ  است  ه عمهرتاً فراتهر بورژواها جای  برای زقره  با حراقل

رو بهه « زن + مهرد»هیرد. هرچهه مهرل ازدواپ پایهرار ی قوجواق  را دربر م هااز سال

ویژه در  نهر؛ بههافول است، اما قهاد خاقواده در تمام  طبقات همینهان مقاومهت م 

دهر  ه خودشان به قهررت ها م زمان بحران  ه با حمایت از محرومان، چی ی به ان

تهری طالهب تر شهود، مهردم بی عمیهقتواقنر پیرا  ننر. هرچه بحران اجتمهاع  م 
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تهری را تحمهل شهود تناقضهات بی شوقر؛ خاقواده مجبور م های خاقواده  م پیوقر

تر خواهر شر. جای تعجب قیست  ه خاقواده معموال به عنوان  نر و وجودر ضروری

  نر.قفرت عمل م -ی رفتارهای عشق سرچشمه

ک  از والری  و  ودت با ههم زقهره  شود. حت  وقت  یخاقواده به زوپ محرود قم 

تواقیم از خاقواده حرف ب قیم؛ هرچنر در اَشکال متفاوت  قسبت بهه هذشهته.  ننر، م 

ای درصر  ود هان ایهاالت متحهره در چنهی  خهاقواده27مثال خاقوارهای تک والری )

ی ههاقهاتن  از ازدواپ-های متشکل از والری  و فرزقران تنه  ننر(، خاقوادهزقره  م 

ههای ی زوپههای ایهاالت متحهره( و شهمار ف اینهرهسوم خاقوادهقبل  )ق دیک به یک

 ننر )براسهاس سرشهماری ایهاالت متحهره، هرای   ه با  ود ان زقره  م جن هم

چی  هسهتنر: واژههان از هها هویهای همههجهن (. واژهههای همدرصر زوپ15بی  از 

)والری  در اصهل بهه  2پرر و مادری  ردنو از والری  به  1زقاشوی  به حالتِ زقاشوی 

اقر: هیری و تولر  ودت سهیم بودقهر( تبهریل شهرهشر  ه در شکل ساق  اطالق م 

ی معاصر را بهه یهک توان خاقوادهاقت اع  بودنِ اصطالحات حا   از ای  است  ه قم 

لکه به شناخت  قیست بمرلِ ثابت تقلیل داد. والری  دیگر مترادف با پرر و مادر زیست

  نر. شود  ه برای  ودت قق  پرر و مادر را ایفا م  س  اطالق م 

ویکم ظهاهر و سهاختار ی قهرن بیسهتبا وجود هسترده  ای  تغییر شکل، خهاقواده

 ه عملکرد ان را حفهظ  هرده اسهت؛ ی سنت  را از دست داده درحال فکری خاقواده

 نهر. یهک زوپ مه دوپِ  پ  طبیع  است  ه مسائل و اقرامات خهاص خهود را طلهب

داری و پهرورر قظر از داشت  یا قراشت  فرزقر و حت  در صورت قگههجن  )صرفهم

شوقر؛ زیرا ای  های خود و اقتقال ان م یک  ودت( به اجبار درهیر حراست از دارای 

 نر یعنه  جهای  اسهت بهرای حفهظ و حراسهت از تر یب قی  شبیه خاقواده عمل م 

 3اوریِهای تهاریخ ، تهابتری  واقعیتقال ان. یک  از برجستهمالکیت خصوص  و اقت

                                                      
1. conjugality 

2. parenting 

3. resilience 
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واحر خاقواده است؛ تواقای ِ ان برای پایراری در مقابل محکِ زمان از طریق از انِ خود 

  شوقر. ردن ا ثر مواردی  ه موجب اقحالل ان م 

 زنان به عنوان زایندگان .1

قه  مهمه  را ایفها پاس  ای  است  هه اههر خهاقواده چنهی  قپرس  همیشگ ِ ب 

  نر، چرا با فرودست ِ زقان همراه است؟ م 

داری یعن  تقرمِ تولیهر. بگذاریهر بهرای های اصل  ای  است  ه سرمایهیک  از علت

ای بهر جلوهیری از هرهوقه سوءتفاهم روش   نیم  ه منظور مها چیسهت. ههر جامعهه

داری یعنه  ، سهرمایهاساسِ )باز(تولیر شرایط زقره  خود برقرار اسهت. بها ایه  حهال

تر. اههر روای ِ ال امِ تولیر؛ قه به خاطر خودِ تولیر بلکه به خاطر تولیرِ ارزر بی فرمان

ای  قظام تولیر )و تخریب( زیادی دارد، برای اقبار  ردن اشیا قیست؛ بلکهه بهه منظهور 

ای را ایجاد و اقباشتِ ارزر است. بنابرای  مل م است  ه هر چی  مادی یا موجود زقهره

ی تولیر در قظر بگیرد. ای  موجب ایجاد موقعیتِ متفهاوت و قهازل به عنوان اب ار بالقوه

 برای زقان در مقایسه با مردان است. 

شناخت  است  ه تنها زقان قادرقر موجودی را در برن خهود ای  یک واقعیت زیست

در  - ه همه در ان  ایپرورر دهنر، به دقیا بیاورقر و او را با شیر تغذیه  ننر: جامعه

سازیِ ای  قق  بهرای زقهان تواقر در تخصص به مثابه اب ار تولیرقر، قم  -ی اول وهله

  ه به یک محرودیت تبریل شره است، اهمال  نر. 

رغم ه اران استثنا، زن موجودی است  ه مقهرر شهره در سطوح بسیار مختلف و به

یر  هردن اسهیر قیسهت امها  ما هان مادر باشر و هرچه دیگر در حصارِ پروراقرن و سه

تری را در سپهر خاقگ  سهپری  نهر. شود  ه در مقایسه با مرد، زمان بی تشویق م 

 شهود: یهک زنای  واقعیت در محیط  اجتماع  با هرای  جنس  اقلیت قی  دیره م 

تری  والری  و خویشاوقران فکرهرا برابر قیست. روش جن هرا با یک مرد همجن هم

ظار یکساق  از پسر و دختر قرارقر. حت  در محافلِ مترق ، بسیاری از زقهان اشهکارا اقت

هیرقر و زقره  در قالب یهک زوپ یا ضمن  تحت فشار اجتماع  داشت ِ فرزقر قرار م 

  نر. )م دوپ یا غیرم دوپ( مادری را تشویق م 
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 کنندهزنان و روابط استثمار .2

ها را بهر اسهاس  نهر، تمایهل دارد  هه اقسهانراق  مه ای  ه  ار بر ان حکمجامعه

بنری  نر. در تولیری  ه هم محاسهبه شان در دقیای  ار یعن  در تولیر رتبهموقعیت

فرسهای شود و هم از لحاظ اجتماع  دارای امتیاز است؛ ای  توسط  ار و  ار طاقتم 

  نر. م دی ارزر تولیر م 

تولیر در بنهر پیشهی ، مهورد بررسه  قهرار جا قیاز داریم  ه  ار را هم ماقنر در ای 

منظور اقرام  ردن برای تبریل  ردن چی ی قیست:  ار «  ار»هوییم دهیم. وقت  م 

 ردن در باغ،  ار  ردن یک ملودی روی پیاقو در اتاق قشیم  ،  ار چوب بهرای لهذت 

بردن و غیره. از سوی دیگر ما  ار را بر ای  اساس  هه تحهت محهرودیت اقجهام شهره 

فرسای م دی مشخصاً مخالف فعالیت ازاداقه اسهت:  نیم.  ارِ طاقتاست، تعریف قم 

 نیم زیرا قاچاریم برای هذران زقره  پول دربیاوریم؛ و ههر سهاعت   هه در ما  ار م 

هذرد، تحت قظارت یک رئهی  اسهت. امها  ارهاه، پشت فرمان  امیون یا در اداره م 

فرسای مها بهه  نر  ه  ارِ طاقت نر: تضمی  م م برداری هرف  را دقبال ای  فرمان

 دهر.  نر و به  ارخاقه اعتبار م  نر، ارزر ایجاد م رشر سرمایه  مک م 

دههر، زن و مهرد در موقعیهت یکسهان قهرار وقت  ای  واقعیت در دقیای  هار ر  م 

یهان  ه میان دو هروه تفاوت اجتماع  وجود داشهته باشهر، مهیرقر. به محض ای قم 

 ننر )حت  اهر هاه   ار ده  م  ننر  و  ساق   ه  ار را سازمان ساق   ه  ار م 

های بارداری و شیرده  خود را در موقعیت  مکه  یها هم بکننر(، زقان به دلیل دوره

ی  ار قکردن  وتاه باشر، تفهاوت بیننر. با ای  حال، هرچقرر ای  دوره ارهر موقت م 

 نهر  هه در ققشه   هه در هها را مجبهور م باروری زقهان، ان  نر. عملکردِایجاد م 

طور منظم وقفه ایجاد  ننهر. تها زمهاق   هه  هار  ننر، بهبازتولیرِ  ل  جامعه ایفا م 

 ش ( در جامعه محوریت دارد، جایگهاهِ زقهان در ان ثاقویهه اسهت. هرچهه زقهان )بهره

ده  بهرای مرداقه   هه فرمانده  و  ننر، اما بخ  اصل ِ سازمانخیل  زیاد  ار م 

تری از ثروت اجتماع  ماقر. بنابرای  مردان سهم ب رگ ننر، باق  م وقت  ار م تمام

دار ای در زقهره  سیاسه ، فرهنگه  و مهذهب  عههره ننر و ققه  ویهژهدریافت م 

ی اسهتثماری سههم شوقر. مردان )خواه استثمارهر و خواه استثمارشوقره( از رابطهم 
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قصیب هستنر. حته  قر و زقان )خواه استثمارهر و خواه استثمارشوقره( از ان ب برم 

ههای خصهوص در بخ در سوئر  ه باالتری  قر  اشتغال زقهان را دارد، ا ثهر زقهان به

 ننر. ای  مهادری قیسهت  هه زقهان را در وقت  ار م دولت  و بهراشت به صورت پاره

مادری در دقیای  است  ه  ار در ان حکهم  دهر، بلکه قق ِموقعیت فرودست قرار م 

 راقر. م 

بنری ای  دو بنر اخر، بهتری  فرضیه ای  است  ه موقعیت فرودسهتِ عنوان جمخبه

ها به خهاطر خهاقواده زقان با بازتولیر اجتماع  و خاقواده در ارتباط است. فرودست ِ ان

یابهر. بها وجهود  قیست، بلکه خاقواده جای  اسهت  هه ایه  موقعیهت در ان تجله  م

ها  ما هان در خهاقواده متولهر ی باروری و زای ، بیهههای پ شک  در حوزهپیشرفت

ههای جنسهیت  و یابنر؛ جای   هه مکهان اصهل ِ تشهکیل قق شوقر و پرورر م م 

 فرودست ِ زقان است. 

تقسیم جنس  جامعه بخش  از تقسیم اجتماع   ار است؛  هه البتهه بهه ایه  معنها 

سیم جنس  جامعه اقعکاس محض یا از عوارض جاقب  تقسهیم اجتمهاع  قیست  ه تق

  ار است. 

 پذیرکنترل جامعه

ی پررتبار است: یعن  وضعیت   ه خاقواده مردساالری اصطالح دیگری برای خاقواده

ساز است و زقهان و  ود هان تحهت قظهارت تری  واحر بنیادی  اقتصادی همبا متروال

 راق  سَران خاقوار. مردساالری یعن  حکم  ننر.شوهر یا پرر  ار م 

بهه  دیرزماق  است  ه مردساالری و مالکیت با هم همراهنر. قَسهب و اقتقهال ثهروت

ی پررتبار بایر یقی  حاصل  نر  هه اقر. خاقوادهدیگر پیوقر خوردهطور پایراری به یک

 (4)وارث او، فرزقر پسر است. 

ماقهره اسهت. مردسهاالری  ما هان در قلهب تا پایان مردساالری مسیر زیادی بهاق  

رفته، با قررت تمام حضهور دارد. زقهان در برو سهل ماقنهر های به اصطالح پی  شور

هیرقهر، تحقیهر شوقر، مورد تمسخر قهرار م های هوقاهون سر وب م میالن، به شیوه

 هیرقر. شوقر و در فرهنگ رسم  به عنوان صغیر تحت قیمومیت قرار م م 
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 داری ضروری قیست. حال، مردساالری برای سرمایهبا ای  

داری در رابطه با تقسیم قق  بی  زن و مرد، ایه  قیسهت  هه ی بریخِ سرمایهتحفه

ههای سهب ی، در  ردقهر؛ در باغتهر ههم  هار م هها پی  ننر. ان ار م  ]حاال[زقان 

خاقواده. حاال زقان بها  ها و میادی ِ فرور اما همواره در رابطه با خاقه وم ارع، در مغازه

ی ای   ارها قه توسط  ننر. عمرهفرسای م دی بیرون از خاقه  ار م ظهورِ  ار طاقت

 شود.شوهر بلکه توسط یک رئی  )هاه  رئی ِ زن( مریریت م 

ده  تولیهر طور مستقیم بهه سهازمانداری دیگر بهاهرچه روابط مرد/ زن در سرمایه

مراتبِ داری سلسلهن در تقسیمِ  ار قق  دارقر. سرمایهها  ما امعطوف قیست، اما ان

  نر. ی خود ترویج م های ویژه نر و ان را با شیوهجنس  را حفظ م 

ی مرداقه اهر ما را به ای  باور برساقر  ه فرودسهت ِ زقهان در دقیهای امهروز، از سلطه

جها ان ای مهردای اسهت.  ننهرهشود، اصهطالح همراهمردان )به طور فردی( قاش  م 

ی اصل  قیسهتنر.  نتهرل پهرر و همسهر  ننر و سرچشمهقق  مجرای اب را ایفا م 

اقر. تر شره است و مردان )به طور فردی( تحت قظارت جمع  قرار هرفتهروی زقان  م

زقان در صورت قیاز به خرمات پ شک  و اجتماع  )به خاطر منفعتِ خودشهان( مهورد 

یرقر. قیازی به هفت  قیست  ه پ شک یها مهرد ارِ زن بها هرسیره   ار نان قرار م 

شود  هه تمام شرن شیفتِ  اری، در خاقه یا خیابان با محرودیت و فشاری مواجه م 

  رد.  شباهت به رفتاری قیست  ه چنر ساعت قبل با زقان دیگر م ب 

 ار  تر در مورد زقان بهشود اما بی برای همه استفاده م  1«پ شک قررت زیست»

توسط   - ه فرزقر داشته باشنر یا قه صرف قظر از ای  –شود  ه از قوجواق  هرفته م 

متخصص زقان و زایمان، ماماها، متخصص اطفال برای بازدیرهای پ  از زایمان مهورد 

 هیرقر.پای ِ سالمت قرار م 

ارد. رفاه، مآباقه  امالً تفاوت دی قیمای  قیمومیتِ قرم و مالیم با مغ شوی  و شکنجه

اقر  ه بهه زقهان ها را سامان دادهای از قهادامنیت اجتماع  و دولت اجتماع ، مجموعه

افتهاد، چه در هذشهته اتفهاق م  نر. برخالف انها حمایت م رساقر و از انیاری م 

متصریان امور به لحاظ قظری و هاه  واقعاً در عمل از زقهان در مقابهل یهارِ مردشهان 

                                                      
1. Biomedical power 
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 نهر امها هری جلهوهیری قم ر. دولت از خشوقت خاقواده  و وحشه  ننحفاظت م 

 نهر، خهود های مشخص  را ایجاد م  نر و ای  اقرام محرودیتمنر م ها را قاعرهان

اقگهاری تجهاوز  نهر و بهرای قموقهه بها جرمی صمیماقه زوجی  تحمیل م را به رابطه

 نهر. مها اسهب را  رههذاری م زقاشوی  و بررفتاری با  ود ان، رفتار مناسهب و قامن

ی جنس  یک عمل متعهارف محسهوب تواقیم دلتنگ زماق  باشیم  ه سوءاستفادهقم 

هاسهت: قهاقون بهه  سهاق   هه از قهرار شر. اما محافظت از زقان قی  هواهِ اققیاد انم 

رسهاقر؛ و زقهان در ازای تواقنر از خود دفاع  ننر، یاری م معلوم ضعیف هستنر و قم 

 (5)هیرقر.ر یک قق  مشخص یعن  قق  مادری، مورد محافظت قرار م پذیر

ما داریم از یک وابستگ ِ مستقیم و شخص ِ زن به شوهرر به سمت یک وابسهتگ  

قهررت محرود ننهره تلقه   نیم؛ قهوع  از سرپرسهت   هه بهغیرمستقیم حر ت مه 

یچ اقتخهاب شود زیرا غیرشخص ، برون قام و پرا نهره اسهت. در هذشهته زقهان ههم 

 1.58 ننر  هه ها اقتخاب م فرزقر قراشتنر. اما حاال ان 7تا  4دیگری به ج  زاییرن 

 (. 2014ی اروپا، فرزقر داشته باشنر )میاقگی  قر  باروری در اتحادیه

 دموکراسی در خانواده؟

داری به منظور حفظ قههاد خهاقواده، تواقیم شرایط  را تصور  نیم  ه سرمایهایا م 

حِ عمیق  در خود اقجام داده است؛ و در عی  حال از موقعیت فرودسهتِ زقهان در اصال

 ساختار خاقواده خالص بشویم؟

طلباقه در حال حاضر در راه اسهت. بهه مها هویر ای  اتوپیای مساواتخرد جمع  م 

ی امه  در اسهتکهلم اسروصرا  ه در محلههمتوسط ِ ب دهنر  ه مردم طبقهقشان م 

های ها و سههازمانهای خالقاقههه در شههر تسههاالن بههه شههغلنههر، ب رگ نزقههره  م 

رود، والهری  اوری مه مشغولنر، پرر به مرخصه  فرزقهر LGBTغیردولت  دوسترارِ 

های جنس ،  ود ان خود را با ضهمایر جنسه ِ خنثه  صهرا برای جلوهیری از  لیشه

ه و همینهی  اقجهامِ پذیر شرن با دوسهتاق  بها پیشهینه و رفتهار مشهابزقنر، جامعهم 

ال... امها مشترتِ وظایف خاقوار و مراقبت از فرزقران. شایر  س  بگویر یک زوپ ایهره
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 صرفاً تا زماق   ه بتواقنر ای  وضعیت را جرا از دقیهای بیهرون یها طبقهات دیگهر قگهه

 دارقر. 

ی رفتِ برابری پی تخیل  است؟ قه  امال. هیچ اقکاری درباره-ایا ای  داستان علم 

ی وظایف و تصمیمات بهی  رشرِ توزیخ منصفاقهبهتر در خاقواده و روقرِ روجنس  بی 

ی برخه   شهورهای مشهخص و یارها در  هار قیسهت. امها ایه  واقعیهت در محهروده

سها    900.000های معین  وجود دارد  هه احتمهاالً قابهل تعمهیم بهه تمهام محیط

جا  نر. از انهای طبقات  عمل قم عیتوزنِ واقی مرجخ، هماستکهلم قیست. خاقواده

هیرقهر )و موقعیهت اجتمهاع  تهری م  ه  ل زقهان بهه خهاطر مهادری دسهتم د  م

تهر از مهادری بها تری  موقعیت ایه  مقیهاس، بی تری دارقر(، زق  در فرودستپایی 

تواقهر  ارههای برد. یک و یل یها مهریر زن م ی ممتاز از ای  اختالف رقج م پیشینه

ی خاقه را به دورِ زنِ دیگری بیاقرازد. زن و مهرد ممکه  اسهت  ننرهو خسته سخت

هاهِ قاقون برابر باشنر اما ای  پول است  ه غرامت برابهری )فقط ممک  است( در پی 

ی زقان در مقابل پول، برابر قیستنر و وزارت اتحهاد و برابهری  نر، همهرا پرداخت م 

ههای تر از تفاوتبرای ان بکنهر. ضهمایر را راحهتتواقر  اری جنسیت  سوئر هم قم 

تر و ی  هارهر واضهحهای طبقهتوان تغییر داد. اهر فرودست ِ زقان در خاقهطبقات  م 

زده در میهان هها و عهادات جنسهیتتر باق  ماقره است، به خهاطر سهماجتِ نه قوی

شرایط  اسهت  ی ب  اطالعِ مرتجخ قیست. بلکه به خاطرقکردهتحصیل 1های ارهرقما

بین  شود. روشه  ننر، تحمیل م  ه به  ساق   ه اقر   باالی خطر فقر زقره  م 

 ایر.  تر به دست م اقرازِ باقک  و موقعیت و تصویر اجتماع  بهتر اسانبا پ 

 زقره ِ خاقگ  و خاقواده ِ دمو راتیک، به ما ق دیک قیست.  

 داریبرابری در سرمایه

هههای و تواقسههتنر بههرون قق ی اسههتثماری دیگههر  ههه قم هههاهههای قظامبرخالف

داری شهر ادامهه پیهرا  ننهر، سهرمایههای ثابت   ه معموالً با تولر مشخص م هویت

                                                      
1 .Prole ها از مترجم شود. )تمام پاورق ی پرولتاریا است  ه به تمسخر بیان م ی عامیاقهشرهدر واقخ  وتاه

 است.(
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های برابرشره است. ای  قظام تمایل دارد با هر   قه بر اسهاس مبتن  بر اجماعِ قق 

در  سبِ سود رفتار  نر.  طبیع ِ او، بلکه با توجه به ارزرِ بازار و تواقای  او« سرشت»

برابرسازی رسم  و مؤثر مردان و زقان یک روقر تاریخ  است  هه بها  هاه ِ شهکاف 

ی مهریران اجرایه  و دولته ِ زن بهه تصهویر ها و قسبت ف اینهرهجنس  بی  دستم د

شود )با درصر باالی  از  ارفرماها و مهریران ارشهر زن در اسهیا(. از لحهاظ  شیره م 

ر ماهر با هر پرولتر دیگری  ه به همان اقهرازه مههارت داشهته باشهر، قظری یک پرولت

تواقنهر اسهتخرام شهوقر و حقهوق مشهابه  دریافتهه جایگ ین  اسهت و ههردو م قابل

 (6) ننر.

وری به  اه  ای  به لحاظ قظری، به ای  خاطر است  ه خواستِ سرمایه برای بهره

تفرقه بینراز و »فرسا، های  ار طاقتی  اه ِ ه ینهشود و یک شیوهه ینه منجر م 

ها هره  قسبت به خاستگاه، قژاد و جن  است. در دقیای واقع ، شر ت« حکومت   

تفاوت قیستنر. حت  با وجود صالحیت یکسان، یک قیروی  ار به قررت بها قیهروی ب 

فرقهه اورد، تداری به همان اقرازه  ه هردِ هم م ی سرمایه ار دیگر برابر است. جامعه

 نر. برای ها، قابرابری جریر ایجاد م سری از قابرابری نر و در  نار رفخ یکایجاد م 

، در اواخر قرن قوزدهم در ایاالت «قژاد»قشان دادن یک قموقه در میان مرزهای متغیر 

« اسهیای »یها « سهفیر»عنوان متحره بحث سر ای  بود  ه مهاجران فنالقری بایر بهه

را در « مله »قابت، پی  و بی  از همه زقان را در مقابل مردان و بنری شوقر. رطبقه

های دقیها،  ارفرماهها تری  بخ رفتهداد. حت  در پی مقابل  ارهرانِ مهاجر قرار م 

  ننر.  تواقستنر از موقعیت فرودستِ زقان امتیاز  سب م هرجا  ه م 

تهری دارقهر و تم د  مقابرابری جنس  دهرهون شره اما ملغ  قشره: ا ثر زقهان دسه

 شوقر در شرایط برتری  ار  ننر. مجبور م 

 فمینیسم

شود تا به شهما به هر هرایش  از فمینیسم بپردازیر، همیشه یک فمینیست پیرا م 

شود  هه یهک تر م پیییره شود. بحث زماق یاداوری  نر  ه اقتقادتان متوجه او قم 

زقر؛ با ایه  اسهترالل ست بنامر، سر باز م  ه خود را فمینیفمینیست رادیکال از ای 



 

 

 زقگنه ک ادیق یترجمه/  داوه لیژ 294

طور جهرات های بورژوا، اوماقیست یا لیبهرال اسهت. چهه ه ای  عنوان برای فمینیست

متوسط  را با جنب  فمینیسهم اقارشیسهت  مقایسهه زقانِ طبقه  نیر یک جنب م 

ی رهتهواقیم دربها نیر؟ در قتیجه، ما قبایر از فمینیسم صحبت  نهیم بلکهه صهرفاً م 

 ه خود را ای حرف ب قیم. در واقخ، فمینیسم رادیکال برای ای جنب  زقان چنرچهره

 نهر: از فمینیسمِ بورژوای  جهرا  نهر، معمهوالً خهود را بها یهک ضهمیمه تعریهف م 

داری، ی طبقههات ، ماتریالیسههت، رادیکههال جنسهه ، ضرسههرمایهمبههارزهفمینیسههمِ 

 . مار سیست،  وئیر، اینترسِکشنال و غیره

جا  ه های فمینیسم تا انای  ضمیمه هر چه  ه باشر، برون شک بسیاری از چهره

علیهرغم  -ی زقان و مبهارزه علیهه قهابرابری جنسه  باشهر شان مسئلهاولویت سیاس 

های مشهتر   دارقهر. وقته  زمینهه-ها و اختالفات در تبیی  معنای برابهری مخالفت

 ننهر و بهه را با خاطر بورژوای  بودن رد م  های رادیکال، فمینیسمِ برابریفمینیست

ماقهر. م باق  « زن»ها  ننر، قگراق  اول انهریِ زقان حمایت م جای ان از خودبیان

هیهرد امها عنوان مقصر در قظر م تفاوت در ای  است فمینیسم بورژوای ، برابری را به

یکال از شرایط زقهان ی شروع است. فمینیسم رادبرای فمینیسم رادیکال برابری ققطه

های متفاوت  ان را بها یهک دیهرهاه اجتمهاع  جههاق  تر یهب  نر و با شیوهاغاز م 

 نههر و ای مبههارزات زقههان را بهه مبههارزات دیگههر وصههل م  نهر. متغیرهههای سههادهم 

 (7) نر.متغیرهای پیییره از قو جن  را با طبقه یا جن  را با قژاد و طبقه تر یب م 

هها جایگهاهِ زن در تهاری  اسهت، ی انی تمر   همههجا  ه ققطهاندر هر صورت، از 

 ها را فمینیست  در قظر بگیریم. ها و جریانبرحق است  ه تمام ای  موقعیت

برچسب فمینیست  زدن به یک فرد یا فعالیت  سرِ شأن قیست. برای ما مقاومت در 

وری اسهت. فقهط ههوادار ای ضهربرابر اققیاد و ستم   ه بر زقان اِعمال شهره، مبهارزه

تواقر شرایط زقان را بهتهر  نهر، قسبت به چی ی  ه م « همه یا هیچ»هذاریِ سیاست

ی سایرِ اَشکال مقاومهت، بخه  ماقر. بر ان مبنا، فمینیسم به اقرازهتفاوت باق  م ب 

الینفکِ جنب  عموم  به سوی رهای  بشر است؛ و بر همان مبنا، ما قیهاز داریهم  هه 

 (8)های فمینیسم را ارزیاب   نیم.اقرازایرِ اَشکال مقاومت، قلمرو و چشمماقنر س
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 پیروزیِ تلخ

مقاومت همواره در میان زقان وجود داشته است اما جنهب ِ فمینیسهت  تها قبهل از 

داری، تناقض  را با خود اورد  ه تا پهی  از داری ظهور قکرد؛ زیرا قظامِ سرمایهسرمایه

 ای ، قاشناخته بود:

تهری دریافهت  ننهر و بهه شود  ه حقهوق  مهرچه فرودست ِ مراوم زقان باعث م 

ها را در  نهارِ ارزر همارده شوقر، اما ورود زقان به بازار  ار انمهارت و  م ارهای  م

 نر تا در محیط  ار )پرداختِ برابهر ها را تشویق م دهر و انمردانِ م دبگیر قرار م 

ی عمهوم ، سیاسهت و غیهره(، ها )در خاقه، عرصهاقنر سایرِ سپهربرای  ارِ برابر( قی  م

درصر اعضهای اتحادیهه  هارهری بریتاقیها در سهال 55برابریِ جنس  را مطالبه  ننر. 

زقان بودقر. فرودست ِ  ما ان برقرار است اما مورد پرس  قهرار هرفتهه اسهت.  2014

به عنوان رئی  زن « 1نسیتفارغ از ج»زقان همینان در اققیاد هستنر اما در شرایط 

تری   شهورها و منهاطق، زقهان قسهبت بهه  ننر. در پیشهرفتهیا  ارهر زن زقره  م 

تر قابرابری در مقایسه با مردان قرار هستنر؛ اما هنوز بایر قق ِ هذشته در موقعیت  م

–ی نات ِ مهادری ی متراول غری هفرزقرپروری و مراقبت را بر عهره بگیرقر و با افساقه

 وپنجه قرم  ننر. دست -هرچه بسیار به چال   شیره شره است

تا زماق   ه یک جنب  پرولتاریای ِ متشکل از مردان و زقان فاقر تواقای ِ مقابلهه بها 

ها قاچارقهر در بسهترِ ایه  داری و از بی  بردنِ سرمایه و  ار باشهر، فمینیسهتسرمایه

 رابریِ اقساق  است. های بتناقض عمل  ننر. فمینیسم بخش  از سیاست

حته  در  -جا  ه برابری در قظام   هه بهه طهور سهاختاری قاعادالقهه اسهت، از ان

ی تهواقیم اینهرهقمایهر، مها م هرف  دورازدسهترس م  -اصطالح مررن  شورهای به

رو و رادیکال یها میاقه –های فمینیست  ثمری را برای تمام طیف هروهپرمشغله اما ب 

بین   نهیم. از پی  -دهر راد را در جایگاه فمینیستِ واقع  قرار م هر متغیری  ه اف

تنهای  ایه  تواقنر بههشود، قم های قفونقاپذیر روبرو م ها با بلوتجا  ه تالر انان

                                                      
1. unisex 
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دهنهر: قهاقون )برابرسهازی مسیر را ادامه دهنر؛ قاه یر اولویهت را بهه مهوارد دیگهر م 

رری ِ جنسهیت در مررسهه و رسهاقه هها و مستل م قاقوق   ردن اسهت(، امهوزر )ته

همینی  محیطِ سیاس (، ا ادم  )اصالحِ روایت غالب تهاری  و بهازخواق ِ ادبیهات بهه 

زدایه  از منظور یافت ِ شهواهرِ سهوهیریِ جنسه ( و تصهحیح زبهان )تطهیهر و جن 

ر شود. )البته ای  فراینهر دواژهان(. در ای  راستا فمینیسم به جریانِ اصل  تبریل م 

رود و تقریباً در صهنعا اصهالً تر پی  م در مسکو  م 1تر از قوارِ اقجیل،قیویورت بی 

 رود(.پی  قم 

 فرساخارج از اتاق کارِ طاقت

های پیشی  عموماً توجه  م  قسبت به اققیادِ زقان قشان دادقر؛ درسهت اسهت. قیام

هها ال  قکشیرقر. ای  قیامداری را هم واقعاً به چی واقع  قظام سرمایهها هستهاما ان

 هه در بسهیاری شرقر )بها ای قه به ای  خاطر  ه توسط مردانِ سکسیست رهبری م 

های خود در دستورِ اری  ه اتخهاد  هرده موارد قی  چنی  بود(، بلکه به خاطر  است 

ی زقان توجه قکردقر. برقامه ای  بود  ه قیروی  ار از قیر سرمایه ازاد بودقر، به مسئله

 –بسته و برابهر ایجهاد  نهر. ههر دو محهرودیت شود و اجتماع  از تولیر ننرهان هم

های  ) ه عمرتاً توسط زقان دیگر دادقر. هروهدست به دست یک -اجتماع  و جنس  

محهور قیهام مراتبِ جن  ردقر تها علیهه سلسهلهشرقر(  ه تالر م ده  م سازمان

 ردقر  ار م دی را لغو  ننهر، از همهه ع  م های   ه ستر از هروه ننر، خود را بی 

                                                      
1. Bible Beltهای جنوب  ایاالت متحره امریکا را از ست  ه ایالتای فرض  ا:  مربنر یا قوار اقجیل قاحیه

 نر. ای  منطقه عمرتاً سنت  روستای  و های لیبرال همیون منطقه قیواقگلنر و سواحل غرب  امریکا جرا م ایالت

های دین  و خاقواده  است. مخالفت با سقط جنی  و همجنسگرای  در ای  منطقه قوی است و پایبنر به ارزر

 شود. های تبعیض قژادی علیه سیاهپوستان دیره م هنوز قشاقه
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و دوسهتان  1مهوخِرِس لیبهرِس 1936-39های دیرقهر. در سهالجهت تحتِ فشار م 

 شمار به پایان رسیرقر. های   مبه عنوان اقلیت 2دوروت 

ای  به خاطر فقران قصر و قیت و یا تعهرات عمل  قبود. بهرای مثهال، ققهر خهاقواده 

ی اجتماعهات اری  اقارشیسم و  موقیسم است  ه توسط تجربههموضوع  پرتکرار در ت

های قخسهتی  په  از خواه در اروپا، امریکها و اسهیا محهک زده شهر. در سهالازادی

ها را با هرف خاتمه دادن بهه سهر وب  رد تا زقره  زوپ ، اققالب روسیه تالر1917

اشترا   با ای  ههرف  هایشورخاقهها و رختها، غذاخوری ودتزقان تغییر دهر: مهر

هها تواقهای ِ فرسای خاقگ  را از دور زقان بردارد و به انتأسی  شر  ه بارِ  ار طاقت

ای  اقرام روقری از بهاال بهه پهایی ، تحهت  (9)های جمع  را برهر.مشار ت در فعالیت

ی  نترل ح ب و بها ابه اری قهاچی  بهود  هه مهرت  وتهاه  په  از تحمیهلِ دوبهاره

ی  م ققطهههای سنت  خاقواده توسط رژیم، از بی  رفهت. بها ایه  حهال، دسهتِارزر

 ی زن و مرد بود. عطف  در روابط روزمره

دههر. سبت به الغای خاقواده قشان م ای قبه همی  ترتیب، اقگل  هم تعهر حقیق 

ای  اسهت  هه  منشاء خاقواده، مالکیت خصوص  و دولتهای تری  دغرغهیک  از مهم

داری ان را تضهعیف همسری شکل هرفته است، چگوقهه سهرمایهی تکچگوقه خاقواده

  نر و چگوقه تحت لوای سوسیالیسم منحل خواهر شر. م 

فتِ سابق قیروهای مولر ) شاورزی و صنعت اولیه( ر ه پی به زعمِ اقگل ، درحال 

سازیِ مررن با به  ار هرفت ِ زقان در  نهار مهردان در زقان را به برده   شیر، صنعت 

 نهر و سوسیالیسهم ایه  ها را از  نتهرل مرداقهه رهها م فرسای م دی، ان ار طاقت

ها تها ربهخ موقیستی  رهاسازی را تکمیل خواهر  رد. برای او ماقنر ا ثریت هسترده

یهر خواههر  هرد و  هار داران را از امهوال خهود خلخاخر قرن بیستم، اققالب سهرمایه

                                                      
1. Mujeres Libres سازی زقان یا زقان ازاد یک سازمان زقان اقارشیست  در اسپاقیا بود  ه با هرف تواقمنر

 عضو داشت.  30.000تاسی  شر و بالغ بر  1936 رد. ای  سازمان در سال طبقه  ارهر فعالیت م 

2. ruti DumangeJosé Buenaventura Dur  سنریکالیست و مبارز اسپاقیای   ه در دوراق   ه به -اقار و

  رد. های اقارشیست  همکاری م جنگ داخل  اسپاقیا منجر شر و در ط  جنگ، با سازمان
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یابهر؛ بهرون بهازار و ی مبتن  بر مریریت شخص  به همه تسهری م ری ی شرهبرقامه

 برون  ارفرما. 

ها( امیهروار ها )و شمار اقر   از اقارشیسهتبه طور خالصه، تقریباً تمام مار سیست

ی ای حهل شهود  هه  هل مسهئلهی زقان به همهان شهیوهی ویژهبودقر  ه ای  مسئله

حل رهای  پرولتاریا و زقان یکه  باشهر؛ بهه بیهانِ اقگله : شود و راهاجتماع  حل م 

هذار  ار اشهترا   سازی جنسیت  از رهبرابری«. مشار ت ازاد و برابرِ تولیر ننرهان»

 محقق خواهر شر. 

توان اقتظارِ ققر چنی   هار و اقتصهادی را داشهت: علیهرغم خت  م سبرون تردیر به

های درخشان، پرولتاریا به دقبال ازاد  هردنِ  هار هسهتنر و قهه ازاد استثناها و بین 

شر:  هار  ردن خودشان از  ار. )بررس  لغو  ار اغلب به مردِ فناوری  نار هذاشته م 

 قجام خواهر شر(.همینان وجود خواهر داشت اما فقط با ماشی  ا

ده ِ تولیرِ شهرایط وجهودیِ خهود زقره  یک جامعه توسط روش   ه برای سازمان

شهود. بنهابرای  های مادی و تجریرِ قسل(، معهی  م دارد )یعن  روابط اجتماع ، پایه

منر  نر. اقکارِ ای  ای بایر بازتولیر خود را از جمله بازتولیر  ود ان را قاعرههر جامعه

بها  –ها ی مادران بهه ماشهی ا تصور منتقل  ردن بارِ مسئولیت تولیر از شاقهواقعیت ب

 ننهر ها مراقبهت م ها از انشوقر و رباتهای ازمایشگاه متولر م  ود اق   ه از لوله

 ی باطل  است. مسئله سهم  است  ه تولیر از زقره  ما هرفته است. رویه -

داری را الح ابتهرای  و دقیهای پیشاسهرمایهاجازه دهیر در ای  مقاله جوامخ به اصهط

داریِ صهنعت ، تولیهر شهرایط مهادیِ وجهودی بهه  نار بگذاریم. از زمان ظهور سرمایه

ی ای از بقیهه ننره به قام اقتصاد تبهریل شهره  هه بهه طهور ف اینهرهواقعیت  منکوب

بهه  مکانِ-شود و در حال حاضر به سپهر مج ای  با شکاف بی  زمانزقره  منفک م 

ها تبریل شره است. ههر  هن  مولهری صهرفاً دست اوردنِ پول ) ار( و دیگر فعالیت

در خاقهه،  1«خودت اقجام بره»ها ساعت  نر. میلیونمولر است یعن  ارزر تولیر م 

باغباق ،  مک به همسایه برای تعمیر دوچرخه یا داوطلب شرن در باقک محل ِ مهواد 

                                                      
1. DIY  ه مخفف Do It Yourself  است به روش  برای ساخت ، تغییر دادن و تعمیر  ردن چی ها برون

 شود. ای اطالق م متخصص یا حرفه مک هرفت  از افراد 
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فعالیت  محوری  ه بهرون ان تمهام -فرسای م دی ی  ار طاقتغذای  تنها در حاشیه

 قرار دارد. -های دیگر غیرممک  خواهر بودحرفه

 نیم؛ اما ایه  مسهئله بهرای های تقسیم اجتماع   ار را تحمل م ما همگ  صرمه

تری دارد: زقان به دلیل داشت  تواقای ِ فرزقراوری، خود را در ای  قق  زقان وزنِ بی 

شهود( تهر م تهر و بی طور  هه ههر روز بی نر، حت  اهر )همانبینیافته م تخصص

چی  است: در زایشگاه، تقال  هردن بهر خارپ از خاقه قی  شاغل باشنر. زبان هویای همه

ی تولیر اب ارِ هذران زقره  هستیم تا زماق   ه ما تحت سلطه 1وضخِ حمل تقرم دارد.

هها را شرت  نترل خواهر  هرد و ان ه شامل فرزقراوری قی  هست، جامعه زقان را به

وادار خواهر  رد ای  قق  ویژه را اقجهام دهنهر و زقهان در موقعیهت فرودسهت، قگهاه 

 شوقر. داشته م 

هرهای سهه بعهری تولیهر را بهه عههره چاره ای  قیست  ه اب ارهای ماشین  و چاپ

ارزر ای اسهت  هه در ان عمهل تولیهر منحصهراً خلهق بگیرقر؛ بلکه برپاسازی جامعه

 نهر. راسهت   ود هانِ چهه  ود ان قی  صهرق م « تولیر»ی اضاف  قیست  ه درباره

 س ؟ در  موقیسم، حت  اهر یک  ودت از زههرانِ یهک زن بیهرون بیایهر، بها تمهام 

شود، مجبور قیست متعلهق بهه ها تحمیل م فشارها و تعهرات   ه حاال به هردوی ان

   صاحبِ یک  ودت لکیت خصوص ، هیچباشر. در یک جهانِ عاری از ما« ان زن»

 ننهر؛ هرچهه شناخت  او و قهه  سهاق   هه از او مراقبهت م قیست؛ قه والری  زیست

هها وجهود خواههر ی عمیقه  میهان انتواقیم با خیال راحت تصور  نیم  ه رابطهم 

و ی دقیای برون پهول اقراز به اقرازهداشت. بایر شریراً تا یر  نیم  ه امروز ای  چشم

رسر: با ای  حال، شرایط متقابل مادر و  هودت دیگهر بهه برون دولت، بعیر به قظر م 

 اقکارقاشرق  قخواهر بود. « های طبیع ِواقعیت»ی مادری، ی غری هاقرازه

شود: تنهها بها تولیهرِ بهرون تولیهر ی مرد/ زن پیرا قم پاس  به مسئله زن در رابطه

شهان در طمینان پیرا  نیم  ه زقان فهارغ از قق تواقیم ااارزر اضاف و در جامعه م 

                                                      
ی بی  واژه ( روی مشابهتin the maternity unit, labour precedes deliveryدر مت  اقگلیس  ) .1

labour فرسا( و )به معنای درد زایمان و  ارِ طاقتdelivery  ی  ار( )به معنای وضخِ حمل و تحویل و ارائه

 ماقور داده شره است.
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شود اما ایه  فرزقراوری تعریف شوقر. یک  ودت  ما ان از زهرانِ یک زن متولر م 

واقعیت دیگر زقان را محرود قخواههر  هرد. هنهوز مشهخص قیسهت  هه چهه چیه ی 

را تعریف خواهر  رد؛ در هر صهورت، مهادری دیگهر بها فرودسهت  « زقان»و « مردان»

 اه قخواهر بود و شرایطِ زیست  سرقوشت را رقم قخواهر زد. همر

 

 

 ها و انقالبجنس

چی  به ان بستگ  دارد  ه مبارزان زن و مرد چهه  هاری اقجهام در اققالب ات  همه

 (10)دهنر.

 نهر زیهرا خاقواده، زوپ قیسهت: زن را درون یهک عملکهرد مشهخص، محبهوس م 

یابهر و رشهر م  -  حول محور مادران و  ود انیعن–هذار بازتولیر خود خاقواده از ره

« خود»تا نون زن پی  از هر چی ، مادر بوده است  ه خواسته یا قاخواسته در قلمرو 

« زقاقهه»تخصص یافته است. قیام   ه مالکیت خصوص  و  ار را درهم بشکنر، قق  

 را  ه در واقخ یک قق  خاقواده  است قی  قابود خواهر  رد. 

چنی  چی ی ممک  است دشوار باشر؛ امها تهاری  یهک جریهانِ تکهامل  امروز تصور 

در یک هفتهه، مها »های عمیق زخم خورده است. امی  قیست و از قاپیوستگ مسالمت

فراقسهه هنگهام حملهه  1789های ای  را یک  از شورشه « ایم.یک قرن زقره   رده

 ننهر. خهور تغییهر م ها و عهادات را دسهتها، رورهویر. قیام ردن به باستیل م 

خوابنر.  ود ان دیگر متعلهق بهه والهری ِ خورقر و قم غذا قم « در خاقه»مردم دیگر 

سهال، ی  ودت/ب رگزقنر و تغییر، رابطههقیستنر. جواقان از  نترل سرباز م « خود»

دهر. مقابله با سرمایه و دولت به صورت خود ار ی زن/مرد را تحت تأثیر قرار م رابطه

شهره هسسهت ایجهاد ههای عمیقهاً تثبیتبرد اما در قق های دیگر را از بی  قم ستم

 نر و حضور قاههاق ِ  نر: زن شورش  دیگر به عنوان حام ِ امرادی مرد عمل قم م 

 طلبر. ی عموم  غل و زقجیرهای قراردادی را به مبارزه م  ود ان در در صحنه

ران پرولتاریها ظهاهر شهرقر؛ امها در قیهام ها زقان در قق  همستا نون در ا ثر قیام

داری از به جای قگه- موقیست ، زقان در قق  زقان پرولتر ظاهر خواهنر شر. زق   ه 
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ماقر و مهردی مستعر برداشت  سالح است و در خیابان باق  م  - ودت خود در خاقه

از   ه عاشق اشپ ی است، تمایلِ خود را دقبال خواهر  رد. امها واقعیهت خیله  بهی 

هها منجهر هاست. تجریرِ ساختاری محض در وظایف زقان به حهذف فرودسهت  انای 

زمان از شر  هار  نر. ما یا هم ار را حذف قم  1ه طور  ه چنروظیفهشود؛ همانقم 

 شویم. شویم؛ یا هیچ وقت قم و خاقواده خالص م 

ههای ههای  ار/سهرمایه یها خواسهتاز سوی دیگهر اههر جنهب  در معهرض تعارض

تهری از زقان  ار بی  -امی  حت  با استفاده از اب ار خشوقت –دمو راتیک قرار بگیرد 

ی ای بهه خاقهههردقر: خاقه؛ از خاقهه ننر و سراقجام به موقعیتِ زن باز م مردان قم 

ی میهاقج  ماقنهر تواقر از طریهق یهک مرحلههدیگر. بازهشت به زقره ِ خاقواده  م 

داری  ودت برون مریرِ اشهترا   امها بها مهریریت زقهان اتفهاق غذاخوری یا مر   قگه

خطر است، باز بیفتر. زقان یک بار دیگر به یک سپهر خصوص   ه به لحاظ سیاس  ب 

 خواهنر هشت. 

هژموق  مرداقه در یک ماه یا یک سال از بی  قخواههر رفهت و  هامالً قخواههر مهرد. 

ههای بهی  مهرد و بهه طهور  له  تن فراینر ان به طور برابهر هرفتهار تضهادهای زن/

و شورشههیان  2شههود. پیکتروهههاطلب م پرولتاریههای )زن و مههرد( رادیکههال و اصههالح

های  از ضرورت و دشواری حل ای  تضادها هستنر. اققالب   ه قتواقر قموقه 3اوا سا ا

 ها قی  قاتوان است. با چنی  چالش  مواجه شود، از رویاروی  با باق ِ چال 

های ( را تضهمی   ننرهههذارِ ان بازتولیهر خهود )و مشهار تاققالب از رهراه   ه 

  نر، سرقوشت ان اققالب را مشخص خواهر  رد. م 

                                                      
1. kingtas-multi 

2. Piqueteros  ار عامل اصل ِ مقاومت در برابر پیامرهای اجتماع  قولیبرالیسم و مبارزه یا جنب   ارهرانِ ب 

ی سیاست ارژاقتی  است. اسم ای  جنب  قشیِ  به عرصهبرای ورود بخ  های مردم  یعن  قشر فقیر و/یا حاشیه

های مل ( است  ه باعث شره ای  جنب  به طور هسترده مبتن  بر قوع  از اعتراض )یعن  اعتصاب و بست ِ جاده

 شره شناخته شود. 

3. Oaxaca  .شهری در مر   مک یک 
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فرسای م دی ساختارِ دقیای امروز را شکل درست است  ه روابط سرمایه/  ارِ طاقت

داده است؛ اما به ان معنا قیست  ه ای  مناسبات مشهترت تنهها عنصهری اسهت  هه 

و مهمه  دارد و  ان را برقرار قگه داشته است. در ای  رابطه، خاقواده سهم ضهروریجه

ی زن، یک  از ار ان ای  قظهام اسهت: از ایه  رو بهرای خهالص شهرن از جایگاه ثاقویه

 فرسای م دی بایر ان را به چال  بکشیم. دستِ سرمایه و  ارِ طاقت

 «های ارام باشیما در ابخود ر ی زقره خواهیم همه رام از ما قم هیچ»

 (1818رمانِ ترغیب ) -جی  استی 

 

 هایادداشت

ی اقتشهار ی امهادهجا مطرح شره، در ج وهاز موضوعات   ه ای  برخ  .1

 قرار هرفته است.  قی  مورد بحث« تصویر فمینیسم»

قهایهت را پهر ی ب خاقهتواقر یک  تابی زن/جن /جنسیت م مسئله .2

 نم:  نر. م  به معرف  یک مجموعه غیراقتقهادی امها بسهیار اموزقهره ا تفها مه 

 .2015، هروه پژوه   موقیست ، فمینیسم اققالب 

متون مربوط به  ار بازتولیری به اثر فمینیسهم اققالبه   یبرای مطالعه .3

مراجعهه  14و  12، 11، 5های موجود اسهت( فصهل 2)لینک دسترس  در پاورق  

قیه   فهرریی  در مقابهل مهار  ی توان به مقالهتر م ی بی  نیر. برای مطالعه

 راجعه  رد. م

امروزه فرزقر پسر امتیاز خود را بهرای بهه ارث بهردن امهوال خهاقواده از  .4

ها را اسان  رده است. مرد دیگهر قیهاز تشخیص قسبت DNAدست داده و تست 

قرارد زق  را حب   نر تا از قسبِ فرزقراق  مطمئ  باشر. عالوه بر ای ، بارداری 

دهر  ه فرزقر ژقتیکه  خهود را داشهته ه ی  به افراد اجازه م از طریق رحم جای

پروراقر؛ جنی  متعلق به او ه ی  تنها  ودت اینره را در خود م باشنر: رحم جای

ها تولیهر شهره و دهنره مطمئ  هستنر  ه  ودت توسط انقیست و زوپِ سفارر

به خودشان تعلق دارد. مالکیت خاقواده  توسط فنهاروی پیشهرفته تجریهر شهره 

ی خرمات یا  هارهر ه ی  را در قق  ارائه دهنرهتوان مادر جایم  عالوه،است. به

بخ  خرمات دیر: فقران موقت فی یک  )و به تبخ ان فرودسهت ( قاشه  از مهادر 

 شود. تر منتقل م شرن به زقان طبقات پایی 

https://libcom.org/library/du-f%C3%A9minisme-illustr%C3%A9-%C3%A9ditions-blast-meor
https://libcom.org/library/du-f%C3%A9minisme-illustr%C3%A9-%C3%A9ditions-blast-meor
https://communistresearchcluster.wordpress.com/2015/07/29/release-of-reader-vol-3-on-revolutionary-feminism/
https://pecritique.com/2019/01/26/%D9%81%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%98%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C/
https://pecritique.com/2019/01/26/%D9%81%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%98%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C/


 

 
 

 «زن یمسئله» یدرباره 303

شماردن  هنجارسازی اداب اجتماع  دچار هسست شره است: قرباق به .5

هیرد و جن  قی  مر قظر قرار م های همواده  در زوپافراد درهیر در خشوقت خاق

تهری  قهوع خشهوقت در روابهط صهمیماقه چنان رایجوشتم زن هم ه ضربدرحال 

وشتم شوهر را مهورد بحهث قهرار شناسان در حال حاضر ضرباست، و ال و جامعه

ری  ه قف 5دهر  ه در پادشاه  متحر بریتاقیای  بیر از هر اقر. امار قشان م داده

قفر مرد هستنر. قسبت باالی ای  ارقام بهه  2هیرقر، مورد خشوقتِ یار خود قرار م 

دههر  هه ان معنا قیست  ه موقعیت زقان در حال بهتر شرن است؛ بلکه قشان م 

هر دو جن  به طور برابر به بررفتاری هرای  دارقر. عالوه بر ای ، حقوق همواره با 

برابر برای زقان به ای  معنا است  هه  هارهران  وظایف همراه است. ترویج وضعیت

ای خهود قهرار اداره ارهاه  یا ههمم دبگیرِ زن تحت تعهرات مشابه  با مردان هم

تواقر مثل یهک شمشهیر دولبهه عمهل بگیرقر.  اه  تبعیض جنسیت  در  ار م 

ممنوعیت  ار در شهیفت شهب  2000 نر؛ مثالً زماق   ه پارلمان فراقسه در سال 

داراقه بهه معنهای برابهری در قالهب روابهط ی زقان را لغو  رد. برابرسازیِ سرمایهبرا

هها بها اقجهام های وضهعیت برابهر جن فرسا است. البته  است سرمایه/  ارِ طاقت

های زن، او را بهه شود و با لحاظ  ردن ویژه اقرامات خاص برای زقان جبران م 

 هرداقر. خاقواده و قق  مادری باز م 

سهرعت در ارتبهاط بها زقیم، یهک واژه بهماق   ه از برابری حهرف مه ز .6

شود در ایهاالت متحهره ها. هفته م شود: تراجنس مسائل زقان و جن  مطرح م 

دهنر. برخ  معتقهر هسهتنر  هه قفر به یک شکل دیگر تغییرِ شکل م  700.000

اسهت. بهه ی جریر یا بعری جنب  حقوق مرق  در امریکها ، جبهه«هاتراجنس »

مراجعه  2016م   5در  ژا لی  رُزی  نیر چه  س  هستیر؟ قوشته تاب فکر م 

 شناس   وتاه اما مفیر است.   نیر. ای   تاب حاوی یک  تاب

اسب ضروری است. ایا یک  در تر یب طبقه + جنسیت، اقتخاب دوز من .7

 Théorieسه  )یهک؟ ت  از ای  دو به دیگری غالب اسهت و اههر هسهت،  هرام

Communiste عقیره دارد ای  یک پرس  قادرست است: تاری  در واقخ بها دو )

ها توسط یک دینامیک واحر پی   نر اما انتناقض )طبقه و جنسیت( حر ت م 

س  برای اثبهات زیست  دارقر. ت ای  دو هم هویرای  ه م روقر. پاس  پیییرهم 

تمام جوامخ طبقات  به اف ای  جمعیت به عنوان قیهروی » نر  ه ان استرالل م 

http://www.lrb.co.uk/v38/n09/jacqueline-rose/who-do-you-think-you-are
http://www.lrb.co.uk/v38/n09/jacqueline-rose/who-do-you-think-you-are
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میلیهون قفهر قیجریهه )بها احتسهاب  180ی جمعیت؟ همه« اقر.مولر اصل  وابسته

تواقنر برای سرمایه ارزر تولیر  ننر. پ  ای  چیست  ه به ما هفتهه اطفال( قم 

 شود؟م 

سه   نهر. زمهاق   هه ت ی واژهان تغییر اساسه  ایجهاد م س  در مجموعهت 

اسهت. « قیروی  ار مولهر»قویسر جمعیت، منظورر جمعیت قیست بلکه صرفاً م 

شهود و رسهر: بهرون  ود هان قیهروی اقجهام  هار تجریهر قم منصفاقه به قظر م 

طهور مطهرح د؟ چهرا ای شهوای در  ار قیست. اما چرا جمعیت تئوری ه م سرمایه

ها تنهها ها مولر ارزر اسهت؟ ایه  بیههشود  ه به دقیا اوردن و پروراقرن بیهم 

ی ان را  ننر  ه به استخرام یک شر ت دربیاینر و سرمایهزماق  ارزر ایجاد م 

 افتر. ی افراد قم ارتقا دهنر. اتفاق   ه برای همه

تاریا قیهروی مولهر اصهل  اسهت امها داقر  ه پرولس  م جاست. ت اما قکته ای 

 نر  ه هروه زقان )قه ههروه جایگ ی   ردن ان با جمعیت ای  امکان را فراهم م 

ی  ار و سرمایه دخیل  نهر؛ را در قظریه زقان پرولتر بلکه زقان به عنوان یک  ل(

 اورقر. چون ای  زقان هستنر  ه جمعیت را به وجود م 

ها قگ  را به عنوان  ار مولر ارزر )چون بیهههای مار سیست  ار خافمینیست

فرسای م دی  ننر؛ ماقنر  ار طاقت نر( تلق  م یعن   ارهران اینره را تولیر م 

پردازاق  ماقنر فهرریی  چهون فمینیسهت شود. قظریه ه در یک شر ت اقجام م 

را خواهر ثابت  ننر  ه زقان مولرتری  قیرو هستنر تا فرودسهت ِ زقهان هستنر م 

رو، چی ههای  از مهار   را داری معرف   ننر. ازایه به عنوان بنیان اصل  سرمایه

  ننر.  پوش  م خورد و از تناقضات چشم ننر  ه به دردشان م اقتخاب م 

ی خواهر زقان را در مر   صحنهه ینر  ه م س  ای  استرالل را زماق  برم ت 

ای ب رگ است س  ای  مر  یت به اقرازهت تاری  قرار دهر. با ای  تفاوت  ه برای 

 ه جا برای زقان و پرولتاریا )زن و مرد( داشته باشر. قیازی بهه هفهت  قیسهت  هه 

الیسهت  عامیاقهه تواقر قوع  اوماقیسهم ایرهس  به جای استفاده از زقان  ه م ت 

  نر. م  را تئوری ه« هروه زقان»تلق  شود، 

ها  نر: برای مار سیسهتی زقان اجتناب م طبقهی س  از حرف زدن دربارهت 

مار سیست  ماقنهر های قیمهای  یک قرم خیل  ب رگ است. در هذشته فمینیست

هویر  ه ای  از طبقه س  م  ریستی  دلف  و  ُلت هیوما از ای  مرز هذشتنر. ت 

بهه یهک مثاپردازد و با یک هروه غیرطبقات  بهم « هروه زقان»هذرد و صرفاً به م 
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س  امیروار است  ه ای  هروه در ط  یهک فراینهر هروه طبقات  برخورد شود. ت 

ای فرسهاینره و مراتب جنسه  خاتمهه دههر؛ وظیفههاققالب  ات ، بتواقر به سلسله

ی پرولتاریا )زن و مرد( از حل ان عاج  است زیرا رسر طبقهسنگی   ه به قظر م 

هوقهه  هه مرداقهه اسهت. فمینیسهم انی در ای  زمان طبقه  ما ان تحت سهلطه

دهر. فمینیست مار سیست  اولویهت مضهاعف  را شایسته است به زقان اولویت م 

ابراع  رده است. زماق   ه به جای یهک اولویهت، دو اولویهت داشهته باشهیم، چهه 

سهازد وقته  جنسهیت قیه  ماقر؟ چه چی ی طبقه را برجسته م واقعیت  باق  م 

داری روابهط ی سهرمایه ردیم  ه هسهتهباشر؟ ما همان م  همان برتری را داشته

دههر س  توضیح م فرسا )یعن  بورژوازی و پرولتاریا( است. ت سرمایه/  ارِ طاقت

ی طبقات  و جنسیت  است؛ هردو! ایا ای  داری یک جامعه ه اشتباه است: سرمایه

ه بخش  از جذابیتِ ها. تی بین  مخفیاقه هموارلوحیک تضاد است؟ فقط برای ساده

 س  بوده است. مهلک ت 

سه  ایه  ی مثبهت تمهام  نهیم. ت س  را با ن ر یک قکتههبهتر است بحث ت 

 نر مگهر    تفکر اققالب  را درت قم دهر  ه هیچروشن  شرح م واقعیت را به

جها  هه ایه  ههروه جنسهیت را در سهال ههای جنسیت در ان ادغام شود و از ان

ها س  را  ه قبل از ای  سالموضوعِ ت  22تواقیم  رد، ما م  شف  2010-2008

طرح شره بود،  نار بگذاریم و اقرژی خود را روی اثار بعری متمر    نهیم! شهایر 

مراحعهه  جهاای و  جاای  شوقر. بهبرخ  از  متر جری هرفت  خودشان منتفخ م 

  نیر. 

 ردقر.  سهاق  ماقنهر ها برای حقوق سیاس  برابر مبارزه م سافروجت .8

ی سیلویا پاقکورست  ه از مطالبهات دمو راتیهک فراتهر رفتنهر و حته  تها ققطهه

 موقیست شرن رادیکال شرقر، ای   ار را تنها با حر ت به یک میران سیاسه  و 

اجتماع  متفهاوت ماقنهر اقجهام دادقهر؛ ماقنهر اعتهراض بهه هردهمهای  طبقهات  

. برای پاقکورست و رفقای او، فعالیت دمو راتیهک )مبهارزه 1914در  پرستاقهوط 

تر بها مبهارزات درهیری بی  منجر بهلنرن شرق  برای حقوق شهروقری زقان( در 

ههذاری اولهی  ی  ارهر شر و بعرها در قالب جنهب  سوسیالیسهت  و بنیانطبقه

ههای ح ب  موقیست در بریتاقیا ادامه یافهت. در وضهعیت بسهیار متفهاوت قاارام 

 ننهر و ، زقان  ارهر برای برابری در محیط  ار مبهارزه م 1970ی اجتماع  دهه

http://libcom.org/library/gender-distinction-programmatism-communisation
http://libcom.org/library/response-americans-gender-theorie-communiste
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 ردقهر، ی متوسهط   هه علیهه اققیهاد مبهارزه م قان طبقههدر زقره  روزمره با ز

ههای هرای  جنب  را از افول قجات قراد اما تصویری از قابلیتسرو ار داشتنر. هم

شکنر، ارائه شناخت  را در هم م موپِ اجتماع  پردامنه در زماق   ه مواقخ جامعه

  رد. 

 هه در « عشقِ سهر »الکساقررا  ولوقتای در رمان سیاس  خود به قام  .9

 نر  ه وجود یک  ودت قیازی قیست و قبایر باری بر منتشر شر انعان م  1923

توان یک  ودت را دهر  ه چگوقه م دورِ مادرر باشر. او به زقان دیگر قشان م 

 رد. قیازی بهه اشهپ خاقه، زقهره ِ خهاقواده  و ایه   ی  موقیست  تربیتبا شیوه

ی شر، ایجاد یک مهر ودت و یک خاقههم خرفات قیست. چی ی  ه بایر اقجام م 

 اجتماع خودحمایت  است. 

 مراجعه  نیر.  جاای و  جاای ، جاای ی فراینرِ اققالب  به درباره .10

چی ی جا قیفتاده است؟ جنسیت؟ برخه  از خواقنهرهان ممکه  اسهت  .11

درسهت « ی جنسیت صهحبت قکردیهر.شما حت  یک  لمه درباره»اعتراض  ننر: 

اثر ساخت  ای  مقاله در محافل مشخص  اف  غیبت ای   لیرواژه برای ب است و 

درست  ای   لیرواژه را به  ار قبردم. در حقیقهت ایه   لیهرواژه بعهراً است. م  به

 ایجاد شره است، مسأله ای  است  ه با ای   لیر قادر به هشودن  رام در است.

شهناخت  اسهت؛ اقعیهت زیست نر. جن  یک وجنسیت برای ما یک تمای  ایجاد م 

شود. جنسیت چی ی است  ه جامعه ای است  ه فرد با ان متولر م یعن  اقرام جنس 

 نر. جامعه تا به امروز افراد را مجبور  رده تا بر اساس بر مبنای ان اقرام جنس  بنا م 

هفتهه های  امالً متفاوت  از زقره  را تجربه  ننر. ا نون بهه مها شان شیوهاقرام جنس 

شهره ههای تثبیتسازد تها از قق شود  ه تمای  بی  جن  و جنسیت ما را قادر م م 

فرارَوی  نیم. جنسیت، جن ِ اجتماع  است  ه امروز محرود شره و فردا ازاد خواههر 

دهم بگویم  ه عصر ما مفهوم جنسیت را ابراع  رده تا مشکل  را  ه شر. م  ترجیح م 

 عقالق   نر.  از اشاره به ان عاج  است،

طور  ه در مقاله توضیح داده شر، فشار ه ارساله بر زقان برای مادر بودن و همان

فرسهای مه دی و تکامهل هنجارههای داشت  زقره  خاقواده  با رشهر  هار طاقت

اجتماع  متناظر با ان در یک خهط قیسهتنر. ههرای  سهرمایه بهه سهمتِ تبهریل 

تواقهر تولیهر ارزر  نهر و فهرور م  چی  به سود، به  ار هرفت  هر س   ههمه

 نهر هرچی ِ قابل خریر، است. ماقیفست  موقیست تنها متن  قیست  ه تأ یر م 

http://www.marxistsfr.org/archive/kollonta/red-love/ch14.htm
http://www.marxistsfr.org/archive/kollonta/red-love/ch14.htm
http://troploin.fr/node/24
http://troploin.fr/node/87
http://www.hicsalta-communisation.com/english/crisis-activity-and-communisation
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های سنت، مذهب، اخهالق، فرهنهگ و عهرف را تضهعیف داری چگوقه بنیادسرمایه

تهواقیم مهار   و اقگله  را سهرزق   نهیم  هه اعهالم  نر. ما تنها زماق  م م 

ی ای برای طبقههسن  و جنس  دیگر اعتباری اجتماع ِ ویژه تمای های» ننر: م 

با اقرامات صنعت مررن، تمام پیوقرهای خهاقواده ِ پرولتاریها در »و «  ارهر قرارد.

داری قاچار است با زقان ی سرمایهیک قرن و قیم بعر، جامعه« حال هسست  است.

هها از نر. مبارزات ان نوپنجه قرم  نر  ه برای برابری مبارزه م م دبگیری دست

محل  ار فراتر رفته و به بسیاری از سپهرهای اجتماع  دیگر ماقنر خاقهه  شهیره 

ها، قهاقون و ها، قظام مرارس، داقشهگاهشره است. از ای  رو، اح اب سیاس ، رساقه

های پیشهی ( سهازهار غیره بایر با یک قظام مبتن  بر اصول برابری )برخالف قظام

متک  بر برخورد قابرابر با قیم  از جمعیت است. ای  تنهاقض در شرت شوقر  ه به

ها قی  وجود داشت. ای  تناقض با رشر  ارهای فارغ از جنسیت، و دوران سافروجت

جوتر. امکانِ ها، سربازان و  شیشان زن اشکارتر شر؛ اشکارتر و ستی هظهور پلی 

عنهای پایهان دادن بهه جمهور زن برای ایاالت متحره به ماقتخاب شرن یک رئی 

 دهر. ها را تغییر م تبعیض جنس  قیست؛ صرفاً مرزبنری

 نر. جوامهخ ای  زماق  است  ه پنرار جنسیت،  اربرد اجتماع  خود را پیرا م 

قاپهذیر های جنس  را بر مبنای الگوههای خشهک و اقعطافداری، قق پیشاسرمایه

تواقهر در ایه  ان در هذشته م  ردقر. فرودست ِ زقتنظیم م « طبیعت»مبتن  بر 

های مشهابه مهردان قراشهتنر و از ایه  رو ها شهغلقالب توجیه  ردقر  ه ا ثر ان

جا  هه ایه  مناسهبات دیگهر برقهرار قیسهت، بودقر. از ان -ترالبته پایی –متفاوت 

اقر. یک مریر اجرای ِ زن یا استاد داقشهگاهِ هنجارهای قریم  دچار  ژ ار رد شره

هیرد و به مردان حکومهت ط  ار خود در موقعیت فرمان دادن قرار م زن در محی

یابهر. زقهان حهق تر م  نر هرچه خود را در خیابان یا احتماالً در خاقهه پهایی م 

ها یهک شهی وفرق  اجتمهاع ، تواقنر. ای  تناقضدارقر  ه برابر باشنر اما واقعا قم 

پر  رد چون تغییر واقع  قاممک   را  نر  ه بایر انیک شکاف نهن  را ایجاد م 

شناخت  و حقوق  ) ه ا ثهراً در جههان واژههان و قهاقون است. پ  دوهاقگ ِ زبان

شناخت  )به قام جهن ( اینر: یک واقعیت زیستدیگر م دهر( همراه یکروی م 

شهود(. بها اجتماع  خود ) ه ا نون جنسهیت خواقهره م -در  نار ساختِ تاریخ 

فرم سیاس  جریر متولهر بیع  و جنسیت اجتماع ، یک پلتتمای  میان جن  ط
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 ه ای  ساختِ اجتماع  دیگر تحمیل قشود؛ بلکه اقتخاب شهود. ی ای شر: مطالبه

ی ازادی برای همگان به منظور اقتخهاب زقهره  شخصه  خهود بهه جهای مطالبه

رود  هه با اختالف عقیهره و اعتراضه  پهی  مه « طبیعت»های اطاعت از دیکته

  نر. حال و برخ  دیگر را قگران م   را خوربرخ

ای از یک نه ِ روش   ه شهما قمای مررقیته است؛ قشاقهصحبت از جنسیت راه

دههر. جنسهیت بهه شهما  مهک ی حمایت از برابری و عرالت قرار م را در جبهه

 هه در واقهخ در مسهیر حال  نر  ه همان  نیر خالف جریان فعل  هستیر درم 

های  اسهت  هه ا هادم  و  نیر. جنسیت  ارت وی یت مکانلب شنا م جریانِ غا

 ننر: ای  هواه  برون ققصِ  ساق  است  هه عملکهرد رادیکالیسم تالق  پیرا م 

ی جن  بازتاب  از یک نه  بخش  دارقر. در مقابل، چسبیرن به واژه امال رضایت

اها هسهتنر  هه از هرارتباط بها زمهان اسهت. ایه  همیشهه راسهت ار و ب محافظه

ههای   هه حهام  زقنهر؛ در مقابهل مترق حهرف م « طبیعتِ اقساق »سودمنریِ 

و بنابرای  تغییرپذیر است. طبیعهت در « اجتماع »چی  اصالحات هستنر زیرا همه

« اجتماع » نیم؟ تقابل بودق  صحبت م « اجتماع »مقابل پرورر؛ اما ما از چه 

–ما جامعه را بر اساس چی ی  هه هسهت  شود  هزماق  مشخص م « طبیع »و 

بفهمهیم؛ قهه بهه  -شهودیعن  قظام  از پیوقرها  ه توسط روابط تولیهر تعیهی  م 

 ها. های زقره  و اقتخابها، سبکعنوان جمع  از قگرر

اهر وضعیت زقان به ساختِ اجتماع  بستگ  داشته باشر و ای  سهاخت براینهرِ 

شود: ما فقط بهه باشر، راهِ حل به اساق  پیرا م ها، عاداتِ بر و مردم قااهاه تعصب

از  ی عاری از تعصب قیاز داریهم  هه ههر روز بهی هراقههای اموزش  اصالحبرقامه

بهه جریهان اصهل  « جنسهیت»ها و مرارس ارائه شود. زبهان پی  از تریبون رساقه

همهان تبریل شره زیرا  امال با ایرئولوژی دمو راتیک و لیبرال سازهار اسهت  هه 

شود. موضوعیت سیاس  یک مفهوم  ننر برابری در یک دقیای قابرابر محقق م م 

 شود. ی ان سنجیره قم با اقسجامِ روشنفکراقه

شهره و ههاه  زقهان های جنس  سر وبتواقر به اقلیتهرچه بحث جنسیت م 

تهواقیم منشهاء ان را قادیهره شان  مک  نر، امها مها قم برای بهتر شرن وضعیت

فرو    هرد، بهه لحهاظ اجتمهاع   1970ی گیریم. زماق   ه موپ  ارهری دههب

ی  ار یعن  روابط تولیری  هاه  یافهت. طبقهه  نهار رفهت و امکان طرح مسئله

جنسیت پا به میران هذاشت. جنسیت قطعا یک ساخت اجتماع  است اما مفههوم 
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ها تبهریل کتبی بسیاری از ممایهطور است. مفهوم   ه به ب جنسیت قی  همی 

دههر. ی اجتماع  اقجهام م دهر و یک وظیفهشود و به وضوح به قیاز پاس  م م 

 هار »تر، تر یب ان با طبقه( تمر   را از بنریِ جنسیت )یا به روش  پالودهاولویت

 نر. بها ایه  ی سلطه منحرف م به قظریه« فرسای م دی در مقابل سرمایهطاقت

 ننر: ای  محض مسلط بودن، به زقان اعمال سلطه قم حال، مردان به خاطر لذتِ 

اینر. پرس  ایه  اسهت  هه  هرام وسخت  به وجود م های سفتلذت از واقعیت

منافخ اعطای  مورد بحث هستنر؟ سلطه تنها به ای  دلیل بهه  هار هرفتهه شهره و 

ر باور  نر؛ و قه فقط خاقواده و فرودست  زقان را. اهتراوم یافته  ه چی ی تولیر م 

 نر، به ی فعل  را تعیی  م داشته باشیم  ه ساختار سرمایه/  ار مناسبات جامعه

 تواقر  مک زیادی بکنر. هردیم: طبقه؛ و جنسیت قم ی اول باز م خاقه

ی سیاسهه  اسههت. هههر مفهههوم  تعههرادی از اشههاره بههه جنسههیت یههک بیاقیههه

ههاه ها را بهه جای ننهرهی  نر و دیگهر تعیها را اقتخاب و تجمیخ م  ننرهتعیی 

راقر. پافشاری روی طبقه به معنای دادن قق  ثاقویه به فرد، قشر، دسته، اقلیت م 

هروه قوم ، مذهب و غیره است. پافشاری روی جنسیت به معنای اولویت دادن به 

 جن  به عنوان معیار است. 

 

 woman question" On the" منبع:

http://www.troploin.fr/node/88
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 های جهان سوم:ها و ملتپرداز راه رهایی کارگران، خلقاحترام سمیر امین، نظریهبه
اش ، دریادلیتردید بررسی زندگی امین ناکامل خواهد بود اگر به انبوه آتش درونشبی

پایاانش بارای گاردهم آوردن اش، شور و انرژی بیروییو رفاقت نابش نپردازیم. خنده
مردم و راندن آنها درپی پراکسیس انقالبی؛ از قلب پر ز گرمایش، و گشوده بودنش باه 

ای آموزنده بود. خاواه ماوافقش باودی آمد. گفتگو با او خود تجربهسویش میهرکه به
توانساات فیفاای کاماال از مورااوهار را بااه رویاات بگشاااید. از می خااواه ملااالو، او

دار سالن بگاویی. نباودنش توانستی با کمونیساتی ههادنگاهار بود که مییاریبلت
 کنندگانش انداختاه اسات.ای سنگین از اندوه بردل انبوه دوستان، رفقا و تحسینسایه

 ر رثای وی( د Prabhat Patnaikی پرابهار پاتنایک )برگرفته از نوشته

*** 
شده نگذشاته باود کاه داری جهانیتوسط سرمایه« پایان تاریخ»دو دهه از اهالن 

گوناه جاایگزین آن چه« دنیاایی دیگار»فروریزشش ]با بحران جهانی[ آغاز گشت. اما 

تار در آسایا و تر، و تمرکازی بیشتوازن جهانی کمداری با هدمخواهد شد؟ آیا سرمایه

راستی چندمرکزی خود خواهد گرفت؟ یا با جهانی بهیشی نوین بهآمریکای جنوبی، آرا

شاان های گوناگون دموکراتیک مردمی روبرو خواهیم گشت، که اکنون برآمدنبا بدیل

داری برای بازسازی خود مواجه است؟ راه روشن نماودن ی سرمایهبا تدابیر سرسلتانه

گاذرد. چناین داری میسرمایهمند جاری، از بررسی مسیر تاریلی ماهیت بحران نظام

یاار  الالی پژوهیدنی راه را برای چپ رادیکال، اگر دالور بماند، خواهد گشود تاا کنش

 ها گردد. روی رهایی کارگران و خلقساز، و توانمند برای پیشنیروهای دگرگون

 داری تاریخیمسیر سرمایه

دیگر اسات: یاک، ی مجزا و درپی یکداری شامل سه مرحلهتاریخ فوالنی سرمایه

( یاا شاکل tributary modeدهای )ی خراجی فوالنی آمادگی ا گذار از شیوهدوره

)مایالدی(  1800تاا  1000سازمانی معمول در جوامع پیشامدرن ا که هشت قرن از 

اش را تثبیات سالهه« غار »پایید؛ دو، دوران کوتاه بلوغ )قرن نوزدهم(، که فای آن 

)ناام کتاابی از سامیر اماین « بیاداری جناو »دلیلش که « تنزل»ی بلند کرد؛ دوره
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ای ها دوباره ابتکار همال همادهها و دولت( است و فی آن خلق2007انتشار یافته در 

اناد. ایان تاالش هلیاه نظام امپریالیساتی، از گساترش جهاانی در تحول جهان یافته

فاوالنی گاذار از  ی گام نهادن در راهناپذیر بوده، خود هامل بالقوهداری جداییسرمایه

ویکم سرآغاز موج دوم ابتکارار مساتقل داری به سوسیالیسم است. قرن بیستسرمایه

 های جنو  است. ها و دولتخلق

ی دنیای پیشامدرن بود ا و تعاررار درونی که خصلت تمام جوامع پیشرفته -1

ی نیتاها امواجی پیاپی از اباداهار را موجاب گشات کاه مدر« فئودال»تنها اروپای نه

هاایی کاه از هصار کاپیتالیستی را ساخت. موج مقدم از چین برخاسات، باا دگرگونی

تاری ی بیشهای میناگ و چوناگ توساعهآغاز گشت )قرن یازدهم( و در دورهسونگ 

وری اجتماهی کار جمعای را داد، یافت به چین نقش پیشرو در ابداهار فناورانه و بهره

بند ایان ماوج نتوانسات از آن پیشای گیارد. پشاتجایگاهی که اروپا تا قرن ناوزدهم 

ی خالفت هربی ا پارسای، و پاس از آن )در ، موج دیگر از خاورمیانه از محدودهچینی

 های للیبی( از شهرهای ایتالیا برخاست.پی جنگ

داری مادرن باود، دهنده به دنیای سرمایهآخرین موج، حامل گذار از دنیای خراج

برای تسلیر آمریکا آغاز گشات و در شاکل مرکانتیلیسام  که از بلش آتالنتیک اروپا

تادری  بار جهاان حااکم داری که به( ظاهر شد. سرمایه1500-1800برای سه قرن )

داری تااریلی کاه در سارمایه غربایگشت، برآمد این آخرین موج بود. شکل اروپایی 

خصاای  خاود اروپای آتالنتیک و مرکزی، و خلو آن در ایاالر متحده و بعد ژاپن، با 

مالکیت )ابتدا دهقانان، و سپس ی انباشت متکی بر سلبویژه با شیوهانکشاف یافت، به

رو، هیئات تااریلی آن از های کشورهای پیرامونی در پیوند با نظام جهانی(. ازاینخلق

ناپذیر سااخته، بازتولیاد و فور پایانناپذیر است، که بهها تفکیکتضاد مرکزها/پیرامون

  شود.یتعمیق م

اش را در پایاان قارن هجادهم یافات. در داری تااریلی شاکل نهااییسرمایه -2

همراه پرولتاریای جدیاد جدید را )به ی ماشینیکارخانهانگستان که با انقال  لنعتی، 

داری لنعتی( خلق کرد؛ و در فرانسه با انقالبی که سیاسات مادرن را آفریاد. سارمایه

توسعه یافت که اوج این نظام را برای قارن ناوزدهم ثبات ای کوتاه چنان بالغ در دوره
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ی حااکم نمود. ازین پس بود که انباشت سارمایه شاکلی قهعای یافات و قاانون پایاه

 برجامعه گشت. 

دهندگی هظایم و هرچند این شکل از انباشت در آغاز ساازندگی داشات )شاتا 

گر نیز باود. ن تلریبساخت(، اما همزماوری کار اجتماهی را ممکن میی بهرهپیوسته

کشااند ا مارکس در همان آغاز دریافت که انباشت، دو مبنای ثرور را به نابودی مای

 انسان )قربانی خودبیگانگی کاالیی( و فبیعت.

ویژه بار وجاه ساومی از دبعاد تلریبای داری تاریلی، من باهدر تحلیلم از سرمایه

هاای تحات سالهه در خلقمالکیت ماادی و فرهنگای ام: سالبانباشت تأکید داشاته

پیرامون، که مارکس شاید از نظر انداخته باشد. در ایان شاکی نیسات کاه در مادتی 

فور اکید بر نمود که اروپا تقریباً بهکرد، چنین میکوتاه که مارکس آثارش را خلق می

ی مالکیتی را به مرحلهرو او چنین سلباش متمرکز است. ازاینالزامار انباشت داخلی

 دانم. محدود نمود، که بالعکس من آن را متداوم می ت اولیهانباش

داری به کارکردهای ی کوتاه بلوغ، سرمایهاین واقعیت جای خود دارد که در دوره

مترقی انکارناپذیر دست یافت. شرایهی را ایجاد کرد کاه امکاان و رارورر جاایگزین 

ل آگاهی نوین سیاسای شدن سوسیالیسم/کمونیسم را، چه از لحاظ مادی و چه به دلی

وجود آورد. سوسیالیسم )و حتاا بایش از آن، کمونیسام( باه آیندش، بهو فرهنگی پی

ی نیروهای مولاد شاتا  ببلشاد و آن را باه توزیاع دلیل آن که قادر است به توسعه

رود: ی تولید برتر نیست. بلکه بیش از آن هم مایدرآمد پیوند زند، یک شیوهبرابرساز 

رو اتفاقی نیست که جنبش کاارگری و ی تمدن انسانی. ازاینر در توسعهای فراتمرحله

از ساال  مانیفسات کمونیساتسوسیالیستی توانست از زمان اروپای قرن نوزدهم )باا 

( در فبقار جدید مردمی ریشه کند. اتفاقی هم نبوده کاه ایان چاالش شاکل 1848

 . 1871 نلستین انقال  سوسیالیستی تاریخ را گرفت: کمون پاریس در

ی درازمادر کاهیادگی گشات. داری وارد دورهاز پایان قرن ناوزدهم سارمایه -3

بدین معنا که وجوه ملر  انباشت، با نرخی فزاینده آغاز  به برتاری جساتن بار ابعااد 

 ی آن کرد. مترقی و سازنده
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داری باا ی کیفای سارمایه)بنا به تحلیل هابسن، هیلفردینگ، لنین( این استحاله

ی اساتعماری در ی تجارر و سالههانحصارار نوین تولید )و نه دیگر در هرله برپایی

ی مرکانتیلیسم( در پایان قرن نوزدهم شکل گرفت، که پاسخ به نلستین بحاران دوره

شکساتن کماون )انادکی پاس از درهم 1870ی ساختاری درازمدتی بود کاه از دهاه

روز خاوش ی آن باود کاه هداری انحصااری نشاانپاریس( آغاز گشت. ظهاور سارمایه
ها بارای فرا رسیده است، و زنگ اشروزگار ساللوردگیسر آمده، یعنی داری بهسرمایه

اند. ایان شاده کنندگان نواختاهمالکیتتحقق از سالبمالکیت ررورتمند و قابالسلب

هایی تجلی یافت که ماتن قارن بیساتم را ها و انقال کاهیدگی در موج نلست جنگ

 درنوردید. 

ی آخاارین مرحلااه»داری انحصاااری را رو لنااین محااق بااود کااه ساارمایهازایاان

اندیشید که نلستین بحران درازمدر، با در بلواند. اما او خوشبینانه می« داریسرمایه

دستورکار قرار گرفتن انقال  سوسیالیستی، آخرین آن خواهد بود. تاریخ بعداً به اثبار 

ی دو جنگ جهاانی و این بحران فائق آید )به هزینه تواند برداری میرساند که سرمایه

هاای هاای سوسیالیساتی روسایه و چاین و جنبشبا سازگاری با ماوانعی کاه انقال 

بلش در آسیا و آفریقا برایش ایجاد کردند(. اماا پاس از مادر کوتااه  بازساازی رهایی

 1970ی ( بحران ساختاری درازمدر دومی از دهه1945-75داری انحصاری )سرمایه

آغاز گشت. سرمایه به این چالش نوآمده، با دگرسانی کیفی نوینی واکانش نشاان داد 

 ام.نامیده 1داری انحصاری فراگیرشدهسرمایهکه این شکل جدید را من 

داری سارمایه کاهیادگی درازمادری ها از ایان تفسایر درباارهانبوهی از پرسش

کاهیادگی ه دستورکار زمانه باود. آیاا شود کمربوط می انقال آید، که به ماهیت برمی
بااه گااذار درازماادر داری انحصاااری تاااریلی، متاارادف بااا ساارمایهدرازماادر 

  سوسیالیسم/کمونیسم است؟ با چه شرایهی؟

داری را چاون فراینادی از ابادان هنالار سرمایه من تاریخ این گذار درازمدر -4

داری تااریلی را یی سارمایهپیوند گردند، شکل نهاابینم، که چون همی آن میسازنده

خصاو  رواباط مالکیات ا سازند. این هنالر سازنده شامل روابط اجتماهی ا و بهمی

                                                      
1. generalized monopoly capitalism 
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بنادی باین مالکاان انحصااری ابازار مادرن تولیاد داری، به هبارر دیگر قهبسرمایه

جا که موجودیات )کارخانه( و نیروی کار است، که به کاال تنزل یافته است. البته از آن

موجاب تضاعیو  داریسارمایهو  تجاررداری است، آمیلتن ابط معرف سرمایهاین رو

از مارکسیسام،  1شود. این خاوانش اروپاامحورشدید شناخت واقعیت جهان مدرن می

( در 1500-1800داری به سه قرن مرکانتیلیسام )سرمایه باهث تقلیل گذار درازمدر

ت گاارایش بااه آمیلااتن هالوه چااارچو  اروپااامحور باهااث تقویااشااود. بااهاروپااا می

جایی که گذار کیفی برآمده از گردد. تا آنداری میداری تجاری با خود سرمایهسرمایه

 رود. انقال  لنعتی، ابدان تولید ماشینی، گاه به زیر سؤال می

 2شود، اگار دبادگاه اروپاامحور باه انگلومحاوردرک ما از تاریخ محدودتر هم می

اروپاایی، باه شاکل خاا  دگرساانی کشااورزی در  تبدیل گردد که در آن دوره گذار

مالکیت از اکثریات دهقاناان سالب حصارکشیانگستان تقلیل داده شود ا زمانی که با 

گشت و دسترسی به زمین به اشراف زمینادار و دهقاناان ثروتمناد محادود شاد کاه 

یوناد داری لانعتی در پدار آنها بودند. در واقعیت دیگر اشکال سرمایهکشاورزان اجاره

ی کشااورزی در ایااالر متحاده، فرانساه و قااره دارانهبا اشکال دیگر مدیریت سرمایه

 اروپا، ژاپن و دیگر منافق ظهور کرد. 

هاایی از خوانش مورد نظر من غیر اروپامحور  ساده نشده است، زیرا شامل مؤلفاه

گارا از ی آن خوانش غیرتقلیالداری است. ریشهدیگر منافق جهان برای خلق سرمایه

تار ای باالی تولید در مرحلهداری فراتر از یک شیوهی تولید است. سرمایهمفهوم شیوه

همین دلیال، ایجااد ای باالتر از تمدن است. باهی نیروهای مولده، که مرحلهاز توسعه

گشااتند،  مدرنیتااهداری از دیگاار هنالااری کااه مباادل بااه روابااط اجتماااهی ساارمایه

 ناپذیر است.جدایی

ی خدماتی همومی با پذیرش بر اساا  سانجش رقاابتی، بااور باه دولات هرره

هاا پایش از سازی انسان ا و نه خدایان و نیاکان اشراف ا قارنهرفی، اهتقاد به تاریخ

داری را تشاکیل ی سارمایهها اجازای مدرنیتاهی آناروپا در چین آغاز گشت، و همه
                                                      
1. Eurocentric 
2. Anglocentrism 
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 داری است، با تضاادهایی ااتایمایهی سرشناسیم مدرنیتهای که ما میدادند. مدرنیته

 های برخاسته از آن.در هژمونی سرمایه و محدودیت

نمایم که، باا در داری را مهرح میی تولید سرمایههمچنین من شناختی از شیوه

هااای مارکساای اجاازای فراینااد نظاار آوردن تمااام سااهوح واقعیاات آن )در نوشااته

instancesسیاسی و ایادئولوژیک آن را پیوناد  های اقتصادی و روبناهای( زیرساخت

زند، آن هم با در نظر گرفتن استقالل منهق خا  هملکرد هریک از ایان ساهوح می

 (.اجزای فرایندواقعیت )

ی خود ا در ی توسعهترین مرحلهداری تجاری در پیشرفتهباید ارافه کنم سرمایه

رکانتیلیسم اروپاایی ا شهرهای ایتالیا، و در آخر در مچین، خالفت اسالمی، در دولت

داری پیشارفته کاه باا انقاال  لانعتی باه درآمد سرمایهیابد: پیشمعنایی جدید می

ی تولیاد داری تجاری برای مدتی فاوالنی اسایر شایوهآید. هرچند سرمایهمیدان می

جزء ی در نظامی مانده بود که تحت سلهه 1شدهحکگیری بود، به هبارر دیگر خراج
کرد، این واقعیات بااقی و اقتصاد از الزامار بازتولید آن تبعیت می سیاسی قرار داشت

داری وابسته به هنالری رروری از مرکانتیلیسم باود، ی نهایی سرمایهاست که توسعه

 ی حسابداری و اهتبار.مانند اشکال پیچیده

داری باالغ( تاا )آغاز شکل مرکانتیلیستی آتالنتیکی  گذار به سارمایه 1500از  -5

هاا، ساپس )اروپایی هااغربیی انباشات( جانباه)آغاز چالش بارای منهاق یک 1900

هاا بودناد کاه آمریکای شمالی و دست آخر ژاپن( در این بازی سرور بودناد. تنهاا آن

های پیراماونی ها و ملتداری تاریلی را ساختند. خلقساختارهای دنیای نوی سرمایه

توانستند مقاومت کردند، اما در تا می که تسلیر شدند و تحت سلهه درآمدند، هرچند

 نهایت درهم شکسته و مجبور شدند به زیردست بودن تن دهند. 

 1500ی دنیای اروپای آتالنیکی، انفجار جمعیت آن رخ داد: در سال درپی سلهه

درلد آن رسید،  36به  1900درلد جمعیت جهان بود اما در سال  18جمعیت اروپا 

 ی آمریکا و استرالیا داشت.ی به قارهدر حالی که مهاجرر هظیم

                                                      
1 .Embedded  )برگرفته از پوالنی( 
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داری تااریلی، برمبناای ناپدیاد بدون این مهاجرر هظیم، مدل انباشت سارمایه

تواناد در آسانی میسر نباود. باه هماین دلیال ایان مادل نمیشدن دنیای دهقانی، به

برای فتح ندارد. پس در ایان  آمریکاییپیرامون نظام ]جهانی[ بازتولید گردد، که دیگر 

برای پایش رو گذاشاتن مسایر  غیرممکن گشت، آنها بدیلی گزیده پیش افتادنظام ن

 ی دیگری نداشتند. توسعه

هاا و قرن بیستم آغاز حضور بازیگران متعدد: بازگشات ابتکاار همال باه خلق -6
، هالوه بر ایان کاه نلساتین انقاال  1871کمون پاریس در سال های پیرامونی. ملت

بااار رساااند کااه آخاارین آن نیااز در یااک کشااور مرکاازی سوسیالیسااتی بااود، بااه اث

آغازگر فصال ناوینی در های پیرامونی، بیداری خلقداری است. قرن بیستم، با سرمایه

-20در ایران بود و همچنین در مکزیاک  1907تاریخ بود. نلستین تجلی آن انقال  

نهضات  (،1917دهناده )پیام 1905پیرامونی روسیه ، در نیمه1911، در چین 1910

، تشاکیل 1919هاای جاوان، انقاال  مصار گذاری جنبش ترکاسالمی، بنیان -هربی

 ی هند. حز  کنگره

داری تااریلی ، در نلستین بحران درازمادر سارمایه1914-17ی همچون دوره

هااای پیرامااونی آغاااز بااه رهااایی خااود کردنااد و در زیاار پاارچم ( خلق1950-1875)

وباا( یاا رهاایی ملای، کاه درجاار متفااوتی از سوسیالیسم )روسیه، چین، ویتناام، ک

هااا راه هااای خااود را شااکل دادنااد. آنگرفاات، جنبشالااالحار اجتماااهی را دربرمی

ی امپریالیسام کالسایک شدن را پیش گرفتند، که تا آن زمان در دوران سلههلنعتی

ی فلبانه)کهنه( منع شده بود و آن را مجبور کردند تا با این نلستین حرکت استقالل

ی پروژهتا زمانی که  1917های پیرامونی سازگار شوند. از سال ها و دولتها، ملتخلق
، تحرکار 1990( از جریان خارج گشت و تا فروپاشی شوروی در 1955-80) باندونگ

داری انحصااری مذکور لحنه را دربرگرفته بود. من باه دو بحاران درازمادر سارمایه

داری نگارم، بلکاه هاردو را کاهیادگی سارمایهنمی هنوان ادوار کنادراتیوسالمند باه

ی کنم. همچنین باه دورهشده و امکان گذار به سوسیالیسم ارزیابی میتاریلی جهانی

نگارم، سال جنگ برسر جایگزینی هژمونی انگلایس نمی 30هنوان تنها به 45-1914
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شرق و جنو ( ها )بلکه آن را جنگ فوالنی مراکز امپریالیستی هلیه بیداری پیرامونی

 دانم. هم می

های پیرامون به دالیل بسیاری آرام گرفت، هم در اثار نلستین موج بیداری خلق

ها، و هم به دلیل موفقیت امپریالیسام در یاافتن های و تضادهای درونی آنمحدودیت

های نوین  سلهه بر نظام جهانی )از فریق کنتارل ناوآوری فناوراناه، دساتیابی باه راه

 های کشتار جمعی(.ام جهانی مالی، فناوری ارتبافار و افالهار، سالحمنابع، نظ

 1970ی سال پس از بحران نلست، از دهه 100داری درست با این همه سرمایه

به بحران درازمدر دومی وارد شد. واکنش سرمایه باه ایان بحاران مانناد قبلای باود: 

شدن )لیبرال( یرشده، جهانیداری انحصاری فراگتشدید تمرکزیابی، که برپایی سرمایه

( را به دنباال داشات. مادر پیاروزی امپریالیسام financializationسازی )و مالی

 1راستی کوتاه بود، هصار زیباایگانه )ایاالر متحده، اروپا و ژاپن( بهجدید جمعی سه

تاا  1890ی گویا پژواک هصر زیباای نلسات در دوره 2008تا  1990ی دوم در دوره

ها برآماده اسات. در ایان میاان، ها و انقال دوران آشفتگی نوین با جنگبود.  1914

های در پیرامون )که اکنون آغاز گشاته اسات(، جادا از کنتارل موج دوم بیداری ملت

اش گری جهاانیداند که به سلههگانه را مجاز نمینظامی، دیگر امپریالیسم جمعی سه

به اهداف استراتژیک خود نشان داد که  ادامه دهد. حاکمیت واشنگتن، با اولویت دادن

ها و تعاررار این دوران آگاه است، فور کامل از واقعیت وخامت اوران در اثر ستیزهبه

تار ( در بیشalterworldism) گرایی بادیلجهاانی درست خالف دیادگاه ناپلتاه

 . غربیهای جریان

 داری است؟ی سرمایهداری انحصاری فراگیرشده آخرین مرحلهآیا سرمایه

خوانااد. ماان « داریی ساارمایهآخاارین مرحلااه»لنااین امپریالیساام انحصااارار را 

داری دانم، بادین معناا کاه سارمایهمای« داریمرحله متداوم سارمایه»امپریالیسم را 

شادن مرکز/پیراماون هرگاز برپا گشاته، و از بازتولیاد و تعمیاق قهبی تاریلی جهانی

انحصارار در پایان قرن نوزدهم بادون شاک  شود. نحستین موج تشکیلمنصرف نمی

                                                      
1 belle époque 
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داری باود. لناین ی تولید سرمایهی کیفی در ساختارهای بنیادین شیوهشامل استحاله

تواند در دساتورکار قارار گیارد و روزا از این نتیجه گرفت که انقال  سوسیالیستی می

تردید ت. بیاس« سوسیالیسم یا بربریت»لوگزامبورگ باور یافت که اکنون انتلا  بین 

برداشت لنین بسیار خوشبینانه بود، چرا که باه اثار ملار  رانات امپریالیساتی و در 

ها(، توجه الزم آیند آن، انتقال انقال  از غر  )مرکزها( به شرق )پیرامونینتیجه به پی

 را نکرده بود. 

دومین موج تمرکزیابی سرمایه، که در سومین بلش قرن بیستم رخ داد، دومین  

ام. از خوانده 1انحصارار فراگیرشدهسانی کیفی نظام آن را موجب گشت که آن را دگر

شدند، بلکه توانساتند بار کال  تنها بر فرازهای اقتصاد مدرن حاکمها نهاین به بعد آن

های کوچاک و متوساط )حتاا بازرگ  نظام تولید کنترل مستقیم اهمال کنند. شرکت

مالکیت گشاته هقانان ]درگذشته[، در واقع سلبگونه که دبیرون از انحصارار(، همان

دساتی، های باالدستی و چه پاییناند، چه در فعالیتو به حد پیمانکار خرد تنزل یافته

 اند. تحت کنترل اکید انحصارار درآمده

 –ی سارمایه باا کالباد ارگانیاک زناده ی تمرکز خاود، رابهاهدر باالترین مرحله

دگرگونی بسیار مهمی است: بورژوازی تاریلی، شامل  قهع شده است. این –بورژوازی 

ناشناسای  2ساالران/توانگرسااالرانهای با ریشه در وفن، جای خود را به گروهخانواده

شان، هدایت انحصارار را دردست دارند. رغم پراکندگی اسناد مالکیتداده است که به

ی از خودبیگاانگی یافتاهریهای اخیر، گواه این شکل برتی ابداهار مالی در دههدامنه

توانند چیزی را بفروشند که حتا مالک آن نیستند، در نتیجه الل است: سوداگران می

 ی ریشلند تبدیل شده است.مالکیت به مایه

ی باالی خودبیگاانگی کارکرد کار مولد اجتماهی ناپدید گشته است. اکنون درجه

. خودبیگاانگی باه قلال کنادمی پول بچهبه پول فضیلت مولد بودن را بلشیده است: 

اسات )زماان پاول اسات(.  آفرینمنفعاتااته جدیدی دست یافته است: زمان که فی

دهاد، باه جایگااه ی جدید بورژوازی که به الزامار بازتولید این نظاام پاساخ میفبقه
                                                      
1. generalized monopolies  
2. oligarchy/plutocracy 
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هنوان اهضاای باالنشاین )البته متزلزل( تقلیل یافته، باا ایان کاه باه مستلدم مزدور

 خود برخورداراند. « کار»وسط از مزیت پرداخت بسیار خو  برای ی متفبقه

سارآمده؟ بارای داری بهاگر چنین است، آیا نباید گفت که روزگار خوش سارمایه

این چالش پاسلی جز این متصور نیست: انحصارار باید ملی شوند. این نلستین قدم 

شهروندان است. تنهاا  کردن مدیریت توسط کارگران وسوی اجتماهیناپذیر بهاجتنا 

ساوی سوسیالیسام باشاد. تواناد گاامی در راه فاوالنی پیشارفت بهچنین اقدامی می

همچنین تنها راه آن انکشاف یک اقتصاد کالن نوین است که فضاایی واقعای را بارای 

ی های کوچک و متوسط بازگشایی کند. اگر چنین نشود، منهاق سالههفعالیت بنگاه

آپارتایاد فراگیار یچ چیز جاز ساقوط دموکراسای و تمادن، و ی انتزاهی، به هسرمایه
 جهانی نلواهد انجامید.

 ی مارکسیسم در سه قارهوظیفه

شادن جهاان )تضااد مرکز/پیراماون( داری تاریلی بر قهبیتفسیر من از سرمایه

انداز تأکید دارد که محصول شکل تاریلی انباشت سارمایه اسات. ایان تفسایر چشام

)و فراتر از آن گذار به سوسیالیسم( را که در مارکسیسم تاریلی انقال  سوسیالیستی 

)یا گذار( نزد ما رارورتاً هماان انقال  دهد. انکشاف یافته است، مورد پرسش قرار می

اندازها بوده است، و راهبردهاای ساتیزه بارای فارارفتن از نیست که مبنای این چشم

 داری نیز نیستند.سرمایه

ترین مبارزار اجتماهی و سیاسی ، آن قدر خود الش مهمباید دریابیم که هدف چ

داری واقعاً موجاود آن. بناابراین داری نبود، که بدعد امپریالیستی متداوم سرمایهسرمایه

فور ممکن گذار از مرکز ثقل مبارزار، ررورتاً )چاه پرسش این است که آیا حداقل به

 گیرد.داری را هدف می( سرمایهخودخودبهرسد 

تر، مارکسیسم تااریلی( باا چالشای ناوین قرن بیستم[ مارکسیسم )یا دقیق]در 

ترین شناخت سیاسی در قارن ناوزدهم هام وجاود نداشاته روبرو گشته که در روشن

هاا، است. برآمدن آن ناشی از انتقال فعالیات خاالق بارای دگرگاونی جهاان باه خلق

 های پیرامونی بوده است. ها و دولتملت



 

 
 

 کالی: برآمدن چپ رادیجهان یدارهیسرما زشیفرور 321

مند را )در شکل ابَرساود( منتفاع انحصارار مرکز سلهه تنهای نهرانت امپریالیست

رغم ساختار وارح فبقاتی و استثمار کارگران، مبنای بازتولید جامعاه کند، بلکه بهمی

 مثابه یک کل نیز هست. به

)هبارتی کلی برای نامیدن جهاانی کاه خواهاان پیماودن راه دنیایی دیگر تحقق 

هاای حلای بارای خلقتردید ناممکن اسات، اگار راهبی فوالنی به سوسیالیسم است(،

دگرگونی جهاان رو اند!( یافت نشود. ازایندرلد جمعیت جهان 80پیرامونی )که تنها 
به معنای تغییر شرایط زندگی این اکثریت است. مارکسیسم که در پی تحلیل واقعیت 

ساازد؛ اگار  جهان است تا نیروهای فعاال بارای تغییار آن را تاا حاد ممکان کارآماد

)افریقا،  فور حتم نیازمند تعریو دقیق وظیفه در سه قارهاش نباشد، بهی اللیوظیفه

گونه تحلیل واقعیت و تنظیم راهبردهاای کاارای آسیا، آمریکای التین( است. حال چه

 رساند؟همل را به انجام می

 بایست برای مبناای تحلیال واقعیات باشاد. منظاور مانپاسخ به این پرسش می

داری ( باه سارمایهفرتاورداری انحصااری امپریالیساتی )تحلیل دگرشادگی سارمایه

ِ  کیفی در پاسخ باه تر( است. این دگرشدگیانحصاری فراگیر )به همین دلیل فرتور

آغاز شده اسات و هناوز اداماه دارد. از  1970ی بحران درازمدر نظام بوده که از دهه

دگی نظاام امپریالیساتی باه امپریالیسام گیرم: یاک، دگرشااین تحلیل دو نتیجه می

هاای ماوج هاا، ناشای از موفقیتشادن پیرامونیگانه در واکنش به لنعتیجمعی  سه

کارگیری ابزارهاای ناوین کنتارل نظاام ها بوده است، به هماراه باهآن بیدارینلست 

ی زماین و مناابع آن، جهانی توسط امپریالیسم جدید، برمبنای کنتارل نظاامی کاره

ها بر نظام فاظت از اختصا  انحصاری فناوری توسط انحصار گروهی و کنترل آنابَرح

داری معالار کاه باا مالی جهانی. دوم، دگرشادگی سااختارهای فبقااتی در سارمایه

 ساالری انحصاری، شکل گرفته است. ی گروهپیدایش سلهه

یهی کاه ی شارارویکردی را انکشاف داد که دربااره مائودر تقابل با این موقعیت، 

چالش باید در آن تحلیل شود، هم همیقاً انقالبی و هم واقعای )هلمای، واراح( باود و 

های پای از هام در راه فاوالنی داد که راهبردهای کارآ برای موفقیتاین امکان را می
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گذار به سوسیالیسم استنتاج شود. به این دلیل وی سه بدعد واقعیت را از هم تفکیک و 

 ها. ها، دولتها، ملتلقبه هم مرتبط ساخت: خ

است. معنایش این است که ایجاد یک بلوک خواستار انقال  خلق )فبقار هامه( 

کند کاه بازتولیاد چه ممکن میهژمونیک از فبقار تحت سلهه و استثمار را هلیه آن

داری امپریالیستی را توسط بلوک هژمونیک کمپرادور و دولت در ی سرمایهنظام سلهه

 دهد. ق میخدمت آن، تحق

ها را )هرنامی که ملتی امپریالیستی، حقانیت رو است که سلههها ازایناکر ملت

ای کند. چنین سالههخواهید به آنها بدهید( با قلب تاریخ جوامع پیرامونی انکار میمی

هاا الاالت ، تمام آن چه را که به ملتسازیغربیمند به نفع خرر و پرر  فور نظامبه

هاا تعلاق هاایی کاه باه آنرو رهایی خلق از رهایی ملتکند. ازاینبود میبلشند نامی

کاارگران »ناپذیر است. با همین استدالل بود که مائوئیسام شاعار کوتااه دارند جدایی

ی را باه شاعاری فراگیرتار تبادیل کارد: کاارگران هماه« همه کشورها متحد شاوید!

اناد و آن را خاویشرهایی هان ها خواهای تحت ستم متحد شوید! ملتکشورها، خلق

بینند، نه در تضاد با آن. رهایی مورد بحث به معنای بازساازی ها میمکمل تالش خلق

بلکاه ابادان آیناده براساا   –یا پندار پیوستن فرهنگی به گذشاته  –گذشته نیست 

تقلبای اسات.  یمدرنیتهجای واردار جعلی یک دگرگونی رادیکال میراث تاریلی، به

مثاباه ساازی اسات بها، فرهنگی که به میراث رسیده و مورون همل دگرگونجدر این

) مذهب و غیاره(  فرهنگی کلی کار بردن واژهبایست از بهفرهنگی سیاسی است، می

 تغییرباشد. تواند بیکه گویای مهلبی نیست پرهیز کرد، چون از لحاظ تاریلی نمی

قدرر در روابهاش باا بلاوک  ارجان به دولت مبتنی بر ررورر شناخت استقالل

هژمونیک است که اسا  مشروهیتش است، حتا اگر این ]بلوک[ خلقی و ملی باشاد. 

ی گاذار باه کمونیسام، ایان تا زمانی که دولت وجاود دارد، حاداقل بارای کال دوره

ی بادون جامعاهتاوان باه توان انکار نمود. تنها ازین پس است که میاستقالل را نمی
تنها باه ایان دلیال کاه پیشارفت خلقای و ملای بایاد از تهااجم اندیشاید. ناهدولت 

امپریالیسمی که هنوز بر جهان حاکم است حفاظت شود، بلکه همچنین و شاید مقدم 

ی توساعههمچنان نیازمناد ی فوالنی گذار پیشرفت در دورهبر همه، به این دلیل که 
ریالیسم مانع آن بارای چه امپاست. به هبارر دیگر برای رسیدن به آن نیروهای مولده
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سازی جهان، که به گساترش جهاانی ی قهبیکشورهای پیرامونی بوده و محو پیشینه

ی مثاباه دساتیابی باه مرتباهداری تاریلی وابسته باوده اسات. ایان برناماه بهسرمایه

داری مرکزی نیست، که ناممکن و بااالتر ازهماه ناامقبول اسات. ایان برناماه سرمایه

، برمبناای مشاارکت واقعای فبقاار شدنشدن/لنعتیمدرننی از مستلزم مفهوم نوی

اسات. ایان  ای از پیشارفتمندی هاجل آنها در هر مرحلهخلقی در فرایند آن، با بهره

استدالل رای  را باید کنار گذاشت که مردم تا زماانی نامشال  بایاد لابر کنناد تاا 

یالیسام را فاراهم آورد. گذار باه سوس رروریی نیروهای مولده باالخره شرایط توسعه

تردیاد ی اینها باید از همان آغاز با امکان ساختمان سوسیالیسم توساعه یاباد. بیهمه

 سوسیالیسمو  توسعهی اللی برخوردهایی است که تعاررار بین قدرر دولت لحنه

 کنند. ایجاد می

ل این هدف تیغای دولباه اسات: اساتقالل در مقابااند. لها خواستار استقالدولت

داری فبقار خلقی )خودملتاری افرافی(، استقالل در مقابل فشارهای نظاام سارمایه

هاای فرمانادهی ی حااکم در جایگااه)به معنای وسیع کلماه فبقاهبورژوازی جهانی. 

دولت، چه در شکل ملی و چه کمپرادورش همواره خواستار تحول بورژوایی است. اگر 

دفاان از مناافع ی امپریالیستی ساازد، بل سلههها را قادر به استقالل در مقاشرایط آن
را برخواهند گزیاد  کمپرادوریرا برخواهند گزید. اما اگر شرایط اجازه ندهد، آنها ملی 

)یاا گاروه ی حااکم جدیاد فبقههای امپریالیسم گردن خواهند گذاشت. و به خواسته

خلقای حاکم( هنوز دارای تعریو قهعی نیست، حتا زمانی کاه مبناایش یاک بلاوک 

 حیار یابد. بورژواییفور نسبی با گرایشی باشد، که در واقعیت، حداقل به

پیوندی درسات واقعیات موفقیت در پیشرفت در راه فوالنی گذار، مشروط به هم

گفته است. به معنای واکاوی  چگونگی پشتیبانی از مکمل هام گشاتن  در سهوح پیش

لت است. اما اگار تضاادهای باین پیشروی خلق، رهایی ملت، و دستاوردهای قدرر دو

سارانجام ی بساط یاباد، هار پیشارفتی در نهایات بیهامل خلقی و هامل دولت اجازه

 خواهد گشت.

آیاد. وجود میبسات باهپیوندی برقرار نکند، بناگر یکی از این سهوح با بقیه هم 

هاا نبه معنای تواناایی آ – جنبشدر تز  –این دیدگاه که تنها خلق، قابل تکیه است 
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گوناه کاه سادگی ناپلتاه اسات. همانبرای دگرگونی جهان بدون تسلط به قدرر، به

، به هبارتی دیگر جدایی از محتوای اجتماهی بلوک هژمونیک به هر قیمترهایی ملی 

است که به پندار فرهنگی پیوستن به گذشته ) همانند اساالم سیاسای، هندوییسام و 

برای مردم اماا در همال دستاورد تصور داشتن  انجامد. برگزیدن قدرر بهبودیسم( می

رفته به خودکامگی و تبلور بورژوازی جدید خواهد انجامید. انحاراف از بدون آنها، رفته

 داری دولتای( باه)سارمایهداران داری بدون سارمایهسرمایهدگرگونی   –نظام شورایی 
 ی آن است. ترین نمونه، تراژیکدارانداری با سرمایهسرمایه

تابناد، های پیرامون نظام امپریالیستی را برنمیها و دولتها، ملتز آنجا که خلقا

 1917های ماداوم. از ساال هاا و شاوریدنجاای قیامها است، ی توفانجنو  منهقه

خواهانه )به معناای اساتقالل از ها و تحرکار استقاللجهان همدتا شاهد این شوریدن

انجاماد( توساط داری امپریالیساتی میسارمایه هایی که به سلهه نظام موجودگرایش

ها رغم محادودیتهای پیرامونی بوده است. همین تحرکار، باهها و دولتها، ملتخلق

های شاخ  دنیای معالر را شکل داده است، که ترین دگرگونیو تناقضار آنها، بیش

رامای باوده کاه فور نسبی آبسیار فراتر از رشد نیروهای مولده و تعدیالر اجتماهی  به

 های مرکزی این نظام رخ داده است. به دنبال این رشد در سرزمین

فلبانه کشورهای جنو  آغاز شاده اسات. کشاورهای موج دوم تحرکار استقالل

گانه درپای هایی که امپریالیسم جمعای ساههای آنها، با راهو بقیه، مانند خلقنوظهور 

ر نظاامی واشانگتن و متحادان تحات اند در ساتیزند. ماداخالی خویشتداوم سلهه

فرمانش در ناتو به شکست انجامیده است. نظام مالی جهانی در حال فروریزی اسات و 

جای آن در حاال برپاا شادن اسات. انحصاار فنااوری ای باهنظامار مساتقل منهقاه

انحصارگروهی درهم شکسته است. بازیابی کنترل بر منابع فبیعی در دساتورکار قارار 

های سلسله کوه آند، که درپای اساتعمار خاارجی، قرباانی اساتعمار لتگرفته است. م

 اند. اند اکنون به سیاست روی آوردهداخلی

های لیبرال را های خلقی و احزا  چپ رادیکال فعال تاکنون برخی برنامهسازمان

فور هاا، کاه باهیا در دست انجام دارناد. ایان فعالیت )در آمریکای التین( خنثا کرده

 روند.اند، بالقوه به راه فوالنی گذار به سوسیالیسم میدر اسا  ردامپریالیستی مقدم
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در حاال دنیاای دیگار  پیوندناد؟ ی محتمل به یکدیگر مایگونه این دو آیندهچه

اناد هاا، کاه هاردو محاتمای از بدترین و بهترینساخت هم پرتضاد خواهد بود: آمیزه

تاریخ، پیش از خود تاریخ وجود ندارد که جبری  ام هیچ قانونی درفور که گفته)همان

ها در قرن بیستم تا ها و دولتها، ملتهای خلقرا تحمیل کند(. نلستین موج فعالیت

هااا و افزاییمعناساات، اگاار همهای آن بیپاییااد. هاار تحلیلاای از مؤلفااه 1980سااال 

هاا اکناون الیتی ارتباط این سه سهح را از نظر بیندازد. ماوج دوم فعتضادهای نحوه

 تواند تأثیرگذارتر باشد و از قبلی فراتر رود؟آغاز گشته است. آیا می

 پذیرد؟داری پایان میبحران سرمایه

ای گوناهکوشد نظام را بهداری معالر میانحصارگروهی  در قدرر در نظام سرمایه

ان ماردم از ها نیازمند اقنبود بازسازی کند. برای آن آن 2008که پیش از بحران مالی 

هستند که قدرر برترشان را به چالش نکشند. برای موفقیت باه اجمان فریق نوهی از 

ی خصاو  درباارهاناد )بهبومی روی آوردههاای زیساتی چالشتوافق شعاری درباره

و حتاا وانماود کنناد کاه درپای  1ی خاود را سبزشاوییوهوا( تاا سالههی آ مسأله

 و الالحار سیاسی )حکمروایی شایسته( هستند. با فقر( جنگ ) الالحار اجتماهی

هرچناد باا  –شرکت در این بازی و کوشش برای اقنان مردم باه چناین تاوافقی 

بادتر از آن  –باه شکسات خواهاد انجامیاد  –وروح بهتر تعریو شده شرایهی که به

ی اول مساتلزم توهماتی دروغین را خواهد پرورید. پاسخ به چاالش روبارو، در درجاه

المللای نی روابط قدرر به نفع کارگران است، همچنان که دگرگونی رواباط بیندگرگو

هاای جهاانی و ای کامال از همایشهای پیرامونی. سازمان ملال مجموهاهبه نفع خلق

 غیره سازمان داده که حاللی درخور نداشته است. 

های چاه گفتایم رارورر دارد. در اساا  از فریاق ساتیزهتاریخ نشان داده، آن

های امپریالیساتی، و باه درجاار ملتلاو از ی قادررهای پیرامونی هلیه سلههخلق

فریق روابط درونی اجتماهی باوده اسات کاه پاساخ باه نلساتین بحاران درازمادر 

به نفع فبقار خلقی داده شده است. از این  1950تا  1914داری سالمند بین سرمایه

                                                      
1. green-washing 
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موار کردند: سوسیالیسام واقعااً ها راه سه نظام را از پس جنگ دوم جهانی هفریق آن

دموکرار در جویی سوسیال، میانهباندونگهای ملی و خلقی موجود در آن زمان، رژیم

های مستقل های فعالیتخصو  به دلیل پیشرفت، که ررورر آن بهشمالکشورهای 

 وجود آمده بود.های پیرامونی بهخلق

ی جدیادی وارد ه مرحلاهداری بادومین بحران درازمدر سرمایه 2008در سال  

ی ها، برپایهالمللی شرون شده و نمایان است: آیا آنبار بینگشت. برخوردهای خشونت

کشاند؟ میازان ی انحصاارار فراگیار را باه چاالش میموارع ردامپریالیستی سلهه

کشاانه کاه توساط های ریاراتهای اجتماهی قربانیان سیاساتها با تالشارتباط آن

هاا راهبارد ی بحران تحمیل شده چیست؟ به هبارر دیگر آیا خلقفبقار مسلط در پ

داری از داری  در بحران را، جایگزین راهبرد رهایی نظام سارمایهرهایی خود از سرمایه

 خواهند؟بحران خواهند کرد که لاحبان قدرتش می

دنیای پس ی شوند، دربارههای خدمتگزار قدرر که از میدان خارج میایدئولوژی
ی بازسازی نظام خیالبافی کند، به این تواند دربارهتنها می. سیا بافندیاوه می حراناز ب

تر متوجاه اروپاا شدن لیبرال، بیشدر جهانیبازارهای نوظهور تصور که ررر مشارکت 

یاباد، است تا ایاالر متحده. نباید تصور کنیم بحران، هرچند که گساترش و ژرفاا می

المللای و اجتمااهی بار بینآن پار از برخوردهاای خشاونتشود، اما مسیر نمی درمان

داند چه رخ خواهد داد: ورع بهتر خواهد گشات )پیشارفت خواهد بود. هیچ کس نمی

 سوی سوسیالیسم( یا بدتر )آپارتاید جهانی(.به

های اجتماهی شارط فاائق شادن بار گسایلتگی آنهاا و بار شدن تالشرادیکال

( است. تنها در این لورر تعریو ت از منافع اجتماهیمواظبراهبردهای لرفاً دفاهی )

گردد. تنها به این اهداف مورد نیاز برای پیمودن راه فوالنی به سوسیالیسم ممکن می

 1ساازیتواناای یابناد، واژهتاوان دساتیابی باه قادرر واقعای را مایها جنبششرط 
 ترین گویایی را برای این نیاز دارد.بیش

تلزم تعریاو چاارچوبی بارای شارایط کاالن سیاسای و ها مساتواناسازی جنبش

گوناه ها را پذیرفتنی سازد. این شرایط را چههای مشل  آناقتصادی است که پروژه

                                                      
1. empowerment 
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رسایم. اماا آیاا ی قادرر دولات میجاست که به پرسش مرکزی درباارهبسازیم؟ این

ارآمد را در هایی کتواند سیاستفور واقعی مردمی و دموکراتیک، میدولتی نوبنیاد، به

فور مقدم شدن دنیای معالر به انجام رساند؟ یک پاسخ سریع منفی، بهشرایط جهانی

ثمری ایان پاساخ و خواهان پژوهش برای دستیابی به اجمان جهانی خواهد گشت. بی

هایی کاه بندهای آن به اثبار رسیده است. راه دیگری وجود ندارد جاز گشاایشپشت

ای بایاد که شاید با اقداماتی مناسب در سهح منهقاه در سهح ملی باید لورر گیرد،

تقویت گردد. هدف آنهاا بایاد برچیادن نظاام جهاانی باشاد )اوراق کاردن( پایش از 

داری. این الل انداز غلبه بر سرمایهبازسازی محتمل آن، بر بنیادهای ملتلو، با چشم

آمریکاای  هم برای کشورهای جنو  معتبر است، که حرکت در این جهت در آسایا و

التین آغاز شده؛ وهم برای کشورهای شمال. دریغ که برچیادن نهادهاای اروپاایی )از 

 تصور نیست، حتا برای چپ رادیکال.( هنوز قابلیوروآن جمله 

 هاناگزیری انترناسیونالیسمِ کارگران و خلق

های بیداری جنو  در قرن بیستم و تشادید تضاادها در های پیشرفتمحدودیت

لت آن شاد کاه ماوج نلسات رهاایی تاوانش را از دسات بدهاد. رویاارویی اثر آن، ه

تار آشاکار پایش رفتناد، آن را بیش های امپریالیستی مرکز نیز، که تاحد جنگدولت

پشاتیبانی کارده یاا حاداقل هاای شامال خلقکاهید. باید گفت که این رویاارویی را 

کنارگذاشااتن شااک منااافع راناات امپریالیسااتی هاماال مهاام پذیرفتااه بودنااد. بی

های کمونیست، که رویکردی های شمال بوده است. اقلیتخلق انترناسیونالیسم توسط

های بدیل کارآ با پیرامون خود شکسات دیگر داشتند، گاه با استحکام، در ایجاد بلوک

خوردند. تمام احزا  سوسیالیست هم به اردوگاه ردکمونیست پیوستند که در اسا  

داری در اردوگاه امپریالیستی باود. هرچناد کاه ی سرمایههادر خدمت موفقیت قدرر

این احزا  نشد، چون پس از فرونشستن موج نلسات تاالش در قارن  نصیبپاداشی 

داری انحصاری دیگر خواهان یاریشان نبود. این احزا  از شکست خود بیستم، سرمایه

موارع سوسایال  برای رادیکال شدن پند نگرفتند، بلکه بالعکس راه تسلیم را گزیده به

لیبرالاای درغلتینااد کااه بااا آن آشااناییم. ایاان هاام، اگاار الزم بااود، دلیلاای باار نقااش 
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فلبای دوم رو تسلیمی رانت امپریالیستی در بازتولید جوامع شمالی. ازاینکنندهتعیین

 نه تراژیک بلکه کمدی بود. 

 ساویبلشی از مسئولیت شکست انترناسیونالیسم متوجه لغزش اقتادارفلبان به

ی سوسیالیساام قاارن گذشااته بااود. شااکوفیدن معنااای نااوین خودکااامگی در تجربااه

های روسیه و چین جای خود را به قضاوتی بسیار ابتدایی ی انقال دموکراسی در دوره

ندارناد. رویاارویی کشاورهای پلتگای داد که جوامع این کشاورها بارای دموکراسای 

سااختن تار گشات، در سالتمایهاا تساهیل امپریالیستی، که با پشتیبانی مردم آن

هم در شرایهی کاه باه گیری پیشرفت سوسیالیسم دموکراتیک بسیار مؤثر بود، آنپی

 داری پیرامونی، خود سلت بود. دلیل میراث سرمایه

هاای ها و دولتها، ملتویکم دومین موج بیداری خلقبدین ترتیب در قرن بیست

هاای آمریکاایی بدتر آغاز گشت. ایدئولوگ پیرامونی در شرایهی نه بهتر، بلکه در واقع

داری انحصااری فراگیار( )به معنای گردن گذاشتن به الزاماار قادرر سارمایهاجمان 

کااه تااأثیر بااالقوه رااد حکااومتی  ریاساات جمهااوریهااای سیاساای کارگیری رژیمبااه

حساا  فردگرایای دروغاین و جعلای باه نمایی بیبرد، بزرگدموکراسی را از بین می

رابری، گردآوری کشورهای تحت فرمان ناتو برای راهبردهای مدون حکومات همراه ناب

گذارند که در ایان شارایط ی اروپا میواشنگتن: همگی راهی سریع پیش روی اتحادیه

 شدن امپریالیستی. تواند جز آن چه هست باشد: یک بلوک مرکب از جهانینمی

نیااز ت اسات و پیشی نظاامی نلساتین اولویادر این ورعیت توقو این پاروژه 

های سه قاره باه انجاام ها و دولتها، ملتموفقیت موج دوم رهایی که با کوشش خلق

پذیر خواهاد باود. های کنونی و آینده آسیبخواهد رسید. تا زمان تحقق آن، پیشرفت

رو احتمال تکرار قرن بیستم را نباید کناار گذاشات، هرچناد کاه بادیهی اسات ازاین

 مالً از قرن پیش متفاور است. شرایط دوران ما کا

این سناریوی تراژیک تنها سناریوی ممکن نیست. هجوم سرمایه هلیاه کاارگران 

های مرکزی نظام در دستورکار است. این دلیلی است، اگار اکنون در بسیاری سرزمین

های پیرامونی تاوان ایان را هایش بر خلقاکرش الزم باشد، که سرمایه درپی پیروزی

جانبه به موارع فبقار کارگر در مراکاز نظاام حملاه کناد. در فور همهبه یابد کهمی

هاا روبارو شاویم. میاراث چنین شرایهی دیگر بعید نیست که با رادیکال شادن تالش
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ی آگااهی تواناد تولاد دوباارهفرهنگ سیاسی اروپایی هنوز از دست نرفته اسات و می

را دریابد. تحولی در ایان زمیناه در  شدنشالملل را تسهیل نماید تا الزامار جهانیبین

 گردد. هرلورر به مانعی برای رانت امپریالیستی تبدیل می

العاده انحصارار نیست؛ بلکه بازتولید رانت تنها یک منبع اللی سودهای فوق این

کند. و با توجه به حمایت مردمی کاه خود مشروط میمثابه یک کل بهجامعه را هم به

تواناد ی متوساط میمنداند، وزن فبقهموکراسی موجودشان هالقهبه مدل انتلاباتی د

ی رادیکال شدن فبقار خلقی را از میان ببرد. به این دلیال مانناد قارن نیروی بالقوه

ی جناو  همچناان جلاودار میادان پیشین به احتمال زیاد برای پیشروی، ساه قااره

ها تأثیر خود را بگاذارد، زودی پس از آن که این پیشرویخواهند بود. در هرلورر به

خاوردگی راهبردهاایی را های شمال موقعیت بهتری خواهناد یافات تاا شکساتخلق

شاوند. ی امپریالیساتی تسالیم میهای انحصاارار فراگیرشادهدریابند که به خواساته

بایست جایگاه خود را در این جنابش نیروهای ایدئولوژیک و سیاسی چپ رادیکال می

 دست آورند. ها و کارگران بهی بر همبستگی خلقبلش مبتنبزرگ رهایی

فور کاه آن را باه –ایدئولوژیک و سیاسی برای این رنساانس حیااتی اسات  نبرد
 ام. ها اهالن نمودهفشرده هدف راهبردی پنجمین انترناسیونال کارگران و خلق

 چالشی برای جنوب:

 شود؟جا میبهداری جاآیا مرکز ثقل سرمایه
هاای پیراماونی، راه هاا و خلقهای رد امپریالیساتی  دولتای تالشهآیا پیروزی

 سازد؟ داری را میکند یا مراکز جدید سرمایهسوسیالیسم را هموار می

رسد رخدادهای کنونی حاکی از تضااد باین در سراشایب بحاران قارار نظر میبه

ژاپن(، با جهش  گانه )ایاالر متحده، اروپا وداری کهن سهگرفتن مراکز کنونی سرمایه

داری با رشد کشورهای نوظهور )چین و دیگران( است. آیا بحران جاری باه در سرمایه

داری نلواهد انجامید، که این باار مرکازش در آسایا و آمریکاای برشدن نوین سرمایه

های رد امپریالیساتی  کشاورهای نوظهاور ناه باه جنوبی باشد؟ به این معنا که تالش
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شدن کمتر از گذشته داری، هرچند با قهبیبرشدن نوین سرمایهسوسیالیسم، بلکه به 

 انجامد.می

ی ایان پدیاده فباق استدالل اللی من در نقد این تزهای رای ، فراتر از مشاهده

رود، که اکنون تنها گزینه محسو  شاده و از ابتادا )از داری تاریلی میالگوی سرمایه

شدن جهاانی باوده اسات. ایان تولید قهبیمرکانتیلیسم اروپایی( متکی به تولید و باز

داری ی آن سارمایهی دهقانی است که برپایاهید از تودهبندی خود محصول خلعشکل

ای را هبنا شد. این مدل تنها زمانی پایدار است که شیر افمینانی امکان مهااجرر تاود

رلاد د 80آمریکا بدهد. مهلقاً غیرممکن است کاه کشاورهای پیراماونی کاه  به قاره

اند و قریب نیمی از آن روساتایی اسات، در مادل جمعیت جهان را در خود جای داده

قاره آمریکا نیاز دارند تا در چنین راهی به لو مقادم  6یا  5ها به مذکور بگنجند. آن

رو به لو مقدم رسیدن توهم اسات و هرگوناه پیشارفت در ایان راه باه برسند. ازاین

هاای راد امپریالیساتی، گاویم تالشیل لست که مایانجامد. به همین دلبست میبن

توانیم در لو مقادم جاای گیاریم، پاس بایاد داری است. اگر نمیبالقوه رد سرمایه

 . کاری دیگر کنیم

باه توساعه انداز بلندمدر کشاورهای نوظهاور بارای البته این دگرگونی در چشم

قیات کناونی نیسات؛ بلکاه تنهاا راروری و ممکان اسات. موفگریزناپاذیر وجه هیچ

شاده، و باا ابازار داری جهانیلورر رشد شاتابان درون سارمایهکشورهای نوظهور به

 کند که رسایدن باه لاو مقادم ممکان اسات.دارانه، این توهم را تقویت میسرمایه

در قرن بیستم نیز بروز کارده بیداری جنو  ی نلستین موج چنین توهمی در تجربه

 لاو مقادم را باا راه سوسیالیسامی رسایدن باه بهها تجربود، گرچه در آن زمان آن

( را باه هماین ترتیاب، باا درنظار 1955-80)ی باندونگ پروژهداشتند. من تناقضار 

ی کاارگر در تاالش بارای های متعارض ائتالف باورژوازی ملای و فبقاهگرفتن پروژه

 ام.تحلیل کرده رهایی،

 –ی ابزارهااااز همااه کناادگانه مااا را مجبااور میداری جمعاای سااهامااروز ساارمایه

اش بر جهان تداوم یاباد. به فرمان او استفاده کنیم تا سلهه –اقتصادی، مالی و نظامی 

 –گانه داری ساههاای سارمایهکشورهای نوظهور با گزیدن  راهبردهای مقابله با برتری

 –ی زماین کنتری فناوری، کنترل دستیابی به منابع فبیعی، و کنترل نظامی بر کاره
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پیشارفت در ی تواناایی د با آن هستند. این رویارویی هرگونه توهمی را درباارهدر تضا
کند و به نیروهای دموکراتیک مردمی امکان سوق دادن رخادادها بافل می درون نظام

 دهد.را در جهت پیشرفت در راه فوالنی گذار به سوسیالیسم می

 زیستی کشاورزی، بومسه چالش اصلی: دموکراسی، مسأله

 شدن همراه با پیشرفت اجتماهیدموکراسی یا دموکراتیکیک، 

ی دموکراسی برای آرایش هجاومی خاود نباوغ پیمان آتالنتیک با برگزیدن حوزه

ی کشاورهای ی اتحااد شاوروی و تسالیر دوباارهخرج داد. هدف آن از ابتدا تجزیهبه

ری  در تادگشات و بهبرمی 1970ی ی این تصامیم باه دهاهاروپای شرقی بود. سابقه

( و پاس از آن باا امضاای OSCEدهی به امنیت و همکااری اروپاا )کنفرانس سامان

در کتاابی باا ناامی  1ژاک آنادریانیتحقق یافت.  1975توافق نهایی در هلسینکی در 

دهد شوروی که در پای یاک چاله: هلسینکی و سقوط کمونیسم( توریح میگویا )دام

-سادگی توساط فارفزدایی واقعی بود، بهتنشی خلع سالح ناتو و موافقتنامه درباره

 های غربی فریب خورد. 

بود که موروهش واقعیت داشت، چرا ی دموکراسی مسألهآمیزی آن به دلیل نبوغ

شاد گفات کاه بااهر تعریاو هملای و اهنای، که حداقل در این مورد به قافعیت می

هر محدودیت و  رغمنیست. بالعکس کشورهای پیمان آتالنتیک به دموکراتیکشوروی 

دارانه تناقضی که در همل سیاسی خود به دلیال تبعیات از الزاماار بازتولیاد سارمایه

ها در ایان ماورد باه ی نظامبلوانند. مقایسهدموکراتیک  توانستند خود راداشتند، می

 شد.ها تمام مینفع آن

را جااایگزین  آمیزهمزیسااتی مسااالمتتاادری  شااوروی و متحاادانش گفتمااان به

در موراوهار  هادم مداخلاهمتقابل به رژیام سیاسای و  احترام راسی کردند کهدموک

 داخلی را همراه داشت. 

                                                      
1 Jacques Andreani 
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فور مثال دادخواست اساتکهلم گفتمان همزیستی مقافع مهم خود را داشت. به 

Stockholm Appeal باه ماردم خهار واقعای اتمای را گوشازد  1950ی در دهه

( ایجاد 1945ر متحده از کنفرانس پتسدام )ی ایاالکرد که دیپلماسی تجاوزفلبانهمی

 کرد.کرده و بمباران اتمی ژاپن تنها چند روز پس از کنفرانس آن را اثبار می

مداخلاه( در هماان زماان هدم در هرلورر انتلا  این استراتژی )همزیساتی و

توانست باشاد. بارای آن گشا بود، یا در آن شرایط میهای شرق و غر  راهبرای قدرر

در کشورهای شارق و  کاپیتالیست و سوسیالیستتوانست به واقعیت مربوط به می که

ی ماهیات متماایز دو نظاام را کناار غر  بداهت دهد و تمام مباحاث جادی دربااره

داری داری در همل موجود هصار ماا )سارمایهگذاشت: چه سنجش ماهیت سرمایهمی

ملال نیاز )باا توافاق رامنی  انحصارگروهی( و چه سوسیالیسم واقعاً موجود. ساازمان

اقتصااد و  اقتصااد باازارهای دو جهان( واژگان کاپیتالیست و سوسیالیست را به قدرر

 تغییر داد. (1اقتصاد آمرانهنمایی: )یا برای زشتای متمرکز برنامه

گاه امکان  –فور سهحی درست( اند )یا تنها بهکه هردو جعلی –این دو الهالح 

 –ای گرایای ناشای از فنااوری ناوین )نظریاهداد: همرا می نظام گرایی دوهمتأکید بر 

گرایانه از تاریخ(. همچنین همزیستی ای فنریشهبرآمده از برداشت تک –بازهم جعلی 

ی را قبول داشت. یاا در ماواقعی معاین در دورهفبیعی گرایی را برای تسهیل این هم

)به هماراه دموکراتیک ین مدل فور معکو  بر تضاد غیرقابل تلفیو بجنگ سرد، به

 شد. ( تأکید میآمرانه)ناشی از اقتصاد خواهی تمامیتاقتصاد بازار( با 

وجود آمااد کااه باار ، ایاان امکااان بااهدموکراساایبااا انتلااا  تمرکااز باار گفتمااان 

ها تأکید، و برای کشاورهای شارقی پاذیرش بازگشات باه بودن نظامناشدنی جایگزین

 –فور فبیعی به –انداز فرح شود تا در پی آن ان تنها چشمهنو( بهبازارداری )سرمایه

ی پساشوروی لادق انداز برای روسیهدموکراسی حالل آید. این واقعیت که این چشم

 نبود، یا اَشکال فوق کاریکاتوری برای اقوام اروپای شرقی یافت، گفتن ندارد.

ود. در ابتادا نااتو کشورهای پیمان آتالنتیک در واقع متأخر بادموکراسی  گفتمان 

های هاا در ترکیاه، و سارهنگاش را به آن در مورد ساالزار در پرتقاال، ژنرالپایبندی

                                                      
1 administered economies 
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ی امپریالیساتی، از حااکم گانهیونان نشان داد. در همان زمان کاه سیاساتمداران ساه

های ممکن در آمریکاای التاین، آفریقاا و آسایا حمایات یاا شدن بدترین دیکتاتوری

 دند.کربرپایشان می

ابتدا گفتمان جدید دموکراسی با سکور بسیار هماراه باود. بسایاری از مقاماار 

دیدناد. سیاسی پیمان آتالنتیک آن را مانعی در راه سیاست هملی ماورد نظرشاان می

دموکراسای  اخالقایی جمهور شدن کارتر )مانند اوباما( نبود که موهظاهتنها تا رئیس

ی هادم هاا درباارهفرانساه از سانت گلیسات شد. پیش از آن میتاران درفهمیده می

تحمیلی اروپا در جنگ سرد توسط ایااالر متحاده بریاده باود.  تقسیمشان با موافقت

وراوح روش کارد ی گورباچو در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیساتی، بهبعداً تجربه

 انجامد.که وارد شدن به این نون گفتمان به فاجعه می

آماد نظر میکننده بهبه بار نشست. آن قدر قانعراتیک دموکترتیب گفتمان بدین 

تنها چپ انتلاباتی )احزا  سوسیالیست( بلکاه اروپا پشتیبانش باشد. نه جناح چپکه 

تر و از آن جمله احزا  کمونیست به خدمت آن درآمدناد. باا دارندگان سنتی رادیکال

 ، اجمان کامل شد.کمونیسم اروپایی

ی امپریالیساتی کاه در  خاود را از پیاروزی خاو  گانهفبقار حاکم در ساه 

را اداماه  ی دموکراسایمساألهفراگرفته بودند، تصمیم گرفتند که راهبارد  تمرکاز بار 

شاد، بلکاه دهند. چین نباید بلافر گشودن اقتصادش به روی بقیه جهان سرزنش می

از  به این خافر که هدایت آن توسط حز  کمونیست لورر گرفته بود. نباید اکاری

دستاوردهای اجتماهی کوبا، که در آمریکای التین همتاا نادارد، لاورر گیارد؛ بلکاه 

ی پاوتین باه حزبی آن باید کوبیده شود. گفتمانی مشاابه هام هلیاه روسایهنظام تک

 جریان افتاد.

آیا پیروزی دموکراسی هدف واقعی این استراتژی است؟ برای چنین فکاری بایاد 

ِ  اقتصااد باازاردف این است کاه باه کشاورهای نافرماان، بسیار ناپلته باشیم. تنها ه

تحمیل شود. این استراتژی در واقع  الهالح نظام جهان لیبرالپیوند با بهگشوده و هم

ی های تحت سلههامپریالیستی است و هدفش تقلیل این کشورها به جایگاه پیرامونی

پیشرفت دموکراسای  بار حالل شده و مانعتر یکنظام است. این هدفی است که پیش
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 ی دموکراتیاکمساألهگویی باه در کشورهای قربانی گشته اسات، و راهای باه پاساخ

 گشاید. نمی

بلت پیشرفت دموکراتیک در کشورهایی که سوسیالیسم واقعاً موجود را )حداقل 

تار اسات. دیالکتیاک مدر اگر نه بالفالله، بسیار بیشاند، در میاندر آغاز آن( آزموده

شان مسیر خود را بپیمایند، تاا کشاورهایی کاه اجتماهی باید برای انکشافهای تالش

اند، امکان فارارفتن از اکنون به دلیل تبعیتی ناق  از اقتصاد لیبرال دچار کژتابی شده

 را بیابند و راهی به روشنایی بیابند. سوسیالیسم واقعاً موجود

کشااورهایی کااه  هایی هلیااهتنهااا در ادهانامااهدموکراتیااک در هماال الااهالح 

شود. در حاالی کاه خواهند در را بروی اقتصاد جهانی لیبرال بگشایند استفاده مینمی

، چون هربستان سعودی، پاکستان، و نیاز شدر خودکامههای بهترین توجه به رژیمکم

 گیرد. گرجستان )که فرفدار پیمان آتالنتیک است( لورر نمی

سالتی از کاریکااتوری به دموکراتیکادی هالوه در بهترین حالت فرمول پیشنهبه

گوی الزامار پیشرفت اجتمااهی نیساتند، بلکاه تنها پاسخکه نهانتلابار چندحزبی از 

ی گردی اجتمااهی هساتند کاه سالههدر خدمت هقب –یا تقریباً همیشه  –همیشه 

ی آن کاپیتالیسم واقعاً موجود )از جنس انحصاارار گروهای( خواساتار و تولیدکنناده

روسات کاه بسایاری از ت. این فرمول بنیان دموکراسی را تلریب کرده است، ازایناس

اند، پیوناد ماذهبی و قاومی باه گذشاته را جاایگزین آن شدر سرخوردهمردم، که به

 اند. کرده

را تقویت کنایم ) مان  رادیکالرو بیش از همیشه نیازمند آنیم که نقد چپ ازاین

کنناده تا از نقد چپ متمایز شاود، کاه مابهم و گمراه امی رادیکال تأکید کردهبر واژه

تنها از سازی جامعاه را )ناهاست(. به هبارر دیگر این باید نقدی باشد که دموکراتیک

زدایای، در جهات پیشارفت اجتمااهی )باا جای انجمانلحاظ مادیریت سیاسای(، باه

ساازی و اتیکتر کند. در این نقد تالش برای دموکرانجمندورنمایی سوسیالیستی( هم

اند. نه سوسیالیسم بدون دموکراسی ممکان تالش برای سوسیالیسم یکسان و همسان

 است، و نه پیشرفت دموکراتیک بدون دورنمای سوسیالیستی. 

سازی فراینادی بادون پایاان اسات و دموکراسای نبایاد باه انتلاا  دموکراتیک

ی دگرگاونی جامعاه را نمایندگان منتلب از چندین حز ، که به مردم امکان و تواناای
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تواند مورون فرایندی چندبدعدی است. این میسازی دهد، تقلیل یابد. دموکراتیکنمی

کند و شاامل حقاوق های فردی را تضمین میمهم جنسیت را دربرداشته باشد، آزادی

کردن مادیریت اجتمااهی دارد، شود. با نگاهی که به اجتماهیاجتماهی جمعی نیز می

 داری که مبتنی بر تقد  مالکیت خصولی است، دارد.حرکتی فراتر از سرمایه

 ی نوین ارری: دسترسی به زمین برای تمام دهقانان جنو مسألهو، د

داری( جوامع دهقانی بودناد و بار تولیاد تمام جوامع پیش از هصر مدرن )سرمایه

هااا هااای ملتلااو  خالاای حاااکم بااود کااه وجااه مشااترک آنهااا ومنهقهااا نظامآن

ازی بازگشات معنای حداکثرسادارانه اسات )باهی سارمایهشان باا قاهادهاشتراکهدم

ی داری مدرن، توساط زراهات خاانوادهی بازاری(. کشاورزی سرمایهسرمایه در جامعه

های با فعالیت کشاورزی، اکناون در تادارک تهااجمی بازرگ باه ثروتمند و/یا شرکت

اند. چراغ سابز ایان پاروژه توساط ساازمان تجاارر جهاانی تولید دهقانی جهان سوم

WTO .ی هرچناد کاار کشااورزی نیمای از جامعاه در نشست دوحه داده شده است

شاود کاه دهد. اما تولید آن بین دو بلاش تقسایم میانسانی را به خود اختصا  می

وراوح متماایز اقتصاادی و اجتمااهی و شدر نابرابر و با خصاای  بهها بهی آناندازه

 سهوح کارایی است. 

فور تقریبااً باه دارانه بر الل بازگشات سارمایه اساتوار اسات وکشاورزی سرمایه

انحصااری در آمریکااای شامالی، اروپااا، در جنااو  در ملاروط آمریکااای التااین و در 

دهقاان اند کاه دیگار استرالیا مکان دارد. تنها چند ده میلیون کشاورز به آن مشاغول
ها، که وابسته باه مکانیزاسایون اسات )و انحصاار وری آنشوند. اما بهرهمحسو  نمی

ای اسات گونهدار بهی مساحت زمین در مالکیت هر مزرههدامنه اش را دارند( وجهانی

کیلوگرم( غاالر بارای هرکشااورز  100هزار کنتال )برابر  20تا  10که ساالنه معادل 

 بازده دارد.

هاا زراهی هنوز اشتغال نزدیک به نیمی از انسان -های دهقانیاز فرف دیگر نظام

هایی که برداری، آنهای بهره. بین این نظامدهدرا، نزدیک سه میلیارد نفر، تشکیل می

اند نیز هساتند، اماا مکانیزاسایونی از انقال  سبز )کود، سم و بذر پرورشی( بهره برده
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کنتال بارای هرکشااورز، و بقیاه کاه  500تا  100رعیو دارند، با میزان تولیدی بین 

 هر کشاورز است. کنتال برای  10ها حدود اند و تولید آنهنوز جدا از این انقال 

 ی نابرابر است. ی نوین ارری ناشی از توسعهمسأله

شدن مرکاب از ابعااد ساازنده )انباشات سارمایه و ازدیااد در واقع همیشه مدرن

ی کااالیی کاه در باازار ها( با وجوهی ملر  است )کاهش کار بنا باه قاهادهوریبهره

الزم بارای بازتولیاد حیاار و زیست فبیعای ی بومرسد، اغلب نابودکنندهفروش میبه

فور همزماان شدن همیشه باهکردن ثرور در سهح جهانی است(. مدرنتولید، قهبی

؛ و کنادپیوناد میهمشان اشتغال ایجاد شده باا گساترش بازارهاا هایی را که برایآن

گذارد که جایگاه پیشین خود را در نظام از دست داده، باه نیاروی هایی را کنار میآن

اش، گسااترش جهااانی ی برشاادگیاند. هرچنااد در دورهیااد ملحااق نشاادهکااار جد

داری فرایندهای کنارگذاشتگی را باخود به همراه نداشاته اسات. اماا در ماورد سرمایه

های کوچک، کنارگذاشتگی بزرگای جز اقلیتجوامع دهقانی کشورهای جهان سوم، به

 رخ داده است.

ایشی متداوم است و همچنان ساه شود که آیا این گراین پرسش دقیق مهرح می

میلیون انسانی را که در آسیا، افریقا و آمریکای التاین در چاارچو  جواماع دهقاانی 

 گیرد.کنند دربرمیزندگی و تولید می

چون دیگر اشکال  ،تولید کشاورزی و غذادر واقع چه خواهد شد اگر چون حاال با 

زدایی شده رفتار شود؛ همان فاور کاه رتولید، مهابق قوانین رقابتی در بازار  باز مقررا

 ( تصمیم گرفته بود؟ 2001)دوحه نوامبر  WTOهمایش 

 گردد؟بلشی به تولید میآیا چنین قواهدی باهث سرهت

چاه ساه میلیاارد دار مادرن جدیاد آنمیلیون مزرهاه 20توان تصور کرد که می

راه کنناد را تولیاد توانناد هردهقان کنونی پس از مصرف )فقیرانه( خود به باازار می

کنند. برای موفقیت این جایگزینی رروری است قهعار خو  زمین از دستان جوامع 

جدیاد منتقال شاود، باه هماراه  1کنونی دهقانی خارج شده به کشاورزان متلصا 

دسترسی به بازارهای مالی )برای خرید تجهیزار( و دسترسی به بازار مصارف. چناین 

                                                      
1 agriculturalist 
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موفق داشاته رقابت انند با میلیاردها دهقان کنونی توکشاورزان متلصصی در واقع می

تعیین کرده یعنای  WTOها چه خواهد شد؟ اگر شرایهی که باشند. اما سرنوشت آن

الول همومی رقابت در بلاش کشااورزی و ماواد غاذایی پذیرفتاه شاود، باه معناای 

 ی غیررقابتی در مدر زمان تااریلی کوتااه چنادپذیرش حذف میلیاردها تولیدکننده

هاا اکناون باین فقارا دهه است. بر این میلیاردها انسان چه خواهد رفت، اکثریات آن

تواند بربیایاد، هایی میفقیراند، اما چه کسی از پس تأمین غذای خود با چنین سلتی

اند( چاه بالیای چهارم جمعیت دچار سوءتغذیه روساتاییجا که سهبدتر از این، )از آن

ترین فرریار با رشد ماداوم بینانهد آمد؟ در خوشسوم جمعیت جهان خواهبرسر یک

چهارم جمعیات انساانی، هایچ درلد در سال در مادر پنجااه ساال بارای ساههفت

ی کاار را تواند حتا یک سوم این اخیرهفور نسبی رقابتی هم نمیی لنعتی  بهتوسعه

 جذ  کند.

این چنین که  WTOی رقابتی های اللی برای موجه جلوه دادن آموزهاستدالل

ی شاهری لانعتی و ای در قارن ناوزدهم در اروپاا رخ داد و درنهایات جامعاهتوسعه

ی آن و هم اش هم قادر به تغذیهپسالنعتی مدرن ثروتمند را ایجاد کرد که کشاورزی

خصاو  لادرار است. چرا چنین الگویی نتواند در کشورهای کنونی جهان ساوم، به

 های نوظهور تکرار شود؟ملت

استداللی دو هامل اساسی را از نظر انداخته است که بازتولید ایان الگاو را چنین 

 سازد.اکنون در جهان سوم تقریباً غیرممکن می

ای نلست این که مدل اروپایی کاه یاک قارن و نایم پایش باا فنااوری لانعتی

رو اگار تار کاربرناد. ازایانهاای ناوین بسایار کمانکشاف یافت که کااربر باود. فناوری

گان جهان سوم بلواهند در بازارهای جهانی برای لادرار لنعتی خاود رقابات نوآمد

 کنند باید از آن پیروی کنند.

دوم این که اروپا در آن دوران فوالنی گذار، از امکان مهاجرر به بیرون هظیمای 

 جمعیتش به آمریکا برخوردار بود. مازادبرای فرستادن 

ی اش مساألهیافتهواقعی در مراکز توسعهفور که کاپیتالیسم به –این استدالل را 

بلش بزرگی از چپ همیشه تأییاد کارده اسات. از آن جملاه در  –کرد  حلارری را 
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که پیش از جناگ اول ی ارری مسألهمارکسیسم تاریلی در کتا  معروف کائوتسکی 

نوشته شده، به آن ااهان شده است. خاود لنینسایم آن دیادگاه را باه میاراث بارد و 

تردید، هملی سازی استالینی، با نتایجی قابلاز فریق اشتراکی سازیآن مدرن برمبنای

کاه حال مساأله در کشاورهای مرکازی از  چه همواره غفلت شد این بودگشت. از آن

تواند حل شود مگار ی هظیم ارری در پیرامون بود، که اکنون نمیمسأله فریق ایجاد

یسم تاریلی تنها مائویسام ابعااد چاالش را ی مارکسهام نیمی از بشر. در حوزهبا قتل

زنند باا ایان نقاد به مائویسم میانحراف دهقانی هایی که برچسب رو آندریافت. ازاین

چاه در همال کاپیتالیسام دهناد کاه ظرفیات تحلیلای بارای درک آنخود نشان می

سام ی کاپیتالی، به گفتماانی مجارد درباارهامپریالیستی واقعاً موجود هست را نداشته

 اند. هفور هام اکتفا کردبه

کردند و پشتیبانانش پیشنهاد می WTOسازی از فریق آزادسازی بازار که مدرن

ها، دو مؤلفه را پیش خواهند بارد: یاک، درنهایت موازی هم، بدون ترکیب رروری آن

تولید غذا در مقیا  جهانی با کشاورزان متلص  مدرن رقابتی در اسا  در شامال، 

های مجزای جنو  لورر خواهد گرفت. دو، االً در آینده در برخی از محدودهکه احتم

ی سه میلیون دهقان کنونی جهان ساوم نواسازی  همدهو بی –حذف  –کنارگذاشتگی 

سازی. این اخیره مرکب خواهد بود از: هنوان نوهی اخیرهو درنهایت جداسازی آنها به

ای از فرماان کارآمادی. دو، مجموهاهساازی، تحات یک، گفتمان پشاتیبانی از مدرن

دهاد. ایان می بقا بوم فرهنگی که به قربانیانش امکانسازی زیستهای اخیرهسیاست

 هم. متعارض بایست مکمل هم گردند نه دو مؤلفه می

شاان فور گساترده باه بحثهای دیگاری تصاور نمااییم و باهتوانیم گزینهآیا می

ی مشاهدهی قابلبایست از فریق آیندهانی میبگذاریم. در چارچو  آن کشاورزی دهق

های ویکم حفظ شاود، اماا همزماان بایاد باا فرایناد تغییارار و پیشارفتقرن بیست

فنی/اجتماهی همراه گردد. با چنان شتابی که به گذار فرارونده به اشتغال غیرروستایی 

 و غیرکشاورزی تحقق بلشد. 

کیبار سیاستی پیچیده در سهوح ای از اهداف راهبردی شامل ترچنین مجموهه

های کاالن ای و جهانی خواهد بود: در سهوح ملی مستلزم وجود سیاستملی، منهقه

شده محافظت از تولید غذای دهقانی در مقابل رقابت نابرابر کشاورزان متلص  مدرن
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قبول قیمت غذا های کشاورزی محلی و جهانی است. با توجه به تضمین قابلشرکت –

المللی نامیده شده جدا گردد، بازارهایی کاه های بازار بینچه قیمتایت از آنکه در نه

 –ایااالر متحاده، کاناادا و اروپاا  –های کشاورهای ثروتمناد شامال در واقع با یارانه

 اند.کژتا 

شاهری را هام زیرساؤال  -ی لانعتیگذاری الگاوی توساعهاین اهداف سیاسات

راتی با استفاده از مزیت مزدهای پاایین )کاه خاود های لادتر بر اولویتبرد، تا کممی

گذاری شوند، و به گسترش متوازن اجتمااهی  های پایین غذا است( پایهمستلزم قیمت

 بازار داخلی توجه کنند. 

ی دسترسای باه بایسات برپایاهای که با این چالش روبرو شاود میراهبرد توسعه

ی دهقانان، تا حد ممکن تضمین ی همهاش برازمین و ابزاری باشد که برابری استفاده

وری کشااورزی خاانوادگی دهقاانی نیازمناد جا که پیشرفت رروری بهرهگردد. از آن

شدن گریزی از آن ندارد، اماا الگاوی آن نبایاد بازتولیاد حمایت لنایع است، لنعتی

کند. بومی ایجاد میفور فزاینده نابرابری و رایعار زیستاش باشد، که بهکاپیتالیستی

شدن باوده و ناام کماک خاارجی هایی که جایگزین ابدان الگوهای نوین لنعتیبرنامه

اناد، های توخالی )حکمروایی شایساته، ازمیاان باردن فقار( همراهداشته و با گفتمان

های استعماری نیستند. هدف اللی امپریالیسام باه حاشایه چیزی جز تداوم گفتمان

م منابع فبیعی افریقا )نفت، ماواد معادنی، زماین( ها است. برای امپریالیسراندن خلق

 اند.های افریقایی که مانع غارر منابعمهم است، نه خلق

کناد کاه هایی را تسهیل میگزینش چنین الولی پیوند الگوهای فراگیر سیاست

نماید، و شرایط راروری را بارای یاک کشاور بارای امنیت غذایی ملی را تضمین می

کند، تا از امکانار رروری بارای ی جهانی تضمین میز جامعهتبدیل به هضوی فعال ا

 زنی برخوردار گردد. اقتدار و چانه

ها ای و جهانی، توافقار و سیاساتاین امر مستلزم آن است که در سهوح منهقه

جدا گشته و برای منافق ملتلو اندیشایده و  WTOی فراگیر از الول لیبرال آموزه

یست مورواهار خا  و مشال  تااریلی و اجتمااهی را باپردازش شود، چرا که می

 حسا  آورد.به
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بوم و ی زیساتانداز اجتمااهی ارزش اساتفاده؟ مساألهیاا چشاممحیط زیسات، سه، 

 ی پایدارالهالح توسعه

هزیمت آگاهی از مشکل واقعی، تلریب محیط زیست فبیعی، جا نیز نقههدر این

ین، که به دلیل منهق سرمایه مهرح شده و آخرین کار ممکن، نجار حیار بر کره زم

 است. 

تر کنفارانس اساتکهلم فور دقیق، و به1970ی جا نیز فرح مسأله به دههدر این

شاد، کاه گردد. اما برای مدتی فاوالنی موراوهی کوچاک تلقای میبازمی 1972در 

های مدیریت اقتصادی به حاشیه رانده شاده باود. های مسلط و فعالیتتوسط گفتمان

 هنوان محور اللی جدید در راهبرد سلهه، اخیراً مهرح گشته است. سأله بهم

نلساتین مثاال گویاای آن اسات(  زیساتتوجه به ارزش استفاده )که قلمرو بوم

تواناد باشد، یعنای چیازی نمی زیستانهبومبایست نماید که سوسیالیسم میایجا  می

، یاا سوسیالیسم خورشایدیاست، یا  دیده واترآلتفور که زیستانه. همانباشد جز بوم

 1.هرگز سوسیالیسم
داری غیارممکن اسات بتواناد همچنین حاکی از آن است که برای نظام سارمایه

 حسا  آوَرَد.زیست را بهچنانچه خواهیم دید هرگز، حتا در لورر تحول، بوم

مارکس در زمان خود تنها به مسأله ظن نبرده بود. او تفکیکی قافع بین ارزش و 

روشانی گفات کاه ثرور را انتظام داد، که در اقتصادیار مبتذل خلط شده باود. او به

دارانه مبنااای فبیعاای خااود را نااابود ساااخته اساات: انسااان )کااارگر انباشاات ساارمایه

یافتاه خودبیگانه، استثمارشده، تحت سلهه و اجبار(، و زمین )نماد ثرور فبیعی تعلق

میشه زندانی هصر خاود، محادودیت داشاته به انسان(. هرچه هم این تشریح، چون ه

باشد از این لحاظ درست اسات کاه آگااهی روشانی از مساأله )فراتار از مقصاودش( 

 بایست بشناسیمش.دهد که میمی

                                                      
1. Elmar Altvater, The plagues of capitalism, energy crisis, climate collapse, hunger 

and financial instabilities, paper presented to the World Forum for Alternatives, 

Caracas, 2008).  
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اناد، دلپسندشاان نیسات. در شناسان هصر ماا ماارکس را نلواندهرو که بومازاین

تا تأثیر انقالبای خاود را تری ببلشد، ها وسعت بیشتواند به فرریار آنحالی که می

 تردید، در این مورون از وی فراتر بروند.بهتر بشناسند و حتا، بی

شناسی مدرن، کاار اقتصاادیار مبتاذل را، کاه در دنیاای حارار در ناکارایی بوم

مورع مسلط است، برای تفوق بر آن آسان کرده است. این تفاوق در راه اسات و حتاا 

 پیشرفت نمایان داشته است. 

اسات، ابتادا در  Alain Lipietzشناسی سیاسای، آن گوناه کاه پیشانهاد مبو 

های ی جنبشبندی گشت. بعد در زمرهفبقهفرفدار سوسیالیسم ی چپ سیاسی  زمره

(، و باه دلیال تأکیدشاان بار هادالت اجتمااهی و سابز)و از آن پاس در احازا   سبز

هاای فقیار در چاپ خلق شان باا کاارگران وو همدلی رایعارالمللی، نقدشان بر بین

ی کدام موراعی قاافع درباارهها، هیچمیانه جای گرفتند. اما جدا از تنون این جنبش

تار از بدعاد اند، که کماار بدعد سوسیالیستی رروری برای پاسخ به چالش اتلاا نکرده

شناسانه نیست. برای به انجام رساندن آن، تفکیک باین ارزش و ثارور را رروری بوم

 توان نادیده انگاشت. در مارکس دارد، نمیکه ریشه 

ی کند: تقلیل محاسبهشناسی در دو سهح همل میتفوق ایدئولوژی مبتذل بر بوم

ارزش مبادله؛ و همچنین پیوند دادن چاالش ی یافتهبسطی ارزش استفاده به محاسبه

هی هاا ماانع دساتیابی باه آگاا]اجتماهی[. هاردوی آن اجمانبوم به ایدئولوژی زیست

زیست و کاپیتالیسم در اار خود با هم تضاد دارند. روشن به این واقعیت است که بوم

فور غافلگیراناه در دسات گرفتاه اسات. بوم را باهاقتصادیار مبتذل محاسبار زیست

تر در اروپاا، بارای ایان هادف هزاران پژوهشگر جوان در ایاالر متحده، و به تعداد کم

 اند.بسی  شده

تأویل شاده اسات. روش  1آمدهای برونیبه پیبوم های زیستزینههبدین ترتیب 

گیری ارزش مبادله )که خود با قیمت بازار مشتبه شده معمول هزینه/فایده برای اندازه

                                                      
1 externalities 
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 هایلرفههدمها و شود، که لرفهاستفاده می قیمت منصفانهیابی به است( برای دست
 ود!سازد تا حدقه سوار شخارجی را به هم مربوط می

گرایی فاائق بوممشاهده است کاه انحصاارار گروهای بار زیساتدر واقعیت قابل

های جدید بارای گساترش ملار  خاود را توجیاه نمایناد. اند تا گشایش حوزهآمده

باره آورده ای هالی در ایننمونه 1هاسوختی ک شتدر کتابش درباره فرانسیس هوتارر

  2است.

ی امپریالیساتی و ماادیران گانهدر ساه اکناون لااحبان قادرر )چااپ و راسات(

گرایای بوماناد. زیساتدر دساتورکار قارار داده سبز راانحصارار چندگانه، کاپیتالیسم 

 -تا از زبان رای  اساتفاده شاود  –اند نامیده 3پایداری رعیومورد بحث نیز از آن چه 

اسات. تماام  مینی زحق دسترسی به منابع سیارهمعنای بازاریابی  تبعیت کرده، که به

انااد کااه خواسااتار فور هلناای مورااعی را اختیااار کااردهاقتصاااددانان رساامی نیااز بااه

اسات. ایان چناین احکاامی  گذاری منابع جهان )آبزیان، مجوز آلودگی و غیره(مزایده

های جناو  را ی خلقتر آیندهروشنی حامی انحصارار چندگانه است تا بازهم بیشبه

 در رهن خود درآورند. 

رسااند. امکاان باه بومی خدماتی مفید به امپریالیسام میق بر گفتمان زیستتفو

ی دانیم مسألهفور که میدهد. همانحاشیه راندن، اگر نه حذف، مورون توسعه را می

المللی قرار نگرفت، تا آن که کشورهای جنو  قادر شادند باا توسعه در دستورکار بین

جبور به مذاکره و اجمان ساازند. اماا هنگاامی گانه را مهای سههای خود قدررفعالیت

سرآمد، آوای توسعه خاموش گشت و تنها لدای گشودن بازارهاا به باندونگکه دوران 

 رود.های مسلط، به همان راه میبوم نیز با خوانش قدرربلند شد. زیست

                                                      
1. agrofuels 
2. François Houtart, L’Agroénergie, solution pour le climat ou sortie de crise pour 

le capital?; Couleur Livres, Charleroi, 2009. An English version will be published 

by Pluto Books, London, in Spring 2010 under the title Agrofuels: big profits, 

ruined lives and human ecological destruction). 
3. weak sustainability 
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بوم از فریق سیاست اجمان )تبیین رروری مفهاوم پایاان تسلیر گفتمان زیست

 پیتالیستی( کم پیشرفت نداشته است. تاریخ کا

ها و توهماتی پاسخ آسانی لورر گرفته است، چون به خودبیگانگیاین تسلیر به

کند، که همان کاپیتالیسم باشاد. آساان ها تغذیه میگوید که فرهنگ مسلط از آنمی

و  ها، در جنتر انسانفور واقعی وجود داشته، در اهن بیشرو که این فرهنگ بهازاین

 و شمال، جای گرفته و برآن مسلط است.

در مقابل، تشریح نیازهای فرهنگ جایگزین سوسیالیستی مشکل اسات. فرهناگ 

ای است که باید خلق شاود، روی ما نیست. این آیندهجا، در روبهسوسیالیستی هم این

شادن اجتماهیی خالق آشکار است. تنظیماتی مانناد فرح تمدنی است که بر اندیشه
گزاری جای اقتصاادیار باا خادمتتسلط فرهنگ باه، و ریق دموکراسی و نه بازاراز ف

اند. چارا اند، ناکافیرغم موفقیتی که درآغاز فرایند تاریلی دگرگونی داشته، بهسیاست

فوالنی خواهد بود: بازسازی جوامع براسا  الولی غیر از الول  دنیویکه این فرایند 

باشد. اما ساختمان آینده، هرچند کاه  سریعتواند میکاپیتالیسم، در شمال و جنو ، ن

 شود. دور از ما است، از امروز آغاز می

 دلیرانگی دلیری، بیش

کند که داری معالر ایجا  میآمده در اثر فروریزش سرمایهشرایط تاریلی فراهم

در شمال و جنو ، چپ رادیکال در تنظیم بدیل سیاسی خود برای نظام موجود دلیار 

 .باشد

 چرا دلیری؟

داری  انحصارار فراگیر اسات. بادین معناا کاه داری معالر، سرمایهیک، سرمایه

فور نسابی هایی باههایی )هرچند مهام( در دریاایی از شارکتانحصارار دیگر جزیره

فور تنگاتنگی تماام رو این انحصارار بهپیونداند. ازاینمستقل نیستند، بلکه نظامی هم

های هاای کوچاک و متوساط، و حتاا شارکتکنند. بنگاهترل میهای تولید را کننظام

ی کنتارل فور کامال در انحصاارار گروهای جاای ندارناد، در شابکهبزرگی کاه باه
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ها به حاد پیمانکااران جازء انحصاارار ی استقالل آناند. درجهآمده انحصارار گرفتار

 تقلیل یافته است. 

جدیاد تمرکزیاابی سارمایه در ی ایان نظاام انحصاارار فراگیار برآیناد مرحلاه

گانه )ایاالر متحده، اروپای غربای و مرکازی، و ژاپان( اسات کاه باین کشورهای سه

 شکل گرفته است. 1990و  1980های دهه

نامی دیگر بارای  شدنجهانیاند. اکنون انحصارار فراگیر بر اقتصاد جهان مسلط

هاای تولیادی پیراماون  ظامها کنترل خود را بر نی تقاراهایی است که با آنمجموهه

کنناد. ایان چیازی جاز گانه( اهمال میداری جهانی )دنیای بیرون شرکای سهسرمایه

 ای نوین از امپریالیسم نیست.مرحله

شده نظامی است که برای انحصارار، داری  انحصارار فراگیر و جهانیدو، سرمایه

ی )تبدیل شاده باه ساود( ی ارزش ارافکند که از تودهرانتی انحصاری را تضمین می

شود، که سرمایه آن را از استثمار نیروی کار کسب کرده است. به همان اندازه اخذ می

ی پیرامونی نظام جهانی فعاال باشاند، رانات انحصااری رانتای که انحصارار در حوزه

ی سارمایه کننادهکه تعریو –امپریالیستی است. بدین ترتیب فرایند انباشت سرمایه 

جویی انحصاری/ امپریالیستی سازی رانتبا بیشینه -شکال متوالی خود است در تمام ا

ی شود. این تغییر در مرکز ثقال انباشات سارمایه، منباع تمرکاز پیوساتهراهبری می

ساااالری فور همااده توسااط گروهدرآمااد و ثاارور بااه نفااع انحصااارار اساات کااه بااه

ارار گروهای باه قیمات های انحصااند، و بار دساته)توانگرساالری( انحصااری گشاته

 کنند.ی غیرانحصاری حکمروایی میسازی سرمایهسازی نیروی کار و حتا مزدیمزدی

گرایای نظاام ی خاود منشااء ماالیتوازن در رشد متداوم به نوباهسه، خود  هدم

تواناد بارای گساترش و ای از ماازاد نمیاقتصادی است. بدین معنا که بلش فزایناده

ایان  گذاری ماالی سارمایهرو گذاری شود و ازاینتولید سرمایههای ژرفابلشی به نظام

 بیش مازاد، تنها انتلا  برای تداوم انباشت تحت کنترل انحصارار است. 

هاای ی همال از راهسازی اجاازهکارگیری نظامار ویژه توسط سرمایه به مالیبه

 دهد:ملتلو می

تقسیم در اثار ازدیااد قابل دار ]ازدیاد درآمدارزش برای سهامی الل الو، سلهه
 ها بر مدیریت بنگاه قیمت سهم[
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شاوند ساازی تاأمین ماالی می ، جایگزینی نظامار بازنشستگی که باا سرمایه

 های توزیعی بازنشستگیهای بازنشستگی(، توسط نظام)لندوق

  نرخ ارز شناورکارگیری الل پ، به

های مرکزی توسط بانک - نقدینگیبهای  –ر، ممنوهیت الل تعیین نرخ بهره 

 . بازارو انتقال این مسئولیت به 
غاول  30سازی همده مسئولیت کنترل بازتولید نظام انباشت را باه حادود مالی

 بازارهاای امپریالیستی منتقل کرده است. آن چه برای رد گم کاردن گانهبانکی در سه

باازیگران کاه  های ایانهاایی اسات کاه در آن اساتراتژیشود، تنها مکااننامیده می

 شود. ی اقتصاد را تحت سلهه دارند، تدوین میهرله

( اسات، ماازاد سازی کاه مسائول رشاد ناابرابری توزیاع درآماد )و ثارورمالی

)یااا در واقااع گذاری مااالی ساارمایهگیاارد.  کنااد تااا از آن بهاارهای ایجاااد میفزاینااده

دهاد، کاه اماه مایی خاود ادکننادهگذاری در سوداگری مالی( باه رشاد گی سرمایه

)که در هین حال در اثر آن به مقدار زیاد جعلی شاده( یاا باه  GDPارتبافی به رشد 

 گذاری در تولید واقعی ندارد. سرمایه

افاروز و آتش –گذاری مالی در میان دیگر چیزها، نیازمناد رشد انفجاری سرمایه

هاای ه دولتی دولتی است. هنگاامی کاخصو  قررهبدهی در تمام اشکال آن، به –

وراوح دروغ کنناد، بهرا دنباال میکااهش بادهی شاوند کاه هادف حاکم مدهی می

تر نبرد( بارای رشاد بادهی گویند. زیرا استراتژی انحصارار مالی )جستجو، و بیشمی

 کاهش بدهیهای انقباری برای هنوان راه جذ  سود مازاد انحصارار است. سیاستبه

 موجب ازدیاد حجم آن شده است. فور که هدف بوده(در واقع )همان

داری  شاده، نظاام سارمایهنامیاده  ناولیبرالفور رایا  چهار، این نظام، کاه باه

راارورر گرا شااده )بنااا به)امپریالیسااتی( و مااالیشااده جهانیانحصاااری فراگیاار، 

تواند بار ریزد. این نظام جدا از این که نمیبازتولیداش( است، که پیش چشم ما فرومی

 ی این بازی پرخهر محکوم است.فائق آید، به ادامه تناقضاتش

حال راهبارد ماورد آن اسات. در واقاع تاا باه موفقیاتاین نظام ناشی از  بحران

های کشانه و برناماههای ریارتی انحصارار نتایجی مهلو  داده است: برنامهاستفاده
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هاا و رغم مقاومتی اجتمااهی )درواقاع راد اجتمااهی( کاه باهسازی بودجاهکوچک

( و بازارهااشاوند. تاا اماروز ابتکاار در دسات انحصاارار )برخوردها هناوز هملای می

 اند( بوده است.تن دادهبازار الهالح ی بههایی که به خواستهشان )دولتخدمتگزاران

هاا روشنی هلیاه کاارگران و خلقی انحصاری بهپن ، با چنین شرایهی، سرمایه

لیبرالیسام قابال در این هبارر تنظایم شاده کاه  اهالن جنگ کرده است. این اهالن
ی انحصاری تا ابد به باازی پرخهار خاود اداماه داده و کوتااه . سرمایهوگو نیستگفت

 که در ادامه خواهد آمد مبتنی بر این واقعیت است.  گذاریمقررارنلواهد آمد. نقد 

 هیوفااق اجتمااکنیم کاه در آن جساتجوی ما در مقهعی از تاریخ زندگی نمی
انتلابی ممکن باشد. چنین مقافعی در گذشته، مانند توافق اجتماهی باین سارمایه و 

دموکراتیک در غر ، سوسیالیسم واقعااً موجاود در شارق، و کار خا  دولت سوسیال

های ملی مردمی در جنو ، وجود داشت. اما مقهع تااریلی موجاود ماا چناین پروژه

هایی است که به تسلیم با کارگران و خلقی انحصاری نیست. اکنون تضاد بین سرمایه

های دفااهی  مقاومات شوند. در چنین شرایهی اساتراتژیقید و شرط فراخوانده میبی

ی برناد. بارای ورود باه نباردی کاه سارمایهناکارآمداند و باه شکسات محتاوم ره می

ناد هایی را انکشااف دهبایست استراتژیها میانحصاری اهالن نموده، کارگران و خلق

 دهد.که امکان هجوم را می

های دوران نبرد اجتماهی با تعدد تضادهای سیاسی و ماداخالر نظاامی قادرر

کنترل نظامی گانه همراه خواهد گشت. استراتژی ایاالر متحده برای امپریالیستی سه
درنهایات تنهاا ابازار  نااتوهاایش در نشااندهبا نیروهای مسلح با همراهای دسات دنیا

هاا و ها، ملتشان بر خلقگانه برای تداوم سلههانحصارار امپریالیستی سه موردانتظار

ناد، های جنو  است. برای رویارویی با چالش نبردی که انحصارار اهاالن کاردهدولت

 هایی متصور است؟ چه گزینه

 )مالی و غیره(گذاری بازار مقررارنلستین پاسخ: 

اتی را در دستورکار دارند. اما در واقاع اند چنین اقدامها مدهیانحصارار و دولت

اند. ایان اقادامار اند که برای انحراف افکاار هماومی فراحای شادهشعارهایی توخالی
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ی ی مالی بارای بازگشات گاردد کاه نتیجاهی سرمایهتواند مانع هجوم وحشیانهنمی

 ای دروغین است. منهق انباشت  تحت کنترل انحصارار است. پس این گزینه

 های پس از جنگ.پاسخ: بازگشت به مدلدومین 

سوسایال گانه اسات: الاو، بازساازی یاک های سهها حامل نوستالژیاین پاسخ
برمبنای الاولی کاه در قارن سوسیالیسم واقعی در غر ؛  ، احیای انوان  دموکراسی

هاای جناو . گرایی مردمی در پیرامونیها حاکم بود؛ پ، بازگشت به ملیبیستم بر آن

داری انحصاری را مجبور کنناد باه کنند ممکن است سرمایهها تصور میتالژیاین نوس

ای کاه هسات گونه. با کاپیتالیسم باید بهتقلیل یابدبود  1945چه در سال هقب به آن

چه، با تصور ممانعت از تحول آن، آرزو داریم باشد. با این همه ایان رویاروی شد نه آن

 پ را در سراسر جهان تسلیر کرده است.های بزرگی از چآرزوها هنوز بلش

 .گراانسانسومین پاسخ: جستجو برای اجمان 
ی امکان اجمان گونه تشریح نمود: توهم دربارهتوان ایناین آرزوی الهوتی را می

بوم، در میان بقیاه، دچاار ایان ی زیستهای ناپلتهبین منافع از بنیان متضاد. جنبش

 اند.توهم

 گذشته.  چهارمین پاسخ: توهم

بدون کوشش برای شناخت دامنه حق تمایز و  ویژگیاین نون توهمار خواستار 

های آینااده پاسااخ دارد. ایاان هااا اساات: گذشااته همیشااه باارای پرسااشو معنااای آن

توانااد اشااکالی ملتلااو از فرفااداری مااذهبی یااا اخالقاای بگیاارد. می گراییفرهنااگ

شاود کاه از اهی دموکراتیاک میهای اجتمساالری جایگزین تالشساالری و قومکاهن

 اند.ی خود دور افتادهبرنامه

 . آزادی فردیپنجمین پاسخ: اولویت 

کناد، و تلقای مایارزش واال های مبتنی بر این اولویت آن را تنها ی پاسخدامنه

اسات، کاه گماان  انتلاابی دموکراسی نمایندگیشان به ها بنا بر تعصببندی آنرتبه
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سااالری شادن جواماع از پیشارفت ی است. براین اسا  ماردمبرند خود  دموکراسمی

شود، و حتا مداراگری  هملی با رجعت اجتماهی بارای اجتناا  از اجتماهی تفکیک می

 خهر آسیب به دموکراسی، اکنون به ورعیتی کمدی تراژیک تنزل یافته است.

 هاایگیری وجاود دارد. منظاورم جریانتر نیز در ایان موراعاشکالی خهرناک

کنناد اکناون فارد ویژه مانند تونی نگاری( اسات کاه تصاور میهمومی پسامدرن )به

گونه که در کمونیسم خواهد شد، یعنی فرد این امکاان را ی تاریخ شده است، آنسوژه

ی تاریخ گاردد، درسات هماین فور هملی سوژهیافته که از خودبیگانگی رها شود و به

 حاال! 

ترین آنهااا )ماننااد ال، شااامل راسااتهای باااروشاان اساات کااه تمااام پاسااخ

که تأثیری بر انحصارار مالکیت خصولی نادارد( هناوز در میاان  هاییگذاریمقررار

 ای از چپ پژواکی نیرومند دارد.بلش همده

داری انحصااری فراگیار در امپریالیسام معالار اهاالن شش، جنگی که سرمایه

 هیچ هراسی ندارد.های دروغینی که در باال خالله شد کرده، از گزینه

 پس چه باید کرد؟

هنوان تنهاا چنین موقعیتی به ما فرلتی تاریلی برای فارارفتن داده اسات؛ باه

هایی در ی تنظایم گزیناهشادن دلیراناه و دالوراناهفلباد کاه رادیکالپاسخ مؤثر می

-هاا بارای درهامدستورکار قرار گیرد که قابلیت تحرک هجومی را به کارگران و خلق

های جنگی دشمنانشان بدهاد. ایان چناین تنظیمااتی مبتنای بار ستراتژیشکستن ا

ای را که باید فور مستقیم آیندهبایست بهداری معالر واقعاً موجود، میتحلیل سرمایه

بسازیم مهرح سازد، و نوستالژی گذشته، و توهمار همسانی یاا اجماان را پشات سار 

 گذارد. 

 های دالورانه برای چپ رادیکالبرنامه

اند: الو، مالکیت اجتماهی انحصارار؛ پیشنهادهای همومی زیر دارای سه سرفصل

 المللی.زدایی روابط بینزدایی اقتصاد؛ جهانی ، مالی

 مالکیت اجتماهی انحصارار 
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زیر سؤال بردن هرگونه الل مالکیات خصولای در کارآیی پاسخ بدیل مستلزم به

ت خصولای  انحصاارار، پیشانهاد ی انحصاری است. بدون حذف مالکیاشکل سرمایه

باه بازارهاا، بارای آن کاه  شافافیتهای ماالی بارای بازگشات فعالیتگذاری مقررار

ی ایان الاالحار تعریاو گردد و شرایط اجمان درباره هقالنیبتواند  انتظارار هامالن

شود، چیزی نیست مگار خااک پاشایدن باه چشامان جمااهتی ناپلتاه. ایان کاه از 

کنند، غفلات از ایان مدیریت شان شود الالحاتی را هلیه منافعانحصارار خواسته می

 ها هزار و یک راه را برای دور زدن اهداف چنین الالحاتی بلدند.واقعیت است که آن

نظمای اجتمااهی( بایست جهت نظام اجتمااهی )بایی بدیل اجتماهی میپروژه

زد، تاا اشاتغال های انحصارار ساخته شده معکاو  سااکنونی را که توسط استراتژی

حداکثر و باثبار را تضمین کناد، و رشاد دساتمزدهای مناساب را ماوازی باا میازان 

وری کار اجتماهی برقرار نماید. روشن است تحقق این هدف بدون حاذف قادرر بهره

 انحصارار ممکن نیست. 

)به قول فرانسیس ماورین( بایاد بازساازی شاود. پردازان اقتصادی نظریه افزارنرم

گیری ، دموکراسای را از مادیریت تصامیمانتظااراری غیرمنهقی و غیارممکن نظریه

تنها سازد. پیشگامی دراین زمینه نیازمند تحول رادیکال آماوزش ناهاقتصادی جدا می

 یابند. ی کسانی است که موقعیت مدیریتی میبرای اقتصاددانان، بلکه برای همه

ای دهناد، انحصاارار بدناهمیهایی که به مالکیت خصولی تقد  در تضاد با آن

بایست براسا  الول دموکراسای مادیریت شاوند. هرچناد کاه نهادی هستند که می

( از دنیای آنگلوساکساون گرفتاه شاده، اماا خاودش commonsالهالح مشاهار )

ی محتاوای تضاادهای اجتمااهی جادا چندپهلو است، چرا که همیشه از بحث دربااره

ون آگاهاناه واقعیات فبقاار اجتمااهی را انکاار شاود )زباان آنگلوساکساتفکیاک می

دانساتن انحصاارار  مشاانفور خاا  بارای جا بهکند(. الهالح مذکور را در اینمی

 بریم. کار میبه

پذیرد. ایان ها انجام میکردن آنحذف مالکیت خصولی انحصارار از فریق ملی

معنای فارارفتن ری باهجاا دلیاناپذیر اسات. اماا در ایننلستین اقدام قانونی اجتنا 
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هاای شاده و تقویات تالششدن مدیریت انحصارار ملایهای اجتماهیسوی برنامهبه

 اجتماهی دموکراتیکی است که در این راه فوالنی پیش رو است. 

شدن ماد نظار اسات، های اجتماهیچه در برنامهای مشل  از آندر ادامه نمونه

 کنیم. ارائه می

هاا در تر آنیافته( مانند دهقانان )بیش)در کشورهای توسعه دارسرمایهکشاورزان 

آورناد؛ و ها و اهتبارار را فراهم میاند که نهادهجنو ( هم در بند  انحصارار باالدستی

شاان ونقال و بازاریاابی محصوالرهاا بارای فارآوری، حملدستی که باه آنهم پایین

هاا وری آنهالوه هایدی بهارهدارند. بهشان استقاللی نرو در تصمیمارنیازمندند. ازاین

اناد مکیاده تنزل داده پیمانکاران خدردتوسط انحصارار که تولیدکنندگان را به جایگاه 

 شود. می

ی حکمروایاای کنناد کاه شایوهنهادهاای هماومی در چاارچوبی قاانونی کااار می

ت شاامل ایان بایساتواند برپا کند. این نهاد میجایگزین انحصارار را در این مورد می

نمایندگان باشد: الو، کشاورزان )دارنادگان مناافع الالی(؛  ، واحادهای باالدساتی 

کنندگان؛ ر، ها )لانایع غاذایی(؛ پ، مصارفدستیها( و پایینها، بانک)ساخت نهاده

ها، مادار ، بیمارساتان –نفعاان در محایط فبیعای و اجتمااهی مقامار محلی )ای

هاای ونقل(؛ دولت )شاهروندان(. نماینادگان حاوزهلریزی شهری و مسکن، حمبرنامه

ی هایی که منهبق با شایوهنامهمذکور باید از درون هریک گزیده شوند، براسا  آیین

هاا باا هاا کاه مادیریت آنها باشد. مانند واحدهای تولید نهاادهمدیریت اجتماهی آن

هساتند، و نیاز  آن واحادها فور مساتقیم در اساتلداممدیران کارگرانی است که باه

اند و غیره. این ساختارها باید باا ها استلدام شدهکسانی که توسط پیمانکاران خرد آن

فرمولی فراحی شود که کارکنان مدیریتی را به هریک از این سهوح پیوند زند، مانناد 

تاوان مراکز پژوهشی برای فناوری هلمی، مستقل و مناسب. حتا اگر مفیاد بنمایاد می

داران کوچک( اندیشید که کنندگان سرمایه )سهامور نمایندگانی از تأمینی حضدرباره

 اند.شدنبرآیند ملی

تار از گاوییم کاه بسایار پیچیادهی رویکردی نهادی سلن میترتیب دربارهبدین

هاایی بارای کااارکردن شناساایم. راهاسات کاه می تعاااونیو کاارکن مساتقل اَشاکال 

کردن دموکراسی الایل را در مادیریت اقتصااد، ن هملیبایست ابدان شود که امکامی
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نفع بدهد. تنظیماتی مورد نیااز اسات کاه های ایبرمبنای مذاکرار شفاف بین فرف

کردن جامعاه باا پیشارفت اجتمااهی برقارار ساازد. مند بین دموکراتیکپیوندی نظام

تقلیل یافتاه، ای که به مدیریت لوری امور سیاستی داری با دموکراسیخالف سرمایه

ی ی سارمایهتحات سالهه باازارپیوند آن را با شرایط اجتمااهی گسایلته، آن را باه 

توان از شافافیت واقعای بازارهاا سالن انحصاری سپرده است. تنها و تنها هنگامی می

 گفت، که براسا  اَشکال نهادی مدیریت اجتماهی انتظام یابند.

داری تقادم نداشاته باشاد، چارا کاه ی ما شاید در مورد کشورهای سرمایهنمونه

درلد( دارند. اما این موروهی اساسی  7تا  3ها سهم اندکی در اشتغال )کشاورزان آن

توجاه خواهاد داشات. در در جنو  است، زیرا جمعیت روستایی تا مدتی میزانی قابل

جنو  دسترسی ]دهقانان[ به زمین که باید برای همه )یاا حاداقل ممکان ناابرابری( 

بااره باه آثاار ی کشاورزی دهقانی اسات )در اینشود، از الول بنیادی توسعه تضمین

کشااورزی را نباید مترادف  کشاورزی دهقانیدهم(. ام به این پرسش ارجان میگذشته
)یا سنتی و فولکلوریک( تلقی کرد. پیشرفت رروری کشااورزی دهقاانی  دچار سکون

کننده است چون بالفالله به گمراه است )هرچند که این الهالح شدنمدرنمستلزم 

هاای هاا، اهتباارار، و زنجیارهبرد(. نهاادهی کاپیتالیستی راه میسازی به شیوهمدرن

وری کاار دهقاانی ماورد نیااز اسات. ی کارآمادتری بارای بهباود بهارهتولید و هرره

ساازی باه شایوه و باا تنظیمار پیشنهادی درپای هادف توانمندساازی بارای مادرن

 ی دورنمایی سوسیالیستی است. دارانه است، یعنی بر زمینهتوایی غیرسرمایهمح

-ی خا  ارائه شده، یکای از نیازهاای نهادساازی اسات. ملایبدیهی است نمونه

هاا و ونقل، باناکهای لنعتی، حملکردن مدیریت انحصارها در بلشکردن/اجتماهی

هاای حال باید ویژگایدنظر باشد، درهیندیگر نهادهای مالی نیز باید با همین محتوا م

شان مورد توجه قرار گیارد. ها در ترکیب مدیریتکارکردهای اقتصادی و اجتماهی آن

بایست شامل کارکنان شرکت و پیمانکاران جازء ها میباید تأکید کرد که این مدیریت

دگان، و کنناها، مؤسساار پژوهشای، مصارفها، نمایندگان لنایع باالدستی، بانکآن

 شهروندان باشد.
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کردن انحصارار، موروهی اساسی را در محور مرکزی چاالش کردن/اجتماهیملی

داری انحصااری فراگیار معالار مهارح ها توسط سرمایهکنترل کردن کارگران و خلق

مالکیتی است که مدیریت اقتصاد را توساط کند. این تنها راه توقو انباشت با سلبمی

 کند. انحصارار ممکن می

ی تواند بازتولید شود که پهنهی انحصارار تنها در لورتی میانباشت تحت سلهه

ی خادمار ساازی فزاینادهپیوسته گسترش یابد. این با خصولای مدیریت بازارتحت 

مالکیت از اندازی به منابع فبیعی )سالبمالکیت از شهروندان(، و دستهمومی )سلب

توساط انحصاارار  مستقلاحب سود واحدهای اقتصادی گردد. تصها( حالل میخلق

 داران!( توسط الیگارشی مالی است.مالکیت )از سرمایهنیز نوهی سلب

 استریتزدایی: جهانی بدون والمالی

ارزش تواند زمیناه و هامال حاذف الال کردن انحصارار، میکردن/اجتماهیملی
های انحصاری انباشتی است که رانت ی استراتژیگردد که تحمیل شده داربرای سهام

سازد. این هدف برای هر دستورکار دلیرانه راروری اسات تاا از بااتالقی را ممکن می

بگریزد که مدیریت اقتصاد امروز در آن افتاده است. چنین هملی فرش را از زیار پاای 

ماارگ ی معااروف کشااد. آیااا مااا بااه همااان قضاایهسااازی ماادیریت اقتصاااد ماایمالی

گفات؟ الزامااً ناه، و گردیم که کینز در زماان خاود میبازمی 1جوی رانتستهخودخوا

تواند باا پااداش ماالی تشاویق شاود، اماا در انداز میفور کامل. پسفور قهع نه بهبه

انداز خانوار نیروی کار، فعاالن اقتصادی، جماهار( و ی آن )پسشرایهی که سرچشمه

انداز در اقتصاد کاالن در ی پسیو شود. بحث دربارهفور دقیق تعرها، بهقواهد هایدی

اندازی انحصاری  انحصاارار را باه باازار دهی دستی اقتصادی متعارف، سازماننظریه

شود، چیازی نیسات جاز گفته می هایدی براسا  بازارچه سازد. آنسرمایه پنهان می

 های انحصاری. ابزاری برای تضمین رشد رانت

-ترینها و حداقل بزرگکردن انحصارار شامل بانککردن/اجتماهیتردید ملیبی

های سیاساتهاا در اقتصااد )ی حضاور آنکردن نحاوهشود. اما اجتماهیشان میهای
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دهی مناساب ترکیاب مادیریتی های ویژه دارد که مساتلزم ساامان( مشلصهاهتباری

یان اسات کاه دولات در کردن در معنای کالسیک آن، تنهاا دال بار اها است. ملیآن

داران خصولی گردد. فبق الول، این به معناای تنظایم هیأر مدیره جایگزین سهام

فور قهع این کافی که اندک کاری است. به –های اهتباری توسط دولت است سیاست

کردن مساتلزم مشاارکت مساتقیم در مادیریت نیست، اگر توجه نماییم که اجتماهی

هاا توساط کارکناان باناکخودمادیریتی ربوفه است. بانک توسط شرکای اجتماهی م

ی شرایط کارشاان بایاد تردید این کارکنان دربارهتواند مناسب باشد. بیها نیز نمیآن

های تر، زیرا در جایگاه تعیین سیاستگیری حضور داشته باشند، اما نه بیشدر تصمیم

 اهتباری اجرایی قرار ندارند. 

هایی ها( و آندهند )بانکعارض منافع بین کسانی که وام میها باید تاگر مدیریت

ها( را سامان دهند، ترکیب مدیریتی باید باا توجاه باه ماهیات گیرند )بنگاهکه وام می

ها تنظیم شود. تجدیدساختار نظام بانکی موروهی بسیار حیااتی ها و نیازهای آنبنگاه

ی گذشاته، از هاا در دو سادهش باه آنبلشده است، چرا که چارچو  مقررار انتظام

 چهار دهه پیش از میان برداشته شده است. 

ی نیازهاای های تلصصی وجود دارد تا برپایاهاستداللی قوی برای بازسازی بانک

ی نقادینگی شان )هرراهها و همچنین کارکرد اقتصادیکنندگان اهتبارار آندریافت

های میاان و درازمادر( گذاریی سارمایهمدر، تشریک مساهی برای تأمین ماالکوتاه

توان یک بانک کشاورزی تأسیس کارد )یاا فور نمونه میفعالیت کنند. براین اسا  به

تنها کشااورزان و دهقاناان، بلکاه ها نههای کشاورزی( که مشتریان آنتشکلی از بانک

. مادیریت تر گفته شددستی و باالدستی بلش کشاورزی باشند که پیشفعاالن پایین

اناد( و از ساوی ها که هضو هیأر مادیره)کارکنان ارشد بانک بانکدارسو ها از یکبانک

 دستی و باالدستی(.دیگر مشتری هستند )کشاورزان، دهقانان و واحدهای پایین

توان اندیشید که متناساب باا پیوند میهایی دیگر از نظامار بانکی همبه مجموهه

تواند مرکاب از مشاتریان لانایع، ها میعتی باشند. مدیریت آنهای ملتلو لنبلش

بومی لانعت مراکز پژوهشی و فناوری و خدمار برای تضمین کنترل تأثیرار زیسات

کند )با در نظر گارفتن ایان ترین خهر را تضمین میباشد، که به این ترتیب ایجاد کم
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وراون بحاث دموکراتیاک فور کامل بدون خهر نیست(، و مکه هیچ فعالیت انسان به

 دهد.شفاف قرار می

گذاری دیگر نیز نیازمناد اسات. نحساتین زدایی اقتصاد به دو مجموهه قانونمالی

های سوداگری ماالی شود به اقتدار یک دولت مستقل که مانع فعالیتها مربوط میآن

هاای در کشور گردد. دومی مربوط به لاندوق 1گذاری(های سوداگر سرمایه)لندوق

اناد، ایان سازی نظام اقتصادیبازنشستگی است، که در حال حارر هامالن اللی مالی

ها برای این فراحی شدند )البته اول بار در ایاالر متحده( تاا خهراتای را کاه لندوق

گردد به شاغالن منتقل ساازند، و بارای هماین هام فور معمول متوجه سرمایه میبه

دهی اند! ایان یاک رساوایی در ساازمانفراخواناده شادهبرای تعدیل نوسانار سرمایه 

ابازاری ابادان داری! اما ایان است، در تضادی روشن حتا با دفان ایدئولوژیک از سرمایه

 ی انحصارار است. های انباشت سرمایه تحت سلههمهلو  برای استراتژی

رورر های بازنشساتگی تاوزیعی راهای بازنشستگی وبرپایی نظامانحالل لندوق

دهاد کاه بحاث شاان، رارورر دارد و اجاازه مایها بناا باه ماهیتدارد. در این نظام

ی بین مبلغ مستمری و های پرداخت و رابههی تعیین مبالغ و دورهدموکراتیک درباره

ساالری که حقوق اجتماهی را رهایت دستمزدهای پرداختی لورر گیرد. در آن مردم

ی کارکنان مقبولیت فراگیر دارد. باا ایان نشستگی برای همههای بازکند، این نظاممی

ی خاا  یاک گاروه از افاراد گرفتاه همه اگر الزم باشد، برای آن که جلوی خواساته

 تواند مجاز باشد. های بازنشستگی مکمل مینشود، لندوق

انجاماد: ی بادیهی میزدایی مهرح شد به یک نتیجاهتمام قواهدی که برای مالی

 استریت، که ممکن و مهلو  است. بدون وال جهانی

ام(، استریت )که از هنوان کتا  فرانسیس ماورین وام گرفتاهدر جهانی بدون وال

شاود. اماا ایان بازارهاا بارای هادایت می باازارلورر گسترده توساط اقتصاد هنوز به

هی بوده، توسط مذاکرار دموکراتیاک میاان شارکای اجتماا نلستین بار واقعاً شفاف

داری گونه کاه رارورتاً در سارمایهیابند )که برای نلستین بار نیز آناللی انتظام می

مالی است، که ماهیتااً ناامرئی باوده و بارای بازار شوند، دشمن نیستند(. این تلقی می
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شود، که باید از میان برداشته شود. خدمت به الزامار سودبری انحصارار مدیریت می

چگونگی بازسازی بازار سهام را بر این اساا  بررسای نمااییم. نمااد  توانیمما حتا می

 توان شود. توش و استریت در هیچ شرایهی نباید بیجهانی بدون وال

ویژه مادیریت اقتصاادی و باهمعنای حذف سیاسات کاالنزدایی بهتردید مالیبی

اش باه ز سرساپردگیاش را با آزاد نمودن خود اکالن اهتبارار نیست. بالعکس کارآیی

هاای ی باناکیابی دوبارهآورد. تواندست میی انحصارار بهجویانههای رانتاستراتژی

یافتاه باا بلکه همزمان وابسته باه دولات و بازارهاای انتظاامدیگر نه مستقل، مرکزی، 

بلشای سیاسات اهتبااری کاالن، مذاکرار دموکراتیک شرکای اجتماهی، باه انتظاام

 بلشد.ی اقتصاد میشدهالزم را برای خدمت به مدیریت اجتماهیکارآمدی 

 المللی: گسیلتندر سهح بین
-بهره گرفتم که نیم قرن پیش پیشنهاد کاردم، واژهگسیلتن  یجا از واژهدر این

گشته است.  زداییشدنجهانیای که جایگزینش در گفتمان معالر، مترادف آن یعنی 

ام، بلکه منظاورم کار نبردها به معنای خودکفایی انزواجویانه بهگاه گسیلتن رمن هیچ

جااایگزین اسااتراتژیک در براباار نیروهااای داخلاای و خااارجی در پاسااخ بااه الزامااار 

جای سرساپردن باه مناافع ی خودخواسته اسات. گسایلتن، باهناپذیر توسعهاجتنا 

ی کند که برپایاهیت میشدن حماانحصارار امپریالیستی، از بازسازی شکلی از جهانی

-المللای را فاراهم مایهای بینمذاکره بنا شده است. همچنین امکان کاهش نابرابری

 آورد.

فور گسیلتن رروری است، زیرا قواهدی که در دو بلش پیشین هنوان شاد باه

ای مانناد تواند در مقیا  جهانی هملی شود، حتی در ساهح منهقاهواقعی هرگز نمی

هاای ها وجود دارد، آن هام باا تالشها/ ملتها تنها در متن دولتان آغاز آناروپا. امک

شادن و مادیریت اجتماهی و سیاسی رادیکال مترقی که منهبق بر فرایناد اجتمااهی

 ها باشد. اقتصاد خود آن

خود گرفات، باین امپریالیسم با شکلی که درست پاس از جناگ جهاانی دوم باه

هاا سالهه کاه لانعت در آنهاای تحتیالیستی با پیرامونیی امپرشدهمراکز لنعتی
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های بلش باا اجارای سیاساتهای رهااییممنون بود، تفاور گذاشت. پیروزی جنبش

شادن خود الزم است، موجب آغاز لانعتیی متکی بهگسیلتن که برای شکل توسعه

ال بودناد، ایان ها گشت. با اجرای الالحار اجتماهی که در زمان خود رادیکپیرامونی

بعدی آن دسته از کشورهایی را ایجاد کرد که در ایان جهات  ظهورگسیلتن شرایط 

 ها بود. تردید چین پیشگام آنبی –فراتر رفته بودند 

 ساازگاریگانه، مجبور به تجدید رفتاار و اما امپریالیسم دوران ما، امپریالیسم سه

ای جدیادی تار خود را بار مباانیخود با شرایط این دوران جدید گشت، و تجدیدساخ

-فور انحصااری بهارهکه کوشید از این برتری به مزیت استاستوار ساخت، مبتنی بر 

 ها است:کنم که شامل کنترل بر اینی تقسیم میمند بماند. من آن را به پن  مقوله

 فناوری 

 ی زمیندسترسی به منابع فبیعی کره 

 های ارتبافار و افالهارسامانه 

 های کشتار جمعی.حسال 

فور دقیق با چالش هلیه ایان پان  ترتیب امروزه شکل اللی گسیلتن، بهبدین

شود. کشورهای نوظهور در حال گسیلتن از ایان برتری  امپریالیسم معالر تعریو می

-دهی. هرچناد موفقیاتاند، البته با درجاتی متفاور از کنترل و خودسامانپن  مزیت

ی خاود ها را قادر ساخت باه توساعهی گذشته در گسیلتن، آنو دهههای اولیه در د

شاده باا جهانی لیبارال ی لانعتی در نظاامخصو  از لحاظ توسعهشتا  بلشند، به

ی ایان ، این موفقیت این توهم را پرورانید که امکان ادامهکاپیتالیستیاستفاده از ابزار 

بااال روناد. کوشاش  رابر کاپیتالیساتشرکای بمسیر وجود دارد. بدین معنا که تا حد 

 این توهم را دامن زد. G20ها با ایجاد گروه بیست ترین آنناملاحب یارگیریبرای 

خوانده شده(، ایان  شدنجهانیی نظام امپریالیستی )روندهاما با فروریزش پیش

شاورهای گانه باا کهای امپریالیستی ساهرود پایان گیرد. تضاد بین قدررتوهمار می

رود که حادتر گردد. جوامع کشورهای نوظهور اگر خواهاان نوظهور مشهود شده، و می

های ملای و باا نیرومنادکردن همکااری روی هستند، مجبوراند از فریاق برناماهپیش

 های خوداتکاتری از توسعه بروند. فرف شیوهجنو ، به-جنو 
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پیماان بارای د و هاممعنای درآویلاتن شاورمندر چنین شارایهی دلیاری، باه

روی مهلاو  در راه ترقای دستیابی به هدف، ابزارهای الزم برای گسیلتن را با پایش

 آورد. اجتماهی فراهم می

ساازی جامعاه؛ پیشارفت وجهی اسات: دموکراتیاکسازی سههدف این رادیکال

ر ممکن ی این مسیآیند آن؛ و اتلاا موارع ردامپریالیستی. توافق دربارهاجتماهی پی

-کنار گذاشاتهو ها شدهتحریمتنها برای جوامع کشورهای نوظهور، بلکه برای است، نه

های تعادیالر سااختاری  گیری با برناماهفور چشمجهان جنو . این کشورها بههای 

اناد، ها آشکارا در حاال شاورشهای آناند. خلقسازی شده، بازمستعمره1980ی دهه

 دست آورده باشند )آفریقای جنوبی( یا نه )دنیای هر (.زی بهخواه تاکنون پیرو

جا دلیری بدین معناست که چپ رادیکاال بایاد شاهامت اقادام در برابار در این

شاادن هااا روباارو اساات داشااته باشااد، و از تااداوم و رادیکالهااایی را کااه بااا آنچالش

 اند پشتیبانی کند. هایی رروری که در حال بالیدنتالش

کناد. زدایی از نظام امپریالیستی را هماوار میتن جنو ، خود راه ساختگسیل

خصو  در منافقی آشکار است کاه از مادیریت نظاام پاولی و ماالی جهاانی، این به

 اند.ی هژمونی دالر است، آسیب دیدهرو که نتیجهازاین

لاورر اما باید هوشیار بود که این توهم است انتظار داشته باشیم جاایگزینی به

هاا باشاد، ی پیرامونیتر برای توسعهبلش و مهلو که توازن نظام دیگر پولی و مالی،

المللی از باال برای بازسازی روابط بین اجماهیوجوی وجود دارد. مانند همیشه، جست

زدایی از نظام موجاود داشتن به معجزتی. اکنون ساختتنها آرزویی خام است و چشم

هاا و مناافق( های بدیل ملی )برای کشورها یا قارهبازسازی نظام و –فروریلتن آن –

جاا ای که در آفریقای جناوبی آغااز شاده اسات. ایندر دستورکار است، همانند پروژه

ممکن است، بای آن کاه از  روی با نیرومندترین هزمدالوری، به معنای شجاهت  پیش

 العمل امپریالیسم بیش از حد نگران باشیم. هکس

ی انحصاارار اسات، باا شادن تحات سالههی جهانیاروپا نیز کاه زیرمجموهاه

ی اروپایی از باال فراحی شاد و ی محوری گسیلتن/ برچیدن روبرو است. پروژهمسأله

هایش را برای ا هماال قادرر دموکراتیاک خلق مند ساخته شد که تواناییفور نظامبه
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از انحصاارار تأسایس شاد. باا فروریازش  ی اروپا بارای حفاظاتخود بگیرد. اتحادیه

ی انحصارار برای دور زدن دموکراسی، اش به خواستهی یورو، اینک سرسپردگیحوزه

دار و اشکالی نامتعارف یافته است؛ به پاساخ ایان پرساش متمرکاز که ورعیتی خنده

 بنادی کاارگزارانرتباه)تو بلوان وراع انحصاارار( و واکانش  بازارشده است: ورع 

شود؟ این تنها پرسش مهروحه اسات. واکانش فور میازهم بلوانید انحصارار( چه)ب

 ارزد. مردم دیگر پشیزی نمی

تردید این ورعیت ناشی از نبود این بدیل دلیرانه است: سارپیچی از قاوانینی بی

اند. باه هباارر دیگار ی بانک مرکزی یورو تحمیل کردهو انگاره اساسی اروپاکه قانون 

نیاازی ی یورو وجود ندارد. این پیشو حوزه اروپازدایی از نهادهای برای ساختبدیلی 

 ها است. ها و ملتتوسط خلق اروپایی دیگرناپذیر برای بازساختن  اجتنا 

 گیری: دلیری، بیش دلیرانگی، همیشه دالوریبرای نتیجه

 منظور من از دلیری این است:

تار گانه نیاز به درگیرشدن بیشیالیستی سهچپ رادیکال در کشورهای امپر یک،

 برای ساختن یک بلوک اجتماهی بدیل رد انحصاری دارد.

بایست به ساختمان یک بلوک اجتماهی چپ رادیکال در جوامع پیرامونی میدو، 

 بدیل ردکمپرادور بپردازد.

 تواناد شاتا بر اسات، اماا پیشارفت آن میها زمانپیشرفت ساختمان این بلوک

روی آن در کافی گیرد اگر چپ رادیکال در جنبش با قافعیت شرکت کند و باه پایش

هایی را مهارح نمایاد رو رروری است استراتژیراه فوالنی سوسیالیسم بپردازد. ازاین

داری  برای بیرون شدن از سارمایهبلکه  دارینه برای بیرون آمدن از بحران سرمایهکه 
 باشد.  در بحران

داری در بریم. تنهاا مشاروهیت سارمایهسر میکننده از تاریخ بهتعیین ایدر دوره

ای برتر در تمادن، فاراهم مثابه مرحلهی گذار به سوسیالیسم را، بهاین است که زمینه

داری اکنون نظامی منسوخ است کاه تاداوم آن تنهاا باه بربریات آورده است. سرمایه

اهد داشت. اما مانند همیشه، برآیناد جناگ داری شکل دیگری نلوانجامد. سرمایهمی

ی ابتکاراتش بتواناد کارگیری دالورانهها مشل  نیست. شاید چپ رادیکال با بهتمدن
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های انقالبی دست یابد، یا شاید رد انقال  پیروز شاود. اماا هایچ ساازش به پیشرفت

 وجود نلواهد آمد.ها بهآیندهای چالش بین آنپایداری از پس این پی

نیساتند؛ تنهاا  هایی که از چاپ رادیکاال نباشاد، در واقاع اساتراتژیکاستراتژی

رض زماانی هام اند. اگار باهروز با نوسانار نظامی در حال فروریزشسازگارشدن روزبه

هماه چیاز تغییار ها خواستار آن باشند، مانند ]گفتاری در رمان[ یوزپلنگ، که قدرر
تغییار های چپ ]غیررادیکال[ براین باوراناد کاه ، کاندیداکند تا هیچ چیز هوض نشود

ممکان اسات! چاپ غیررادیکاال جلاوی  ورعیت بدون برخورد به قادرر انحصاارار

اناد، چاون هاا از پایش نبارد را باختاهگیارد. آنداری را نمیپیروزی بربریت سارمایه

 خواهند در آن وارد شوند.نمی

ا نادا دادن فروریازش نظاامش داری را بادالوری رروری است تا پااییز، سارمایه

 ی مردم را فرارساند، بهاری که در راه است. دربرگیرد و بهار شکوفنده

 

 منبع اصلی:
SAMIR AMIN, THE IMPLOSION OF GLOBAL CAPITALISM THE 

CHALLENGE FOR THE RADICAL LEFT 

http://www.iepala.es/IMG/pdf/The_Implosion_of_Global_Capitalism_the_Challenge_for_the_Radical_Left-Samir_Amin.pdf
http://www.iepala.es/IMG/pdf/The_Implosion_of_Global_Capitalism_the_Challenge_for_the_Radical_Left-Samir_Amin.pdf
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مثابه داری بهویکم، روشن است که سرمایهتر از دو دهه پس از آغاز قرن بیستکم 

نظامی اجتماعی شکست خورده است. جهان در منجالب رکود اقتصادی، 

و شدیدترین نابرابری در تاریخ بشر، همراه با بیکاری و اشتغال  [i]گراییمالی

چه که در ها، و آنثباتی، فقر، گرسنگی، اتالف محصوالت و جانجمعی، بی [ii]ناکافی

محیطی سیاره نامید فرو رفته زیست [iii]«مارپیچ مرگ»توان این برهه تنها می

سرعت ی ما بهترین پیشرفت تکنولوژیک زمانهانقالب دیجیتال، یعنی بزرگ [1]است.

جایی ی جدید نظارت، کنترل و جابهی ارتباط آزاد و تولید آزاد، به وسیلهاز وعده

ی فروپاشی جمعیت کارگری جهش یافته است. نهادهای دموکراسی لیبرال در نقطه

اره همراه با داری دوبقراول نظام سرمایهعنوان پسقرار دارند، در حالی که فاشیسم به

 .است شده آفتابی جنگ،پدرشاهی، نژادپرستی، امپریالیسم و 

داری شکست خورده، بدین معنا نیست که که سیستم سرمایهالبته گفتن این

با این حال به آن معناست که از نظامی  [2]الوقوع است.ی آن قریبفروپاشی و تجزیه

تاریخًا غیرضروری و مخرب در قرن  تاریخاً ضروری و خالق در سرآغاز خود به نظامی

ساز میان حاضر گذر کرده است. امروزه بیش از همیشه جهان با انتخاب دوران

 [3]«.بازسازی انقالبی جامعه در کل و نابودی مشترک طبقات متنازع مواجه است»

گذاری توان دید. رکود سرمایهجا میداری را در همههای این شکست سرمایهنشانه

ترکند، های گسترش مالی در فواصل خود که سپس به ناگزیر میه حبابهمرابه

صعود نابرابری در درآمد و ثروت،  [4]اصطالح آزاد است.ی اکنونِ بازار بهمشخصه

متناظر با افول شرایط مادی بخش اعظم جمعیت است. دستمزدهای واقعی برای اکثر 

ندرت در چهل سال وری بهی بهرهرغم افزایش پیوستهکارگران در ایاالت متحده علی

های کار و که حفاظتشدت کار افزایش یافته در حالی [5]اخیر تکان خورده است.

مندی از بین رفته است. به دلیل اشتغال ناکافی ایمنی در مشاغل به شکل نظام

های بیکاری بیش از داده [iv]ی نوین در قالب کار قراردادی در اقتصاد گیگ،نهادینه

هایی از شکوه پیشین خود تقلیل ها صرفاً به سایهاتحادیه [6]اند.معنا گشتهبی پیش

طلبانه بر محل کار شده است. با داری مدعی کنترل تمامیتاند چرا که سرمایهیافته

دموکراسی اروپا در فضای جدید فروپاشی جوامع از نوع شوروی، سوسیال

 [7]به محاق رفته است.« داری آزادشدهسرمایه»

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn1
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn2
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn3
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn1
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn2
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn3
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn4
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn5
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn4
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn6
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn7
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تسخیر ارزش اضافی تولیدشده توسط جمعیت تحت استثمار بیش از حد در 

نیروی کار جهانی از طریق  [v]ی آربیتراژفقیرترین مناطق جهان به واسطه

ی ثروت مالی در مرکز اقتصاد جهانی و فقر سابقههای چندملیتی به انباشت بیشرکت

در  [vi]مرزیالر وجوه برونتریلیون د 21حدود  [8]شود.نسبی در پیرامون منجر می

اند؛ عمدتاً در جزایر کارائیب که های مالیاتی جای گرفتهحال حاضر در بهشت

انحصارات تکنولوژیک  [9]دهند.را تشکیل می« ی بزرگپناهگاه مستحکم مالیه»

ی مالی مبتنی بر ی سرمایهناشی از انقالب ارتباطات جهانی، همراه با افزایش سلطه

« درصد 1»تر به ثروت که قادر به خلق دارایی سوداگرانه است، بیش وال استریت

ی نصف اند. چهل و دو میلیاردر در حال حاضر از ثروتی به اندازهکنونی کمک کرده

جمعیت جهان برخوردارند، در حالی که سه تن از ثروتمندترین مردان در ایاالت 

 از تریبیش دارایی –[ix]فتو وارن با [viii]بیل گیتس [vii]بزوس، جف –متحده 

های نابرابری در تمام نقاط جهان در دهه [10].دارند متحده ایاالت جمعیت نصف

شکاف درآمد سرانه و ثروت میان ثروتمندترین  [11]شدت افزایش یافته است.اخیر به

سرعت عریض ها بوده است، دوباره بهو فقیرترین کشورها که روند مسلط برای قرن

درصد جمعیت شاغل در دنیا، در حدود دو میلیارد نفر که  60بیش از  [12]د.شومی

کنند، پرولتاریای عظیم جهانی را بار کار میدر حال حاضر در بخش غیررسمی فالکت

تر از ارتش درصد بزرگ 70ی نیروی کار جهانی حدودًا دهند. ارتش ذخیرهتشکیل می

 [13]فعال کارگران دارای شغل رسمی است.

طور وهوای پاک بههای بهداشتی مناسب، مسکن، آموزش و پرورش، و آبمراقبت

های بزرگی از جمعیت حتی در کشورهای ثروتمند آمریکای برای بخش فزاینده

ونقل در ایاالت متحده و شمالی و اروپا خارج از دسترس است، در حالی که حمل

از وابستگی به خودرو و عدم  بسیاری از کشورهای دیگر به علت سطوح غیرمنطقی باال

شود. ساختارهای شهری بیش از ونقل عمومی دشوارتر میگذاری در حملسرمایه

بازی مرفهین شوند و شهرها به اسبابمی [xi]و جداسازی [x]پیش درگیر بهسازی

شود. هر شب در نشین به کناری رانده میحاشیه گردند، در حالی که جمعیتبدل می

 [14]ده تقریباً نیم میلیون نفر، اکثراً کودکان، سقفی باالی سر خود ندارند.ایاالت متح

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn5
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn8
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn6
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn9
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn7
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn8
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn9
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کند که به گرمایش هوا های صحرایی را تجربه مینیویورک سیتی، هجوم عظیم موش

 [15]دهد.شود، و روندها را در سراسر جهان بازتاب مینسبت داده می

های دیدحیات بیماریدر ایاالت متحده و دیگر کشورهای پردرآمد، با تج

ویکتوریایی مرتبط با فقر و استثمار، امید به زندگی در حال کاهش است. در 

اکنون همراه با سل عود خال، سرفه، و حتی اسکوربوت همانگلستان، نقرس، تب

ی سیاه با اند. با رعایت ناکافی مقررات بهداشتی و ایمنی کار، بیماری ریهکرده

ی بیش از استفاده [16]سنگ ایاالت متحده بازگشته است.لجویی به کشور زغاانتقام

داری، به بحران مقاومت در ویژه در کشاورزی تجاری سرمایهها، بهبیوتیکحد از آنتی

ها که موجب شمار شود؛ با رشد خطرناک ابرمیکروببیوتیک منجر میبرابر آنتی

ومیر ساالنه بر تواند از مرگیشوند. این تعداد تا اواسط قرن مومیر میروزافزون مرگ

وضعیت اضطراری »اثر سرطان فراتر برود، و سازمان بهداشت جهانی را به اعالم 

این شرایط مخوف ناشی از کارکرد سیستم، با  [17]انگیزد.برمی« بهداشت جهانی

نامید « قتل اجتماعی»ی کارگر در انگلستان، چه فردریک انگلس دروضعیت طبقهآن

 [18]رد.مطابقت دا

های داری، و حکومتی سرمایهپیکر، بنیادهای خیریههای غولبه تحریک شرکت

های بزرگ بر نولیبرال، تحصیالت عمومی حول آزمون طراحی شده توسط شرکت

رباتیک بازسازی شده است. این  [xii]ی مشترکاساس اجرای استانداردهای هسته

کند که آموزان ایجاد میجمعیت دانش ی عظیمی را در موردهای دادهامر پایگاه

 [19]رسند.ها در حال حاضر مخفیانه در بازار به فروش میبسیاری از آن

سازی آموزش، به تبعیت روزافزون نیازهای کودکان از سازی و خصوصیشرکتی

ی ترتیب شاهد بازگشت چشمگیر فلسفهزند. بدیننقدینگی بازار کاال دامن می

هستیم  [xiv]و آقای ام. چوکوم چایلد [xiii]زمخت توماس گرادگریندی گرایانهفایده

ها در تنها واقعیت»چارلز دیکنز به نمایش درآمده است:  [xv]که در روزگار سخت

بسیاری از  [20]«.پردازی کنیدهرگز نباید خیال»و « زندگی مورد نیاز هستند

ز همه دارای تفکیک نژادی فقیرترین مدارس در ایاالت متحده که اغلب بیش ا

های فکری تقلیل یافته و صرفاً خطوط انتقال برای زندان یا هستند، به سیاهچال

 [21]ارتش هستند.
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ها قرار دارند؛ نرخ حبسی بیش از دو میلیون نفر در ایاالت متحده در پشت میله

 باالتر از هر کشور دیگر در جهان، که قسمی جدید از تفکیک نژادی را تشکیل

ها تقریباً با تعداد افراد در هیوستون تگزاس، چهارمین دهد. جمعیت کل زندانمی

درصد از محبوسین متشکل از  56کند. شهر بزرگ ایاالت متحده، برابری می

درصد از  32که فقط ها در حالیها است، آنتبار و التینهای افریقاییامریکایی

درصد از بزرگساالن آمریکایی، و  50ریبًا دهند. تقجمعیت ایاالت متحده را تشکیل می

تبار و بومیان آمریکا، دارای یک های افریقاییدرصد بسیار باالتری در میان امریکایی

گذراند. هم مردان ها گذرانده یا اکنون میعضو خانواده هستند که مدتی را پشت میله

برابر، و مردان  پوست و هم مردان بومی آمریکا در ایاالت متحده تقریبا ًسهسیاه

اسپانیایی تقریباً دو برابر مردان سفیدپوست، احتمال دارد از تیراندازی پلیس جان 

 یابد.در حال حاضر، تقسیمات نژادی در سراسر سیاره گسترش می [22]سپارند.

ها، و همچنین سطح باالتر دستمزد آنخشونت علیه زنان و تصاحب کار بی

دهی قدرت ی سازمانناپذیر از نحوهها، جزئی جداییناستثمار نیروی کار دستمزدی آ

گونه در پی تقسیم جمعیت است نه داری هستند؛ و این که چهی سرمایهدر جامعه

وحدت بخشیدن به آن. بیش از یک سوم زنان در سراسر جهان، خشونت 

عنوان بخشی از طور اخص بهاند. بدن زنان بهفیزیکی/جنسی را تجربه کرده

داری، دچار ابژگی، شیءوارگی و سرمایه-ای عادی بازاریابی انحصاریکارکرده

 [23]گردد.کاالشدگی می

عنوان بخشی از ماتریس شرکتی های جمعی، بهسیستم پروپاگاندای رسانه

های اجتماعی ادغام تر، در حال حاضر در یک سیستم پروپاگاندا مبتنی بر رسانهبزرگ

تر و بیش از همیشه به نفع پول و آنارشیک، اما جهانیتر و ظاهراً شود که متخلخلمی

های نظارت و بازاریابی مدرن که اکنون بر تمام قدرت است. با استفاده از تکنیک

های عمدتاً خوانده تعامالت دیجیتال تسلط دارند، منافع مقرر قادر به اصالح پیام

« اخبار جعلی»درمورد هایی های اجتماعی هستند، که نگرانیبه افراد و شبکه نشده

ی دستکاری وکارهای متعددی که وعدهکسب [24]آفریند.در تمام طرفین می

دهند در حال حاضر دهندگان را در کشورهایی در سراسر جهان میتکنولوژیک رأی
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 [25]گذارند.اند، و خدمات خود را برای باالترین پیشنهاد به مزایده میپدیدار شده

در ایاالت متحده به معنای تمرکز، مرکزیت، و کنترل بیشتر بر طرفی شبکه حذف بی

 دهندگان خدمات انحصاری است.تمام اینترنت توسط ارائه

شوند که از نشده میتنظیم« پول کثیف»ی ها به طور روزافزونی طعمهانتخابات

گیرد. ایاالت متحده اگرچه ی میلیاردرها سرچشمه میها و طبقهی شرکتخزانه

طور که پل دهد، همانعنوان دموکراسی پیشرو در جهان نمایش میرا بهخودش 

ی انحصاری بیان کردند در سرمایه 1966در سال  [xvii]و پل سوئیزی [xvi]باران

در دولت ترامپ، به پیروی  [26]«.دارای فرم دموکراتیک و محتوای پلوکراتیک است»

های باالتر اند از ردهکابینه منصوب شدهدرصد از افرادی که به  72از سنتی دیرینه، 

 [27]اند.که دیگران از ارتش جذب شدهشرکتی هستند، در حالی

های بزرگ در رأس سیستم مهندسی جنگی که ایاالت متحده و سایر قدرت

کنند، در مناطق نفتی استراتژیک همچون خاورمیانه همیشگی شده و تهدیدی می

در جهان است. طی دولت اوباما، ایاالت  [xviii]ایبرای گسترش تبادالت گرماهسته

متحده درگیر جنگ/بمباران در هفت کشور مختلف بود: افغانستان، عراق، سوریه، 

شکنجه و ترورها مجددًا توسط واشنگتن  [28]لیبی، یمن، سومالی و پاکستان.

های شبکه شمار از افراد،ی اکنون بیقبول جنگ علیه آن دستهعنوان ابزار قابلبه

اند. یک جنگ خورند برقرار شدهگروهی، و کل جوامعی که برچسب تروریست می

ای میان ایاالت متحده و روسیه در حال ی تسلیحات هستهسرد جدید، و مسابقه

کند بر سر راه رشد مستمر چین گیری است، در حالی که واشنگتن تالش میشکل

ای جداگانه از عنوان شاخهجدیدی را به اندازی کند. دولت ترامپ، نیروی فضاییسنگ

سازی فضا ایجاد کرده ی ایاالت متحده در نظامیارتش در تالش برای تضمین سلطه

ای و است. با به گوش رسیدن زنگ اخطار درمورد خطرات روزافزون جنگ هسته

برجسته ساعت روز قیامت خود را در  [xix]وهوا، بولتن دانشمندان اتمیثباتی آببی

تر از همیشه از سال شب حرکت داد، نزدیکبه دو دقیقه مانده تا نیمه 2018سال 

 [29]ای بود.های گرماهستهگر ظهور سالحکه نشان 1953

های اقتصادی شدید ایاالت ها، تحریمرغم انتخابات دموکراتیک یا به خاطر آنبه

های تجاری و د. جنگشومتحده بر کشورهایی مانند ونزوئال و نیکاراگوئه تحمیل می

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn25
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn16
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn17
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn26
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn27
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn18
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn28
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn19
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn29
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گیرند، در حالی که موانع ارزی، فعاالنه از جانب کشورهای مرکز مورد حمایت قرار می

که شوند همچناننژادپرستانه علیه مهاجرت همچنان در اروپا و ایاالت متحده برپا می

گریزند. جمعیت مهاجران های ویرانه میمیلیون پناهنده و مردمان آواره از محیط 60

میلیون نفر رسیده است، و آنانی که در کشورهای پردرآمد  250راسر جهان به در س

دهند، در مقایسه درصد جمعیت آن کشورها را تشکیل می 14سکونت دارند بیش از 

درصد بود. در عین حال، محافل حاکم و  10تر از که شمارشان کم 2000با سال 

و امتیاز و باقی بشریت که به  کشورهای ثروتمند در پی دیوارکشی میان جزایر قدرت

 [30]شوند هستند.تقدیر خود رها می

درصد جمعیت جهان، دارای  10تر از بیش از سه چهارم یک میلیارد نفر، بیش

رود، و استرس غذایی در ایاالت متحده مدام باال می [31]ی مزمن هستند.سوءتغذیه

ه مواد غذایی سمی با کیفیت شود کقیمتی منجر میهای ارزانبه رشد سریع مغازه

 فروشند.پایین می

گر یک خانواده از هر هشت خانواده، از جمله حدود چهل میلیون آمریکایی، نشان

کشاورزان  [32]میلیون کودک، به لحاظ غذایی ناایمن هستند. 13نزدیک به 

ترین جابجایی مردم را در طول زدایی جهانی که بزرگسرسخت در یک فرآیند دهقان

های ی خصوصی و صندوقدهد، توسط کشاورزی تجاری، سرمایهتاریخ تشکیل می

جمعیت شهری و فقر در اضافه [33]ثروت حاکمه از اراضی خود بیرون رانده شدند.

توان به شکل منطقی بسیاری از نقاط جهان بسیار شدید است به طوری که اکنون می

شود که ارزش مین حال، تخمین زده میدر ه [34]اشاره کرد.« های زاغهسیاره»به 

تریلیون دالر باشد )در مقایسه با ارزش طالیی که در طول  163بازار مسکن جهانی تا 

 [35]تریلیون دالر(. 7.5تمام تاریخ مکتوب استخراج شده است، در حدود 

که اولین بار با شتاب عظیم اقتصاد جهانی بالفاصله پس از  [xx]عصر انتروپوسین

ای شده است، های بزرگی در مرزهای سیارهجهانی دوم آغاز شد، باعث شکاف جنگ

ها، انقراض ششم، اختالل در شدن اقیانوسکه در طیفی از تغییرات اقلیمی تا اسیدی

ها، ی فسفر، از دست رفتن آب شیرین، ناپدیدشدن جنگلنیتروژن جهانی و چرخه

اکنون  [36]یابد.کتیو، بسط میی مواد شیمیایی سمی و رادیواآلودگی گسترده

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn30
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn31
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn32
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn33
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn34
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn35
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn20
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn36
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وحش جهان )از جمله داران حیاتدرصد از جمعیت مهره 60شود که تخمین زده می

ی از روی کره 1970ها( از سال پستانداران، خزندگان، دوزیستان، پرندگان و ماهی

های اخیر مهرگان در سراسر جهان در دههاند، در حالی که فراوانی بیزمین محو شده

 [xxi]چه که جیمز هانسنآن [37]درصد کاهش یافته است. 45میزان  به

وهوایی و تغییرات سریع در بر اثر تسریع تغییرات آب« هانابودی گونه»شناس، اقلیم

تر نامد، فقط این فرایند عمومی خسران تنوع زیستی را پیچیدهنواحی اقلیمی می

ها تا پایان قرن حاضر با از تمام گونه شناسان انتظار دارند که نیمیسازد. زیستمی

 [38]انقراض مواجه شوند.

 [xxii]«ی کربن جهانیبودجه»وهوایی ادامه یابد، اگر روند کنونی تغییرات آب

 سال شانزده عرض در جهان،گراد افزایش در دمای متوسط ی سانتیدرجه 2همراه با 

گراد افزایش در دمای متوسط ی سانتیدرجه 5/1 که حالی در) شد خواهد شکسته

در عرض یک دهه  -وهواستت درازمدت آبثبا کلید آن، زیر در ماندن که– جهانی

اینک در حد دهند که جهان همرخ خواهد داد(. دانشمندان سیستم زمین هشدار می

شده وهوایی، تثبیتبار آبای نزدیک است، و تغییرات فاجعهخطرناکی به زمین گلخانه

محیطی، اجتماعی و اقتصادی های زیستهزینه [39]ناپذیر خواهند بود.تو بازگش

درصد همانند  0/2برای بشریت به خاطر تداوم افزایش انتشار کربن به میزان ساالنه 

 ،(متحده ایاالت در درصد 3.4 – 2018درصدی در سال  2.7های اخیر )افزایش دهه

 برای اکنون که گازها انتشار رد سالیانه کاهش درصد 0/3 حداقل رعایت عدم و

بار در تعادل انرژی زمین مورد نیاز است، در واقع غیر ثباتی فاجعهبی از جلوگیری

 [40]قابل محاسبه هستند.

وهوایی دروغ های بزرگ انرژی همچنان در مورد تغییرات آببا وجود این، شرکت

انکارگرایی  ها در حین پذیرش حقایق در اسناد داخلی خود،گویند. آنمی

ها دهند. این شرکتکنند و مورد حمایت مالی قرار میرا ترویج می [xxiii]اقلیمی

ترین کنند، از جمله کثیفهای فسیلی تالش میبرای تسریع استخراج و تولید سوخت

آورند، و سودهای هنگفتی از این ای را به وجود میترین گازهای گلخانهانواع که بیش

های قطب شمال به خاطر زنند. از نظر سرمایه، ذوب شدن یخطریق به جیب می

شود، و ذخایر نفت و گاز دورادویی جدید میگرمایش جهانی موجب آفرینش ال

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn37
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn21
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn38
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn22
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn39
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn40
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn23
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وهوای توان بدون توجه به پیامدهای آن برای آبگشاید که میاضافی عظیمی را می

های علمی گزارشبرداری قرار داد. شرکت اکسون موبیل در پاسخ به زمین مورد بهره

وهوایی اعالم کرد که قصد دارد تمام ذخایر سوخت فسیلی را که درمورد تغییرات آب

های انرژی همچنان در مذاکرات شرکت [41]در اختیار دارد استخراج کند و بفروشد.

کنند تا مطمئن شوند که هرگونه توافق برای محدودیت انتشار وهوایی دخالت میآب

داری در سرتاسر جهان، انباشت ثروت را برای ردد. کشورهای سرمایهگاثر میکربن بی

کند اولویت ی بشریت را تهدید میثباتی اقلیمی که آیندهای اندک بر مبارزه با بیعده

 بخشند.می

داری عبارتست از شیوهی رقابتی و طبقاتی تولید و بهترین تعریف از سرمایه

یق استثمار نیروی کار کارگران و تصاحب مبادله، متکی بر انباشت سرمایه از طر

های بازتولید خود کارگران(. خصوصی ارزش اضافی )ارزش حاصله فراسوی هزینه

گذرد و داری، هر چیزی را که از بازار میاسلوب حسابداری اقتصادی در ذات سرمایه

ه کند. در نتیجعنوان کاال یا خدمات مولد ارزش تعریف میبنابرین درآمدزا است به

محیطی تولید در خارج از بازار در این شکل های اجتماعی و زیستبخش اعظم هزینه

منفی نامرتبط به خود اقتصاد « اثرات خارجی»روند، و صرفاً از سنجش کنار می

شوند؛ خواه از منظر کاهش و انحطاط زندگی انسان، خواه از داری قلمداد میسرمایه

اقتصاددان  [xxiv]طور که کی. ویلیام کپزیست طبیعی. همانمنظر تخریب محیط

های عنوان اقتصاد هزینهداری را باید بهسرمایه»محیطی اظهار داشت، زیست

 [42]«.نشده درنظر گرفتپرداخت

ایم که اثرات خارجی این سیستم ویکم رسیدهای در قرن بیستما اکنون به نقطه

طبیعی، اتالف زندگی بشر و  ی منابعهای جنگ، تخلیهغیرعقالنی همچون هزینه

مراتب فراتر از هرگونه مزایای اقتصادی آتی زیست سیاره اکنون بهاختالل در محیط

دهد. انباشت سرمایه و تراکم ثروت داری به جامعه در کل ارائه میاست که سرمایه

محیطی ناپذیری در شرایط اجتماعی و زیستطور روزافزون به بهای شکاف جبرانبه

 [43]دهد.ر زندگی انسان در زمین رخ میحاکم ب
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https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn24
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn42
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn43


 یهومن کاسب یفاستر / ترجمه یجان بالم 368 

آید. وجه برخی معتقدند که چین، استثنائی بر اکثر موارد فوق به نظر می

ناپذیر پیشرفت اقتصادی است )گرچه تناقضات ی این کشور، نرخ ظاهراً توقفمشخصه

ی محیطی عمیقی را با خود به همراه دارد(. با این حال، توسعهاجتماعی و زیست

چین ریشه دارد، که توسط حزب کمونیست چین تحت  1949در انقالب  چین

رهبری مائو تسه دونگ انجام گرفت، و بدین وسیله خودش را از سیستم امپریالیستی 

های متمادی تحت اقتصاد آزاد کرد. این انقالب به چین اجازه داد که برای دهه

توسعه یابد، و پایگاه اقتصادی  نیروهای خارجی شده عمدتًا آزاد از اجبارریزیبرنامه

ی اصالح پس از مائو، صنعتی و کشاورزی قدرتمندی مستقر ساخت. سپس در دوره

ریزی دولتی محدودتر همراه با اتکای بسیار انتقال به سیستم مختلطی از برنامه

بازی( صورت گرفت، تحت تر بر روابط بازار )و گسترش وسیع بدهی و سفتهبیش

یمن آن خوش« افتادن جلو» برای ویژهبه که –شدن بازار جهانی جهانی – شرایطی 

 بودند.

ثبات کردن های دیگر به هدف بیهای تجاری و فشارایاالت متحده از طریق جنگ

های رشد چین را در تجارت موقعیت چین در بازار جهانی، از پیش قصد دارد تا پایگاه

داری های سرمایهبه خاطر موفقیتجهانی به چالش بکشد. بنابراین چین نه چندان 

های ذاتی آن برجسته است. عالوه بر این، مدل چینی متأخر بلکه به خاطر محدودیت

گیرد. گر سیستم انباشت سرمایه را نیز در بر میهای ویرانکنونی بسیاری از گرایش

ی چین نیز به بازگشت به فرایند گذار انقالبی بستگی دارد، که در نهایت، آینده

 [44]دست جمعیت خود آن به راه خواهد افتاد.به

داری در سراسر ی سرمایهبار توسعه یافتند که مشخصهگونه این شرایط فاجعهچه

شود، نیازمند داری که در قرن بیستم آغاز میجهان هستند؟ فهم شکست سرمایه

گری رانگونه فقط به افزایش ویکه چهبررسی تاریخی ظهور نولیبرالیسم است و این

ویکم ی بشریت در قرن بیستتوانیم به آیندهنظام کمک کرد. تنها پس از آن می

 بپردازیم.

 دارینولیبرالیسم و شکست سرمایه

داری که در باال شرح داده شد مشهور هستند. با بسیاری از عالیم شکست سرمایه

رفاً به نولیبرالیسم مثابه یک سیستم، بلکه صداری بهها اغلب نه به سرمایهاین حال، آن
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 شکست خورده است؛ بعدش چه؟ یدارهیسرما 369

توان آن شوند که میداری نسبت داده میی سرمایهعنوان پارادایم خاصی از توسعهبه

حل را با پارادایم دیگر و بهتری جایگزین کرد. برای بسیاری از افراد در جناح چپ، راه

داری فاجعه عبارتست از بازگشت به لیبرالیسم دولت معضل نولیبرالیسم یا سرمایه

ترتیب بازگشت به دموکراسی محدود، و بدینه، تنظیم بازار، یا شکلی از سوسیالرفا

داری، بلکه در عوض داری. مسئله نه شکست خود سرمایهتر از سرمایهقسمی عقالنی

 رسد.داری نولیبرال به نظر میشکست سرمایه

ی داری ذاتی سرمایهعنوان نتیجهسنت مارکسی در مقابل، نولیبرالیسم را به

کند. بنابرین تحلیل انحصاری درک می-ی مالیی سرمایهمتأخر همراه با سلطه

داری ی درک ما از سرمایهتاریخی از ئولیبرالیسم حیاتی است، هم برای زمینه-انتقادی

گرایی مطلقها برای نولیبرالیسم و که چرا تمام بدیلامروز و هم برای افشای دلیل این

 اند.ود سیستم بسته شدهکاپیتالیستی آن، درون خ

گردد، به نقد مارکسی بازمی 1920ی خاستگاه اصطالح نولیبرالیسم به اوایل دهه

( و 1919تحت عناوین ملت، دولت و اقتصاد ) [xxv]های لودویگ فون میزساز کتاب

عنوان (، که هر دو به1922شناختی )سوسیالیسم: تحلیل اقتصادی و جامعه

یستی زهرآگین نوشته شده بودند، و آثار بنیادین ایدئولوژی های ضدسوسیالاعالمیه

میزس که در آن زمان کارمند اتاق  [45]دادند.داری را تشکیل میسرمایه-نولیبرال

ای باید به گونه« لیبرالیسم قدیمی»بازرگانی وین بود، در این آثار اصرار داشت که 

رآیند، او سوسیالیسم را با تا سوسیالیسم را شکست دهد. در این ف« تقویت شود»

معادل گرفت، اصرار داشت که انحصار با رقابت آزاد  [xxvi]«گراییتخریب»

داری سازگار است، از نابرابری نامحدود دفاع کرد، و معتقد بود که سرمایه

کنندگان از طریق خریدهایشان که معادل با صندوق رأی است اعمال مصرف

های کارگری، ی اجتماعی اجباری، اتحادیهن کار، بیمهکنند. او قوانیمی« دموکراسی»

عنوان دشمنان شدن(، مالیات و تورم را بهی بیکاری، اجتماعی شدن )یا ملیبیمه

های نولیبرالی میزس چنان دیدگاه [46]شدت محکوم کرد.ی خود بهلیبرالیسم تازه

گرا، را در ت و فایدهچایلد، پداگوگ زمخافراطی بودند که او صریحاً طرف ام.چوکوم

هایی که توسط دیکنز در برابر قهرمان نافرمان جوان، سیسی جوپ، گرفت؛ چهره
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ها نفر یاد داده به میلیون»اند. میزس ادعا کرد که دیکنز روزگار سخت ترسیم شده

 [47]«.داری نفرت داشته باشندسرمایه و لیبرالیسم  بود تا از

های مارکسیست اتریشی، برای تعریف تالش [xxvii]، ماکس آدلر1921در سال 

میزس به منظور بازسازی نظم لیبرالِ در حال محو شدن، از طریق ایدئولوژی جدید 

نوبت به انتقاد  1923وارگی بازار، اصطالح نولیبرالیسم را ابداع کرد. سپس در سال بت

ولیبرال میزس مارکسیست اتریشی بااستعداد از ایدئولوژی ن [xxviii]شدید هلن باوئر

مارکسیست آلمانی، انتقادی طوالنی از  [xxix]، آلفرد موزل1924رسید. در سال 

ی مهم برای نشریه«( Der Neu-Liberalismu« )»نولیبرالیسم»میزس به نام 

تحت سردبیری رودلف  [xxx]نظری سوسیالیستی آلمانی ، گزلشافت،

 [48]نوشت. [xxxi]هیلفردینگ

موزل بر اساس تحلیل غنی مارکسی به این ادعای میزس حمله ادلر، باوئر و 

نشده تنها نظام اقتصادی عقالنی است و سوسیالیسم داری تنظیمکردند که سرمایه

داری هماهنگی ها تصویر غیرتاریخی او را از سرمایهگرایی است. آنمعادل با تخریب

شدت به داد بهار ترویج میی آزاد و تجارت آزاد را از طریق مکانیسم بازکه مبادله

در تحلیل میزس، شکاف  ها معتقد بودند که نقص منطقی جدیچالش کشیدند. آن

های کارگری مند در باطن ایدئولوژی نولیبرال او بود که به موجب آن، اتحادیهنظام

شدند، در حالی که وکار در نظر گرفته میهایی بر کسبعنوان محدودیتبه

مثابه چیزهایی سازگار با رقابت های انحصاری را بهرمایان و شرکتهای کارفاتحادیه

کرد. به همین ترتیب، اشاره شد که میزس از دولتی قدرتمند برای آزاد توجیه می

کرد، حتی گر دفاع میی کارگر به نام نظام بازار خودتنظیمسرکوب مبارزات طبقه

ازار آزاد و شکلی از ترور طبقاتی عنوان ضد بوقتی اقدامات دولت به نفع کارگران، به

یا « دار متحرکخدمتگزار وفادار سرمایه»شدند. برای موزل، میزس محکوم می

اقتصاددان  [xxxii]، اوزمار اشپان1926المللی بود. بعداً در سال ی مالی بینسرمایه

سم تر لیبرالیی افراطیرا برای رجعت به نسخه [xxxiii]فاشیست، تالش نیاگرایانه

ی اقتصادی، به این روند کالسیک به باد انتقاد گرفت، و در اثر خود به نام انواع نظریه

، خود میزس در اثر خود به 1927در سال  [49]اشاره کرد.« روند نولیبرالی»عنوان به
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نای تعهد اولی به برابری مب بر «نولیبرالیسم …لیبرالیسم قدیمی و»نام لیبرالیسم میان 

 [50]اصطالح برابری فرصت( تمایز قائل شد.رد برابری در دومی )غیر از بهدر تضاد با 

ها در جناح راست( در ترتیب، منتقدان مارکسی )و حتی برخی از چهرهبدین

طور که در ابتدا از قلم میزس تراویده بود، تالشی ، نولیبرالیسم را همان1920ی دهه

مراتب از فرامین دانستند که بهی میی انحصاری یا مالسازی سرمایهبرای عقالنی

لیبرالیسم کالسیک فاصله داشت. نولیبرالیسم طراحی شده بود تا مبانی فکری را برای 

تنها سوسیالیسم، بلکه علیه تمام اقدامات برای داری علیه نهجنگ طبقاتی سرمایه

به  امانرحم و بیای بیدموکراسی فراهم سازد: حملهمقررات اجتماعی و سوسیال

 ی کارگر.طبقه

تا  [xxxiv]یورش میزس به سوسیالیسم، همراه با مرید او فریدریش هایک،

ی مارکسیسم اتریشی بود، حدی تحت تأثیر نومیدی عمیق از وین سرخ تحت سلطه

بالعکس،  [51]هایی مانند آدلر، اوتو باوئر و کارل رنر به آن الهام بخشیدند.که چهره

بر سیاست اتریش  1932-1919های سرخ که در سالهمین محیط سیاسی وین 

شدت تحت نفوذ آدلر و اتو بائر قرار داشت که به [xxxv]مسلط بود، به کارل پوالنی

گر به عمل الهام بخشید تا انتقادی خردکننده از اعتقاد نولیبرالی به بازارخودتنظیم

 [52]( را تشکیل داد.1946دگرگونی بزرگ ) مبنای بعداً که –آورد 

، پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، ایدئولوژی 1960تا  1930های در دهه

، 1930ی داری به محاق رفت. در اوایل دههی تعمیق بحران سرمایهنولیبرال در زمینه

عنوان مشاور شدند، میزس بهکه ابرهای توفانی بر فراز اروپا جمع میهمچنان

پیش از  [xxxvi]انگلبرت دولفوسدیکتاتور فاشیست اتریشی -اقتصادی صدراعظم

او بعدا به سوئیس و سپس به  [53]کرد.ها خدمت میتصرف اتریش به دست نازی

برخوردار شد و مشغول  [xxxvii]ایاالت متحده مهاجرت کرد، از حمایت بنیاد راکفلر

ی لیونل تدریس در دانشگاه نیویورک بود. در همین حال، هایک به توصیه

ی اقتصاد لندن اقتصاددان بریتانیایی نولیبرال اولیه، در مدرسه [xxxviii]رابینز،

 استخدام شد.
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شناخته  [xxxix]عنوان عصر کینزهای پس از جنگ جهانی دوم در غرب بهسال

ی جنگ در زمینهویژه برای ارتش های دولت )بهشد. به موجب افزایش هزینهمی

ده، گسترش بازاریابی، موج سرد(، بازسازی اقتصادهای اروپا و ژاپن جنگ ز

ای عمده در آسیا، سازی در ایاالت متحده و اروپا و دو جنگ منطقهاتومبیل

در عین حال،  [54]سرعت رشد یافتند.داری به مدت نیم قرن بهاقتصادهای سرمایه

های قدرتمند در رویارو با تهدید مدل بدیل اتحاد جماهیر شوروی، و ظهور اتحادیه

، غرب در جهت کینزگرایی، 40و  1930های ت دههی تحوالنتیجه

 دموکراسی و دولت رفاه حرکت کرد.سوسیال

به  1930ی با این حال، گرایش به سوی رکود اقتصادی که از پیش در دهه

عنوان نقصی ساختاری در سیستم باقی ماند، که موقتاً با به نمایش درآمده بود به

درآمد کارگران پوشانده شد که بالفاصله به  اصطالح عصر طالیی رشد سریع و افزایش

داری انحصاری موفق به پیکر سرمایههای غولدنبال جنگ جهانی دوم آمد. شرکت

تری از هر دو نظر مطلق و نسبی شدند، که در دستان تصاحب مازاد هر چه بیش

گشت. این امر به گرایش در جهت انباشت شمارتری متمرکز میثروتمندان هر چه کم

ش از حد سرمایه و تولید بیش از حد ظرفیت انجامید که تا حدی با گسترش عظیم بی

تری در تحریک شد، اما تأثیر هر چه کمگری و امپریالیسم جبران میبازاریابی، نظامی

 اقتصاد داشت.

امپریالیسم آمریکا و گسترش دالر در خارج از کشور موجب فروپاشی سیستم 

ت جهانی را در دوران پس از جنگ جهانی دوم ثبات شد که تجار [xl]برتون وودز

طال پایان  -ی دالربه پایه 1971بخشیده بود، و باعث شد ریچارد نیکسون در سال 

به بعد  1960ی دهد. این اتفاق مالزم با افت در اقتصاد ایاالت متحده از اواخر دهه

سیستم  کرد، و به بحران ساختارییود، در حالی که جنگ ویتنام فروکش می

های رکود منجر شد، که نشان از آغاز دهه 1970ی داری در اواسط دههسرمایه

ی مدت در روند نرخ رشد در اقتصادهای پیشرفتهاقتصادی و افول طوالنی

ی رونق را پس از جنگ جهانی دوم های اصلی که جرقهداری داشت. محرکسرمایه

داری را به حال ی سرمایهپیشرفته صادهایاقت زدند، همگی رو به نقصان گذاشتند، و 

 [55]رکود انداختند.
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شکل  1970ی داری که در دههاولین پاسخ به بحران ساختاری نظام سرمایه

های دولت بود. برداری از ترویج تقاضای کینزی برای گسترش هزینهگرفت، بهره

تولید مخارج غیرنظامی حکومت ایاالت متحده در مورد کاالها و خدمات نسبت به 

این روند، عالوه  [56]ناخالص داخلی )به درصد( در طول دولت نیکسون به اوج رسید.

ها برای حفظ دستمزد واقعی خود در هنگام بحران، در حالی که ی اتحادیهبر مبارزه

ی سود خود را بردند تا حاشیهها را باال میشدت قیمتهای انحصاری بهشرکت

 رکود اقتصادی همراه با تورم انجامید. ای ازافزایش دهند، به دوره

کند، تهدید های پولی را مستهلک میتورم که ثروت انباشته در قالب دارایی

دار است، در ی سرمایهتر از رکود اقتصادی برای جایگاه طبقهای بسیار بزرگواسطهبی

ی کارگر، وضعیت برعکس است. در نتیجه، یک جنبش ضدکینزی که برای طبقهحالی

دار به ظهور رسید، که به اسلوب کتاب راه بردگی هایک، هر ی سرمایهدرون طبقه

کرد و به گرا تصور میچیزی را به جز نولیبرالیسم سخت، سوسیالیستی یا تمامیت

چرخش شدید به  [57]ی کارگر بود.ی طبقهها دستاورد فروتنانهدنبال ابطال دهه

صادی در ابتدا تحت پوشش سوی ریاضت اقتصادی و تجدیدساختار اقت

رخ داد، و بعد خصلت بازار آزاد  [xlii]عرضه طرفدار و اقتصاد  [xli]گراییپول

ها از طرق سیاسی، تری به خود گرفت. تالش هماهنگی برای نابودی اتحادیهغیرشفاف

زمانی در  [xliii]چه را که جان کنت گالبریتاقتصادی و حقوقی به انجام رسید، و آن

 [58]کارگران نامیده بود از بین برد.« قدرت همسنگ»داری آمریکایی خود مایهسر

ی پس از جنگ جهانی دوم، انجمن کلید ظهور مجدد نولیبرالیسم در دوره

گذاری شد. میزس، هایک، گرم سوئیس نامبود که به افتخار آب [xliv]پلرنمون

و  [xlviii]ریمون آرون [xlvii]یگلر،جورج است [xlvi]میلتون فریدمن، [xlv]رابینز،

جا با هم های سیاسی نولیبرال در آنبرای ترویج اقتصاد و ایده 1947سایرین در سال 

های کالسیک پلرن به طور کلی خودشان را لیبرالمالقات کردند. اعضای انجمن مون

مارکسیستی ها با یادآوری انتقادات نامیدند. بدون تردید آنبه معنای اروپایی می

، از برچسب نولیبرال اجتناب ورزیدند 1920ی گر از ایدئولوژی نولیبرال در دههویران

در کنفرانس والتر  1938اتخاذ کرده و در سال  1927که خود میزس در سال 
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https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn57
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn41
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn42
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn43
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn58
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn44
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn45
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn46
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn47
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn48
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در  [59]در پاریس که میزس و هایک حضور داشتند مطرح شده بود. [xlix]لیپمان

عنوان پلرن نه بهران اصلی آن در انجمن مونعوض، نولیبرالیسم توسط طرفدا

عنوان بسط آن و قابل استناد به ایدئولوژی سیاسی مجزا از لیبرالیسم کالسیک بلکه به

طور که میشل فوکو ادعا خصوصیات ذاتی طبیعت بشر ارائه شد. به این طریق، همان

 [60]تبدیل شد. [l]سیاستکرده بود، به نوعی زیست

پلرن در همان حال که برچسب نولیبرال را کنار انجمن مون با وجود این،

ی اقتصاد در دانشگاه شیکاگو سنگر گذاشت، بنا بود که همراه با دانشکدهمی

های جهانی ظاهر ایدئولوژی نولیبرال باشد؛ دقیقًا به همان معنا که در ابتدا بین جنگ

ی مانند میزس، هایک، هایچهره 1960و  1950های شده بود. در دوران کینزی دهه

شدت از طرف بنیادهای در حاشیه ماندند، گرچه به [li]فریدمن و جیمز بوکانان

، 1970ی اما با بازگشت رکود اقتصادی در دهه [61]شدند.خصوصی حمایت مالی می

ی انحصاری استخدام شدند تا مبانی روشنفکران نولیبرال فعاالنه در تارک سرمایه

داری فراهم رای کارزار شرکتی مداوم در تجدیدساختار اقتصاد سرمایهایدئولوژیک را ب

ی جنوب جهان را هدف نیافتهکنند که عامدانه کارگران، دولت و اقتصادهای توسعه

 قرار داده بود.

های طبقاتی از ابتدا عناصری اساسی ی شرکتی متمرکز و سلسلهدفاع از سرمایه

عنوان بازنمودی از رقابت و کارآفرینی بازار آزاد به ی نولیبرال بودند، که بهاز فلسفه

خصومت ضدسوسیالیستی نولیبرال به این معنا بود که  [62]شدند.تصویر کشیده می

کرد. در لندنِ سازی حیات اجتماعی را نمایندگی میخصوصی-حرکت به سمت بازاری

یی مانند هایک و فریدمن هاچهره [liii]و واشنگتنِ رونالد ریگان، [lii]مارگارت تاچر

شد. به نماد عصر نولیبرال بدل شدند، که گاهی اوقات عصر هایک نامیده می

ی بانک سوئد در علوم اقتصادی به ی نوبل جدید در اقتصاد، یا جایزهاصطالح جایزهبه

تأسیس شد، از زمان  1969ی آلفرد نوبل، که توسط بانک سوئد در سال یاد و خاطره

کار بود. هفت عضو انجمن کنترل اقتصاددانان نولیبرالِ ابرمحافظه آغاز خود تحت

های پلرن از جمله هایک، فریدمن، استیگلر و بوکانان، جایزه را در میان سالمون

ای دریافت کردند، در حالی که حتی اقتصاددانان ذره 1992تا  1974

 [63]دموکرات نیز از آن محروم شدند.سوسیال
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های عنوان قسمی ایدئولوژی اقتصادی عمدتاً از نظر سیاستنولیبرالیسم به

 -شودکه با فقدان موفقیت در ترویج رشد قضاوت می-اقتصادی عادی ناکارآمد بود 

سازی( واقعیت اقتصاد تحت زیرا مانند خود اقتصاد نوکالسیک در پی انکار )یا عقالنی

این حال، در مقام  با [64]وکارهای بزرگ و قدرتِ متمرکز بود.ی کسبسلطه

ی میلیاردر وکارهای بزرگ و طبقهسیاسی مؤثری به کسب-استراتژی اقتصادی

مالی به دنبال کنترل تمام -ی انحصاریکرد، در عصری که سرمایهمی نوظهور خدمت

داری و کاهش اگرچه رکود اقتصادهای سرمایه [65]های پولی در جامعه است.جریان

ی اضافی در دستان ثروتمندان شرکتی یابد، سرمایهامه میهاست که ادنرخ رشد دهه

شدن و انقالب در فناوری گرایی، جهانیمدد مالیتنها افزایش یافت، بلکه بهنه

تغییر نسبی -گرایی مالی [66]دیجیتال، اشکال جدیدی از تراکم ثروت ایجاد شد.

گیری ثروت زی و شکلباهای جدیدی را برای سفتهراه -اقتصاد از تولید به مالیه

ی واقعی( گذاری در ظرفیت تولیدی جدید )یعنی انباشت سرمایهنسبتاً جدا از سرمایه

 گشود.

 طریق از –تر از همه تنها به معنای بازارهای جدید، بلکه مهمشدن نهجهانی

های اضافی هنگفتی از استثمار ارزش تصاحب معنای به –انی جه کار نیروی آربیتراژ

های های مالی شرکتد نیروی کار ارزان در پیرامون بود، که به صندوقبیش از ح

برای کارگران  [67]شدند.چندملیتی و افراد ثروتمند در کشورهای ثروتمند سرازیر می

داری، مزایای امپریالیسم دیگر شامل افزایش اشتغال و درآمد در مرکز اقتصاد سرمایه

توان گفت که از بلکه در بهترین حالت می ی جهانی بر تولید نبود،ناشی از سلطه

تر کمک های ارزانهای چندملیتی، به قیمتسپاری تولید توسط شرکتطریق برون

مارت است. در عین حال، تکنولوژی دیجیتال موجب کند که نماد آن رشد والمی

داری نظارتی جهانی جدیدی شد که اطالعات جمعیت را خلق پایه و اساس سرمایه

کند. این امر به ایجاد انحصارات فناوری ی بازاریابی خرید و فروش میبه انگیزه عمدتاً 

 [68]اطالعات عظیم انجامید.

شد، که عنوان پاداش نوآوری توجیه میافزایش وسیع در نابرابری و ثروت به

شد و نه محصول جمعی جامعه. در عصر جدید همیشه به شمار اندکی نسبت داده می

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn64
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn65
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ونقل، مسکن، بهداشتی، حمل همه چیز را باید قاپید: آموزش، نظامسلب مالکیت، 

ها، بیمه، حقوق بازنشستگی، خوراک و سرگرمی. تمام مبادالت زمین، شهرها، زندان

در جامعه باید کامالً کاالیی، شرکتی و مالی گردند، با وجوهی که به مراکز مالی 

ای که زنند؛ سرمایهرمایه دامن میبازی بر سود حاصل از سشوند و به سفتهسرازیر می

شد. همه به با بدهی به دست آمده است. خود ارتباطات انسانی باید به کاال تبدیل می

 ی بازار آزاد.نام یک جامعه

داری، بر خالف العاده موفق بود. سرمایهمداران، این استراتژی فوقبرای قدرت

ی ، بلکه درمورد ثروت طبقههای آدام اسمیت، هرگز نه در مورد ثروت مللگفته

های رکود گرایی موفق شد تا حدی با گرایشدار بوده است. فرایند مالیسرمایه

وکار ی کسبای که چرخههای مالی دورهاقتصادی مقابله کند، اما به بهای بحران

کنند. با این حال تراکم ثروت در باال همچنان شتاب گرفت، و خود عادی را قطع می

تر مالی منجر شدند. در این وضعیت، مالی به تراکم و تمرکز حتی بیش هایبحران

 ای به منطق سلب مالکیت و انباشت مالی متوسل شد.نولیبرالیسم به طور فزاینده

گرایانه قرار گرفت، و نقش کلی آن به دولت نیز تحت تابعیت سیاست مالی

 2009-2007های گ سالدر بحران مالی بزر [69]حفاظت از ارزش پول تغییر یافت.

تمامی از مخمصه خالص شدند، نه جمعیت. های بزرگ بودند که بهها و شرکتبانک

گر بحران شدیدی برای خود نولیبرالیسم باشد که نشانبحران مالی بزرگ به جای این

دهد که سیاست تری بخشید، و این واقعیت را بازتاب میتنها به آن انگیزش بیش

شده  ایدئولوژیک سیستم فراگیری از سلب مالکیت مالی تبدیل نولیبرال به بیان

 [70]است.

تر از روز بیشیکی از خصوصیات عصر جدید انباشت مالی این است که روزبه

شود، که تضاد میان ارزش مبادله )شکل ارزش( واقعیات تولید و ارزش مصرف دور می

ت و تولید تشدید و ارزش مصرف )شکل طبیعی( را درون فرایند کلی انباش

« ایمحیطی سیارهوضعیت اضطراری اجتماعی و زیست»نتیجه،  [71]کند.می

زیست طبیعی شاهد این امر را بیش از همه در تخریب سریع محیط [72]است.

شوند، ها وارد میهای مالی به دفتر شرکتعنوان داراییهای فسیلی بههستیم. سوخت

ها یر مدفون در زمین وجود دارند. به این طریق، آنحتی زمانی که فقط در قالب ذخا
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داری انحصاری هستند. ناپذیر از کل فرآیند انباشت مالی سرمایهجزیی جدایی

ی فسیلی وابسته های وال استریت به سرمایهترتیب، میلیاردها دالر از داراییبدین

فاده از همین امر باعث شده است که روگردانی از استخراج و است [73]است.

های پایدارتر همچون نیروی خورشیدی و باد های فسیلی به سمت بدیلسوخت

کس مالک پرتوهای خورشید یا باد نیست. از این رو غایت دشوار گردد. هیچبه

داری گیرد. در سرمایهتر مورد توجه قرار میگذاری در این اشکال از انرژی کمسرمایه

ی آتی به بهای مردم و سیاره های جاری و بالقوهامروز، بیش از هر زمان دیگری، سود

ایستد و تخریب کنند. جمعیت انسانی ظاهراً درمانده کناری میهمه چیز را دیکته می

کند، که همگی توسط نیروی شمار را تماشا میهای بیوهوا و از دست رفتن گونهآب

 شوند.ی مبتنی بر بازار تحمیل میناپذیر جامعهظاهراً غلبه

لیبرالیسم همواره مستقیماً مخالف با لسه فر به معنای اکید آن بوده زیرا نو

گرایانه با دولت در خدمت جویانه و ساختای قدرتمند، مداخلههمیشه بر رابطه

چه جیمز ک. گالبریت به شکل ی خصوصی و اقتدارگرایی بازار، یا آنمستقیم سرمایه

دار ی سرمایهحکومت مطلقه [74]ه است.نامیده، تأکید داشت« دولت غارتگر»انتقادی 

در دیدگاه نولیبرال محصولی خودجوش نیست؛ باید ایجاد شود. نقش دولت صرفًا 

طور که فوکو در کرد، بلکه همانکه اسمیت ادعا میحفاظت از مالکیت نیست، چنان

ی بازار بر سیاست خود به درخشانی توضیح داد، به برساخت فعال سلطهزایش زیست

این امر به معنای بازسازی دولت و جامعه بر  [75]یابد.مام جوانب زندگی بسط میت

 اساس مدل شرکت یا بازار است.

توان اعمال کلی می گونهچه که …ی نولیبرالیسم این استمسئله»به بیان فوکو، 

تأثیرات مخرب »دولت نباید «. قدرت سیاسی را بر اساس اصول اقتصاد بازار شکل داد

گذارند، بلکه در عوض خارج از بازار اثر می« بر جامعه»، جایی که «ار را اصالح کندباز

تر که گستره و نفوذ بازار را بسط باید از این آثار مخرب برای تحمیل اقدامات بیش

سره از دولت فراتر برویم، هدف این نیست که یک [76]دهند سوءاستفاده کند.می

رقابتی سرمایه مقید سازیم، دیدگاهی که -حصارطلبانهبلکه باید آن را به غایات ان

پابندهای تحمیل شده بر دولت نولیبرال تحت  [77]کند.بوکانان قویاً تبلیغ می

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn73
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https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn76
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ویژه برای محدود کردن هر تغییری که تأثیر انحصاری به-ی مالیی سرمایهسلطه

طور لی و پولی بهاند. از این رو، هر دو سیاست مامنفی بر ارزش پول دارد طراحی شده

شوند؛ در آن مواردی که تغییرات علیه فزاینده از دسترس خود حکومت خارج می

های بسیار مستقل های مرکزی به شاخهگیرد. بانکمنافع سرمایه مورد توجه قرار می

داری را شوند. ادارات خزانهها کنترل میاند که در واقع توسط بانکدولت تبدیل شده

ی های تنظیم مقررات در تصرف سرمایهکند. آژانسدود میها محسقف بدهی

های خارج از کنترل حکومت مالی هستند، و عمدتاً به نفع مستقیم شرکت-انحصاری

 [78]کنند.عمل می

گر ی بازار به اصطالح خودتنظیمی چنین تالشی برای برساخت یک جامعهنتیجه

 غارتگر دولت یک ایجاد و سرمایه طرف از مداوم دولتی مداخالت مستلزم واقع در –

گونه که پوالنی قویًا نشان داد به معنای تضعیف بنیادهای جامعه و خود همان –

داری امروز، هیچ بازگشتی در کار نیست. رکود، اما از منظر سرمایه [79]حیات است.

سازی دولت و تقلیل مردم به سازی، جهانی شدن، بازاریگرایی، خصوصیمالی

، سیاست نولیبرالی را به ویژگی «ی طبیعیسرمایه»و طبیعت به « ی انسانیهسرمای»

اند که فقط سیاست ری بدل کردهانحصا –ی مالی ناپذیر سرمایهبازگشت

 تواند جایگزین آن شود.داری میضدسرمایه

ی بحران ساختاری ترتیب نولیبرالیسم در سیستم ادغام شده است؛ در زمینهبدین

انحصاری جهانی آن که این بحران ساختاری را به -ی مالیدر مرحلهداری سرمایه

نیامدنی شمول و فائقدهد و آن را درون سیستم، جهانتمام جامعه بسط می

تر پیچ داری، پیچاندن بیشهای سرمایهترتیب واکنش به تمام شکستگرداند. بدینمی

حل زیرا دائماً راه دهداست، که بخش اعظم حرص و طمع اصل بازار را توضیح می

کند؛ با هر شکست، نواحی جدیدی از شود که خود ایجاد میمشکلی قلمداد می

 شود.ی اندک گشوده میسودآوری برای عده

محیطی ، بلکه ی اقتصادی و زیستی این منطق غیرعقالنی نه صرفاً فاجعهنتیجه

برالیسم ناگزیر به ترتیب، نولیدموکراتیک است. بدین-مرگ تدریجی خود دولت لیبرال

شود. در این راستا، دونالد ترامپ به اقتدارگرایی بازار و حتی نئوفاشیسم منتهی می

 [80]هیچ وجه کجراهی نیست.
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توان نمی»در لیبرالیسم آشکارا اعالم کرد:  1927طور که میزس در سال همان

تقرار های مشابه ]در جناح راست[ با هدف اسجنبشانکار کرد که فاشیسم و 

ها تا به امروز تمدن اروپا را نی آدیکتاتوری، سرشار از بهترین نیات هستند و مداخله

نجات داده است. شایستگی که فاشیسم به این ترتیب برای خود به دست آورده است، 

ها همچون هایک همراه با دیگر نولیبرال [81]«.تا ابد در تاریخ زنده خواهد ماند

، 1973فعاالنه از کودتای ژنرال آگوستو پینوشه در شیلی در سال فریدمن و بوکانان، 

سرنگونی حکومت سوسیالیستی سالوادور آلنده که با انتخابات دموکراتیک بر روی کار 

آمده بود، و تحمیل دکترین شوک اقتصادی بر جمعیت، حمایت کرد. در این زمینه، 

شه علیه رستاخیز شخصاً به پینو 1978هایک در سفر خود به شیلی در سال 

اعالم کرد  1981هشدار داد. او در طی سفر دوم خود در سال « دموکراسی نامحدود»

تر از مجمعی دموکراتیک های خود، لیبرالسیاست در است ممکن …دیکتاتوری»که 

ما »در فردگرایی و نظم اقتصادی نوشت،  1949طور که او در سال همان [82]«.باشد

های ما وبرو شویم که حفظ آزادی فردی با رعایت کامل دیدگاهباید با این واقعیت ر

 [83]«.درمورد عدالت توزیعی سازگار نیست

سخن کوتاه، نولیبرالیسم صرفاً پارادایمی نیست که بتوان دور انداخت، بلکه 

طور که ی انحصاری است. همانگرای سیستم در عصر مالیههای مطلقگرایش بازنمود

فرد منطق توان با کاربست منحصربهرا فقط می« داریبقای سرمایه» فوکو اشاره کرد،

با این  [84]شناختی تا مدتی تضمین کرد.ی موجودات جامعهاقتصادی آن در همه

تواند به نابودی تمام فقط می [liv]داری با تقلیل به اصل ناب میداس،حال، سرمایه

داری اکنون شکست اگر سرمایه کنند ختم شود. اماموجوداتی که آن را لمس می

 خورده، سؤال این است: بعدش چه؟

  
 بعدش چه؟

ها، تاریخ اریک هابزبام مورخ مارکسیست در اثر معتبر خود به نام عصر نهایت

ویکم نشان داد ، با نگاهی به رویکرد قرن بیست1991-1914های جهان در سال

عصر »تر از ست حتی بیشدالیلی برای نگرانی وجود دارد که قرن جدید ممکن ا
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https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn83
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn84
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn54
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های جنگ با که پیش از آن آمده بود تهدیدی برای بشریت باشد؛ قرنی که « هانهایت

های امپریالیستی و رکودهای اقتصادی متمایز شده و بشریت برای جهانی، تعارض

گری مواجه شده بود. با این حال او با نظر به آینده نخستین بار با امکان خودویران

تری در مقابل ما قرار ت که قرن )و هزاره(ی جدید خطرات حتی بیشنتیجه گرف

 دهد.می

 ،«کنیمجهانی که ما در آن زندگی می»اشاره کرد:  1994هابزبام در سال 

داری ی سرمایهآسای توسعهغول [lv]علمی-ی فرایند اقتصادی و تکنوبه واسطه

گرگون شده است. ما کن و دکه در دو یا سه قرن گذشته مستولی بوده، ریشه

تواند تا ابد ادامه یابد. آینده دانیم یا حداقل فرض معقولی است که این وضع نمیمی

هایی هم خارجی و هم تا حدودی داخلی تواند استمرار گذشته باشد، و نشانهنمی

ایم. نیروهای تولید شده توسط اقتصاد ی بحران تاریخی رسیدهوجود دارد که به نقطه

زیست یعنی بنیاد در حال حاضر به قدر کافی بزرگ هستند تا محیطعلمی -تکنو

مادی زندگی انسان را نابود کنند. خود ساختارهای جوامع بشری از جمله حتی برخی 

چه از ای هستند که با تخریب آنداری در نقطهاز بنیادهای اجتماعی اقتصاد سرمایه

یای ما در معرض خطر انفجار هم از شوند. دنایم نابود میی بشری به ارث بردهگذشته

 بیرون و هم از درون قرار دارد. این جهان باید تغییر کند.

دانیم که تاریخ ما را به این نقطه رویم. فقط میدانیم که به کدام سو میما نمی

دانیم که چرا. با می -اگر خوانندگان با بحث این کتاب همدل باشند-آورده است و 

ی قابل تشخیصی داشته شن است. اگر بشریت قرار است آیندهاین حال، یک چیز رو

ی سوم را بر همان باشد، نباید گذشته یا حال را امتداد بخشد. اگر سعی کنیم هزاره

ای اساس بنا کنیم، شکست خواهیم خورد. و بهای شکست، یعنی بدیل برای جامعه

 [85]یافته، ظلمات است.تحول

اکنون خطر اصلی است باقی مورد آنچه هم هابزبام شک و تردید اندکی در

شناختی به اقتصادی که در آن، منابع به تمامی توسط ایمان یزدان»گذاشت، یعنی 

شدند؛ فرایندی که تصاحب می« قید و بند تحت شرایط رقابت نامحدودبازار کامالً بی

گرفت. خطر اصلی در میان خطرات های هر چه متمرکزتر انجام میتوسط شرکت

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn55
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn85
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بار برای ناپذیر و فاجعهعواقب بازگشت»نین سیستمی، عبارت بود از احتمال وجود چ

 [86]«.زیست طبیعی این سیاره، از جمله نژاد بشر که بخشی از آن استمحیط

عنوان موضع هابزبام در آن زمان، حتی از طرف بسیاری در جناح چپ به

شدت مورد داری بهی سرمایهدر رابطه با مسیر توسعه« بدبینانه»دیدگاهی شدیداً 

با این حال امروزه پس از گذشت ربع قرن واضح است که او  [87]انتقاد قرار گرفت.

تر هایی که در آن زمان ابراز کرد، امروزه حتی بیشدرست به خال زده بود. نگرانی

داری در گرایی در رویکرد به شکست سرمایهمشهود هستند. با وجود این، چنین واقع

ها یورش نولیبرال درآمیخته با رکود اقتصادی، ان ما، حتی در مواجهه با دههزم

محیطی، هنوز در جانب روشنفکران رشد و انحطاط زیستگرایی، نابرابری روبهمالی

ی پوالنی چپ در کشورهای ثروتمند نادر است. یک پاسخ رایج این است که به انگاره

بازار ی ی همیشگی یک جامعه، اسطورهاز جنبش مضاعف اشاره شود. بر این اساس

های دفاعی برای محافظت از جامعه و گر، ناگزیر به ظهور جنبشخودتنظیم

آن انگاره به این امید دامن زده است که آونگ دوباره به  [88]انجامد.زیست میمحیط

تر یا به دموکراسی اجتماعی عقب نوسان خواهد کرد و به لیبرالیسم در سبکی مثبت

نشده را داری تنظیمهای سرمایهماند که شکستشود. این باور باقی میمنجر می

شده، عصر جدید کینزی، جبران کرد. انگار داری تنظیمتوان با بازگشت به سرمایهمی

 تاریخ از حرکت بازایستاده باشد.

با این حال، امید بستن به جنبش مضاعفی از این نوع، چهار واقعیت مادی را انکار 

دموکراسی فقط تا زمانی به وجود آمد و پایدار بود که تهدید کند. نخست، سوسیالمی

آورد، و ها دوام میجوامع سوسیالیستی واقعاً موجود حضور داشت و قدرت اتحادیه

داری و در بالفاصله با مرگ هر دو از بین رفت. دوم، نولیبرالیسم امروز در خود سرمایه

ی ی سرمایهسلطه پیشین عصر. دارد ریشه مالی – ی انحصاریی سرمایهمرحله

ی آن قرار داشت، اکنون رفته است. سوم، سوسیال صنعتی که اقتصاد کینزی بر پایه

دمکراسی در عمل متکی بر نظامی امپریالیستی بود که در تقابل با منافع اکثریت 

ی قهی طبسلطه و دموکراتیک –عظیم بشریت قرار داشت. چهارم، دولت لیبرال 

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn86
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn87
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn88
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صنعتی ظاهراً روشنفکر که مایل به تعامل در وفاق اجتماعی با کارگران -دارسرمایه

 اند.های ساختاری آن تقریباً ناپدید شدههستند، عمدتاً بقایای گذشته است و پایگاه

حتی زمانی که احزاب سوسیال دموکرات در این شرایط به قدرت برسند، و وعده 

تری بیافرینند، ناگزیر تر و مالیمداری مهربانو سرمایه بدهند که درون نظام کار کنند

طور که مایکل شوند. همانداری در این مرحله میی قوانین حرکت سرمایهطعمه

امروزه این باور غیرممکن »نویسد، داری میی شکست سرمایهدر زمینه [lvi]ییتس

های کارگری و حادیهی سیاسی و اقتصادی، که اتترین پروژهاست که حتی فروتنانه

احزاب سیاسی زمانی پذیرفتند و به ثمر رسیدن آن کمک کردند، بار دیگر احیا 

 [89]«.خواهد شد

مدرنیزاسیون -اصطالح چپ لیبرال، برخی از افراد رویکرد تکنولوژیکدر به

جا در اند. ایناعتنا بودهاند و عمدتاً به روابط اجتماعی بیای را اتخاذ کردهگسترده

رود که فناوری دیجیتال، مهندسی نوعی جبرگرایی تکنولوژیک ضمنی، انتظار می

فرمایی کنند. بنا به ادعای چنین ی لیبرال، حکماجتماعی و مدیریت حکیمانه

پایان ی بیگرایی کاپیتالیستی نولیبرالیسم به فاجعهمتفکرانی، درست است که مطلق

توان تغییر داد تا با هر ضرورتی، حتی از باال میداری را احتماالً انجامد. اما سرمایهمی

از دور خارج کردن سود و انباشت در انطباق با الزامات تکنولوژیک فعلی، مطابقت 

ها های عریان شرکتچه از سیستم در این مفهوم باقی خواهد ماند، چارچوبیابد. آن

موتورهای کارایی  ی طبقاتی یا اکتسابی و صرفاًو بازارهای اکنون عاری از هر رانه

 خواهند بود.

یکی از نویسندگان اصلی حد و مرزهای رشد،  [lvii]طور که یورگن راندرز،همان

 اعالم –( از جامعه در چهل سال آینده 2012بینی وی )در سال پیش – 2052در 

که در اواسط قرن حاضر ظهور خواهد کرد « شدهداری اصالحسرمایه» کرد،

«. یابدمی اولویت فردی سود بر عمومی بهروزی آن، در که بود خواهد سیستمی» 

ها و با مدیریت تکنوکرات« حکومت خردمند»شده تحت راهنمایی داری اصالحسرمایه

است. راندرز « ترتر و آزادی بازار کمدموکراسی کم»خواهد بود، در حالی که حاکی از 

 سال چهل گرچه–رو شود داری روبهای سرمایهبه جای این که مستقیماً با شکست

را « باقی جهان»های بزرگ اقتصادی و تداوم فقر در قدرت برای اقتصادی رکود

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn56
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn89
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn57
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 2052 سال در جهان از خود تصویر به عمدتاً  را مسائلی چنین –کند فرافکنی می

ی کارآمدتر و پایدارتر بینی او این است که واقعیت غالب، نسخهداند. پیشمی نامربوط

 [90]داری امروز خواهد بود.فیزیکی محدودتری از دنیای سرمایه اگرچه به لحاظ

با این حال، فقط هفت سال از تحریر کتاب او گذشته است، و از پیش روشن است 

های راندرز از همه لحاظ اشتباه بودند. وضعیت مواجهه با جهان به لحاظ بینیکه پیش

ی تدریجی و تکنوکراتیک برای هاحلاست، زمانی که راه 2012تر از سال کبفی جدی

وهوایی هنوز حتی در میان بسیاری از افراد در جناح چپ میسر به نظر تغییرات آب

آمد. می نظر به باثبات کامالً دموکراتیک –رسیدند، و در شرایطی که دولت لیبرال می

وهوایی، رکود اقتصادی ممتد، تحوالت سیاسی ی تسریع تغییرات آبامروزه در زمینه

ها مواجه ثباتی رو به رشد ژئوپلیتیک، واضح است که چالش هایی که جهان با آنبی و

چیزی خواهند بود که طرفداران سازتر از آنتر و هم دورانشود هم عظیممی

های پیش روی ما، کردند. گزینهی اکولوژیک پیشرو مانند راندرز تصور میمدرنیته

 تر هستند.اکنون بسیار دشوار

های دقیق از آینده بینیی پیشهایی برای ارائهتاریخ با تمام چنین تالش راستیبه

ویژه اگر به سادگی روندهای موجود را بسط دهند و بخش نامهربان بوده است، به

ها را از نظر دور بدارند. به همین دلیل است که دیدگاه اعظم بشریت و مبارزات آن

بینی توان پیشواقعی تاریخ را هرگز نمیدیالکتیکی به این اندازه مهم است. مسیر 

کرد. تنها چیز مسلم درمورد تغییرات تاریخی، وجود مبارزاتی است که آن را به پیش 

کنند. انفجارها هم از درون و هم از ی آن را تضمین میرانند و خصلت ناپیوستهمی

ز نسل قدیم های جدید متفاوت اشوند، و جهان را برای نسلناگزیر محقق میبیرون به

شان های اجتماعی متعددی اشاره دارد که به حدود تواناییسازند. تاریخ به سیستممی

ی عقالنی و پایدار از نیروهای برای تطبیق روابط اجتماعی خود به منظور استفاده

های ی انسانی مملو از دورهاند. از این رو گذشتهتولیدی در حال توسعه رسیده

کنند. های انقالبی است که همه چیز را زیرورو مین، شتابروی و به دنبال آپس

کار در قرن نوزدهم اعالم کرد، مورخ محافظه [lviii]طور که یاکوب بورکهارتهمان

بحرانی در کل وضعیت امور ایجاد شده است، »دهد که زمانی رخ می« بحران تاریخی»

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn90
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn58
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 تاریخی فرآیند …مدنها و همگی یا بسیاری از مردمان همان تشامل تمام دوره

رسد تحوالتی که در غیر این گیرد. به نظر میمی شتاب وحشتناکی صورت به ناگهان

سرعت برق کشند، در عرض چند ماه یا هفته مانند اشباحی بهها طول میصورت قرن

« شتاب فرآیندهای تاریخی»او این وضعیت را «. رسندگذرند، و به انجام میو باد می

 [91]نامید.

های اجتماعی را در نظر داشت، مانند انقالب فرانسه در بورکهارت در اصل انقالب

مورخ مدرن فرانسوی توضیح داد، این شتاب  [lix]. همانطور که ژرژ لوفور1789سال 

های گسترده آغاز شد و با سرعت وحشتناکی از ای از انقالبعنوان سلسلهتاریخی به

بورژوایی به انقالب مردمی و بعد به انقالب دهقانی انقالب آریستوکراتیک به انقالب 

تاریخی و « بلوک، یک چیز واحد»جهش یافت. این انقالب سرانجام خصلت یک 

 [92]ناپذیر را به خود گرفت، که بخش اعظم تاریخ جهان را تغییر داد.ظاهراً شکست

تواند در تر، مینهایت بزرگآیا چنین شتاب انقالبی تاریخ، گرچه در مقیاسی بی

ویکم اتفاق بیفتد؟ اکثر مفسران وضع موجود در کشورهای هژمونیک نظام قرن بیست

جهانی امپریالیستی بر اساس تجربیات محدود خودشان و دیدگاه محدود به تاریخ، 

ها همچنان در پیرامون نظام جهانی به وقوع خواهند گفت نه. با این حال انقالب

ر تنها تحت تأثیر مداخالت اقتصادی، سیاسی و پیوندند، و حتی در حال حاضمی

داری در مقیاس نشینند. به عالوه امروز شکست سرمایهنظامی امپریالیستی فرومی

کند. اگر شناسیم تهدید میای، تمام تمدن و حیات را که روی این سیاره میسیاره

 6حتی درجه یا  4تغییرات چشمگیری صورت نگیرد، دمای جهانی این قرن به میزان 

صنعتی افزایش خواهد یافت، که به شرایطی منجر -ی سانتیگراد از زمان پیشادرجه

داری افراطی اندازد. در ضمن، سرمایهشود که بشریت را در کل به مخاطره میمی

های وجود مادی را خلع ید و محصور کند، که کند تا تمام پایگاهامروز تالش می

زیست طبیعی را برای نماید و محیطرا تخلیه می تقریباً تمام مازاد خالص اجتماعی

 کند.شمار غارت میای انگشتمنفعت مستقیم عده

های مادی اینک رویارو داری، چالشی مستقیم روابط اجتماعی سرمایهدر نتیجه

با بشریت بیشتر از هر چیزی هستند که قباًل دیده شده است، که به انباشت فاجعه 

صدها میلیون نفر تحت این شرایط به نبرد با  [93]انجامد.می همراه با انباشت سرمایه

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn91
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn59
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn92
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn93
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شوند، که مبنای جنبش جدیدی را در سراسر جهان به سوی سیستم کشانده می

تواند ی کارگر میکند. ییتس در کتاب خود به نام آیا طبقهسوسیالیسم خلق می

بخش یق نبردی وحدتتواند. اما تنها از طردهد بله میجهان را تغییر دهد؟ پاسخ می

تواند این کار را به انجام توسط کارگران و مردم به هدف سوسیالیسم اصیل می

 [94]رساند.

ممکن است اعتراض شود که سوسیالیسم مورد آزمایش قرار گرفته و شکست 

عنوان بدیل وجود ندارد. با این حال، مانند نخستین رو دیگر بهخورده است و ازاین

ی شهرهای ایتالیا در اواخر قرون وسطی که به اندازه-داری در دولتههای سرمایتالش

ها را احاطه کرده کافی نیرومند نبودند تا در میان جوامع فئودالی دوام آورند که آن

ها در سوسیالیسم فقط گواه بر نوزایی نهایی آن در بودند، شکست نخستین آزمایش

ها کند و از آنها را بررسی میشکستتر است که تر و جهانیفرمی جدید، انقالبی

حتی در شکست، سوسیالیسم این مزیت را نسبت به  [95]گیرد.درس می

شود، که در برانگیخته می« آزادی به طور کلی»داری دارد: با تقاضا برای سرمایه

ی انسانی پایدار ریشه دارد. سوسیالیسم دقیقاً آن روابط برابری اساسی و توسعه

پایان برای آزادی کند که از ضرورت تاریخی و نبرد بیعی را منعکس میاجتماعی جم

 [96]شوند و برای بقای انسان در دوران ما حیاتی هستند.انسانی زاده می

کار بزرگ که در مقام وزیر امور اقتصادی محافظه اقتصاددان  [lx]جوزف شومپیتر

دست دوستی داده بود و اتریش در وین سرخ برای مدتی با حکومت سوسیالیست 

داری گیرد، زمانی نوشت که سرمایهمتوجه شد که از همه طرف مورد حمله قرار می

خود در « موفقیت»بلکه در عوض به خاطر « وزن شکست اقتصادی»نه به خاطر 

ی خویش نابود خواهد شد، که بنیادهای نظرانهتعقیب غایات اقتصادی تنگ

داری کرده است. شومپیتر اعالم کرد که سرمایهشناختی وجود آن را تضعیف جامعه

کند که قادر نخواهد بود به زندگی خود ادامه دهد و ناگزیر شرایطی را ایجاد میبه»

 [97]«.شودعنوان وارث بالفصل آن منجر میاین شرایط لزوماً به سوسیالیسم به

ه طریقی که او شود که از بسیاری جهات حق با او بود، گرچه نه تمامًا بمعلوم می

داری همان گرایی با طالیهداری انحصاری و مالیی جهانی سرمایهانتظار داشت. توسعه

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn94
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn95
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn96
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_ftn60
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn97
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های بین جنگ ظاهر نولیبرالیسم ضدانفالبی که ابتدا در واکنش به وین سرخ در سال

های مادی پایه اکنون –کرد ای ایفا میعمده نقش شومپیتر خود که زمانی در –شد 

ای را تضعیف زیست سیارهی جهانی و محیطداری بلکه جامعهسرمایهنه چندان خود 

نسبت به نظم اجتماعی « فضای خصومت تقریباً همگانی»کرده است. در نتیجه، 

تر مخالفت با ی سردرگم کنونی، بیشحاکم به ظهور رسیده است، گرچه در زمینه

 [98]داری.شود تا با خود سرمایهنولیبرالیسم محسوب می

داری در نهایت کارگران و مردم عیف پایه و اساس وجود انسان توسط سرمایهتض

سازد. جنبشی فراگیر و طبقاتی به های جدید رو به جلو وادار میجهان را به طلب راه

سوی سوسیالیسم در این قرن، امکان تحوالت کیفی جدید را خواهد گشود که 

تواند با رقابت انحصاری، نابرابری نمیداری احتماالً ی بازار سرمایهومرج جامعههرج

ی این امکان دربرگیرنده [99]ی خود ارائه دهد.شدید و حرص و طمع نهادینه

ی تکنولوژی سوسیالیستی است، که هم اشکال تکنولوژی مورد استفاده و هم توسعه

گیرد در جهات سوسیالیستی مخالف با منافع ها قرار میاهدافی که در خدمت آن

ریزی دموکراتیک درازمدت انداز برنامهچشم [100]شوند.و طبقاتی هدایت میفردی 

گیری و توزیع خارج دهد تصمیمکند که اجازه میدر تمام سطوح جامعه را معرفی می

ترین شکل آن، مربوط به سوسیالیسم، در رادیکال [101]از منطق نقدینگی رخ دهند.

محیطی است. هدف آن، وحدت پایداری زیستبرابری اساسی، همبستگی اجتماعی و 

 .است کار – تقسیم صرفاً نه –

های مصرفی و انسانی واقعی، و ی انسانی پایدار با ریشه در ارزشهمین که توسعه

نه در نیازهای مبادله، پیشرفت تاریخی را تعریف کند، آینده که اکنون بسته به نظر 

تر و جمعی را تمامی جدید، کیفیکال بهرسد در هزاران راه گشوده خواهد شد و اشمی

توان در انواع اقدامات عملی این امر را می [102]از توسعه میسر خواهد ساخت.

طور کامل ی تولید فعلی بهتوانستیم اتخاذ کنیم اما تحت شیوهضروری دید که می

آن در که اکثر -شوند. عدم امکان فیزیکی یا فقدان مازاد اقتصادی کنار گذاشته می

گذاری یا سرمایه دموکراتیک کنترل راه سر بر که نیستند –رود حال حاضر بر باد می

ب پاک، خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و پرورش، آ و هوا –ارضای نیازهای اساسی 

گیرند. کمبود می قرار همگان برای –ونقل و کار مفید های بهداشتی، حملمراقبت

https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn98
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn99
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn100
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn101
https://pecritique.com/2019/02/17/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%9F/#_edn102


 

 
 

 شکست خورده است؛ بعدش چه؟ یدارهیسرما 387

محیطی ضروری به اشکال ست که از تغییر زیستکاردانی فنی یا وسایل مادی نی

نوعی تقسیم ذاتی انسانیت نیست که مانع از  [103]کند.پایدارتر انرژی جلوگیری می

داری، امپریالیسم و برساخت یک انترناسیونال جدید از کارگران و مردمان علیه سرمایه

گیری منطقی را نیاز پیها در دسترس ما هستند، اما تمام این [104]شود.می جنگ

 داری است.دارند که مخالف با منطق سرمایه

گیرد که به ناگزیر تنها وظایفی را بر دوش می»کارل مارکس نوشت که انسانیت 

تر همواره نشان خواهد داد که خود ها باشد، چرا که نگاهی دقیققادر به حل آن

ادی برای حل آن از پیش گیرد که شرایط ممسئله تنها وقتی پیش روی ما قرار می

خود اتالف و افراط  [105]«.گیری قرار دارندحاضر هستند یا الاقل در مسیر شکل

ی وسایل ارتباطات جدید که مالی امروز همراه با توسعه-ی انحصاریسرمایه

ها میسر ریزی و کنش دموکراتیک را بیش از همیشه برای انسانهماهنگی، برنامه

شمار به سوی جهانی از برابری اساسی و دهد که مسیرهای بیسازند، نشان میمی

محیطی وجود دارند همین که دنیا از غل و زنجیر سرمایه رها پایداری زیست

 [106]شود.

ها محیطی هستند. آنهای رویاروی ما هم اجتماعی و هم زیستها به بحرانپاسخ

بیعت تحت کنترل انسانیت متحد و ط هانیاز به تنظیم عقالنی متابولیسم میان انسان

های سالم، محلی، ها و دیگر فرایندهای حیاتی اکوسیستمها، چرخهجریان که–

در انطباق با  -کندها( را بازسازی و حفظ میهای گونهای و جهانی )و زیستگاهمنطقه

های اصلی کنش انسانی در های انسانی دارند. سرچشمهی نسلنیازهای کل زنجیره

برای آزادی انسان و مبارزه برای چیرگی بر روابط ما با جهان  اریخ، در سائقسراسر ت

اند. اولی نهایتًا خواهان برابری و اجتماع است؛ دومی، توسعه و پایداری انسانی. نهفته

باید نهایتاً بر این مبارزات برای پیشرفت جمعی اتکا کنیم اگر بناست انسانیت اصالً 

 ای داشته باشد.آینده

 پیوند با متن انگلیسی:

John Bellamy Foster .Capitalism Has Failed—What Next? 

 های مترجمنوشتپی
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ی بسیار مهم و داری مقولهی بین دولت و بازار در اقتصاد سرمایهوارسیدن رابطه 

درآمیخته « افسانه»و « اسطوره»ای است که متأسفانه با تعدادی حال پیچیدهدرعین

آمد کند و یا چه باید بکند، اغلب در پیاین که دقیقًا دولت چه می است و درنتیجه

گونه که سزاوار است مورد بررسی قرار شود و آنها مخدوش میوجود این اسطوره

ی های رایج دربارههایی نخست اسطورهرو در نظر دارم طی یادداشتازاین [1].گیردنمی

رسی کنم و در پرتو آن در نهایت به بررسی داری را برجایگاه دولت در اقتصاد سرمایه

کنم ی این دولت در اقتصاد بپردازم. در یادداشت حاضر، تالش میجایگاه بایسته

 ی این سه اسطوره اندکی توضیح بدهم:درباره

 داری سربار است.ی اول، دولت در یک اقتصاد سرمایهاسطوره

 «بازار آزاد» ی دوم، اسطوره

تر برسرراه مردم قرار شوند و کمای نولیبرالی کوچک میهی سوم: دولتاسطوره

 گیرند.می

  
 ی سرباربودن دولتاسطوره

درواقع « ستمتحت»کنندگان شود که مصرفی اول ادعا میبراساس اسطوره

دهندگان هستند که ناچارند سرباری دولت را تحمل کنند. و این اقدامات مالیات

توانند ها نمیویژه به خاطر پرداخت مالیات آند و بهکنتر میها را کمدولت آزادی آن

دارند در بازار هزینه کنند. بخش دولتی هم پول خود را به هر شکلی که دوست می

که چیزی غیر از یک بوروکراسی غیرکارآمد نیست که در کنار غیرکارآمدی مقررات 

شود اینها در ه میوپاگیر زیادی هم دارد و درکنار ایرادهای دیگر که اغلب گرفتدست

 دهند.کلیت خود سرباری دولت را توضیح می

دولت به مقدار زیادی بستگی « سرباربودن»در همین جا اضافه کنم که این اتهام 

آورد به چه دارد به این که دولت درآمدهایی را که از طریق مالیات به دست می

 ای ارائه بدهم.کند. اجازه بدهید نمونهصورتی هزینه می

تر مباحثات زیادی کند چند سال پیشانگلیس که نویسنده در آن زندگی می در

السیر ایجاد کرد یا آهن سریعدرگرفته بود که آیا بین لندن و بیرمنگام باید نظام راه

ی ایجاد این کردند که آیا درست است که هزینهخیر. در همان زمان، شماری ادعا می
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آهن بکنیم؟ نظر به این که این راه« دهندگانیاتسربار مال»السیر را آهن سریعراه

گویم که این داستان باراضافی ساخته نشد به حدس قریب به یقین می

ها پیروز شد و احتمااًل به همین دلیل ساخت این دهندگان در بحث و جدلبرمالیات

 آهن انجام نگرفت.راه

ای بر یرمنگام بار اضافهالسیر بین لندن و بآهن سریعراستی ساخت راهولی آیا به

دهندگان بود؟ همین جا اضافه کنم که ممکن است به دالیل دیگر بتوان دوش مالیات

بودن بر دوش « باراضافی»یقین آهن مخالفت کرد ولی بهبا ایجاد این راه

 دهندگان یکی از آن دالیل نیست.مالیات

آهن ساخته شود، هایی که انجام گرفت نشان داد که اگر این راهی پژوهشهمه

ی سودآوری خواهد بود و به همین خاطر اصل و فرع وامی که برای ساخت آن پروژه

تواند کارسازی نماید و حتی این امکان واقعی وجود داشت که گرفته شود را می

داد ماند که البته دولت اگر چنین کاری را انجام میاحتماالً مازادی هم باقی می

کنندگان در انگلیس استفاده کند. کاستن از بار مالیاتی مصرفتوانست از آن برای می

توانست ی دولتی چگونه میدر آن صورت، معلوم نیست که اجرای این پروژه

دهندگان باشد؟ از سوی دیگر تا زمان روی کارآمدن خانم ای بردوش مالیاتباراضافه

دولت بود که از  ، گاز، برق، مخابرات و سازمان آب در مالکیت1979تاچر در سال 

سوی دولت خانم تاچر به بخش خصوصی واگذار شدند. آیا این خدمات عمومی به این 

دهندگان بودند؟ ای بردوش مالیاتدلیل به بخش خصوصی واگذار شدند که باراضافه

ی توجه هزینهدلیل افزایش قابلشدن از جمله بهوجه. اگرچه پس از خصوصیهیچبه

تر شده است ولی در زمان واگذاری هم سودشان بسیار بیشاستفاده ازاین خدمات 

خواهم به این نکته اشاره کنم که تصمیم به ها سودآور بودند. به عبارت دیگر، میآن

داری بلکه ای اقتصاد سرمایهها به بخش خصوصی نه براساس مبانی پایهواگذاری آن

وار ی نمونهیک جامعه دقیقاً تصمیمی سیاسی بود. البته این واقعیت دارد که در

ای از درآمدهای دولت مالیاتی است که ازساکنان داری منشاء بخش عمدهسرمایه

دهندگان است یا خیر به گیرد ولی این که این مالیاتها باری بردوش مالیاتکشور می

 گونه هزینه کند.میزان زیادی بستگی دارد که دولت این درآمدها را چه
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 ها را به دو گروه تقسیم کرد:ن هزینهتوان ایطور کلی میبه

 گذاری بخش دولتیسرمایه

 مصرف بخش دولتی

توانم از دو دسته خدمات بندی را ارائه کنم میاگر به صورت دیگری همین تقسیم

 سخن بگویم:

 دفاع و جنگ و پلیس

 خدمات اجتماعی

 توان به حداقل سه گروه تقسیم کرد:خدمات اجتماعی را هم می

 یآموزش عموم

 بهداشت عمومی

 حقوق تقاعد و بازنشستگی دولتی

ی ها را مشاهده کردیم توجه را به نمودار زیر که دربارهبندیحاال که این تقسیم

 کنم.امریکاست جلب می

 

بالفاصله باید اضافه کنم که این نمودار بیانگر آمار قطعی نیست بلکه براساس 

نگری برای چند سال داریم، شامل پیشای که آمارهای قطعی روند تغییر آن در دوره
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گذاری دولت امریکا سرمایه 1962ی جالب این که در سال آینده هم هست. اما نکته

 2تر از اش هم اندکی بیشدرصد تولید ناخالص داخلی بود و مصرف 6در حدود 

رسیم درحالی که میزان می 2012درصد تولید ناخالص داخلی، ولی وقتی به سال 

درصد  10درصد کاهش یافته است میزان مصرف ولی به  3اری دولتی به گذسرمایه

ی دیگری هم رسیده است. حاال که دارم از اقتصاد امریکا سخن می گویم پس نمونه

دهد به دست بدهم. پروفسور پولین که در دانشگاه امهرست در بوستون درس می

دولتی را محاسبه کرده  میزان مشاغل ایجاد شده به ازای یک میلیون دالر هزینههای

 دهد.های پولین را به دست میای از یافتهاست. نمودار بعدی خالصه

 

داری در نظر گرفته اگر در تخصیص منابع دولتی مبانی ابتدایی اقتصاد سرمایه

گذاری در آموزش عمومی و یا انرژی سبز باشد چون شود، دولت باید مشوق سرمایه

زان اشتغالی که برای امریکاییها ایجاد خواهد کرد گذشته از منافع درازمدت، می

 فسیلی انرژی منابع یا و نظامی هایهزینه –های دیگر مراتب از هزینه در عرصهبه

 ییارانه که حالی در ترامپ آقای کنونی دولت که داریم خبر ولی. است بیشتر

 ولی کاهدمی آموزشی یبودجه از و دهدمی کاهش را سبز انرژی به پرداختی
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کنم ر دارم به این نکته اشاره میدیگ سخن به. است داده افزایش را نظامی یبودجه

مداران اگرچه درتوجیه سیاستهایی که درپیوند با نقش دولت دراقتصاد در که سیاست

ای اقتصاد کنند ولی در واقع مبانی پایهگیرند معمواًل به اقتصاد هم اشاره میپیش می

 گیری خواهند کرد.راساس منافع گروهی و طبقاتی خویش تصمیمرا نادیده گرفته و ب

ی دیگری به دست ی دوم بپردازم اجازه بدهید نمونهپیش از آن که به اسطوره

تر دربریتانیا دولت وقت این مباحث را پیش کشید که دیگر بدهم. چند سال پیش

دان را ندارد و به ی تحصیالت عالی مجانی و بدون شهریه به شهرونارائه« توان مالی»

ی دانشگاهی تعیین شد همین دلیل هم بود که برای دانشجویان انگلیسی هم شهریه

 تعیین شهریه – غیرانگلیسی –تر برای دانشجویان خارجی ها پیش)البته از مدت

 دانشگاه وارد شهریه بدون انگلیسی دانشجویان هاسال آن یهمه در ولی بود شده

پوند بود و  1000 سالی اقدام اولین در شهریه این که ندارم کار نای به فعالً (. شدندمی

پوند رسیده است. ولی پرسش این  9000( به بیش از سالی 2018درحال حاضر )

کردن آموزش عالی آیا مشکل عدم کردن و یا پولیاست که به یک تعبیر خصوصی

 ی آن را درمان کرده است؟توان مالی در ارائه

فی به دست نیامد و احتماالً قرار هم نبود به دست بیاید. در البته که چنین هد

 این شرایط:

شد و « خصوصی»ی آموزش عالی ی عمومی ارائهبرای خانوارهای ثروتمند، هزینه

 شود.ی خانوارها پرداخت میحاال از کیسه

درآمدتر که دسترسی به این امکانات از همیشه دشوارتر شده برای خانوارهای کم

 است.

اند و این البته های فقیر هم که از آموزش عالی بازماندهاحتمال زیاد خانواده به

 آمدهای نامطلوب درازمدت خواهد داشت.پی

 «بازارآزاد»ی اسطوره

تر است و هم این که نقش که هم گسترده« بازار آزاد»ی اما بپردازم به اسطوره

 پردازان داشته است.تری در اغتشاش ذهنی سیاستمخرب

باشد یعنی « آزاد»ضرورت شود که بازار باید بهاستدالل هم به این صورت ارائه می

کند کند و برای عوامل اقتصادی تعیین تکلیف میمی« مداخله»وقتی دولت در بازار 
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که چه بکنند و یا چه نکنند، در آن صورت تخصیص منابع دراقتصاد بهینه نخواهد 

آمد این خورد و البته که در پیصاد لطمه میگذاری و نوآوری در اقتبود. سرمایه

خورد. درنتیجه مداخالت، میزان رشد اقتصادی، سطح اشتغال هم دراقتصاد صدمه می

گیری تر باشد، به نفع همگان است. این نتیجهدولت در بازار کم« مداخالت»هرچه که 

 البته بر یک کژفهمی اساسی دیگر استوار است که برآن اساس:

 کنند.زندگی می« انفرادی»کل از کسانی است که به صورت جامعه متش

 کنند.الزم را ایجاد می« نهادهای»افراد هم به فراخور حال 

 ها خارج شوند.شده و یا از آن« نهادها»دلخواه وارد این توانند بهها میآن

ی کامال مجزا هستند که نباید مخلوط شوند. در هم دو حوزه« دولت»و « بازارها»

کند این به نفع همگان است که این می« مداخله« »بازارها»در « دولت»یجه، وقتی نت

 چنین نکند.

تر از عبارتی برای سازوکاری که به چیزی بیش« دولت»ولی در واقعیت زندگی، 

دهند، آن وسیله گروهای مختلف در جوامع بشری وجود و زندگی خود را سامان می

یقین موجب توان به این نهاد داشت، نبودن آن بهیی ایرادهایی که منیست و با همه

شود. اگر به واقع به برچیدن آن رسیدن ما به نیروانا، و خوشبختی و رفاه همگانی نمی

تر در موفق شویم در بهترین حالت به شرایطی خواهیم رسید که چند سال پیش

ز آن گذشته در سومالی وجود داشت و یا درحال حاضر احتماالً در لیبی وجود دارد. ا

وجود ندارد و هرگز هم وجود نداشته است. « بازار آزاد»دنیای واقعی، چیزی به نام 

عالوه وجود دولت شرط اساسی شرط وجود بازارها، وجود دولت است و بهدرواقع پیش

و ضروری تداوم و پایداری بازارها هم هست. بازار عمدتًا به خاطر مقررات دولتی است 

نه این که این مقررات مانع عملکرد آن باشد. بهترین مثالی که کند که عمل می

ی فوتبال ی نقش دولت در بازار بدهم به نقش داور در یک مسابقهتوانم دربارهمی

ی فوتبال داشت؟ آیا توان بدون داشتن یک داور یک مسابقهشبیه است. آیا می

کند و هرچه کمتر می «مداخله» ی فوتبال توانیم بگوییم که داور در مسابقهمی

ای که باید به آن توجه کنیم این ی فوتبال است. نکتهبکند به نفع مسابقه« مداخله»
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 آن تحت در که – داریسرمایه –ی نظام اقتصادی ترین خصیصهاست که عمده

 ام است؟کد کنیممی زندگی

 «قرارداد قانون» براساس – پیچیده و ساده کوچک، بزرگ، –هر مبادله در بازار 

 دیگر از. افتدمی اتفاق «مالکیت» انتقال اش،تکمیل آمدپی در و گیردمی انجام

 و مقررات ساختار برسد، سرانجام به «قرارداد» این که این برای ولی گذرممی هاجنبه

الزم است. اجازه بدهید با یک مثال « مالکیت»و « حقوق» از شدهپذیرفته تعاریف

 ساده ادامه بدهم.

مک خواهید یک همبرگر بیگروید و می دونالد محل میکنید که به مک فرض

بیگ مکی « مالک»بخرید. قبل از هرچیز باید مطمئن باشید که فروشنده در واقع 

عنوان خریدار باید اطمینان خاطر داشته خواهد به شما بفروشد و شما بهاست که می

شوید. فروشنده هم میباشید که پس از مصرف آن گرفتار مسمومیت غذایی ن

پذیردکه وقتی شما قیمت بیگ مک را پرداختید، مالکیت آن به شما منتقل می

شود. فروشنده هم باید مطمئن باشد که خریدار به وظایف خویش در اجرای می

 کند.عمل می« قرارداد»همین 

، «تعهدات»مطرح است و هم « حقوق»ای هم ام در هر مبادلهتر هم گفتهپیش

طور کلی کند. بهکل و صورت این حقوق و این تعهدات برای طرفین تفاوت میولی ش

خواهد خرید یک شیشه شیر باشد یا گیرد، میای که در بازار صورت میهر مبادله

خرید چند میلیارد دالری یک بنگاه براساس قراردادی است که اگرچه گاه نوشته و 

راردادهای نانوشته استوارند تا شود ولی اغلب براساس قدرمحضر قانونی ثبت می

ی این مبادالت باید انتقال مالکیت صورت بگیرد. درواقع برای انجام و اتمام همه

ی حقوق و مالکیت ازپیش تنظیم شده شدهای از مقررات و تعاریف پذیرفتهمجموعه

 باشد.

برای شماری از این مبادالت و شماری از این بازارها این مقررات و تنظیمات 

تری وپاگیرند و برای شماری دیگر مبادله با سهولت بیشیار پیچیده و حتی دستبس

گیرد. ولی واقعیت این است که درجهان امروزین بازاری وجود ندارد که این انجام می

مقررات و تنظیمات در آن وجود نداشته باشد و البته که این مقررات آزادی ما را در 

 کند.انتخاب اندکی محدود می
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داری پیشرفته است مثال زه بدهید از انگلیس که نظام اقتصادی اش سرمایهاجا

 بزنم.

توانید هرچه که دوست دارید دراین بازارها خریداری کرده و یا به فروش آیا می

 برسانید؟

 توانید.البته که نمی

 فروش اعضای بدن و یا مواد مخدر در انگلیس غیر قانونی است.

 ت آزاد نیست و مجازات قانونی دارد.خرید رأی مردم در انتخابا

 توان با پرداخت مبلغی به یک قاضی دادگاه رأی او را خرید.نمی

 خرید و فروش سالح گرم در انگلیس غیرقانونی است.

 مشروبات فروش و خرید – عربستان و ایران در جمله از –درشماری از کشورها 

 .است غیرقانونی هم الکلی

ها ، تایید دولت برای این که بتوانید در این مبادلهدر شماری دیگر از بازارها

 مشارکت کنید ضروری است.

 در همین انگلیس، آیا هر کسی آزاد است که طبابت کند؟

ی ی وکالت و چندین حوزهالبته که این گونه نیست. و همین محدودیت درباره

 دیگر هم وجود دارد.

 مشارکت کند؟تواند در بازار و در این مبادالت آیا هرکسی می

کارگیری کودکان از یک سن وجود ندارد. به« آزادی»روشن است که این 

طور که گفتم اطبا و وکال برای این که بتوانند وارد این غیرقانونی است و همان

 داشته باشند.« جواز»مبادالت بشوند باید از دولت 

 تواند به تأسیس بانک دست بزند؟آیا هرکس و یا هر بنگاهی می

ته که نه، از سوی دولت مقرراتی وجود دارد که باید شخص و یا بنگاه متقاضی الب

ی دست به نقدتری تاسیس بانک آن شرایط را احراز کرده باشد. یا اجازه بدهید نمونه

تواند در بازار سهام به فروش سهام خود دست کنید هر بنگاهی میبدهم. آیا گمان می

رایط و مقرراتی وجود دارد که عمدتاً از سوی جا هم منفی است. شبزند؟ پاسخ این

 خریدوفروش یعنی –اند و بدون احراز آن شرایط چنین مبادله ای دولت تعیین شده
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انید به هر تومی آیا شوید،می مبادله این وارد وقتی حتی. افتاد نخواهد اتفاق – سهام

د و یا به فروش قیمتی که دوست دارید کاال یا خدمات موردنظر خود را خریداری کنی

جا هم پاسخ منفی رسد در اینچه که در نگاه اول به نظر میبرسانید؟ برخالف آن

 یک هستید، کار نیروی خریدار – دیگر کشورهای از بسیاری و –است. اگر درانگلیس 

دانم تر از آن مجازات قانونی دارد. من هم میه پرداخت کمک دارد وجود مزدی حداقل

 با گوییممی سخن – کلی طوربه –سی وقتی از تعیین میزان مزد که در کالسهای در

 برخورد یدرنتیجه که زنیممی دامن توهم این به تقاضا و عرضه نمودارهای از استفاده

ای کنندهچه اثر تعیینی آنول درعمل. شودمی تعیین مزد میزان دربازار، دو این

هاجرت نیروی کار است که عمدتًا های کنترل مبرمیزان مزد در اقتصاد دارد سیاست

تری نمونه شود. حتی اجازه بدهید از بازارهای مهماز سوی دولت تدوین و اجرا می

 اقتصادهای در «پول قیمت» دواقع یعنی –بدهم. چند سالی است که نرخ بهره 

شده است و حتی اکنون چندین سال است که « ارزان»شدت غربی به داریسرمایه

است. یعنی واقعیت این است که نرخ بهره « منفی»در این بازارها  نرخ واقعی بهره

ی ستانی این است که عرضهکنید دلیل ارزان بودن وامشدت پایین است. آیا فکر میبه

 به معتقدین که پاسخی –پایین آمده است « اشبهای»پول زیاد شده و در نتیجه 

 این دلیل که کنیدمی فکر آیا گر،دی سوی از. داد خواهند وضعیتی چنین به آزاد بازار

 تقاضا اصطالحبه – اندشده کم ستانیوام متقاضیان یعنی – مردم که است این امر

 کدام هیچ که البته. اندکرده سقوط هاقیمت نتیجه در و است شده ترکم – وام برای

 برای که اندگرفته تصمیم -هادولت  –پردازان ز این احتمالها واقعیت ندارند. سیاستا

 نگاه پایینی سطح در مصنوعی صورت به را بهره نرخ اقتصاد، در کل تقاضای تشویق

 به خیر، یا بوده مؤثر درعمل یا و خیر یا است درستی سیاست آیا که این. بدارند

 ا ربطی ندارد.جاین در من یمورداشاره موضوع

داری بسیار هم رمایههایی که در نظام سترین قیمتپذیریم که دو تا از مهماگر می

بازار »ی اند، یعنی مزد از سویی و نرخ بهره از سوی دیگر، نه به وسیلهتعیین کننده

توان نتیجه گرفت شوند درنتیجه میطور عمده از سوی دولت تعیین میبلکه به« آزاد

 ها هم اثرگذار هستند.که تنظیمات دولت در تعیین دیگر قیمت
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 الیی نولیبرشوندهدولت کوچک

طور دائمی در شود این است که دولت نولیبرالی بهسومین اسطوره ای که ارائه می

کند. چون در این نگرش اش فعالیت میی اثرگذاریترشدن حوزهراستای کوچک

 ی کشور است.بلکه بخشی از مشکالت اداره« حلراه»نه بخشی از « مداخالت دولت»

کذب است و سند و شاهدی در دفاع از واقعیت امر این است که این ادعا سراپا 

آن نداریم. درواقع دولت نولیبرالی همانند هر نوع دولت دیگری در همه جا هست ولی 

ها متفاوت است. در همین اش با مداخالت انواع دیگر دولتی فعالیت و مداخلهحوزه

های نولیبرالی بودند که حتی کند، دولتانگلیسی که نویسنده در آن زندگی می

ی سیمور اند. به گفتهرا تنظیم و اجرا کرده« های فعالیت دبستانجداول شیوه»

دولت درجایی که به دنیا می آیی و »شود ( برخالف ادعاهایی که می67ص  2014)

 «.سپارند، حضور داردجا که تو را به خاک میآن

اهد های نولیبرالی مداخالت کمتری در اقتصاد دارند با شواین ادعا که دولت

 17های دولتی به درآمد ملی را در موجود ناهمخوان است. درجدول زیر نسبت هزینه

کنید که برخالف این ادعا، دهم و مشاهده میداری به دست میی سرمایهکشور عمده

شدت افزایش یافته است. به این سو به 1960ی این کشورها از سهم دولت در همه

از  2017تی از درآمد ملی در آن در سال های دولتنها کشوری که سهم هزینه

 تر شده است ایرلند است.کم 1960میزانش در 

 های دولتی از درآمد ملی به درصدسهم هزینه

 سال نروژ هلند ژاپن ایتالیا ایرلند

28 30.1 18.3 33.7 32 1960 

39.6 34.2 19.3 45.5 41 1970 

50.8 45.6 32.7 62.5 49.4 1980 

41.4 53.6 32.3 57.5 54.9 1990 

31.3 46.1 39 44.2 42.3 2000 

48.7 49.9 42.8 50.1 44.8 2011 

26.1 48.9 39.05 42.6 50.3 2017 
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  سال کانادا بلژیک اتریش استرالیا

22.1 32.1 34.6 28.9 1960  

25.5 39.2 42.1 35.7 1970  

34.1 48.5 58.7 41.5 1980  

37.7 49.4 55.3 47.8 1990  

35.2 52.2 49.2 41.1 2000  

35.2 50.5 53.4 42.9 2011  

36.2 49.1 52.2  2017  

 

  سال آلمان فرانسه فنالند دانمارک

24.6 26.6 34.6 32 1960  

40.2 30.5 38.9 37.6 1970  

56.2 39.4 46.2 46.9 1980  

58.6 46.8 49.9 45.7 1990  

53.3 48.3 51.6 45.1 2000  

57.9 54.1 56.1 45.7 2011  

51.9 53.7 56.5 43.9 2017  

 

  سال امریکا بریتانیا سوییس سوئد

31.1 17.2 32.6 27.2 1960  

43.7 21.3 39.3 31.6 1970  

65.7 29.7 44.6 33.6 1980  

60.8 30.9 42.3 36.6 1990  

57 35.1 36.6 33.9 2000  

51.3 34 49.1 41.7 2011  

49.1 33 41.1 37.8 2017  

 266، ص 2011منبع: جان ریونهیل: اقتصاد سیاسی جهانی، 

 Trading Economics  برگرفته از 2017آمار 
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 کنم.:ی این جدول اشاره میبه چند نکته درباره

 50بیش از  2017های دولتی دردر بلژیک، دانمارک، فنالند، فرانسه و نروژ هزینه

های اقتصادی که در اقتصاد این درصد درآمد ملی این کشورهاست یعنی نصف فعالیت

 گذرد.نمی« بازار آزاد»گیرد از چارسوق کشورها انجام می

های دولتی از درآمد ملی در هیچ کشوری به سهم هزینه 1960درحالی که در 

ام کشوری که دراین جدول آورده 17کشور از  12در  2017رسد در درصد نمی 40

 درصد شده است. 40از های دولتی از درآمدملی بیش سهم هزینه

 گیری کلی:تا به همین جا چند نتیجه

داری بسی پیچیده تر از آن است که از سوی نقش دولت در اقتصاد سرمایه

 شود.مخالفان این نقش ادعا می

انرژی بگذاریم و وقت خود « بازار»در مقابل « دولت»به جای این که برای مباحث 

تا بررسی کنیم که بهترین ترکیب این دو کدام تر است و دیگران را تلف کنیم، مناسب

 است تا بتوانیم به اهداف زیر برسیم:

 برداری قرار بگیرند.منابع موجود در اقتصاد به صورت بهینه مورد بهره

 ثبات نظام اقتصادی خود را تضمین کنیم.

 ی بهینه از این منابع، رفاه اجتماعی را به حداکثر برسانیم.با استفاده

 

 

 تنوشپی
 در کالج نیو در من گفتارهایدرس از یکی یبازنوشته امنوشته جااین در چهآن  [1]

 دهم.است که برای دانشجویان سال سوم ارائه می« اقتصاد سیاسی»درس 

 

https://pecritique.com/2019/01/22/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C/#_ftnref1
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هایی را که حول نقش دولت در ها و افسانهاین بحث اسطوره نخستین بخشدر  

داری معاصر پدید آمده واکاوی و نقد کردم. در این بخش، قصد دارم با توجه به سرمایه

 معاصر را مورد بازبینی قرار دهم.  های اخیر نقش دولت در جوامعتجارب دهه

دانیم که در ایران کنم. میی شروع از مباحث آدام اسمیت آغاز میعنوان نقطهبه

ها با سوءاستفاده از نام آدام اسمیت صورت ها و آدرس غلط دادنشماری از بدآموزی

یک نظام »گوید براساس می« ثروت ملل»اش گیرد. اسمیت در کتاب معروفمی

 ، دولت سه نقش اساسی دارد. «ی طبیعیآزاد

حفاظت جامعه در مقابل خشونت و اشغال از سوی دیگر »ی دولت اولین وظیفه

تا جایی که ممکن است حفاظت از افراد »ی دوم هم وظیفه«. جوامع مستقل است

و سرانجام «. کشی از سوی دیگر اعضای جامعه استعدالتی و بهرهجامعه درمقابل بی

ایجاد کارهای عمومی مشخص و نهادهای مشخص عمومی است »م هم ی سووظیفه

تواند مورد توجه فرد یا گروه کوچکی از افراد باشد که به ایجادش مبادرت که نمی

ی تواند هزینهگاه نمیها هیچسود حاصل از آن»دلیل این امر هم این است که «. کنند

بران کند اگرچه درسطح جامعه ایجادش از سوی افراد یا گروه کوچکی از افراد را ج

 (.533-534ص ثروت ملل، ص« ) تر استهایش بیشمنافعش به مراتب از هزینه

ی اسمیت مشخص و روشن است، دفاع ملی و یک گفتهی اول دولت بهدو وظیفه

سیستم قضایی مؤثر و مستقل از دولت که بتواند حافظ امنیت افراد باشد، ولی در 

تفکیک « منافع اجتماعی»و « منافع فردی»وضوح بین ت بهی سوم اسمیمورد وظیفه

شود ی دیگری هم برای دولت مشخص میوظیفه« ثروت ملل»شود. البته در قائل می

دلخواه نادیده های اقتصادی او را دارند بهکه ازسوی کسانی که ادعای پیروی از دیدگاه

حفاظت از عموم در مقابل »نظر آدام اسمیت ی چهارم دولت بهشود. وظیفهگرفته می

وضوح این است که و نظرش به« های مالی و التهابات سوداگرانه استبرداریکاله

دهندگان سوداگر را کنترل کند. او بالفاصله اضافه دولت باید اعتبارات دردسترس وام

ولی « با آزادی طبیعی ناهمخوانی دارد»کند که این مقررات البته تاحدودی می

و « ای باشد که امنیت کل جامعه را به خطر بیندازدفرد نباید به گونهآزادی چند »

باید با قوانین »ها ـ یعنی آزادی به خطر انداختن امنیت جامعه ـ این نوع آزادی

https://pecritique.com/2019/01/22/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c/
https://pecritique.com/2019/01/22/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c/
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اسمیت در واقع خواهان تنظیم مقررات برای مدیریت «. ها محدود شودی دولتهمه

 ( 252ست )ثروت ملل، ص «هاکار بانک»

است و منظورم از این « کاالها و خدمات عمومی»دولت تهیه و تدارک نقش دیگر 

کاالها و خدمات هم آن چیزهایی است که اگرچه وجودشان برای این که سیستم 

ای گونهشان بهداری عمل کند اساسی و ضروری است ولی ماهیتاقتصادی سرمایه

است که وقتی از سوی ها هم این است که بازار قادر به تولیدشان نیست. این ویژگی

کنندگان احتمالی ی مصرفمانده برای بقیهکننده مصرف شود میزان باقییک مصرف

ای چون چراغ عنوان مثال دفاع ملی و یا حتی مسائل سادهکند ـ بهتغییر نمی

ای است که وقتی از سوی شان به گونهها در شب ـ و از سوی دیگر ماهیتخیابان

اش باز کنندگان را از مصرفتوانید دیگر مصرفشود نمیای مصرف میکنندهمصرف

ی دفاع ملی مثال خوبی است. اگر از کلیت ایران از سوی دارید. باز هم همان نمونه

نیروهای نظامی زمینی، هوایی، و دریایی دفاع شود حتی مخالفان دولت ایران که در 

توان شوند و نمیمی کنند هم شامل همین خدمات ارائه داده شدهایران زندگی می

دفاع ملی بازداشت. تهیه و تدارک کاالها و خدمات عمومی با « مصرف»ها را از آن

 خوانی دارد. گفت همچه که آدام اسمیت هم میآن

های جدیدتر به آن ی نقش دولت ولی یک عملکرد اجتماعی هم درسالدرباره

ای بهبود در توزیع اضافه شده است و این عملکرد اجتماعی هم شامل کوشش بر

درآمد و ثروت در جامعه است. البته همین که به مباحث توزیع درآمد نزدیک 

گیرند، کارآمدی در مقابل برابری و عدالت. ادعا شویم دو مقوله در کنار هم قرار میمی

های الزم برای شود که اگر اندکی زیادی برای ایجاد برابری کوشش کنیم انگیزهمی

گیرد و درنهایت کل اقتصاد از این بابت لطمه تر زیر ضرب قرار میکار و کار بیش

شماری گرد آمده است سال گذشته هم شواهد بی 40خواهد خورد. درعین حال در 

توجهی کنیم در آن صورت، میزان رشد اقتصادی هم ی نابرابری کمکه اگربه مقوله

یافتن ترکیب معقولی از  چه که اهمیتی اساسی داردشود. به این ترتیب آنتر میکم

توجهی بر عملکرد نظام آمدهای قابلاین دو مقوله است که هرکدام به سهم خویش پی

 اقتصادی دارند. 
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ی دیگری که شاهد مداخالت دولت در اقتصاد هستیم برای تصحیح عرصه

کمبودهای نظام بازار است. این کمبودها را درتحت چند عنوان فرعی به اختصار 

 م کرد.بررسی خواه

 پیدایش انحصار و تضعیف رقابت

داری که درآن بازارها رقابتی هستند، برای بیشینه آل سرمایهدر یک اقتصاد ایده

ی نهایی و قیمت یک محصول و یا یک خدمت با کردن رفاه اجتماعی باید هزینه

هایی که پرداخت دیگر برابر باشد. هر زمان که بازارها رقابتی نباشند، قیمتیک

تر است و به این ترتیب، ی نهایی تولید آن کاال و یا خدمت بیششوند از هزینهمی

 رفاه اجتماعی بیشینه نشده است.

 آمدهای جانبی تولید و مصرفپی

آمدهای منفی ی پیتوانند منفی باشند و هم مثبت. دربارهآمدها هم میاین پی

و امکانات طبیعی اشاره کنم  ی ضایعات و آلودگی هواتوانم به مقولهمصرف و تولید می

های اینترنتی آوردهای مثبت شبکهتوان از دستآمدهای مثبت هم میی پیو درباره

 سخن گفت.

توان به ابزارهای زیر اشاره کرد که به در نگاه سنتی به نقش دولت دراقتصاد می

 دهی کند. تواند مداخالت خود را سازمانآن وسیله دولت می

 هانهها و یارامالیات -

 درآمدها -

توان به وضع مالیات برای جلوگیری از بهبود نظام تخصیص منابع )می -

 ضایعات و آلودگی محیط زیست اشاره کرد(.

طور کلی منظورم مقرراتی است که موجب بهبود رفتار ایجاد مقررات: به -

 شود.عوامل اقتصادی می
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 عنوان مثال دفاع ملیبه -وسیله دولتتدارک مستقیم به -

گویم باید به شکست دولت هم اشاره که دارم از شکست نظام بازار سخن میحاال 

تواند راحتی میکنم.به عبارت دیگر، اگر مداخالت دولت با هوشمندی صورت نگیرد به

 به صورت شکست دولت درآید. 

چه در این جا مدنظر من است این که در کشورهایی که نظام پارلمانی آن

افتد که احزاب نه این که ب متعدد دارند، گاه اتفاق میپیشرفته و همین طور احزا

ی اول هدف پردازی کنند بلکه در وهلهبرای حل مسائل و مشکالت سیاست

افتد که همین که پردازی توفیق در انتخابات است و به همین نحو اتفاق میسیاست

طور که یا آن افتد وها یا اتفاق نمیدر انتخابات به پیروزی رسیدند اجرای آن سیاست

شود تر نمیتنها مشکالت کمآید. به این ترتیب، در عمل نهالزم است به اجرا درنمی

 تر هم بشود.بلکه بعید نیست حتی بیش

داری، کینز بر این باور بود که نظام بازار آزاد ی نقش دولت در اقتصادسرمایهدرباره

ها ف باور غالب در آن سالتواند اقتصاد را به اشتغال کامل برساند و برخالنمی

تر از اشتغال کامل هم یک حالت گذرا و ناپایدار نیست. به همین خاطر وضعیتی پایین

وسوی رسیدن به اشتغال به نظر کینز، دولت باید با مداخله در اقتصاد آن را در سمت

داری با آن کامل سوق بدهد. دراین مقاله من براین باورم که در اقتصادهای سرمایه

ای از مشکالت گوناگون روبرو هستیم که رسیدن یا نرسیدن به اشتغال نان زنجیرهچ

هایی که با آن پردازی باشد. شماری از چالشتواند عمده ترین هدف سیاستکامل نمی

 روبرو هستیم به این قرارند. 

مراتب کمتر است و بعالوه رشد اش بهمتوسط رشد اقتصادی از روند تاریخی -

 نیست. (inclusive)راگیرنده اقتصادی هم ف

 رشد روزافزون نابرابری در توزیع درآمد و ثروت. -

 رشد ناچیز و نزولی بازدهی. -

تنها موجب قطع رابطه بین رشد بازدهی و میزان مزد دریافتی که نه -

شود بلکه بر رشد بازدهی هم اثرات مخرب تر شدن توزیع نابرابر درآمد میوخیم

 گذارد. می
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ای بسیار جدی داشت محیط زیست که به صورت مخاطرهعدم توجه به به -

 ی زمین درآمده است. برای تداوم حیات در کره

پوشی کنیم، چشم« بازار آزاد»ی افسانه بودن گیری من بر مقولهحتی اگر از خرده

آمدهای بالفاصل عملکرد نیروهای بازار در اقتصاد ها پیشماری از این چالش

رفت مفید و مؤثری برای تواند راه برونیعتًا نظام بازار نمیداری هستند و طبسرمایه

 مقابله با این مشکالت ارایه کند. 

به این ترتیب، آیا من در این مقاله مدافع اقتصادی دولتی شبیه به آن چه که در 

 شوروی سابق داشتیم، هستیم؟

 پاسخ صریح من به این پرسش منفی است.

گری مطرح کنم. آیا در این مقاله من خواهان حتی اگر این پرسش را به صورت دی

 داری هستم؟تردولت دراقتصاد سرمایهی بیشمداخله

نشان دادم که در  ی دیگریمقالهپاسخ من به این پرسش هم منفی است. در 

داری نقش دولت در اقتصاد در چهل سال گذشته رشد ی سرمایهکشورهای عمده

ایم اند بلکه به جایی رسیدهنشده تنها این مشکالت رفعتوجهی داشته است و نهقابل

تر دولت برهمان ی بیشکه اکنون در آن هستیم. به این ترتیب، من مدافع مداخله

 روال سابق نیستم. 

 «کیفیت»اگر به ساده کردن دیدگاه خودم مجاز باشم من براین باورم که 

تر هم گونه که پیشداری باید تغییرکند. همانی دولت در اقتصاد سرمایهمداخله

های کنونی ما به حدی چشمگیرند که تنها مداخله برای تصحیح ام چالشگفته

عملکرد ناصواب بازارها کافی نیست. آن چه که نیاز داریم رشد اقتصادی برمبنای 

های هوشمند است که بتواند از سویی فراگیربودن رشد اقتصادی را تضمین نوآوری

 قتصادی بشود.کند و از سوی دیگر، باعث رشد پایدار ا

دهند که در ی شواهد و آمارها نشان میای به دست بدهم. همهبدنیست نمونه

هستیم و صنایع « زداییصنعت»دار امریکا و انگلیس شاهد یک روند فراگیر و دامنه

اند. به گمان من برخالف ادعاهای متعدد قدیمی یکی پس از دیگری از دست رفته

توان این صنایع قدیمی را به امریکا و یا انگلیس آقای ترامپ با هیچ ترفندی نمی

https://pecritique.com/2019/01/22/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C/
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ساکن با این پرسش روبرو هستیم که آیا برای حفظ برگرداند. به این ترتیب، ابتدابه

ثبات اقتصادی و همین طور کمک به رشد اقتصادی به یک بنیان صنعتی نیازمند 

له باید هستیم یا خیر؟ پاسخ من به این پرسش مثبت است و در آن صورت، بالفاص

شوند. به سخن دیگر این بنیان مطرح می« بدعت و نوآوری»جا اضافه کنم در این

های تازه استوار های قدیمی بلکه باید بربنیانتواند برهمان پایهصنعتی جدید نمی

ی ریزی کنیم و هم شیوهباشد. به این ترتیب، هم باید برای ایجاد صنایع جدید برنامه

نیاز به صنایع جدید به این خاطر است که اواًل مشاغل پربازده با  ای بکار بگیریم.تازه

درآمد بالقوه باال ایجاد کنیم که مددکار ثبات مالی و اقتصادی نظام اقتصادی ما باشد. 

ایم این بود که رشد تر گفتم که یکی از مشکالتی که در چهل سال گذشته داشتهپیش

توجهی از جمعیت گیر نبود و بخش قابلداری فرای سرمایهاقتصادی کشورهای عمده

اند. برای نشان دادن این وضعیت توجه را به چند نمودار زیر از منافع آن برکنار مانده

 دهد. کنم. نمودار اول توزیع درآمد در هندوستان را نشان میجلب می

دهد مشاهده به بعد نشان می 1978در این نمودارکه وضعیت توزیع درآمد را از 

درصد جمعیت از درآمد ملی به میزان قابل توجهی کاهش یافته  90یم که سهم کنمی

درصد رسیده است و به  50درصد تولید ناخالص داخلی به کمتر از 70و از نزدیک به 

همین نسبت سهم ده درصد غنی ترین بخش جمعیت افزایش داشته است. سهم یک 

 40ر افزایش یافته و سهم درصدیها از درآمد در طول این مدت به بیش از دوبراب

دهد. به این ترتیب، در این که یک درصد و یا ده درصد میانی هم کاهش نشان می

درصد غنی ترین بخش جمعیت وضعیت شان بهتر شده است تردیدی نیست ولی 

درصد بخش  40درصد پایین جمعیت و یا اندکی مشخص تر،  90همین ادعا را برای 

 توان گفت. ت هندوستان نمیدرصد پایینی جمعی 50میانی و 

 

 نمودار یک ـ توزیع درآمد در هند
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ها بسیار موردتوجه بوده است اقتصاد چین است که این سال مورد دیگر که در

کنیم که حتی توجهی را تجربه کرده است. ولی دراین جا هم مشاهده میرشد قابل

 ه شده است. رشد چشمگیر اقتصادی با رشد نابرابری در توزیع درآمد همرا

 نمودار دو ـ توزیع درآمد در چین

 



 احمد سیف 424 

 

کنیم اگرچه براساس آمارهای رسمی توزیع درآمد در در نمودار باال مشاهده می

به بعد شاهد  1995ثابت مانده و تغییر نکرده است ولی از  1995تا  1978ی فاصله

زدیک درصد پایینی جمعیت از ن90گسترش نابرابری در توزیع درآمد هستیم. سهم 

درصد کاهش یافت درحالی که سهم ده درصد  30درصد به اندکی بیش از  60به 

درصد رسیده است. به  70درصد به نزدیک به  40ترین بخش جمعیت هم از غنی

 50ترین بخش جمعیت و کاهش سهم همین نحو شاهد افزایش سهم یک درصد غنی

 درصد پایینی جمعیت هستیم. 

ه منحنی کوزنت اشاره کنید که مدعی شد که البته بعید نیست دراینجا ب

کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه توسعه باچنین وضعیتی روبرو خواهند شد. 

شود ولی بعد که اقتصاد ازمراحل اولیه گذشت ، یعنی در ابتدا توزیع درآمد نابرابر می

گذر از  ( مدعی شد که2008عنوان مثال بارو )توزیع درآمد تعدیل خواهد شد. به

اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و پس آن گاه به اقتصادی براساس خدمات موجب 

شود که توزیع درآمد نابرابرتر شود ولی همین که اقتصاد صنعتی و حتی پس از می

تری آن اقتصاد براساس بخش خدمات جا افتاد منافع ناشی از رشد با نابرابری کم

آمارهای بین »یابد. او حتی مدعی شد که هبود میتوزیع خواهد شد و توزیع درآمد ب

من با این دیدگاه موافق نیستم. در نمودار بعدی «. کندالمللی این روند را تأیید می

کنم. هرچه که نظرمان توجه را به آن چه در اقتصاد امریکا پیش آمده است جلب می

گیرد ا بارو جا نمیبندی کوزنت و یی اقتصاد امریکا باشد به یقین در طبقهدرباره

 ی توسعه و رشد اقتصادی باشد. یعنی اقتصادی نیست که در مراحل اولیه
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 نمودار سه ـ توزیع درآمد در امریکا

 

ترین بخش جمعیت که در کنیم که سهم ده درصد غنیجا مشاهده میاین در

درصد  70به بیش از  2014درصد درآمد ملی بوده در  60تر از اندکی بیش 1978

درصد  40درصد جمعیت هم از نزدیک به  90افزایش یافته و به همین نحو سهم 

درصد رسیده است. ممکن است بگویید اقتصاد امریکا حالت  30تر از درآمد به کم

استثنایی دارد ولی در نمودار بعد با استفاده از ضریب جینی وضعیت در شماری دیگر 

ی را بررسی خواهم کرد. ضریب جینی که بین داری سرمایهیافتهاز کشورهای توسعه

ای است که در ادبیات صفر )برابری کامل( و یک )نابرابری کامل( متغیر است مقوله

عیب و گیری از آن بیگیرد. اگرچه بهرهی گسترده قرار میاقتصادی مورد استفاده

 نقص نیست ولی احتماالً بهترین ابزاری است که در اختیار داریم. 
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 ودار چهار ـ ضریب جینی در کشورهای منتخبنم

 
 

پیش از  -جا تغییرات ضریب جینی برای درآمد بازار امریکا در این عالوه بر

در بلژیک، فنالند، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند،  -های رفاهی آمدهای سیاستبررسی پی

ی سط دههجا ضریب جینی در اوادهیم. در اینسوئد، انگلیس و ژاپن را نشان می

اند. مشاهده دیگر مقایسه شدهی اول قرن کنونی با یکبا ضریب جینی در دهه 1980

کنیم به غیر از هلند که شاهد کاهش در ضریب جینی هستیم در دیگر کشورها، می

جا عالوه بر امریکا ی جالب این است که در اینتوزیع درآمد نابرابرتر شده است. نکته

سوئد و انگلیس را داریم که دراین  -ی رفاه اجتماعی ندارد ههای گستردکه برنامه –

کنیم اند ولی با این وصف مشاهده میی رفاهی هم داشتههای گستردهها برنامهسال

ها نابرابرتر شده است. در نمودار بعدی تغییرات ضریب جینی که توزیع درآمد در آن

 . دهیمهای رفاهی را نشان میی پرداختپس از محاسبه
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 نمودار پنج ـ ضریب جینی در کشورهای منتخب )درآمدهای بازار(

 
 

ی غیر از بلژیک و یونان، حتی با محاسبهکنیم که بهجا هم مشاهده میاین در

های رفاهی شاهد افزایش نابرابری در دیگر کشورها از جمله در آمدهای پرداختپی

ش در نابرابری در سوئد اتفاق افتاد ترین میزان افزایهلند هستیم. جالب این که بیش

 های رفاهی را به اجرا درآورده است. ترین برنامهکه دست بر قضا گسترده

ها نقدتری ارائه کنم که چرا رشد اقتصادی در این سالبهی دستبد نیست نمونه

( نشان دادند که متوسط درآمد 22ص  2011فراگیرنده نبوده است. هاکر و پیرسون )

افزایش یافته است. به  2006دالر در  71900به  1979دالر در  47900ا از در امریک

درصد رشد داشته است که  50سال متوسط درآمد در امریکا  27سخن دیگر در طول 

کنیم روشن تر آمارها را بررسی میتوجهی است ولی وقتی اندکی دقیقالبته رشد قابل

دانیم که در کننده است. میگمراه شدتجا بهشود که تکیه بر میانگین در اینمی

 14900درصد فقیرترین بخش جمعیت درامریکا از  20طول این دوره متوسط درآمد 

سال تنها ده درصد رشد داشته  27دالر افزایش یافت یعنی در طول  16500دالر به 
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تر شده است. ولی درصد بیش 18درصد بعدی هم تنها  20است. متوسط درآمد 

درصد  260دالر بود با  337100درصدیها که درابتدای دوره  متوسط درآمد یک

این که شکاف درآمد بین متوسط  میلیون دالر رسید. نکته 1.2افزایش به بیش از 

درصد فقیرترین بخش جمعیت که در ابتدای دوره تنها  20ها و درآمد یک درصدی

 شد. برابر  4دالر رسید، یعنی تقریباً  1183500دالر بود به  322200

 پس تا به همین جا خالصه کنم:

همراه « داندبازار همه چیز را می»با دیدگاهی که مدعی است  -

 نیستم. 

با دیدگاه سنتی که نقش دولت را به تصحیح عملکرد بازارها  -

 کند هم همراهی ندارم. محدود می

داری را از اساس به گمان من باید نقش دولت در اقتصاد سرمایه -

گیری کلی اقتصاد، ویژه بر نقش دولت درتعیین جهتهبازبینی کنیم و ب

 کنم.ها تایید میآمدها، تغییرات سازمانی، ریسک و توزیع پاداشارزیابی پی

 جهت گیری کلی اقتصاد

مان را متمرکز کنیم و هایباید برای حل مشکالت ملموسی که وجود دارد فعالیت

ی بازیگران اقتصادی ری همهها و مشارکت و همیادگرسانی کل نظام برای حل آن

 باید مدنظر باشد. 

گشا نیست تنها حل مشکالت عملکرد بازار به صورت کنونی راه -

 گیری و ایجاد بازارهای تازه دست به اقدام بزند. دولت باید در شکل

چه نیاز داریم این است که باید کل فرایند نوآوری و بدعت در آن -

و این ارزیابی هم باید به صورت پویا اقتصاد به صورت دائمی ارزیابی شود 

 انجام بگیرد. 

 جا چیست؟ منظورم از نوآوری و بدعت در این

رسد جواب این پرسش دشوار نیست. به گمان من چه به نظر میبرخالف آن

نیازمندیم. و به همین  دگرسانی ساختاری در اقتصادنوآوری یعنی این که ما به 

تواند در ابتدای کار ناروشن باشد باید تغییر میخاطر نظر به این که این فرایند 
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ریزی آمدهایش برنامهبپذیریم که امکان شکست هم هست و باید برای مقابله با پی

تر فزاینده است و باید با مشارکت بیشکنیم. باید بپذیریم که این فرایند برهم

است هوشمند های گوناگون بازیگران اقتصادی انجام بگیرد. اگر نوآوری قرار بخش

پردازان باید بپذیریند که با بودن د پایدار برسیم، سیاستباشد که به رشد اقتصا

ی سیاسی اطمینان، شکست بخشی از این فرایند است و بعالوه به تحمل و ارادهعدم

های درازمدت نیاز دارد. باید برای گذاریپردازی درازمدت و سرمایهبرای سیاست

های یت در میان بخشگسترش همکاری و رشد رفتار و کردار مشترک الزم برای موفق

فقط میزان جا نهمختلف اقتصاد فعالیت کنیم تا رشد اقتصادی فراگیر بشود. در این

گیری رشد اقتصادی رشد اقتصادی مهم است بلکه به همان اندازه مهم و اساسی جهت

 است. 

ویژه بر حلّ مشکالت نهادینه های تشویق پژوهشی باید هدفمند باشد و بهبرنامه

بر و دارای ریسک ها اغلب سرمایهزمدت تمرکز کند. این نوع پژوهششده و درا

نسبت باال هستند. و اتفاقاً دقیقًا به همین دالیل بخش خصوصی معموالً به مشارکت به

ی نقش دولت تمام تمرکز بر این مند نیست. در مباحث معمول دربارهها عالقهدر آن

کاستن از ریسک شرایط را برای فعالیت  است که دولت باید با تصحیح عملکرد بازار و

بخش خصوصی آماده کند. برخالف این دیدگاه دیرپا حرف من در این مقاله این است 

که اگرچه تصحیح عملکرد بازارها مثبت است ولی دولت باید به بازارها شکل داده و 

گیری به این سو با در پیش 2008درصورت لزوم آن را از اساس تغییر بدهد. از 

ها ادعا بر این بود که به های رفاهی دولتیاست ریاضت اقتصادی، و کاستن از بودجهس

 تر خواهد شد. ها کماین ترتیب، میزان بدهی دولت

ی کشورها دهد که این سیاست تقریباً در همهی شواهد موجود نشان میهمه

( برای 2018شکست خورده و در رسیدن به اهداف ادعایی توفیق نداشته است. لوند )

 169به  2007تریلیون دالر در  97نمونه نشان داد که کل بدهی دراقتصاد جهان از 

افزایش یافته است. فعالً به این نکته کار ندارم که اتفاقاً بدهی  2017تریلیون دالر در 

یعنی « سوسیالیسم برای ثروتمندان»گیری سیاست آمد در پیشها در پیدولت

تر شده بود ولی تأسف در این های مالی بخش خصوصی بیشدرواقع تأمین مالی زیان
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ی تحقیقاتی های دولت، در بسیاری از کشورها از بودجهاست که درکاستن از بودجه

سوم کمتر شده است. میزان اند. در امریکا این بودجه حدوداً یکها هم کاستهدولت

 40یزان آن را درصد است و اسپانیا هم م 15ی پژوهشی در انگلیس کاهش بودجه

قبولی ها رشد قابلدرصد کاهش داده است. درعین حال کشورهایی که در این سال

ی پژوهشی خود اند از این سیاست تبعیت نکرده و برعکس بر میزان بودجهداشته

صد  10ی پژوهشی را به توانم به آلمان اشاره کنم که بودجهاند. در این جا میافزوده

 170گذاری بخش دولتی فزایش داده و در چین هم سرمایهتولید ناخالص داخلی ا

 تر شده است. درصد بیش

ی دولت در اقتصاد «مداخله»اصطالح موافق در مباحث تاکنونی کسانی که به

ی فعالیت را برای بخش هستند همه تأکیدشان براین بود که این مداخله درواقع حوزه

کاهد، و با آن مواجه است می کند، از ریسکی که بخش خصوصیخصوصی تسهیل می

کند. این نگاه به گمان من های شکست نیروهای بازار را تصحیح میدرنهایت، حوزه

آمدها قبل و بعد از پی»و « بررسی هزینه و فایده»نگاهی ایستاست که با تکیه بر 

اش این است که دولت باید شرایط را برای گیریکند و نتیجهتمرکز می« مداخله

ندگان ثروت در بخش خصوصی تسهیل کند. پژوهشگرانی چون پیکتی و تولیدکن

استیگلتز هم درراستای بهبود توزیع ثروت خواهان وضع مالیات بر ثروت هستند. 

ام اگرچه دراصول با وضع مالیات برثروت موافقم ولی طور که در جای دیگر گفتههمان

ه اقدام جدی زد تا وضع شده دست بهای پنهانثروت« کشف»باید پیش از آن برای 

شود تا این مالیات مؤثر باشد. اما به نظر من این نگاه سنتی به نقش دولت موجب می

ی کافی به کار گرفته نشود امکانات بخش دولتی برای تولید ثروت در اقتصاد به اندازه

 و در نتیجه مشکالتی که به آنها اشاره کردم تداوم یابند. 

ی دولت در ، شکست بازار اگرچه شرط ضروری مداخلهدر این نگاه به نقش دولت

اقتصاد است ولی از نگاه این جماعت شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، مدافعان این 

های ناشی از ی دولت در مقابل زیاناند که منافع ناشی از مداخلهنگرش مدعی

جویی باعث بازی، رفاقتی بودن، فساد، و رانتتوجه نیست. فامیلشکست دولت قابل

شود تا تخصیص منابع بهینه نباشد و از طرف دیگر شاهد رقابت بخش دولتی با می
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بخش خصوصی هستیم که موجب پس زدن بخش خصوصی خواهد شد. به سخن 

 دیگر در این نگاه به اقتصاد ما دو تا نظام غیرکارآمد داریم.

 ارآمد است. ی دولت که با شکست بازارها غیر کیکی نظام بازار بدون مداخله -

ی دولت که با شکست دولت در مداخالتی که انجام نظام بازار با مداخله -

 دهد غیرکارآمد است. می

 شود. حل احتمالی مطرح میدر عمل دو راه

است که در نهایت تخصیص منابع « انتخاب عمومی»یک راه براساس الگوی  -

 دهد. را دراختیار نیروهای بازار قرار می

موفقیت ی دولت برای تصحیح عدمکه خواهان مداخله نگاه کینزگراها -

دانش، هوای پاک، « کاالهای عمومی»هایی چون ی دولت در حوزهبازارهاست. مداخله

ای، عوارض جانبی منفی )آلودگی محیط زیست(، وجود اطالعات تحقیقات پایه

 گیرد.نامتقارن، و رقابت ناقص انجام می

 توان از نهاد دولت بهره گرفت. بهتر از این میمراتب من بر این اعتقادم که به

سال گذشته، معتقدم دولت باید در ایجاد و  50حتی براساس تجربیات 

گیری بازارهای تازه نقش مستقیم داشته باشد. همان گونه که در پیوند با شکل

گیری تغییرات اساسی را باید اینترنت، بیوتکنولوزی، و تکنولوژی پاک داشت. جهت

 تعیین کند. دولت 

سال  40های عظیم آماده باشد و این کاریست که در گیریدولت باید برای تصمیم

ی های عملی، حتی در عرصهگذشته به آن قادر نبوده است. گذشته از محدودیت

های زیادی وجود داشت که دولت تنها باید وضع را پردازی هم محدودیتاندیشه

ی دولت کاست تا بخش خصوصی بتواند با آزادی «دازهان»کند و بعالوه باید از « اداره»

 تری اقتصاد را به سامان برساند. عمل بیش

ام که درعمل متأسفانه این چنین نشده در موارد مکرر به این ادعا پاسخ گفته

ی شکست بخش خصوصی تنها اقتصاد به سامان نرسید بلکه دقیقًا درنتیجهاست، نه

 نشان. گر نه از تاک نشانی باقی مانده بود و نه از تاکدی 2008-2007عمالً در بحران 
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های عظیم آماده باشد اصالً و ابداً گیریگویم دولت باید برای تصمیموقتی می

پردازان ی مالیاتمنظورم این نیست که باید برای حل هر مشکلی از کیسه

ن را خرجی کند. بلکه منظورم این است که باید یک چارچوب اقتصادی نویخاصه

کار بگیرد تا در آن دولت بتواند بر جهت تغییرات تأثیر بگذارد. البته که خیلی کارها به

ها احتماالً ایجاد ساختار نهادی الزم برای ترینباید اتفاق بیفتد ولی یکی از مهم

چه که باید اتفاق بیفتد، همان گونه است که کینز مدیریت این تغییرات است و آن

ی مهم دولت این نیست که همان کارهایی را بکند که افراد ظیفهو»( نوشت: 1926)

ها هستند و احتماالً همان کارها را اندکی بهتر و یا اندکی بدتر انجام در حال انجام آن

ی دولت انجام آن چیزهایی است که درحال حاضر انجام بدهد. درواقع وظیفه

گیرد )برای نمونه فی انجام نمیی کاکنم که یا به اندازهو من اضافه می« گیردنمی

 شود(.تکنولوژی سبز که باعث بهبود محیط زیست می

گیری گذارد بلکه جهتتنها بر نرخ نوآوری اثر میها نهفعالیت دولت در این عرصه

دهی کند. برای این که این چنین شود باید نگرش نوینی به سازمانآن هم تغییر می

ها باید بازنگری شود. م. توزیع ریسک و پاداشهای دولتی در پیش بگیریفعالیت

تواند سبب پیدایش های بازار تنها میی دولت در بازار برای تصحیح شکستمداخله

آید این است که آیا این ای که پیش میهای بازارگرا بشود. اما پرسش عمدهحلراه

 آمدها از نظر اجتماعی بهینه هستند یا خیر؟پی

عظیمی که در مقابل مداخالت دولت وجود دارد به یک ی با توجه به وظیفه

پارادایم فناورانه و تکنولوژیک نیاز داریم و منظورم از این پارادایم تازه هم درواقع 

توافقی است که باید بین هم عوامل درگیر اتفاق بیفتد. منظورم از این توافق سراسری 

 کنم:یی مسائلی است که در زیر به آن اشاره مهم دربرگیرنده

 گیری درست و منطقی پژوهشی کدام است؟جهت -

 دانیم؟ی بهبود میآمدی را نشانهچه پی -

ی منطق مشترک و جا درواقع دربرگیرندهبه سخن دیگر منظورم از پارادایم در این

دیگر است که شده و نزدیک شدن هدفمند عوامل مختلف اقتصادی به یکپذیرفته

های نسبی، پذیرش احتمالی در بازار و لوژیک، هزینهی تکنودرمقابل امکانات بالقوه
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تواند آمدهای اجتماعی توافق دارند. درشرایط مختلف اجزای این پارادایم میپی

 پردازم.گوناگون باشد. به ذکر چند نمونه می

تر چه که مورد توافق همه بود، یعنی این که سریعها برسر آنی ریزتراشهدر زمینه

 تر شود .تر و بادوامو پرقدرت ترعمل کند، کوچک

چه مورد توافق همگان قرار آن 1960و  1950های ی هواپیما در دههدر زمینه

 ترشوند.تر و سریعگرفته بود این بود که این هواپیماها بزرگ

تعیین پارادایم به این دلیل مهم است که در عین حال مسیر رشد را تعیین 

 کند. می

گذاری و بر رشد ای بر سرمایهاولیه اثر و بازتاب گسترده واقعیت دارد که نوآوری

ی آمدهای بالقوه تنها در زنجیرهخواهد داشت ولی این هم واقعیت دارد که این پی

چه باید برآن تأکید کنم این است که باید یابند. آنهای بعدی تحقق مینوآوری

ی روندی تیجهآمد یک فعالیت تصادفی نیست بلکه نبپذیریم که نوآوری پی

شود و یا حتی است، یعنی در مراحل مختلف دائما بر آن افزوده می فزایندهبرهم

ی عوامل اقتصادی خواهان تغییر در آن شود و واقعیت این است که همهچیزی کم می

 مشارکت دارند: 

 کنندگانعرضه -

 کنندگانتوزیع -

 کنندگانمصرف -

واقع  در – صی و بخش دولتیسازی شرایط مجاز باشم بخش خصواگر به ساده

نامید که در یک چارچوب پیچیده می« خوشه»یعنی همگان. شومپیتر این روند را 

 گیرد. ولی پویا شکل می

 تر بررسی کنم. اجازه بدهید یک نمونه را بیش

چه ی سطوح آنی تلویزیون را در نظر بگیریم. تردیدی نیست که در همهمقوله

 شاهد بروز نوآوری هستیم.عنوان تلویزیون داریم به

 در پیوند با دریافت کنندگان تصاویر و صدا -

 هاابزارهای ارسال برنامه -
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 ها و بازاریابیتولید برنامه -

 های سینماییفیلم -

 موزیک و آوازخوانی -

های دیگری هم هست ولی من تنها به این موارد بالفاصله اشاره کنم که حوزه

ژوهشگران معتقدند که در وارسیدن این اشاره کردم. به همین خاطر شماری از پ

سروکار داریم. ولی بد نیست اشاره کنم « نظام تکنولوژیک»ها ما درواقع با یک مقوله

های اقتصاد و بازرگانی محدود آمدها را تنها در حوزهکه اشتباه خواهد بود اگر پی

 کنیم. 

ای فرهنگی حرف آمدهتوانیم از پیگوییم، میها سخن میآمد نوآوریوقتی از پی

 بوک. آمدهای فرهنگی اینترنت، یوتیوب و فیسبزنیم. برای مثال بنگرید به پی

 آمدهای نهادیپی -

 گستری جهانی این فناوری.ها و دامنآمدهای سیاسی، تلفن دستی، فیلمپی -

ها باشد بدون تردید دیر یا زود این روند به ی تأثیرگذاریهرچه دامنه و حوزه

ید، به سخن دیگر، برای جلوگیری از توقف، پویایی الزم است چون پایان خواهد رس

شود و به همین دلیل برای می« پیر»و حتی« بالغ»واقعیت این است که تکنولوژی هم 

باشد یا حداقل باید در راه « دائمی»ای اجتناب از زودمرگی باید که نوآوری هم پدیده

ی تردیدی نیست که زمانی خواهد کردن آن کوشید. درنبود این نوآوری دائمدائمی

کند. مثالی که تری تولید نمیرسید که بهبود تدریجی ولی ناچیز دیگر ارزش بیش

عنوان توانم همین طور سردستی ارایه کنم نوارهای ویدئویی است که نه فقط بهمی

تر فاقد ارزش شده است که حتی تمام شده است و آمد یک نوآوری چندسال پیشپی

 فته است. از میان ر

گیرند به صورت یک های تکنولوژیک وقتی در کنار هم قرار میای از نظامزنجیره

 کنم:آیند. به دو نمونه اشاره میانقالب تکنولوژیک درمی

 انقالب صنعتی -

 انقالب عصر اطالعات -

 به این ترتیب، پرسش این است که منظور من از انقالب تکنولوژیک چیست؟
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ای از اند و دستهدیگر مربوطرادیکال که با یکهای ای از نوآوریدسته

دهند. همین جا اضافه کنم که یک انقالب هم مرتبط را شکل میهای بهتکنولوژی

تکنولوژیک تنها جمع جبری تعدادی نظام تکنولوژیک نیست بلکه حداقل دو شرط 

 باید وجود داشته باشد. 

 . دیگر مربوط و مرتبط باشندها باید به یکاین نظام -

 ی اقتصاد را هم دگرسان نمایند.باید دارای این امکان بالقوه باشند که بقیه -

عنوان مثال، به اینترنت بنگرید و به نقشی که در این دگرسانی داشته است. نگاه به

 -داند در حالی که وجه دوم می« انقالب»سنتی به این گونه مسائل تنها وجه اول را 

تر است. به این ترتیب، یک انقالب از وجه اول مهم -د ی اقتصاقابلیت دگرسانی بقیه

ی یک اقتصاد در تولید تکنولوژیک، یعنی یک دگرسانی چشمگیر در توانایی بالقوه

ی ی صنایع و همهتواند بازدهی و کارآمدی همهخاطر پویایی میارزش و ثروت که به

جاست که نقش دولت در تر کند. به گمان من در اینها را بهبود بخشد و بیشفعالیت

شود. یک انقالب تکنولوژیک به یک داری برجسته میوار سرمایهیک اقتصاد نمونه

آمدهایش در کل اقتصاد تکثیر شود و سرانجام پارادایم تکنو ـ اقتصادی نیاز دارد تا پی

 اجتماعی منجر شود. -سازی ساختار نهادی خوانبه تعدیل و هم

 ارزیابی

های نظام بازار ی دولت برای تصحیح شکستالف مداخلهمن دراین مقاله مخ

ها مهم است ولی حرف اصلی این است که نیستم. به گمان من تصحیح این شکست

 ی اقتصاد داشته باشد. تری در ادارهکنندهمراتب تعیینتواند و باید نقش بهدولت می

بینی ارزیابی و عکند باید با واقولی درعین حال براین باورم که آن چه دولت می

چه دولت به نیابت از سوی مردم هزینه گذاری شود تا ببینیم و بدانیم که آیا آنارزش

درستی و با بازگشت کافی هزینه شده است یا خیر. در نگاه سنتی به نقش کند، بهمی

کنیم این ارزیابی را با استفاده از بررسی هزینه ـ فایده انجام بدهیم. به دولت سعی می

گذاری دولتی و کوشش کنیم که آیا منافع سرمایهجا بررسی مین ترتیب، در اینای
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ی شکست بازارها را ای هست که هزینهدولت بری تصحیح شکست نظام بازار به اندازه

 پذیرش باشد.ی دولتی قابلی مداخلهجبران کند و یا درمقابل احتمال شکست بالقوه

 شویم.رو میشکل روبهجاست که به گمان من با یک مدر این

شود، بررسی هزینه ـ فایده، ابزاری ایستاست در حالی ابزاری که از آن استفاده می

ی که فرایندی که قرار است ارزیابی شود فرایندی پویاست. این نگاه به ارزیابی مداخله

ای ی دولت درواقع دورنمای تازهتواند این امکان را بررسی کند که مداخلهدولت نمی

رسد یجاد کرده است که در گذشته وجود نداشت. مثالی که به نظرم میا

های بخش دولتی برای ایجاد و گسترش اینترنت است. این مشکل گذاریسرمایه

چه تر از آنمراتب کمی دولت بهآمدهای مثبت مداخلهشود تا پیارزیابی موجب می

ی دولت ی مداخلهکه دربارهگذاری شود. در مباحثی که واقعاً هست ارزیابی و ارزش

توجهی نقش قابل« تر کردن فضا برای دیگرانتنگ»و یا « شلوغ کردن بازار»شود می

اندازهای موجود استفاده شود که اگر بخش دولتی از پسعنوان نمونه ادعا میدارد. به

ماند تا بخش خصوصی برای تأمین مالی اندازی باقی نمیکند دیگر پس

برداری کند. اقتصاددانان کینزگرا منطق این نگاه را ای خود از آن بهرههگذاریسرمایه

ی منابع آید که همهپذیرند ولی معتقدند که این مشکل تنها زمانی پیش میمی

گیرند و در اقتصاد منابع عاطل نداریم. برداری قرار میطور کامل مورد بهرهموجود به

تر طور که پیشتر است. همانآزاد ولی ساده گیری مدافعان بازارپاسخ من به این خرده

گذاری کند که بخش خصوصی هایی سرمایههم گفتم به گمان من دولت باید در حوزه

تر کردن جا برای ی تنگگونه است دیگر مقولهکند و چون ایندرآن مشارکت نمی

 تری دارد این است که به خاطرچه که احتمال بیشدیگران پیش نخواهد آمد. آن

تر ی کیک ملی بزرگهم اندازه -با شروطی که برایش برشمردم  -های دولت فعالیت

ی عمل بخش شود و درنتیجه نه فقط حیطهای باز میهای تازهشود و هم حوزهمی

 یابد. تر گسترش میشود که احتماالً بیشتر نمیخصوصی تنگ

 تغییرات سازمانی

دست به کارهای بزرگ بزند باید اگرقرار است دولت برای حل مشکالت بزرگ 

های پردازی هدفمند باشد و برای این کار ضروری است که همکارینگاهش به سیاست
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چنین بخش های مختلف دولت و همای بین بازیگران گوناگون اقتصادی، بخششبکه

اش نه فقط ایجاد که گسترش یابد. برای این منظور باید خصوصی در کلیت

 پردازی باشد ایجاد شود. ی سیاستمناسب که مشوق این شیوهساختارهای سازمانی 

پردازی هدفمند را در امریکا نهادها و مؤسسات زیادی داریم که درواقع سیاست

 کنند. دنبال می

ی اورفن ی دفاعی، مؤسسههای پیشرفتهآن چه در میان این واحدها، آژانس پروژه

بهداشت ملی، بنیاد ملی علوم، مشترک دراگ، انستیتو ملی تکنولوژی نانو، انستیتو 

ها و است این است که دولت از طریق اینها نقش فعال و هدفمندی در پژوهش

خصوص هایی که در صنعت تلفن دستی و بهها دارد. اگر به مجموعه نوآورینوآوری

کار گرفته شد نگاه کنیم نقش این نهادها را در پیشبرد این تکنولوژی فون بهآی

 واهیم کرد. مشاهده خ

 ریسک و پاداش

گذار ی بررسی سنتی از نقش دولت، درخصوص مواردی که دولت سرمایهدر شیوه

کند مسائل زیادی پذیری میترین بازیگری است که ریسکاصلی و در نتیجه عمده

شود. ولی اگر یادآوری کینز را به خاطر شود و اغلب هم نادیده گرفته میمطرح نمی

ن است که درکنار موفقیت امکان شکست هم هست. برای نمونه، داشته باشیم، روش

 500دولت امریکا در زمان ریاست آقای اوباما به دو کمپانی درگیر تکنولوژی سبز 

ها، شرکت تسال، با موفقیت به میلیون دالر وام ترجیحی داد که یکی از این شرکت

ام ترجیحی، سولیندرا، ی این وکنندهدهد در حالی که دیگر دریافتکارش ادامه می

چه که باید در وارسیدن نقش دولت موردتوجه قرار بگیرد این است ورشکست شد. آن

ها و ریسک، کردن زیانکه چارچوب نظری الزم را تدوین کنیم که در کنار اجتماعی

ها را هم اجتماعی کرد. دلیل اساسی این که این کار ضروری است این بتوان پاداش

 ها را تضمین کنیم.اوم این نوع سیاستاست که باید تد

های پژوهشی پرسش اساسی این است که آیا دولت باید در سودی که با فعالیت

کنند که کند شریک باشد یا خیر؟ درجواب این پرسش شماری ادعا میخود ایجاد می
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گیرد درنتیجه تری میشود دولت هم مالیات بیشتری تولید میوقتی سود بیش

 ت. ولی باید در این جا به دو نکته اشاره کنم. همین کافیس

های با ریسک باال را که بخش خصوصی برای این که دولت بتواند پروژه -

عهده بگیرد آیا تنها پرداخت مالیات ها نیست بهگذاری در آنمایل به سرمایه

 ست؟کافی

ن که هایی چون اپل، گوگل، و آمازودانیم که بنگاهوضوح میتر، بهاز آن مهم -

ها را برده و برای خود ترین بهرههای پژوهشی که دولت تأمین مالی کرده بیشاز پروژه

خالی اند، از پرداخت مالیاتی که باید براساس قوانین موجود بپردازند شانهسود ساخته

پردازند. در کنار فرار مالیاتی گسترده، مالیات بر مزایای کنند و سهم خود را نمیمی

روند نزولی داشته و « برای تشویق تولیدکنندگان ثروت در بخش خصوصی»ای سرمایه

 شدت کاهش یافته است. به

به گمان من برای این که دولت بتواند به مشارکت فعال خود دراین عرصه ـ 

ساز و هدفمند ـ ادامه دهد باید این مسائل مورد بازبینی قرار گرفته های دورانپژوهش

 تداوم آن ایجاد شود.  تری برایی مناسبو شیوه
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ا تر پیش ببریم آمدیم بما برای این که بتوانیم که اهداف خیریه را بیش

ادارات دولتی لینک شدیم. یعنی که رفتیم وارد زندان ]شدیم و[ از 

جا پیاده کردیم. وارد امکانات زندان استفاده کردیم. اهداف خیریه را آن

یکی کیها را یداری شدیم، وارد بهزیستی، وارد شهرداری... . ایناستان

ها خیلی با سرعت وارد شدیم تا بتوانیم اهداف خیریه را با کمک آن

شویم. یعنی من بازرگانی داریم میتر ادامه بدهیم. االن وارد اتاق بیش

کاندیدای اتاق بازرگانی هستم برای این دوره که انتخاب بشود. فقط به 

 ت بسیار زیادیاین خاطر که بتوانیم از امکانات اتاق بازرگانی که امکانا

 هم هست در جهت اشتغال استفاده کنیم. 

ی نذر اشتغال امام حسین )ع(اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه
1

 

ی ... درست یک سده بعدتر بود که جرمی بنتام، پرکارترینِ همه

ای ریخت برای استفاده از بینوایان در مقیاسی طراحان اجتماعی، برنامه

برداری از چوب و فلز را که برادرِ حتی مبتکرترش، وسیع تا ماشین بهره

 ،ی سر لسلی استفانساموئل بنتام، ساخته بود راه بیاندازد. به نوشته

بنتام به برادرش پیوسته بود و این دو دنبال موتور بخار بودند. اکنون »

شان رسیده بود که محکومان را به جای موتور بخار به کار به ذهن

بود. طرح سراسربین جرمی بنتام که به  1۷۹۴این در سال « ببندند.

شد به نحوی طراحی کرد که ارزان و کارا زیر ها را میکمک آن زندان

تر به وجود آمده بود و او اکنون قرار گیرند چند سال پیش نظارت

ی خودش که با نیروی محکومان تصمیم گرفت که برای کارخانه

چرخید به کارش ببندد. مقدر بود که جای محکومان را تهیدستان می

وکار خصوصی برادران بنتام خیلی زود با طرحی عام برای بگیرند. کسب

 تماعی درآمیخت. وفصل کلیت این معضل اجحل

دگرگونی بزرگ  کارل پوالنی،
2
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 . 1۶۲ص.  پیشین، پوالنی، .۳
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از سوی  1۳۹۶ماه که آبان« کارآفرینانِ خّیر و خیّرینِ کارآفرین»در جریان همایش 

دفتر فرهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، 

ی مستقل دارد. یکرابطهکارآفرین با خیر جمعی چند »کار و رفاه اجتماعی گفت: 

اند را استخدام سری کارآفرینان هستند که فقط افرادی که از اعتیاد رهایی جسته

 کنند، برخی هستند که زنانکنند، برخی هستند که فقط معلولین را استخدام میمی

ها هم در کشور بسیار کنند. ما از این نوع کارآفرینسرپرست خانوار را استخدام می

ی فرهنگ کارآفرینی به همراه عمل خیر این موضوع را در باید برای اشاعه داریم که

های خیریه"ی یک سال بعد، یکی از پرسروصداترین به فاصله 1«کشور باب کنیم.

ی چند نماینده به مجلس واسطهکشور، مستقر در اصفهان، طرحی را به "کارآفرینِ

های دارای کمتر از ده نفر ر کارگاهکوشید کارگران شاغل دشورای اسالمی برد که می

سازد. اقدام این مؤسسه  کارکن در روستاها را از شمول قانون حداقل دستمزد مستثنی

گری در نهادهای دولتی و ی چندین سال البیی طرح به مجلس، در ادامهدر ارائه

 طور فعالیت فرهنگی مستمر صورت گرفته است، عمدتاً با یک هدف آشکار: لغوهمین

 مزیت.های اجتماعی کمقانون حداقل دستمزد برای گروه

در صورت تصویب،  ،«دستمزد توافقی»ی حاضر، استدالل خواهم کرد طرح در مقاله

زنی کارگران در ایران منجر خواهد شد. در گام بعد، تالش به اُفت قابل توجه توان چانه

نم. زا بنشاهای اشتغالریهکنم پیشبرد این طرح را در بافتار رویکرد دولت به خیمی

ی خلق ها در ایران، که در زمینهی نوظهوری از خیریهنشان خواهم داد چگونه گونه

 اند.ی دولت مواجه شدهبا حمایت و همراهی فعاالنه اند،های شغلی فعالفرصت

 اندازمزد توافقی در چشم

قانون  ۴1ی ای به مادهاند تا با الحاق تبصرهجمعی از نمایندگان مجلس در تالش

های دارای کمتر کار، الزام قانونی پرداخت حداقل دستمزد از دوش کارفرمایان کارگاه

از ده نفر کارکن در مناطق روستایی برداشته شود. در صورت تصویب این طرح، دستمزد، 

                                                      
 کاری کمککردن بیکناست/ کارآفرینان برای ریشهانجام کارِ خِیر به پایان نرسیده نگاه کنید به خبرگزاری ایلنا،  1

 .۳۰/۰۸/1۳۹۶، ۵۶1۲۴۳، کد خبر: کنند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/561243-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/561243-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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ی کارگران در مناطق روستایی مطابق با توافق میان قهحق بیمه و سایر مزایای متعل

 کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. 

دستمزد  تر از حداقلتواند باالتر از، برابر با، یا پاییناگرچه دستمزد توافقی منطقاً می

قانونی تعیین شود، اما جدوجهدها برای تغییر مبنای تعیین دستمزد از الزام قانونی به 

ایین پدار باشد که با هدف اعمال فشار روبهتواند معنیفی تنها در صورتی میتوافق عر

بر مزد نیروهای کار دنبال شود. طرفداران این طرح تصریحاً سیاست کاهش مزد 

کنند، بنا بر ادعا با هدف کاهش های کوچک را دنبال میروستاییان شاغل در کارگاه

 ال.های تولید و به تبع آن ایجاد اشتغهزینه

ه شود کای مطرح میتر دستمزد منطقهموضوع دستمزد توافقی ذیل مبحث کلی

به تصریح  ناظر بر حداقل دستمزدهای متفاوت برای مناطق شهری و روستایی است.

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل »قانون کار ایران،  ۴1ی ماده

صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل  مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا

( حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی 1 -:تعیین نماید

 .شودجمهوری اسالمی ایران اعالم می

های کار ( حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی۲

زندگی یک خانواده، که ای باشد تا ندازهمحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به ا

برای »عبارتِ « شود را تأمین نماید.تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می

دفعات با هدف فشار برای حرکت به سوی به« نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف

 اینظام حداقل دستمزدهای چندگانه، مرجع استناد طرفداران برقراری دستمزد منطقه

ی هواسطهای حداقل دستمزد چندگانه ممکن است به قرار گرفته است. اگرچه سیستم

تر باشند، اما اینکه ی مناطق و مشاغل گوناگون، کاراتر و عادالنهلحاظ شرایط ویژه

دستگاه اداری کشور واجد ظرفیت نهادی، اجرایی و آماری الزم برای برقراری چنین 

ای به این جهت، موضوع دستمزد منطقه 1رد تردید است.سازوکارهایی باشد عمیقاً مو

های کارفرمایی بوده و آماج در مقاطعی که طرح شده عمدتًا مستظهر به حمایت گروه

نقد نمایندگان کارگری. در نوبت اخیر، حامیان دستمزد متفاوت برای مناطق شهری و 
                                                      

 Minimum :های حداقل دستمزد ساده و پیچیده، نگاه کنید بهبرای یک مقایسه میان مزایا و معایب نظام 1
Wage Policy Guide; A Summary, ILO. 
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ه دستمزدهای متفاوت ب اند: از تعیین حداقلتر بردهشان را یک گام پیشروستایی طرح

لغو کامل حداقل دستمزد در روستاها. این طرح با مخالفت جدی نمایندگان کارگری 

مواجه شده است. کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران به همراه شوراهای 

ها برای توافقی کردن اسالمی کار مختلف واحدهای استان تهران، در اعتراض به تالش

  1خوانند.می« داری نوینبرده»اند علیه آنچه وماری امضا کردهدستمزد، ط

شان را از طریق شورای عالی کار سازی دستمزد بدواً کوشیدند طرححامیان توافقی

گفته، ی پیشماده قانون کار. 1۹1ی پیش ببرند، مشخصًا با تمسک به ماده

ز ا« ب مصلحت موقتاًبر حس»را « های کوچک کمتر از ده نفرکارگاه»سازی مستثنی

تشخیص مصلحت و موارد »شمارد و این قانون مجاز می« بعضی از مقررات»شمول 

با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب » کند کهای محول مینامهرا به آیین« استثنا

 ها برایبا ناکام ماندن این پروژه در شورای عالی کار، تالش«. هیأت وزیران خواهد رسید

 سازی از طریق مجلس شورای اسالمی پی گرفته شده است. توافقی

ی سیاست های اخیر جهش شدید نرخ ارز در پی تشدید نااطمینانی در عرصهدر ماه

مهار را به همراه آورد نمایندگان کارگری را واداشت برای الملل که موجی از تورم بیبین

که البته تا به امروز تالشی  -افزایش مجدد حداقل دستمزد وارد مذاکره شوند 

ی فعاالن کارگری، حداقل دستمزد گفتهسرانجام مانده است. حال در شرایطی که بهبی

درصد  ۳۳تومان، فقط چیزی حدود  1۴۰هزار و  11۴قانونی، معادل یک میلیون و 

تر برای مناطق روستایی بحث دستمزد پایین ۲دهدهای خانوار را پوشش میهزینه

ی تالش نمایندگان کارگری ی مقننه، در میانهه است، این بار در قوهمجدداً باال گرفت

 ای خیریه.گری مؤسسهبرای ترمیم دستمزد، با البی

 

 

                                                      
طومار شوراهای اسالمی کار استان تهران علیه تبلیغات یک موسسه برای مقابله با  نگاه کنید به خبرگزاری ایلنا،  1

 .11/1۰/1۳۹۷، ۷۰۹۹1۹کد خبر:  ،قانون کار
، درصد هزینه هاست۳۳پس انداز کارگران آب رفت/ حقوقی که جوابگوینگاه کنید به خبرگزاری تسنیم،  ۲
۴/۸/1۳۹۷ . 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/709919-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/709919-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/709919-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/04/1861699/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C33%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 کارکردها

چهار میلیون نفر، برابر با بیست درصد جمعیت  1۳۹۰بنا بر یک برآورد، در سال 

کار علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، 1اند.شاغل کشور، در بخش غیررسمی فعالیت داشته

آموزی و مهارت»با حضور در چهارمین همایش ملی  1۳۹۴و رفاه اجتماعی، خردادماه 

اقتصاد  ۲تعداد شاغالن در بخش غیررسمی را هفت میلیون نفر اعالم کرد.« اشتغال

های اقتصادی است که به دالیل پولی، نظیر گریز از ی فعالیتغیررسمی، شامل کلیه

دالیل مقرراتی، همچون اجتناب از بوروکراسی دولتی، و دالیل  پردازی،الیات یا بیمهم

نهادی نظیر ضعف حاکمیت قانون و کیفیت نهادهای سیاسی از چشم مقامات رسمی 

شاغالن این بخش عمدتًا از پوشش بیمه و حمایت قانون کار  ۳مانند.پنهان می

 طور توافقیمی، حقوق و مزایای کارگران بهاند. به بیان دیگر، در بخش غیررسمحروم

، ۹۴تر از حداقل دستمزد قانونی. بر طبق آمار سال هم عمدتاً پایینشود، آنتعیین می

سوم نیروی کار شاغل در ایران، چنین وضعیتی دارند. در چنین چارچوبی، تقالها یک

در شرایطی که  ت،مزیهای کمی حداقل دستمزد از زیر پای گروهبرای کشیدن چارپایه

بیکاری گسترده و فقدان امنیت شغلی، دسترسی به نیروی کار ارزان و مطیع را تا حد 

د توانزیادی برای کارفرمایان تضمین کرده است در خدمت تحقق چه کارکردهایی می

ًا هم دستمزدی عمدتتر، در شرایطی که توافق بر سر دستمزد، آنباشد؟ به بیان روشن

که ای رایج در بازار کار تبدیل شده، بی آنداقل دستمزد قانونی، به رویهتر از حپایین

جریمه یا مجازاتی کیفری در انتظار عامالن آن باشد، در صورت قانونی شدن این رویه، 

توان متصور بود و روی دیگر سکه، های کارفرمایی میچه امتیازات بیشتری برای گروه

 های کار؟ های دیگری برای نیرونشینیچه عقب

                                                      
ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تاریخ انتشار تعامل بخش غیررسمی و سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه 1

 . 1۷/۷/1۳۹۵گزارش:
 . 1۷/۳/1۳۹۴، میلیون شاغل غیررسمی داریم ۷ربیعی: ید به خبرگزاری تسنیم، نگاه کن ۲

۳ Leandro Medina and Friedrich Schneider, Shadow Economies Around the World: 
What Did We Learn Over the Last 20 Years?, IMF Working Papers, January 2018.  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/17/761952/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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: قرارداد کار از جمله قضاییاجتناب از دادرسی در مراجع شبه .1

عقود رضایی است و مقنن در انعقاد آن، رعایت تشریفات خاصی را شرط نکرده و 

پذیرد. به این معنا که انعقاد به هیچ به صرف توافق کارگر و کارفرما صورت می

یاز ن -دن لفظ مخصوص نظیر تنظیم سند یا به کار بر –گونه تشریفات خاص 

ی هفتم قانون کار جمهوری اسالمی ایران، قرارداد کار اعم از بنا بر ماده 1ندارد.

به موجب آن کارگر در قبال دریافت »هرگونه قرارداد کتبی یا شفاهی است که 

السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام حق

ای از شاغالن غیررسمی که فاقد قرارداد احتماالً گستردهرو، بخشِ ازاین«. دهدمی

بنابراین  ۲آیند.کتبی با کارفرما هستند نیز مشمول قانون کار به شمار می

ی مندی از حقوق و مزایای مصرح در قانون کار صرفًا منوط به احراز رابطهبهره

، های دیگره شیوهی قرارداد کتبی، خواه بخواه از طریق ارائه کاری با کارفرماست،

تا جایی که به  ۳ی فیش واریز حقوق و درخواست بازرسی از محل کار.نظیر ارائه

قانون  ۴1ی ماده شود تبصرهتر از حداقل دستمزد مربوط میپرداخت حقوق کم

ی کند که در صورت تخلف، کارفرما ملزم به تأدیهصراحت حکم میکار، به

 دستمزد قانونی خواهد بود.  التفاوت دستمزد فرد و حداقلمابه

ی همچنین، به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره دادنامه

« دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار»، ۷/1۰/1۳۸۲مورخ  ۳۹۲

تر از حداقل شوند. چنانچه کارفرما دستمزد و مزایایی کممشمول مرور زمان نمی

ار به کارگر پرداخت کند، کارگر حتی پس دستمزد و مزایای قانونی مصرح در قانون ک

قوق تواند حی کاری بین کارگر و کارفرما نیز میاز انحالل قرارداد کار یعنی قطع رابطه

رو، حتی چنانچه ناامنی شغلی و مشخصاً نگرانی از اخراج اش را مطالبه کند. ازاینمعوقه

                                                      
ص. ، ص1۳۹۲، ی قضاییی رویهنامهدوفصل، «کارفرماییی کارگری و معیارهای احراز رابطه»رفیعی، احمد،  1

۸۴-۳۹ . 
اند، نظیر کارگران شاغل در مناطق آزاد و هایی که آشکارا از شمول قانون کار برکنار دانسته شدهبه استثنای گروه ۲

 ی اقتصادی، زندانیان، و کارگران خارجی فاقد مجوز. ویژه
تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک کننده میمرجع رسیدگی» آیین دادرسی کار، ۸۹ی به موجب ماده ۳

 «.از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید
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 یبزند در زمان خاتمهی کاری دست به شکایت مانع از این شود که فرد در طول دوره

 و مزایایش را طلب کند.  ی معوقات مزدیتواند کلیهقرارداد می

 11ی آید. به استناد مادهحداقل مزد جزو قواعد آمره به شمار می از سوی دیگر،

ای است که طرفین یک قرارداد آیین دادرسی کار، قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده

ی خالف آن تراضی کنند، مانند رعایت حداقل مزد )موضوع مادهتوانند بریا تعهد نمی

 ۵1ی ی یکمِ مادهقانون کار( و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار )موضوع تبصره ۴1

شروط »دارد صراحتاً اعالم می 1۳۶۹هشتمِ قانون کار ایران مصوب  یقانون کار(. ماده

ورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در ص

این به آن معناست که «. مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید

چه در قانون مصرح است به تر از آنتر از حداقل دستمزد و مزایایی کمحقوق پایین

د. ده باشلحاظ قانونی فاقد اعتبار خواهد بود ولو که با موافقت شخص کارگر توأم بو

بنابراین، کارگر در هر زمان، حتی پس از اعالم صریح توافق خود با شرایط قرارداد، 

تواند خواستار حقوق قانونی خود شود. دور زدن این اصل حقوقی یکی از کارکردهای می

ی دعوا حتی در دهد. حق محفوظ کارگر برای اقامهسازی مزد را تشکیل میتوافقی

کند بند بر کارفرما عمل میاستفاده نکند به شکل محدودیتی نیمصورتی که هرگز از آن 

بخشد. اگرچه کارفرما زنی کارگران را در محل کار در برابر کارفرما ارتقا میو توان چانه

ممکن است در صورت اقدام کارگر به دادخواهی، با سر باز زدن از انعقاد قرارداد جدید 

وارد ی مدر نظر داشت که این گزینه ضرورتاً و در همهمثل کند اما باید بهبا وی، مقابله

ای سازی نیروههای جایگزینهزینه نیست، عمدتاً به علت هزینهبرای کارفرما کامالً بی

  1ای از آموزش و مهارت نیاز دارند.کار در مشاغلی که به درجه

ده بینی شمراجعی که در قانون کار ایران برای پیگیری این حقوق قانونی پیش

تشخیص،  های حل اختالف دعاوی کار. هیأتهای تشخیص و هیأتاند از هیأتعبارت

                                                      
ام ی نذر اشتغال امسازی دستمزد، خصوصاً در استفتائاتی بازتاب یافته که خیریهی حامیان توافقیاین دغدغه 1

 اند:اهلل ناصر مکارم شیرازی پرسیدهای به آیتوان مثال، در نامهحسین از برخی مراجع تقلید به عمل آورده است. به عن
کمتر از قوانین مصوب اداره کار  اگر در قرارداد بین کارگر و کارفرما، کارفرما اذعان کند که حقوق ماهیانه کارگر»

التفاوت حقوق خود ابهبکار به مراجع قانونی شکایت کند و م هست و کارگر نیز آن را قبول نماید ولی پس از اشتغال
میم ، شنقش من در بیکارینگاه کنید به اخوان مقدم، اکبر، «. دریافت نماید، حکم چیست؟ را برخالف توافق اولیه
 . 1۳۹۵معرفت، چاپ پنجم، 
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مرجع بدوی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار به شمار 

، و یک ی کارفرمایانی دولت، یک نفر نمایندهاند بر یک نفر نمایندهآیند که مشتملمی

های هیأت نون کار و مستقرند در ادارات کار محلی.ی کارگران مشمول قانفر نماینده

حل اختالف در واقع مرجع تجدیدنظر رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول 

ی کارفرمایان و سه نفر ی دولت، سه نفر نمایندهقانون کارند، شامل سه نفر نماینده

های ز ابالغ رأی هیأتروز ا 1۵توانند ظرف ی کارگران. کارگر یا کارفرما مینماینده

های حل اختالف تقدیم کنند. همچنین، طبق بند تشخیص، اعتراض خود را به هیأت

قانون تشکیالت و آیین دادرسی، آرای قطعی صادره از مراجع حل  1۰ی دومِ ماده

تر، پس اند. به بیان روشنخواهیاختالف دعاوی کار در دیوان عدالت اداری قابل فرجام

های حل اختالف، طرفین از حق اعتراض نسبت به رأی صادره به هیأتاز صدور رأی 

 دیوان عدالت اداری برخوردارند.

 

 (1۳۹۶-1۳۸۸ها )های تشخیص دعاوی کار برحسب نوع خواستهها در هیأتتعداد موارد خواسته -1جدول 

 سال حق بیمه حقوق معوقه تفاوت مزد

۴۳۳۳۲ ۹۴۴۵۷ ۶۷1۸۴ 1۳۸۸ 

۵۲۳۸۶ 1۰۷۶۶۳ ۷۸۵۴۹ 1۳۸۹ 

۶1۸۶۵ 1۰۳۶۶۰ ۸۴۳۷۶ 1۳۹۰ 

۵۵۰11 1۲۲11۴ ۸۵۲1۸ 1۳۹1 

۴۸۸۸۹ 1۰1۴1۲ ۷۹1۶1 1۳۹۲ 

۴۹۷۳۹ 11۴۰۳۸ ۹۳۸۶۰ 1۳۹۳ 

۴۵۸11 1۳۰۴۰1 11۳۲۳۷ 1۳۹۴ 

۲۸۹۲۹ 1۲1۸۷۲ 1۰۵۶۶۲ 1۳۹۵ 

۲1۹۷۲ 1۰۸۸۹۰ ۸۹۴۴۸ 1۳۹۶ 

 میانگین ۸۸۵22 111۶12 ۴۵۳2۶

رفاه اجتماعیهای وزارت تعاون، کار و منبع: آمارنامه
1

 

                                                      
درج شده  1۳۹۶ی سال با یک رقم افتادگی در آمارنامه 1۳۹۶های مربوط به حقوق معوقه در سال تعداد خواسته 1

 ام.جای رقم جاافتاده از صفر استفاده کردهاست. به 
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ی تفاوت گرفته در خصوص سه خواستهدر جدول باال، فراوانی شکایات صورت

الی  1۳۸۸های دستمزد، حقوق معوقه و حق بیمه در کل کشور در حدفاصل سال

اختالف مزد دریافتی کارگر مشمول »ثبت شده است. تفاوت مزد عبارت است از  1۳۹۶

حقوق «. سط شورای عالی کار در همان سالقانون کار با حداقل مزد تعیین شده تو

السعی کارگر مشمول قانون کار که به حق»معوقه نیز به این قرار تعریف شده است: 

ی مورد سالهی نههای مندرج در این جدول، در بازهبر اساس داده«. تعویق افتاده است

ت دستمزد، ی تفاومورد شکایت درباره ۳۲۶هزار و  ۴۵بررسی ساالنه به طور متوسط 

مورد شکایت  ۵۲۲هزار و  ۸۸ی حقوق معوقه و مورد شکایت درباره ۶1۲هزار و  111

ات ترین شکایهای تشخیص دعاوی کار شده است. بیشی حق بیمه تقدیم هیأتدرباره

مورد. تعداد  ۸۶۵هزار و  ۶1با  1۳۹۰ی تفاوت دستمزد مربوط است به سال درباره

های مربوط یعنی اولین سالی که داده 1۳۸۸از سال  شکایات در خصوص تفاوت دستمزد

سیری  1۳۹۴های کارگری را به تفکیک دعاوی در اختیار داریم، تا سال به دادخواست

و  1۳۹۵های که در دو سال آخر یعنی سالوبیش افزایشی داشته است، پیش از آنکم

صادی ه به شرایط اقتدوم تقلیل یابد؛ چیزی که با توجتر از یکبه یکباره به کم 1۳۹۶

شان از حالت ها که انتظار داریم کارفرمایان را در اجرای تعهداترکودی در این سال

رسد. این ناسازگاری را شاید بتوان ی سازگاری به نظر نمیتر سازد، دادهمعمول ناتوان

های وزارت کار که اطالعات ی نه چندان منتظم و غیرمتمرکزِ تدوین آمارنامهبه شیوه

ها وبیش در طی این سالی دیگر کماند نسبت داد. دو خواستهها اخذ شدهفوق از آن

ی شکایات کارگری در ها گرچه تصویری کلی از دامنهاند. این دادهرو به افزایش داشته

هایی گیری نگفته نتیجهدهد اما ناسازگاری پیشی زمانی مورد بررسی به دست میبازه

سازد. برای کارگران به مراجع حل اختالف کار را دشوار می یدر خصوص روند مراجعه

دیگری استفاده کرد که ماهیتًا از دقت  توان از شاخصقضاوت در این خصوص می

جا های حل اختالف. از آنهای تشخیص و هیأتتعداد هیأت :تری برخوردار استبیش

رسیدگی از سوی که شعب جدید تشخیص و حل اختالف در پاسخ به رشد تقاضای 

که فقط درصد ناچیزی از شوند و با توجه به اینکارگران و کارفرمایان تأسیس می

ای توان به معنشوند افزایش تعداد این شعب را میشکایات از سوی کارفرمایان طرح می

های تشخیص و حل رشد تقاضای دادرسی از سوی کارگران در نظر گرفت. تعداد هیأت
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طور که از مانی مورد بررسی در جدول زیر درج شده است. همانی زاختالف در بازه

 ۴۸۲های تشخیص در کشور از آید تعداد هیأتشده در جدول زیر برمیاطالعات ثبت

های حل اختالف افزایش یافته است. تعداد هیأت 1۳۹۶در سال  ۶۴۰به  1۳۸۸در سال 

هیأت  ۳۳۲به  1۳۸۸ل هیأت در سا ۲۳۰دهد؛ از درصدی را نشان می ۴۴.۳نیز رشدی 

. بر مبنای این شاخص، میزان مراجعات کارگران به مراجع حل اختالف 1۳۹۶در سال 

 ی گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.دههکار طی یک

 

 های تشخیص و حل اختالف دعاوی کار تعداد هیأت -2جدول 

(1۳۸۸-1۳۹۶) 

 سال های حل اختالفتعداد هیأت های تشخیصتعداد هیأت

۴۸2 ۲۳۰ 1۳۸۸ 

۴۸۵ ۲۳۹ 1۳۸۹ 

۴۵۸ ۲۲1 1۳۹۰ 

۴۵۸ ۲۲1 1۳۹1 

۵1۰ ۲۵۳ 1۳۹۲ 

۵1۹ ۲۶۰ 1۳۹۳ 

۵1۹ ۲۶۰ 1۳۹۴ 

۵۶2 ۲۹۲ 1۳۹۵ 

۶۴۰ ۳۳۲ 1۳۹۶ 

 های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمنبع: آمارنامه

 

های کارگران به مراجع حل اختالف های فوق، ساالنه کسری از نارضایتیبه گواه داده

کم ساالنه به طور متوسط دست 1۳۹۶تا سال  1۳۹1از سال  یابد. برای نمونه،کار راه می

 1اند.های تشخیص دعاوی کار طرح شدهی کارگری در هیأتخواسته 1۴1هزار و  ۷۹۷

ات ی مطالبیاری از این دعاوی ناظر بر انباشت چندسالهاگر در نظر داشته باشیم بس
                                                      

 های وزارت، کار و رفاه اجتماعی.منبع: محاسبات نگارنده براساس آمارنامه 1
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حال، شود. درعینتر میکارگران هستند اهمیت مسئله برای کارفرمایان روشن

درگیرشدن در فرایند دادرسی حتی چنانچه رأی نهایی به نفع کارگر صادر نشود، برای 

 از کارکردهای اصلیهزینه نیست. اجتناب از نظام دادرسی کار یکی کارفرما کاماًل بی

زنی دهد که، در طرف مقابل، تأثیر مخربی بر توان چانهسازی دستمزد را شکل میتوافقی

 نیروهای کار بر جای خواهد گذاشت.

کارفرمایان »قانون کار،  1۴۸ی : بر طبق مادهی سهم کارفرماکاهش حق بیمه. ۲

تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه اند بر اساس قانون کار مکلف های مشمول قانونکارگاه

ی کارگران، به امتناع از پرداخت حق بیمه«. نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند

ی حقوق متعلق به کارگر ی کلیهتأدیه»همین قانون، عالوه بر  1۸۳ی موجب ماده

ی جریمه»تواند ، می«شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم»، بسته به «)سهم کارفرما(

هایی را نیز در پی داشته باشد. عالوه بر بازرسی« نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه

آورد سازوکاری تعبیه شده که در آن که سازمان تأمین اجتماعی رأساً به عمل می

 1توانند به طور ناشناس درخواست بازرسی از محل کارشان را بدهند.کارگران می

ارسال صورت حقوق و دستمزد خودداری کند  همچنین، در صورتی که کارفرما از

 ۴۰ی تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند )مادهسازمان می

ترین سطح دستمزد قانونی جا که حداقل دستمزد پایینقانون تأمین اجتماعی(. از آن

رار گیرند. ی حق بیمه قتوانند مبنای محاسبهتر از آن نمیاست دستمزدهای کم

بنابراین، چنانچه کارفرما ناگزیر به پرداخت حق بیمه باشد )یا به شکایت کارگران یا بنا 

درصد حداقل دستمزد  ۳۰ی پرداختی او معادل با به خواست کارفرماها( حق بیمه

درصد  ۲۰شود )که سه درصد آن سهم دولت، هفت درصد سهم کارگر و تعیین می

رسمیت یافتن مزدهای توافقی زیر حداقل دستمزد، حق  . در صورتسهم کارفرماست(

 ای که کارفرما موظف به پرداخت آن است کاهش خواهد یافت. بیمه

: حداقل دستمزد ماهیتًا باید باالتر از دستمزد تعادلی سازی نیروی کارارزان. ۳

تر نپاییدار باشد، با این هدف که مزد نیروهای کار به بازار تعریف شود تا مؤثر و معنی

                                                      
، اردکند را دمان تأمین اجتماعی حق بازرسی از کارگاهی که بیمه نمیسازنگاه کنید به خبرگزاری خبرآنالین،  1

 .۴۶۲۳۲ ، کد خبر:۲۵/۷/1۳۹۶

https://www.khabaronline.ir/news/718051/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7
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ت گیرد از این قرار استر مورد توجه قرار میای که کماز سطح معینی سقوط نکند. نکته

ود یکی شود؛ بلکه خکه قانون حداقل دستمزد صرفاً باالتر از دستمزد تعادلی تعیین نمی

خست گذارد. ناز عواملی است که بر دستمزد تعادلی بازار یا همان دستمزد توافقی اثر می

 آفرینیمثابه نوعی معیار عرفی مزد نیز نقشحداقل دستمزد در بازار کار به کهاین

دهد حداقل دستمزد هم سطوح باالتر مزدی را تحت تأثیر قرار می کند. به بیان دیگر،می

تر مزدی را. دستمزد در مشاغل غیررسمی نیز به طور ضمنی به و هم سطوح پایین

شود. در غیاب این معیار، بازار کار در می عنوان درصدی از حداقل دستمزد تعیین

انون ی حمایت قکه، برخورداری از پشتوانهرسد. دوم اینتری به تعادل میدستمزد پایین

 یو دادرسی قضایی حتی در صورتی که هرگز مورد استفاده قرار نگیرند به واسطه

قیاس با حالت  زنی کارگر در مقابل کارفرما دستمزد تعادلی را درتقویت توان چانه

کشاند. از این منظر، لغو حداقل فقدان قانون حداقل دستمزد به سطح باالتری می

دستمزد، فشاری رو به پایین بر سطوح مختلف دستمزد در مناطق روستایی اعمال 

حتی بر مزد کارگرانی که دستمزدشان پیشاپیش بر اساس توافق با کارفرما  -خواهد کرد 

 شده است. تعیین می

حالت کلی، کاهش دستمزد کارگران در روستاها ممکن است با ایجاد نوعی  در

سازی نیروی کار، سطح دستمزد در شهرها را نیز متأثر سازد. اگرچه گرایش به جایگزین

 وقوع این سازوکار به عوامل فراوانی وابسته است. 

 یانسازی دستمزد دست کم سه کارکرد را برای کارفرماتوافقی به طور خالصه،

ی تفاوت دستمزد؛ دوم، قضایی در زمینهمحقق می سازد: یکم، اجتناب از دادرسی شبه

ی این موارد به طور سازی نیروی کار. مجموعهی پرداختی؛ سوم، ارزانکاهش حق بیمه

چه حامیان زنی نیروهای کار منجر خواهد شد. برخالف آنمستقیم به کاهش توان چانه

بخشی به مزد توافقی زیر حداقل دستمزد قانونی، صرفًا رسمیت کنند،این طرح ادعا می

ازپیش موجود نیست، بلکه به سهم خود به تنزل بیششناسی وضعیتی ازپیشرسمیتبه

 شان دامن خواهد زد.تر وضعیت معیشتیزنی کارگران و وخامت بیشتوان چانه
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 اشتغال 1سازیِاوییجیاِن

در  1۳۹۵نهاد که مردادماه های مردمسازمانها و در نخستین گردهمایی خیریه

جمهور رئیس وقت دفتر رئیس جمهوری برگزار شد محمد نهاوندیان،محل نهاد ریاست

برای کمک به مددجویان باید یک مثلث ایجاد شود که یک ضلع آن خیِّرین و »گفت: 

 زیستی، و ضلعی امداد و بهضلع دیگر آن نهادهایی مانند کمیته نهاد،های مردمسازمان

کنم در این قسمت تالش می ۲«سوم آن دولت در قالب صندوق کارآفرینی امید باشد.

 ی اخیر، شاهد تکوین چنین مثلثی بوده است. نشان دهم ایران، در دهه

اند که به های اخیر در ایران تکثیر شدهها در سالی نوپدیدی از خیریهگونه

طور هها که بترِ خیریهاند. برخالف اشکال سنتیروفزا یا کارآفرین معهای اشتغالخیریه

ها دهند، این خیریهمعمول پول نقد یا برخی اجناس را در اختیار نیازمندان قرار می

ی خیریه 1۵۰۰کنند. امروز شان اشتغال ایجاد میی هدفاند برای جامعهمدعی

 هاست. از آنیکی « نذر اشتغال امام حسین» ۳اند.چنینی در ایران فعالاین

ی ی دولتی دولت مواجه و از حمایت گستردهها با اقبال گستردهاین دسته از خیریه

رسد دولت فعاالنه سیاست تشویق و اند. از این هم بیش، به نظر میبرخوردار شده

گونه که در های موجود به سوی ایجاد اشتغال را دنبال کرده است. آنهدایت خیریه

مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید، بازتاب یافته، دولت  رضا همتی،کالم علی

به سمت « ی هدفاز حالت فعلی پرداخت اعانه به جامعه»کوشیده مؤسسات خیریه را 

های ای از گزارشاین روند از خالل مجموعه ۴سوق دهد.« زاییکارآفرینی و اشتغال»

 بل ردیابی است.ها قانامهو تصویبها، دستورالعمل قولخبری، نقل

نهادهای حامی  ی همکاری بابه لحاظ نهادی این مؤسسات در نوعی رابطه 

کارآفرینی خُرد نظیر صندوق کارآفرینی امید از یک سو و نهادهای حمایتی دولتی و 

                                                      
1 NGOization 

، 1۲۵۵۴۵۰، کد خبر: زاهای اشتغالبرگزاری سومین گردهمایی خیریهنگاه کنید به خبرگزاری صداوسیما،  ۲
۲۶/۵/1۳۹۵ . 
 . ۶/۶/1۳۹۴، ی خیریهمؤسسه 1۵۰۰میلیونی به  1۰۰طرح پرداخت وام اشتغال نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم،  ۳
، شودقیمت پرداخت میی کارآفرین تسهیالت ارزانبه مؤسسات خیریه سایت مدیراینفو،ه وبنگاه کنید ب ۴
 .11۳۷۶، کد مطلب: ۵/۶/1۳۹۵

http://www.iribnews.ir/fa/news/1255450/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/06/06/838790/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-1500-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://www.modirinfo.com/content/4/11376/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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ی امداد امام خمینی از سوی دیگر قرار دارند. دولتی نظیر بهزیستی و کمیتهشبه

 روند. های کارآفرین به شمار میمتولیان حمایت از خیریهترین گفته اصلینهادهای پیش

بلغ ای به می عمومی غیردولتی است با سرمایهصندوق کارآفرینی امید یک مؤسسه

هجده هزار و نهصد و سی میلیارد و پانصد و پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار و 

1دویست و هفتاد و نه ریال
وکارهای خانگی، خرد و کسبی تأمین مالی که در زمینه 

از ادغام صندوق  1۳۸۵کند. این مؤسسه که بدوًا در سال کوچک فعالیت می

ی اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمایت ی توسعهالحسنهقرض

های شغلی ذیل عنوان صندوق مهر امام رضا ایجاد شده بود در اسفندماه از فرصت

افزایی همکاری و هم» این مؤسسه ۲ینی امید تغییر نام داد.به صندوق کارآفر 1۳۹۳

های اصلی خود اعالم را یکی از استراتژی« ی اشتغالی فعال در حوزهمؤسسات خیریه

در سومین همایش ملی روز روستا  زاده، مدیرعامل این صندوقاصغر نوراله ۳کرده است.

های را از جمله برنامه« اشتغال استفاده از ظرفیت خیرین» 1۳۹۵ماه و عشایر در آبان

  ۴این نهاد برشمرد.

حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید از مؤسسات خیریه و »مطابق با دستورالعمل 

که در چهارم مرداد « زا(های اشتغالنهاد فعال در امر اشتغال )خیریههای مردمسازمان

ت زیر را به به تصویب رسید، صندوق کارآفرینی امید متعهد شد خدما 1۳۹۴

 زا ارائه کند: ی اشتغالهای خیریهمؤسسه

های نهاد در کنار فعالیتی خیریه و مردممؤسسه چنانچه -1

وکار موجود و یا برای ایجاد دفاتر ی کسبالمنفعه یا با ایجاد یا توسعهعام

 تواند ازی توزیع محصوالت تولیدی فعلی اقدام نماید میفروش یا شبکه

                                                      
 کارآفرینی امید. ی صندوقاساسنامه 1
  .تاریخچهسایت صندوق کارآفرینی امید، ه وبنگاه کنید ب ۲

اخص شدلیل دو وکارهای کوچک، بهتأمین مالی خرد برای کسبسایت صندوق کارآفرینی امید، نگاه کنید به وب ۳
  .۳1/۶/1۳۹۴، ی کنونی ایران استاندازی، مناسب شرایط بازار کار جامعهی کم و زمان کوتاه در راههزینه

همترین عوامل کاهش رونق زندگی و اشتغال در روستاها از مسایت صندوق کارآفرینی امید، نگاه کنید به وب ۴
 . ۲/۸/1۳۹۵، باشدمهاجرت روستائیان به شهرها می

https://www.karafariniomid.ir/32
https://www.karafariniomid.ir/32
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=2794
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=2794
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=5736
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=5736
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=5736
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=5736
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وکار تا سقف یک میلیارد ریال متناسب با نوع فعالیت کسبتسهیالت صندوق 

های کارفرمایی پس های مربوطه به طرحمربوط و در چارچوب دستورالعمل

 ها استفاده نماید. ی تصویب طرحاز تصویب در کمیته

آموزی افراد تحت ی توانمندسازی و مهارتمؤسساتی که در حوزه -۲

ند برای حمایت مالی افراد تحت پوشش تواننمایند میپوشش خود فعالیت می

ویب نامه و تصخود از تسهیالت صندوق تحت عنوان پشتیبان و با انعقاد تفاهم

 مند گردند. ها بهرهی تصویب طرحکمیته

های تولید در اندازی زنجیرهمؤسساتی که قادر به شناسایی و راه -۳

وفق به ی فعالیت برای افراد تحت پوشش باشند و یا مشهرستان حوزه

های مفقوده از یک زنجیره یا خوشه باشند به شرطی که خود شناسایی حلقه

توانند پشتیبان یا مجری طرح باشند و منافع حاصل از آن به خیریه برسد، می

های های مربوطه به طرحاز حمایت مالی صندوق در چارچوب دستورالعمل

خوردار ها برطرحی تصویب کارفرمایی یا پشتیبان پس از تصویب در کمیته

 گردند. 

صندوق بر اساس منابعی که توسط مؤسسات خیریه و اعضای آن  -۴

بار های زمانی هر سه ماه یکگردد، در دورهدر سرفصل ایجادشده تجمیع می

شده از منابع درصد منابع تجمیع ۲۰گیری نموده و معادل معدل

نظر معاونت تجهیز دهد تا با ی خود را در اختیار مؤسسه قرار میالحسنهقرض

و تخصص منابع مالی و معرفی خیریه در قالب تسهیالت در اختیار افراد قرار 

 بگیرد. 

ی زمانی معین )حسب چنانچه مؤسسه مبلغ مشخصی را در دوره -۵

توافق با صندوق( نزد صندوق تودیع نماید، امکان اعطای تسهیالت به 

تأیید معاونت تجهیز شدگان از سوی مؤسسه با کارمزد صفر درصد با معرفی

 و تخصیص منابع مالی وجود خواهد داشت. 

زا از محل منابع دولتی، صندوق های اشتغالعالوه بر اعطای تسهیالت به خیریه

های مردم و آوری نذورات، کمکبه جمع»کارآفرینی امید در قالب طرح نذر اشتغال 
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 نیز« رهای اجتماعیی کسب وکاخیرین و هدایت این منابع به کارآفرینی و توسعه

  1پردازد.می

ی اجرایی بندهای نامهشورای عالی اشتغال به استناد آیین 1۳۹۳در تاریخ سوم آذر

دهی و حمایت از ی پنجم توسعه و قانون سامانقانون برنامه ۸۰ی الف، ب و ج ماده

های پشتیبان دهی و حمایت از بنگاهی اجرایی ساماننامهآیین»مشاغل خانگی 

نامه، را به تصویب رساند. به موجب این آیین« وکارهای خانگی، خرد و کوچکبکس

ا شوند. بنها برخوردار میای از حمایتهای پشتیبان و وابسته از مجموعهمجریان بنگاه

خصوصی  هایی بنگاهنامه، بنگاه پشتیبان شامل کلیهشده در این آیینبر تعاریف ارائه

های مادر های خیریه و علمی، شرکتها، انجمنها، سمنو تعاونی، اصناف، اتحادیه

ربط و کارآفرینان برتر است که تخصصی دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذی

 صورتوکارهای خانگی، خرد و کوچک را بهمسئولیت حمایت و هدایت تعدادی از کسب

د، د آموزش، فرایند تولیهایی ماننی تأمین و تولید و توزیع در زمینهای و زنجیرهشبکه

بازاریابی و فروش را بر  بندی، برندسازی، بازارسازی،مشاوره، طراحی و نوآوری، بسته

پشتیبانی به تأیید دستگاه اجرایی  ها برای انجام فعالیتعهده داشته و صالحیت آن

وکارهای خانگی، خرد و کوچک اطالق به کسب»مربوطه رسیده است. بنگاه وابسته نیز 

«. رددگمند میشود که براساس قرارداد پشتیبانی از خدمات بنگاه پشتیبان بهرهیم

 گفته از این قرارند: های پیشحمایت

اولویت و تسهیل در استفاده از امکانات )فضای آموزشی، مربی( سازمان  .1

 های مرتبط؛ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاهآموزش فنی و حرفه

ای کشور های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفههای دورهتخفیف هزینه .۲

 های اجرایی مرتبط؛ و نهادهای آموزشی دستگاه

 اولویت دریافت تسهیالت از صندوق و بانک؛ .۳

 ی سود و کارمزد تسهیالت بانکی )در صورت تأمین منابع(؛ مندی از یارانهبهره .۴

                                                      
ی خبرنگار خبرگزاری تسنیم با مدیرعامل صندوق مصاحبه سایت صندوق کارآفرینی امید،نگاه کنید به وب 1

 . ۳/1۰/1۳۹۶، کارآفرینی امید

https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=9468
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=9468
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گذاری تعاون و صندوق نت سرمایههای صندوق ضمااولویت استفاده از تضمین .۵

 گذاری صنایع کوچک؛ضمانت سرمایه

ی ها جهت عرضهاولویت و تخفیف در استفاده از بازار محلی شهرداری .۶

 محصوالت؛

 ها؛ی تعاونیهای ویژهحمایت .۷

 های تخصصی داخلی و خارجی؛ی حضور در نمایشگاهتخفیف هزینه .۸

 عی دولتی؛های ارتباط جمتخفیف حق پخش تبلیغات رسانه .۹

 اولویت پرداخت جوایز صادراتی. .1۰

ل های شورای عالی اشتغاسیاست»یکی دیگر از مصوبات شورای عالی اشتغال با نام 

های زایی در اختیار نهادها و سازمانی استفاده از اعتبارات اشتغالدر خصوص نحوه

رات مالی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقر ۵۵ی حمایتی موضوع ماده

تسهیالت اشتغال قابل پرداخت از محل اعتبارات موضوع این مصوبه در قبال « دولت

ها و نهادهای حمایتی ایجاد هر فرصت شغلی برای افراد تحت پوشش هر یک از سازمان

 را تا سقف دویست میلیون ریال در نظر گرفته است.

د ی امداد بعضاً با تعههای نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیتهدریافت حمایت

برای استخدام مددجویان جویای کار این نهادها همراه بوده است. به تعبیری دیگر، 

شان در فراهم آوردن سپاری وظیفهنوعی به برونی عمومی بهبرخی نهادهای خیریه

ر صغابرای نمونه، بنا به اظهارات علی  اند.جویای کار اقدام کرده اشتغال برای مددجویان

ی کل بهزیستی استان اصفهان در خصوص های مردمی ادارهشاهزیدی، معاون مشارکت

ی نذر اشتغال امام ی کل بهزیستی استان اصفهان و خیریهی همکاری ادارهنامهتفاهم

مقرر شد سازمان بهزیستی برای معرفی افراد واجد شرایط به منظور بازتوانی »حسین، 

 شده از طرفی نذر اشتغال نیز موظف شد افراد معرفیهو خودکفایی اقدام کند... خیری

کارگیری کند و یا ی این خیریه بههای زیرمجموعهی کل بهزیستی را در کارگاهاداره

  1«.های خصوصی اقدام کندویژه زنان سرپرست خانوار در بخشبرای اشتغال آنان به

                                                      
تفاهم نامه بهزیستی استان و خیریه نذر اشتغال امام حسین سایت صداوسیمای مرکز اصفهان، نگاه کنید به وب 1

 .1۳/۳/1۳۹۵، اصفهان

http://isfahan.irib.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://isfahan.irib.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://isfahan.irib.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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انواع موانع روبرو  های جمعی مردمی در ایران باگیری هویتدر شرایطی که شکل

ی ی پشتیبانی فعاالنهدر سایه "نهادهای مردمسازمان"ای از زدودهی سیاستبوده گونه

ها از حیث همسویی که فعالیت این دسته از خیریهآناند، بینهادهای دولتی رشد کرده

ان عنووسختی قرار بگیرند. بههای سفتای و قانون کار تحت نظارتبا مقررات بیمه

هایی کارگاه عالوه بر فعالیت در جهت تغییر قانون کار،« نذر اشتغال»ی مثال، مؤسسه

سوم نیز تأسیس کرده که در آن کارگران زن سرپرست خانوار را با چیزی حدود یک

بشنویم از شخص  1حداقل دستمزد قانونی و بدون پوشش بیمه استخدام کرده است.

اش های اقتصادی مؤسسهی تلویزیونی فعالیتهکه در یک برنام مدیرعامل این مؤسسه

  کند:چنین تشریح میرا 

ان های زندانیی نذر اشتغال در بیرون از زندان بیشتر برای خانوادهفعالیت خیریه»

نفر ما االن خانم داریم که توی پنج شش تا  ۲۰۰شان است. حدود خصوص همسرانبه

تر صنایع دستی، صنایع مختلف، بیش های ما مشغول به کار هستند و دراز کارگاه

نفر در پنج شش صنعت مختلف، هم آقایان  ۲۵۰هستند. در داخل زندان حدود  مشغول

 ی منع قانونی فقط برایواسطهاند، ولی بیرون از زندان متأسفانه بهها مشغولو هم خانم

ان شنیم برایتواکنند میشان... چون شکایت نمیها هم به خاطر خوبیهاست. خانمخانم

های گاهی کارکردند که بقیهاشتغال ایجاد کنیم. اگر اینها هم مثل ما آقایان شکایت می

رسد که فقدان نظارت و حساسیت دولتی به نظر می ۲«شد.اش تعطیل میخیریه همه

های کارگران از سوی دیگر این پذیرترین الیهاز یک سو، و سروکار داشتن با آسیب

ی مشدّد از نیروهای کار استفادهکشی و سوءجد ظرفیت باالیی برای بهرهها را واخیریه

 ساخته است. 

 

                                                      
، «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی»ی طرح پشت پرده برای نمونه، نگاه کنید به خبرگزاری مهر، 1
 . ۴۴۹1۴۷۵، کد خبر: کد خبر 1/1۰/1۳۹۷
 .https://www.aparat.com/v/gjwqkلینک برنامه:  ۲

https://www.mehrnews.com/news/4491475/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 اندازهاچشم

وکارهای واقع در مناطق کنند کسبسازی دستمزد استدالل میحامیان توافقی

روستایی عمدتًا صنایع کوچکی هستند که تاب رقابت با واردات ارزان و باکیفیت را 

هوای ی نیروی کار بهها چیزی نیست جز کاهش هزینهندارند. راهکار پیشنهادی آن

د و های تولیپذیری آن. دشواریتقویب رقابت روی کاال وازاینشدهکاستن از بهای تمام

ها ای واقعی و جدی است. اما تالشوکارهای کوچک در ایران البته مسئلهخصوصاً کسب

های تولید، نه تالشی صرف برای افزایش برای سرکوب دستمزد با ادعای رفع دشواری

تناب از کوشد با اجی سود، بلکه همچنین برآمده از رویکردی است که میحاشیه

ای بدل های اقتصاد رکودزدهدار کژکارکردیرویارویی با دولت، کارگران را به میراث

ها برای اند. از این زاویه، تالشترین نقش را داشتهگیری آن کمسازد که در شکل

ی کارگذارد که در آن محافظهی گویایی را به نمایش میسازی دستمزد نمونهتوافقی

 اقتصادی پیوند خورده است.  سیاسی با لیبرالیسم

سازی بخشی از کارگران از شمول قانون ها برای مستثنینخستین بار نیست تالش

تر از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار با هدف ادعایی افزایش طور کلیکار و به

ایی از هشود. در گذشته، پیشبرد و اصوالً حمایت از سیاستتولید و اشتغال توجیه می

ای را به دولت تحمیل کرده و در مواردی دولت را به ین دست فشار اجتماعی فزایندها

از زبان  پرواترمراتب بیها این بار با لّفاضی بههمان استدالل نشینی واداشته است.عقب

 معرفی« غیردولتی غیرسیاسی»ی شود که خود را یک مؤسسهای شنیده میخیریه

  1کند.می

ی نذر اشتغال، در چند نوبت مدعی مقدم، مدیرعامل خیریهاگرچه اکبر اخوان 

حاتم  ۲ی تحت مدیریت خود شده،هایی از وزارت کار با مجموعههمسویی بخش

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنشی تازه طرح 
                                                      

 ی نذر اشتغال امام حسین )ع(.معرفی خیریهی نذر اشتغال، سایت خیریهنگاه کنید به وب 1

 رهیافت»ی رادیویی ی کارگران در شورای عالی کار، در برنامهبرای نمونه، در مناظره با علی خدایی، نماینده ۳۲ 
قابل دسترسی است.  alikhodaei_ir@فایل صوتی مناظره در کانال تلگرامی علی خدایی به آدرس «. اقتصاد

ای، مشاور معاونت امور تعاون تصریحاً از این طرح حمایت همچنین، از میان مسئوالن وزارت کار، زهرا ممتاز قمشه
پیشنهاد جدید برای تغییر در دستمزدها / دستمزد روستاها متفاوت از کرده است. نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم، 

 . 1۸/۸/1۳۹۷، شود شهرها تعیین

http://nazreeshteghal.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/18/1871500/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/18/1871500/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/18/1871500/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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سد که گرایش ربه نظر می 1دانست.« مغایر با قانون کار»دستمزد توافقی را طرحی 

های رسمی کارگری و به طور اخص ویژه وزارت کار برای نزدیکی به تشکلدولت و به

شورای عالی کار در شرایطی که چیزی به مذاکرات مزدی پایان سال نمانده از یک سو، 

انداز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال آتی از سوی دیگر، و چشم

ی ترازو را در مقطع در دست نمایندگان رسمی کارگری، کفهاحتماالً در قالب اهرمی 

 تر خواهد کرد، اما نه ضرورتاً در درازمدت. فعلی به نفع کارگران سنگین

امانش علیه ی نذر اشتغال امام حسین در نبرد بیدر چند سال گذشته، مؤسسه

رت کرده، مبادهای فرهنگی و تبلیغاتی ای از فعالیتقانون کار، به طیف بسیار گسترده

ای هاز چاپ کتاب و جزوه و برگزاری گردهمایی و مسابقه گرفته تا سفارش انیمیشن

های جملگی عمدتاً با لفاظی ۲طنز و مستند و ساخت ویدیوهای آموزشی و تبلیغی،

ده ی فرهنگی محدود نمانپرده، زمخت و ناشیانه. تکاپوهای این خیریه البته به عرصهبی

ای گیری با، نهادهؤسسه صراحتاً تالش برای نزدیکی به، و ارتباطاست. مدیریت این م

نواقص »چه خود دولتی مختلف را به عنوان استراتژی این مؤسسه در مبارزه با آن

خواند اعالم کرده است. در یک سخنرانی، اخوان مقدم، مدیرعامل این می« قانونی

های دولت، با وزارت کار ارتباطات های مجلس، با نمایندهبا نماینده»گوید: مجموعه، می

های خوبی انجام دادیم. برای مثال، من دیروز مجلس بودم و اندیشینزدیکی داریم. هم

جا بودند نماینده صحبت کردم. دو نفر دیگر از کارمندان خیریه هم آن 1۵حداقل با 

ای داشتیم در مدیریت صنعتی، برای اشتغال دانشجوها صحبت کردیم. دیشب جلسه

ردیم. ها صحبت کی آنصحبت کردیم. دیروز صبح اتاق بازرگانی تهران بودیم با نماینده

مسئوالن  ۳«دهیم.هایی از این دست ]برای[ اصالح قوانین هم داریم انجام میفعالیت

دفعات به صداوسیما دعوت شده و در مقام کارآفرین تجلیل باالی این خیریه بهرده

روابط عمومی صندوق محصول همکاری  «حرف حساب»زیونی ی تلویاند. در برنامهشده

                                                      
 . ۷/۹/1۳۹۷ ،تعیین توافقی دستمزد مغایر با قانون کار است نگاه کنید به خبرگزاری تسنیم، 1

قابل دسترس  www.nazreeshteghal.comسایت این مؤسسه به آدرس غالب این محتواها در آرشیو وب۲ 
 است. 

 https://www.aparat.com/v/sD5aL لینک سخنرانی: ۳

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/07/1909249/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/07/1909249/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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اخوان مقدم در پاسخ به مجری  1ی یک سیما،کارآفرینی امید و گروه اقتصادی شبکه

ه بود نتیجه گرفت« موانع قانونی بر سر راه اشتغال»برنامه که از اشارات پیشین وی به 

ر درست بکنید در تری هم کاتوانستید برای تعداد بیشیعنی شما االن می»که 

چنین اظهار « تان، ولی به خاطر این مشکالت االن دست و پاتان بسته استخیریه

شمارند کم ۲«است. مان بستهکنیم دستما چون داریم غیرقانونی کار می»دارد: می

د. افراِد شان اقرار کننافرادی که حاضر باشند در مقابل دوربین تلویزیون ملی به تخلفات

  .مانندی از آثار منفی پیامدهای چنین اعترافی برکنار میترحتی کم

ی نفوذ و تأثیرگذاری ها حتی اگر شاهدی متقن بر دامنهبه هر تقدیر، این نشانه

به  دهند که بعیدای پیگیر و استوار خبر میچنین نهادی به شمار نروند، یقیناً از اراده

 و با همین منطق، با یک رک کند،رسد با یک بار شکست در مجلس، صحنه را تنظر می

بار پیروزی. پس از اخراج روستاییان از زیر چتر حمایتی قانون کار، احتماالً نوبت به 

توانان مزیت، نظیر زنان سرپرست خانوار، معلوالن و کمهای اجتماعی کمسایر گروه

ار یروهای کپیشینه خواهد رسید. این که نکرده و افراد دارای سوءجسمی، معتادان ترک

هایی خواهند بود روشن های قدرتمند چگونه قادر به دفع چنین هجمهدر غیاب تشکل

های یهپذیرترین الترین و آسیبدفاعهم در شرایطی که نوک پیکان حمله، بینیست، آن

 کارگران را نشانه رفته است.

 

 سخن آخر

اند قانون حداقل ی خیریه، در تالشسردمداری یک مؤسسهائتالفی از نیروها، به

دستمزد را در مناطق روستایی با سازوکار دیگری جایگزین سازند که در آن، توافقِ 

ز ها پس ادهد. این تالشطرفینِ کارگری و کارفرمایی، مبنای تعیین مزد را شکل می

گری و تبلیغات، اکنون به مجلس شورای اسالمی بیپرده و الچندین سال مذاکراتِ پشت

 هم در غیاب توجه و حساسیتی درخور از سوی افکار عمومی. راه یافته، آن

                                                      
انعکاس فعالیت های صندوق کارآفرینی امید در برنامه  ندوق کارآفرینی امید،سایت رسمی صنگاه کنید به وب 1

 . ۲۰/1۰/1۳۹۷، های زنده حرف حساب از گروه اقتصادی شبکه یک سیما
 https://www.aparat.com/v/AXk5eلینک برنامه:  ۲

https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=11806
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=11806
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اش بنشانم و در نوشتار حاضر، کوشیدم این طرح را از یک سو در دورنمای تاریخی

ل استدال زنی کارگران را مورد بررسی قرار دهم.چانه از سوی دیگر، تبعاتش برای توان

ن و زنی کارگراچانه کردم طرح دستمزد توافقی، در صورت تصویب، به اُفت شدید توان

شان راه خواهد برد. سپس کوشیدم نشان ازپیش شرایط زیستی و معیشتیتنزل بیش

های اشتغال ی خلق فرصتها که در زمینهی نوپدیدی از خیریهدهم چگونه گونه

هم در شرایطی که اند، آنی دولت رشد کردهالنهی حمایت فعااند در سایهفعال

 شماری روبروست.های جمعی مستقل با موانع بیگیری انواع هویتشکل
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ی شناسشناس مارکسیست و رئیس پیشین انجمن جامعهاریک اُلین رایت، جامعه

شرفته در تاریخ  سرطان خون پی سن  2019ی ژانویه 23امریکا در پی ابتال به   72در 

 سالگی درگذشت.

های رادیکال و گرایش به مارکسکیسکن ن د گیری اندیشکهبر  شکک  1968جنبش 

شنفکران هن سیاری دیگر از رو شت. وی فعالیت رایت، مانند ب صرش، تأثیر فراوانی دا ع

از آن مقعع او آثار  در ایاالت متحده آغاز کرد. هازندانی پژوهشکککی خود را با معالعه

ی آثار رایت بسککیار گسککترده داری نوشککت. مجموعهو سککرمایه ی طبقهمتعددی درباره

ر دانشگاه کالیفرنیا ک برکلی که وی در مقام د« اتوپیا و انقالب»است. از هنگام سمینار 

د رساندنِ کتابی که وی در واحپایانالتحصی  مبتکر و مدیر آن بود تا بهدانشجوی فارغ

ستری بود، یکی از پایاترین دریافتهای ویژهمراقبت ستانی که در آن ب ها را از ی بیمار

ن فارسککی نی  رارروب در زباداری از زمان مارکس توسککعه بیشککید. طبقه و سککرمایه

در ی فرهاد نعمانی و سکککبراب ببداد عمدتا  نوشکککته طبقه و کار در ایراننظری کتاب 

 ی تحلی  طبقاتی است.رارروب نظری رایت در زمینه توافق با

به انگی ه یای فکری خود  یت همچون ن یه اریک اُلین را بارزه عل ی اخالقی برای م

 داری اعتقاد داشت.ر نظام سرمایهها در برابداری و ترسین بدی سرمایه

دهه بعد، در شککاهکارش با عنوان تصککور کردن این بیش از فعالیت فکری او رند 

های ]دموکراتیک و اتوپیاهای واقعی بدی »اتوپیاهای واقعی به اوج رسکککید. ن د رایت 

توان در این جبان بنا کرد رنان که پیشاپیش اند که میی[ جبان واقعیطلبانهمساوات

ما یاری  توانسککت رنین باشککد و بهکنند که جبان میتصککویری از جبان ترسککین می

ا پدیرنین نبادهایی شککام  طیفی از ویکی« ها حرکت کنین.کنند تا در  جبت آنمی

سیون تعاونی ست. تا فدرا سپانیا ا صار آنبه ت  رایتهای کارگری موندارگون در ا  اخت

تواند کند، میداری را در سپبر سیاسی مبار میاست که رپ در عین حال که سرمایه

 ی درازمدت سوسیالیسن است.نتیجهتدریج نابود کند، بهداری را با این نبادها سرمایه

مدد ربار منعقِ مقاومت داری در طول تاریخ بهبه نظر رایت، ضککدیت با سککرمایه

ی دارداری، گری  از سرمایهداری، مبارکردن سرمایهد کردن سرمایهجان یافته است: نابو

ها اغلب هم یسکککتی دارند و درهن داری. این منعقو زوال بیشکککیدن به سکککرمایه

https://www.amazon.com/Politics-Punishment-Critical-Analysis-colophon/dp/006090318X
https://www.jacobinmag.com/2015/12/erik-olin-wright-real-utopias-anticapitalism-democracy/
https://www.jacobinmag.com/2015/12/erik-olin-wright-real-utopias-anticapitalism-democracy/
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شیوهآمییته سیباند اما هریک  سرمایهای متمای  برای واکنش به آ اند. این داریهای 

اند اما هر یک راهی تنیدهنداری اغلب هم مان و درهربار شککک ِ ضککدیت با سککرمایه

داری هسککتند. این ربار شککک  ضککدیت با های سککرمایهمتمای  در واکنش به آسککیب

 توان در امتداد دو بُعد تغییر داد.داری را میسرمایه

داری ککککک تفو  بر سککاختارهای های ضککدسککرمایهیک بُعد درگیر هدف اسککتراتژی

داری کککک است در حالی که ی سرمایههاداری یا صرفا  خنثاکردن بدترین آسیبسرمایه

ستراتژیبُعد دیگر درگیر هدف اولیه ست ککککک خواه این هدف دولت یا نبادهای ی ا ها

ها و اجتماعات در های اقتصادی افراد و سازمانسعح کالن سیستن باشد، خواه فعالیت

 سعح خرد.

 

ک در تقاب  با ی دگرگونی خود را میوی همچنان که نظریه  و دایالن رایلیپروراند 

ای سکککایر متفکرانی که درگیر بحا با آنان بود کککککک تردید داشکککت که بتوان به گونه

داری را درهن کوبید که رهایی کام  ایجاد کند. او منتقد اتحاد شوروی و دیگر سرمایه

هایی بود که برآمده از انقالب بودند. ن د رایت، دولت سوسیالیستی زمانی تحقق دولت

سرمایهیابد که بر قدرت اجتمامی صادی ا داری( یا قدرت دولتی عی ککککک نه قدرت اقت

ایی ی شیمیتواند کارخانهگرایی( ککک ریرگی به دست آید. مثال  یک شرکت نمیادولت

کنند رضکککایت جا زندگی میخود را در یک محله بسکککازد، مگر این که مردمی که آن

https://www.jacobinmag.com/2016/01/olin-wright-real-utopias-socialism-capitalism-gramsci-lenin-luxemburg/
https://www.jacobinmag.com/2016/01/olin-wright-real-utopias-socialism-capitalism-gramsci-lenin-luxemburg/
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شند. نی  دولت نمی شته با ستواند منافع  رأیدا سیاستدهندگانش را تابع  ازد. مداران 

صعالح دولتبه سرمایها ستن، مانند همتایان  ستی قرن بی سیالی سو ، شانداریهای 

 گاه به این شک  از عدالت سیاسی دست نیافتند.هیچ

سن باید دربرگیرنده سیالی سو شت که   ی عدالت اجتماعیرایت همچنین اعتقاد دا

برای « فرصککت برابر»ظاهر هداری که در آن همگان بی سککرمایهباشککد. برخالف جامعه

 به منابعی است که امکان« دسترسی برابر»شکوفایی دارند، عدالت اجتماعی مستل م 

آورد. عدالت اجتماعی همچنین به معنای آزادی از شککککوفایی را برای مردم پدید می

ست. بچه شان پولدارترند در مدارس ها نباید به دلی  آن که والدینتبعیض اجتماعی ا

حضور یابند و الزم است بر نژادپرستی، سکسیسن و دیگر اشکال سرکوب غلبه ببتری 

 .یافت

ست اما نه آن نوع بازاری که  سازگار ا سن با بازار  سیالی سو شت که  رایت باور دا

کند. بازارها برای آن که با سککوسککیالیسککن عدالت سککیاسککی و اجتماعی را تیریب می

ها را کنندگان در آنباشند و مشارکتتری داشته هماهنگ باشند، باید مقیاس کورک

 تر همچونتر شکبیه بازارهای آزاد و بیشباید محدود سکاخت. به عبارت دیگر، باید کن

یایی فکران اتوپو دیگر مت رابین هان ها علیه میادین محلی فروش باشکند. این اندیشکه

های ارتدوکس قرار داد. وانگبی رایت را در معرض انتقاد مارکسکککیسکککت رایتبود و 

شت. اما هیچ ض فراتر ازگاه موضعی را به دلی  این که مد روز نیست کنار نگذا ر آن حا

رد اش دیگر اعتباری ندابه تغییر عقیده بود. رایت وقتی احسکککاس کرد که عقاید قبلی

 ازنگری قرار داد یا کنار گذاشت.ها را مورد بآن

یاهای واقعیقب  از انتشکککار کتاب  یده اتوپ یت ا های خود را در بیش از پنجاه را

هایی سینرانی در هجده کشور معرح کرد. عقاید وی به بحا گذاشته شد و در فوروم

وگو  قرار گرفت. وی بعد از انتشککار آزاد و مشککورتی که پشککتیبانش بودند مورد گفت

ایت شککناسککی امریکا به این کار ادامه داد. تحت هدکتاب در مقام رئیس انجمن جامعه

صدها جامعهوی، کنفرانس بین سر جبان برمبنای المللی این انجمن  سرتا شناس را از 

 کار رایت گرد آورد.

https://www.versobooks.com/books/2174-alternatives-to-capitalism
https://www.versobooks.com/books/2174-alternatives-to-capitalism
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یت همچنین مرک  ای ای هیون   ماعی در  A. E. Havensرا لت اجت عدا برای 

ای مدیسککون را اداره کرد که پژوهشککگران و کنشککگران را گردآورد تا وقد ایجاد آینده

تر شکککوند. مایک دیویس، باربارا ارنریش، نانسکککی فری ر، آرلی اتیکتر و دموکرعادالنه

شکککایلد، طار  علی، دیوید هاروی، تدا اسککککارپ ، نوام رامسککککی، و اچهراسککک  

شتند. تحت هدایت سازمان شارکت دا شورها در آن م شماری از ک دهندگان محلی از 

شککته شککد و در بیش در مرک  هیون  به بحا گذاهای رهاییرایت بسککیاری از پروژه

 ی اتوپیاهای واقعی انتشارات ورسو منتشر شد.ی پروژهمجموعه

شجو بود.  صدها دان شاور  سته در وی در دوران کاری م ستادان برج سیاری از ا ب

ی دکتری اُلین رایت بودند و نفوذ وی در آثار های امریکا دانشکککجویان دورهدانشکککگاه

و  نژاکوبت که نشکککریات پرنفوذ ویوِک ریبر، پیتر فری  و دیگر نویسکککندگانی اسککک

را بنا کردند. این موج جدید روشنفکران سوسیالیست آثاری خلق کردند که  کاتالیست

سن غیرعوامانه»ویژگی گروه  ساموئ  بول  و رابرت برنر « مارکسی ست. رایت به همراه  ا

شن و بی ضرورت نگارش رو ستردهبر  اب  ترین میاطبان قتکلد تأکید کرد که برای گ

 درک باشد.

 اند که تنبا رندکرده بود که پ شککککانش به او گفتهاریک اُلین رایت اخیرا  اعالم 

ته بیش ند. همانهف ما هد  نده نیوا که خودش پیشتر ز هد طور  بینی کرده بود شکککا

ژانویه با میراث نظری پرباری جبان را وداع  23نیواهد بود و در تاریخ  2019ی فوریه

 .گفت
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 باش بندیبه طبقه پا 469

ویکم توماس پیکتی، بازگشت به در نگاه نخست، کتاب سرمایه در قرن بیست

کند و مارکس را تداعی می سرمایهمارکس است. قبل از هر چیز، عنوان کتاب آگاهانه 

عنوان دو عنصر اساسی نظام به« کار»و « سرمایه»در مورد بخش زیادی از این کتاب 

ها به مارکسیسم، تحلیل پیکتی یک بندیرغم تمام این گرهداری است. اما بهسرمایه

کند: تاریخ طوالنی گیرد و از آن غفلت میی طبقه را نادیده میواقعیت حیاتی درباره

 کار.ی سرمایه بر استثمار و سلطه

ت که پیکتی از این تاریخ ناآگاه است: وی فصل اول کتاب خود را مسئله این نیس

معدن پالتین  ی خونین طبقاتی بین کارگران و مالکانبا بازگویی داستان منازعه

چی به دست پلیس کشته معدن 34کند، که در آن شروع می 2012در اوت  ماریکانا

 ند:کند تا یک پرسش کلیدی را مطرح کشدند. او از این منازعه استفاده می

این رویداد به ما یادآوری می کند، اگر نیازی به یادآوری باشد، که 

چه سهمی از تولید باید به دستمزدها برسد و چه سهمی از آن نصیب 

گونه درآمد حاصل از تولید را باید بین سود شود، به عبارت دیگر، چه

نیروی کار و سرمایه تقسیم کرد؟ این پرسش همیشه در کانون 

 یعی بوده است.منازعات توز

 گیرد:وی در ادامه نتیجه می

برای کسانی که چیزی جز نیروی کار خود ندارند و اغلب در 

ی شرایط که دربارهشرایط فرودستانه زندگی می کنند )بدون این

کاران ماریکانا چیزی بگوییم(، دوزخی دهقانان قرن هجدهم یا معدن

ـ که برخی از پذیرش این موضوع دشوار است که صاحبان سرمایه 

اند ـ قادرند که کم بخشی از ثروت خود را به ارث بردهها دستآن

 ها را به خود تخصیص دهند.ثروت تولید شده توسط کار آن

این تحلیل طبقاتی مستحکمی است: درآمدی که در تولید خلق شده بین طبقات 

در واقع رسد شود، و بخشی که به سرمایه میمتخاصم، سرمایه و کار، تقسیم می

مابین درک طبقات در روابط فی اند.کاران تولید کردهتصاحب ثروتی است که معدن

https://pecritique.com/2013/04/12/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85/
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مند با ی سلطه و استثمار است که در ارتباط نظامشوند و این روابط دربرگیرندهمی

 تولید است.

 2شود.از طبقه، بعد از آغاز فصل اول کتاب ناپدید می 1ایاما این درک رابطه

عنوان روشی سرراست شود، صرفاً بهاصالً استفاده می طبقهز اصطالح هنگامی هم که ا

خیلی باال، باال، میانی و  –برای صحبت در مورد قلمروهای توزیع درآمد یا ثروت 

کنند؛ را دریافت می« بازده سرمایه»صاحبان سرمایه  با آن برخورد می شود. -پایین 

شوند. توزیع درآمد بازتاب تقسیم نمی کشانِ کار کارگران توصیفعنوان بهرهآنان به

ی دیگر در است؛ انتقال واقعی از یک طبقه به طبقه« برانسهم»کیک درآمد ملی بین 

 کار نیست.

سیر درازمدت در پژوهش تجربی پیکتی و استدالل های نظری وی در مورد خط

بستگی  ای طبقهدرآمد و ثروت ارزش زیادی هست که البته به تحلیل رابطه نابرابری

ندارد. اما فقدان یک تحلیل طبقاتی پایدار از فرآیندهای اجتماعی که در آن درآمد 

منظور « ای طبقهتحلیل رابطه»شود، همان چیزی که با اصطالحِ تولید و تصاحب می

کند. اجازه های اجتماعیِ انتقادی در جریان را مبهم میمن است، برخی مکانیسم

ل، تحلیل نابرابری درآمدی و تحلیل بازدهی سرمایه، دهید این نکته را با دو مثا

 توضیح دهم.

 نابرابری درآمدی

یکی از استدالل های مهم پیکتی این است که افزایش سریع نابرابری درآمدی در 

ی نابرابری دستمزدها و سابقهآمد افزایش بیعمدتاً پی» 1980ی آمریکا از اوایل دهه

                                                      
1. relational understanding 

ی انتقـال درآمـد را شود. مثالً در جایی پیکتی ایـدهای پدیدار میای از تحلیل طبقاتی رابطهگاه در کتاب سایه. 2

نویسد: الزم است توجه کنیم که انتقال هنگفت درآمد ملی ایاالت متحده ـ تقریبـاً معـادل یکند وقتی ممطرح می

ای ... انتقـال درونـی بـین گـروه1980ی درصـد ثروتمنـد از دهـه 10درصد فقیرتر جامعه بـه  90درصد ـ از  15

اسـت. امـا حتـی در  2000 یتر از کسری تجاری هنگفت ایاالت متحده در دههاجتماعی... تقریباً چهاربرابر بزرگ

های اجتمـاعی در ارتبـاط ی مردم به باال دارد نه بـین مقولـهجایی درآمد از تودهاشاره به جابه« انتقال»جا نیز این

صرفاً اشاره به تقسیم کیکی دارد که بیشتر به نفع رأس توزیع است، نه تصاحب درآمـد « انتقال»جا متقابل. در این

 یگری داز یک طبقه به طبقه
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مراتب دستمزد، به ی هرِم سلسلهدت باال در قلهشهای بهطور خاص ظهور پاداشبه

ای به این این استنتاج تا اندازه« های بزرگ بود.ویژه در میان مدیران ارشد شرکت

شود و در نظر گرفته می« دستمزد»عنوان مسأله بستگی دارد که دقیقاً چه چیزی به

از آن بهره  بندی متعارفی که اقتصاددانانچیست. پیکتی طبقه« درآمد سرمایه»

در نظر می « درآمد حاصل از کار»پذیرد و تمامی درآمد مدیران ارشد را برند را میمی

ها یا حقوق عادی، پاداش -دست آوردن درآمدها گیرد؛ صرف نظر از شکل به

های خاصی که از طریق آن یا مکانیسم -اختیارات مربوط به خرید و فروش سهام 

 شود.سطح درآمدها تعیین می

های اقتصاد متعارف است که در ین کامالً باب طبعِ اهداف قانون مالیاتی و نظریها

ها مدیران عامل صرفاً کارمندانی با درآمد باال هستند. اما هنگامی که موقعیت آن

ای طبقاتی تحلیل مدیران عامل )و دیگر مدیران ارشد( را برحسب فرآیندهای رابطه

طور تر معنادار است. هماندهای مدیران اجرایی، کمی برخورد با درآمکنیم، این شیوه

مدیران ارشد سرجمع قدرت این را دارند که پاداش »که پیکتی خاطرنشان می کند: 

ونه ارتباط خود را، در بعضی موارد بدون محدودیت و در بسیاری از موارد بدون هیچ 

رد مدیران ارشد ویژه در مواین موضوع به« دقیق با بهره وری فردی، تعیین کنند.

 اجرایی صادق است:

های حقوق در باالترین سطوح توسط خود مدیران اجرایی یا کمیته

گیرند، باال می تعیین دستمزد شرکت که اعضای آن معموالً حقوق

شان در دخل دست»شود ... شاید متهم کردن مدیران که تعیین می

ی  از استعارهروی باشد، اما این استعاره احتماالً، زیاده«شرکت است

 تر است.بازار نزد آدام اسمیت مناسب« دست نامرئی»

ای از طبقه، معنای دقیق این تشخیص از حقوق مدیر حال، برحسب درک رابطه

عامل و دیگر مدیران ارشد چیست؟ روابط طبقاتی اساسًا روابط قدرت است. این گفته 

رگران نیروی کار خود را درازای وسایل تولیدند را دارند و کا« مالک»داران که سرمایه

های کند فعالیتای از روابط قدرت را توصیف میفروشند، مجموعهدستمزد می

 کند.داران و کارگران را به هم متصل میسرمایه
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داران در این روابط ]قدرت[، باید به مواردی چون های سرمایهازجمله قدرت

ه کارکنان درمورد کارهایی که باید ، دستور کار ب ی کار در سطح معین دستمزدعرضه

این  های بدیل اشاره کرد.گذارینظر کردن از سود سرمایهانجام دهند، و صرف

ی چه ما رابطهتوان ادامه داد، اما پیشاپیش باید مشخص کرد که آنفهرست را می

 ی چندبعدی از روابط قدرت است.ی پیچیدهخوانیم، در واقع یک بستهسرمایه/کار می

های سرمایه در اختیار مدیران ارشد است. این شرکت مدرن، بسیاری از قدرت در

درون بنگاه، صرفاً با « کار» عنوان ها را نباید منطقًا بهبدان معنی است که نقش آن

های متناقض درون چه را من جایگاهپرداختی بهتر، توصیف کرد. این مدیران آن

ها ای آن، به این معنی که به لحاظ رابطهکنندام اشغال میروابط طبقاتی نامیده

آمدهای این امر پی 1ی آن را، در اختیار دارند.داران، نه همهبخشی از قدرت سرمایه

ی حقوق کالن مدیران عامل دارد: بخش بزرگی ی تفکر ما دربارهمستقیمی روی نحوه

به حساب عنوان تخصیص سود بنگاه از درآمد مدیران ارشد و اجرایی را باید به

ها آن عنوان دستمزد به معنای مرسوم کلمه.شخصی خود مدیران لحاظ کرد، نه به

داری است درون روابط طبقاتی بنگاه اعمال شان را که برآمده از سرمایهقدرت

کنند تا بخشی از سود شرکت را به حساب های شخصی خود تخصیص دهند. اگر می

ها را باید بازدهی سرمایه از درآمد آناین امر درست باشد، آنگاه بخش هنگفتی 

 که شکلی متفاوت از سود سهام ناشی از مالکیت سهام داشته باشند.دانست، ولو آن

سیر نابرابری درآمدی این است که بخش مهمی کاربرد تحلیل کلی پیکتی از خط

نه را باید به سهم سرمایه از درآمد کل نسبت داد، « مدیران-ابر»از افزایش پاداش به 

توانید سهم سرمایه و سهم نیروی کار را سهم کار از آن. این بدان معنی است کهنمی

های درآمد ملی برآورد کنید. و های حسابصرفاً با در نظر گرفتن ارزش اسمی مقوله

های کلیدی پیکتی را نیز به پرسش گیریاین ادعا، اگر پذیرفته شود، یکی از نتیجه

ی از درآمد سابقهیر نابرابری عمدتاً بازتاب انفجار بیاین افزایش چشمگ» گیرد:می

ی جمعیت های بزرگ از بقیهبسیار باالی کار، جدایِی واقعی مدیران ارشد بنگاه

تردیدی نیست که انفجار نابرابری نمایانگر انفجار درآمدهای بسیار باالی « است.

                                                      
1 Wright, Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis (1997). 
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ی بزرگ از بقیه هایجداییِ مدیران ارشد بنگاه»مدیران ارشد است، و این امر 

 را ایجاد می کند، اما نباید آن را افزایش نابرابری در درآمدهای حاصل از« جمعیت
 دانست. کار

 بازدهی سرمایه

و « سرمایه»ی ها درون مقولهدر روش پیکتی برای ترکیب انواع متفاوت دارایی

تی ای طبقااین جمع ناهمگن نیز غیاب تحلیل رابطه« هایبازدهی»سپس صحبت از 

طور خاص، او مستغالت مسکونی در اشغال مالکان )مالکیت بازتاب یافته است. به

ترکیب می کند. این « سرمایه»ی کلی داری را در مقولهخانه( و امالک سرمایه

کار ها بهی بسیار مهمی است، زیرا در کشورهایی که پیکتی این روش را در آنمسئله

درصد ارزش کل سرمایه را تشکیل  60تا  40 برده است، مالکیت خانه تقریباً بین

ی ی واحد از دیدگاه نظریههای درآمدزا در یک مقولهی داراییترکیب همه دهد.می

های بدیلی گذاریاقتصادی متعارف کامالً منطقی است، چراکه این موارد صرفاً سرمایه

ای اجتماعی را کند. اما اگر بخواهیم سازوکارهاست که فرد بازدهی آن را دریافت می

شود شناسایی کنیم، ترکیب این دو فرایند که از طریق آن این بازدهی تولید می

 ی واحد معنای چندانی ندارد.اقتصادی در یک مقوله

عنوان کند: بهمالکیت خانه، را به دو روش برای مالک خود بازدهی ایجاد می

ی می شود؛ و در گذاری غیرپولی ارزش، که سپس در شکل اجاره«خدمات مسکن»

ای. عنوان مزایای سرمایهصورتی که ارزش مستغالت با گذشت زمان افزایش یابد، به

درصد  30، حدود دوسوم جمعیت مالک خانه هستند. تقریباً 2012در آمریکا در سال 

درصد دیگر به صورت رهنی  51خانه های خود هستند؛ « تمام و کمال»از اینها مالک 

 1کنند.ام های خود را پرداخت میاند اما هنوز ومالک

 

 

 

                                                      
1 Cory Hopkins, “More Homeowners Are Mortgage-Free Than Underwater.”  

http://www.zillow.com/blog/more-homeowners-are-mortgage-free-than-underwater-108367/
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های اقتصادی به این الگوهای مالکیت خانه روابط اجتماعی که در آن بازدهی

دارانه است. البته، یابند کامالً متفاوت از الگوهای درون روابط تولید سرمایهپیوند می

سکن مسائل اجتماعی و اخالقی مهمی در پیوند با مالکیت خانه و دسترسی به م

مهم « سرمایه»های همراه با این شکل از قیمت وجود دارد، و بنابراین نابرابریارزان

دارانه وجود ها در دارایی سرمایههستند. اما به همان دالیلی مهم نیستند که نابرابری

در نتیجه، مبارزات اجتماعی  کنند.دارد، و از طریق همان فرایندهای علّی عمل نمی

در مالکیت خانه، از یک طرف و نابرابری در مالکیت سرمایه از سوی  ناشی از نابرابری

توانند به تر از همه، سیاست های عمومی که میمهم دیگر، اساساً متفاوت هستند.

را تعدیل کنند نیز متفاوت « بازدهی سرمایه»صدمات ناشی از این انواع متفاوت 

خت بهره بر روی وام رهنی بر خواهد بود: برای مثال، حذف کسور مالیاتی برای پردا

قیمت، یا کاهش کسور مالیاتی به صورت تصاعدی برای مالکان های گرانروی خانه

در بخش مسکن « بازدهی سرمایه»ی آمدهایناعادالنهخانه که درآمد باال دارند، بر پی

گذاری است که بخشی در سیاستتأثیری چشمگیر دارد. مالیات جهانی عنصر رضایت

های مرتبط با تحرک جهانی سرمایه پیکتی پیشنهاد کرده است به نابرابری در واکنش

رسد ارتباط چندانی با صدمات ناشی از نابرابری در بازدهی مالکیت اما به نظر می

 نداشته باشد.

ها را قدری از دادهی گراندر مجموع، توماس پیکتی و همکارانش مجموعه

های ثروتمندترینِ اند که شامل دادهد کردهی نابرابری درآمد و ثروت ایجادرباره

های در دسترس و کاربرپسند، خدمات باالیی شود. و با ساخت این دادهثروتمندان می

ی طبقاتی را در کانون بحث قرار دهیم، باید استثمار و سلطه

 ی آن.نه در حاشیه
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ای مند رابطهآنچه هنوز موردنیاز است، تحلیل نظام 1اند.ی دانشگاهی رساندهبه جامعه

د نابرابری اقتصادی های متنوع ایجاها به منظور شناسایی مکانیزمطبقاتی این داده

یا  -داری را بفهمیم های تاریخی و مداوم نابرابری سرمایهاست. اگر بخواهیم میراث

ی طبقاتی را در باید استثمار و سلطه -تر آن جلوگیری کنیم حتی از تعمیق بیش

 ی آن.کانون بحث قرار دهیم، نه در حاشیه

 

 پیوند با منبع اصلی:
Erik Olin Wright, Stay Class, Piketty 

 

 
  

                                                      
 :این بانک اطالعاتی در پیوند زیر در دسترس است بخش اعظم. 1

The World Top Incomes Database. 

https://www.publicbooks.org/the-piketty-effect-part-1/#wright
http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/
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 مقدمه

عیار، دموکراسی عنوان دموکراسی مستقیمِ تمامرا به مارکسی سیاسی نظریه

اند. نیمی از دو مدعای نخست و تمام گرایی تفسیر کردهنمایندگی و حتی با تمامیت

شوند. به نظر من، نظریه محسوب می مارکسادرستی از نظر ادعای سوم برداشت ن

و  *همتا از دموکراسی است، شامل نمایندگی وکالتییک شکل ویژه و بی مارکس

ی کوشم یک نظریهمشابهت با دموکراسی نمایندگی و مستقیم. در این مقاله، می

از  ارکسمی بندی کنم که عمدتاً بر بنیاد نظریهمارکسی از دموکراسی را صورت

ی گذار یعنی دیکتاتوری پرولتاریا استوار است. نشان خواهم داد که این دوره

الهام  1871دیکتاتوری در واقع، نوعی دموکراسی است که از مدل کمون پاریس

 (1)گیرد.می

بر این امر تأکید دارند که آثار او یک نظام  مارکستفسیرهای متعدد از نظرات 

گذارند که او از کنند. برخی پا را از این فراتر مینمیسیاسی منسجم و بدیل ارائه 

این تفسیر بیش از اندازه افراطی  (2)ای در باب علم سیاست است.بنیاد، فاقد نظریه

تر مالحظاتی پراکنده در باب علم سیاست ارائه بیش مارکس کنم کهاست. فکر می

های پراکنده را الحظهکند که خود از منطقی منسجم برخوردار است. و اگر این ممی

شوند، که در دیگر قرار دهیم، به مدلی متمایز از دموکراسی تبدیل میدر پیوند با یک

« شدهشکل سیاسی درنهایت کشف»چون واقع مکمل ارزیابی او از کمون پاریس هم

ی دولت ی کارگر را از استثمار بورژوازی، بلکه جامعه را از سلطهتنها طبقهاست که نه

 (3)سازد.یرها م

از  مارکسی سیاسی گذار نشان خواهم داد که استنتاج من در بنای یک نظریه

ی ، دربارههگلی دولت ی کمون، در تداوم با سایر آثار او نظیر نقد نظریهتجربه

ی گوتا قرار دارد، اگر نگوییم ی یهود، هیجده برومر لویی بناپارت و نقد برنامهمسأله

« اقتدارگرا»، «گرادولت»یکمونیست که اثری ت. حتی بیانیهسان اسها همکه با آن

مخالف دموکراسی «( دولت»شود )با شعار تمرکز وسایل تولید در دستان محسوب می

نبرد »کند که بعد از فتح تعریف می« کل ملت»عنوان را به« دولت»نیست، چون 
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ت اقتصاد از تمرکز تابعی (4)شود.گزاری میی پرولتاریا پایهبه وسیله« دموکراسی

ریزی تنها در راستای گسترش دموکراسی قرار دارد، نه دموکراتیک، تنظیم و برنامه

 (5)برخالف آن.

 method of« )سازیوارونه»ها، از روش من برای تکمیل این مالحظه

inversion)** توضیح  آوینری شلوموگونه که گیرم. این روش همانبهره می

روش دیالکتیکی مقوالت »شده است: نیز به کار گرفته  مارکسدهد غالباً از سوی می

سادگی به توان به... بر این امر مبتنی است که خداانگاری انتقادی را میمارکس

ی واقعیتی وارونه مثابهفرضی سازنده تبدیل کرد. چون دولت مدرن هگلی بهپیش

دهنده تعریف شده است، باید بار دیگر واقعیت را با روش تغییرشکل

(transformative method) *** بر سر جای خود نشاند. انسان باید دوباره به

جا به این معنا است که سازی در اینبه نظر من روش وارونه (6) «سوژه بدل شود.

 -یعنی خاستگاه آزادی مجرد و بیگانه شده -به دولت مدرن مارکس توانیم از نقدمی

 مدرن بهره بگیریم. عنوان مبنایی برای درک نهادهایبه

خوانی دولت و ناهم« خودتعیینی»چون از آزادی هم مارکساین روش با درک 

دولت مدرن یعنی دولت  (7)ساالر با این شکل از آزادی پیوندی وثیق دارد.دیوان

ای مجرد از خودتعیینی جمعی از باال به پایین جا که جلوهاز آن« آزاد»نمایندگی و 

گر آزادی واقعی باشد. آزادی واقعی تنها زمانی ممکن است که تواند بیاناست، نمی

ی شهروندان نتیجه شود. از این خودتعیینی مستقیماً از فعالیت مشارکتی مجموعه

تصور مارکس، »در این اظهارنظر حق دارند، که در  مارکوسو  هلر، فهررهگذر، 

مفهوم آزادی  (8)است. «ی افراد بالقوه آزادی همبستهی رهاشده، محصول ارادهجامعه

چون شکل ی دیکتاتوری پرولتاریا را همتنها شکل نهادینهچون خودتعیینی نههم

گذارد، بلکه توجیه اخالقی برای دموکراسی نیز دموکراسی مستقیم در اختیار ما می

رود. اگر آزادی یک خیر اخالقی و وجدانی است، مشارکت دموکراتیک شمار میبه

 (9)شود.نیز، امری الزم و عادالنه محسوب می چون خودتعیینیهم

 (10)پیرامون علم سیاست و دموکراسی، مارکسرغم ادبیات غنی در باب نظر به

که در باال اشاره شد  چنانغالب محققان معاصر در نظرات او جز اقتدارگرایی یا آن



 

 
 

 یدموکراس یمارکس یهینظر 479

 النزانسپوبیند. اما دیدگاه من، با این حکم توجهی به نهادهای سیاسی را نمیبی

 (11)«سوسیالیسم یا دموکراتیک است، یا اصالً سوسیالیسم نیست.»خوانی دارد که هم

مسایل اساسی در باب نمایندگی، مشارکت،  یجا تفسیر دوبارههدف من در این

، نهادها، کارکردها و حقوق «تولیدکنندگان آزاد و همبسته»مفهوم مشارکت 

ای به حقوق دموکراتیک به شکل گستردهویژه به مارکسدموکراتیک است. رویکرد 

دچار بدفهمی شده است. من برخالف تفسیرهای رایج نشان خواهم داد که مارکس 

دهد، پذیرد، و مورد حمایت قرار مینامیم، میچه را که ما حقوق دموکراتیک میآن

ن ای (12)کند.قلمداد می« های شفاهی منسوخگزافه»را « حقوق»هایی که رغم اشارهبه

را  مارکس ها حتی در ادبیاتی که سرشت دموکراتیک فرایند گذار در نزدبحث

ی دموکراسی و عالوه، بر این باورم که رابطهاست. بهپذیرند، نادیده گرفته شده می

ها را در پرتو کوشم این بحثکمونیسم خاستگاه اغتشاش نظری بوده است. من می

 روشنی قرار دهم.

 دموکراتیکهای کمونیسم و سیاست

تنها در ( نه«قلمروی آزادی»ی گذار دموکراتیک و کمونیسم )ی بین دورهرابطه 

ی بنیادی دارد. ، بلکه در بازسازی من از دموکراسی مارکسی نیز جنبه مارکسآثار 

عنوان به سیاست و کمونیسم به مارکسکم، در برخی تفسیرها از رویکرد اما دست

دموکراتیک یاد شده است. گاه حتی در بین  هایدیدگاهی مخالف با سیاست

 شود، و پاسخ به آن امری است، حایز اهمیت.ها نیز چنین نگاهی دیده میمارکسیست

قلمروی » -یک رویکرد، بر این نظر است که مشخص کردن هدف نهایی سیاست

خود مانع مشارکت سیاسی هدفمند است. خودبه -یا کمونیسم در نزد مارکس« آزادی

با دموکراسی مستقیم را  مارکسخوانی نظریه سیاسی که همدر حالی هلد دیوید

آل کمونیستی، ی ایدهکند که مشخص کردن پیشاپیش جامعهپذیرد، ادعا میمی

 برخالف مشارکت سیاسی است:
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 "سیاست اصیل"پس از انقالب، این خطر جدی وجود دارد که فقط یک شکل از»

های بنیادین ی موجهی برای مخالفتوجه زمینهیچهپذیر خواهد بود، زیرا بهامکان

توان در برابر این نظر مقاومت کرد که چنین موضعی در دشواری میوجود ندارد... به

دارد. دیگر جایی برای تشویق و تحمل راستای سیاستی اقتدارگرایانه گام برمی

 (13)«ی موضوعات عمومی وجود نخواهد داشت.مخالفت درباره

هدف نیست، و یادآوری کرد که هیچ نظام سیاسی بی هلدباید به سو، از یک

کند، چون های عمومی ضرورتاً امکان دموکراسی را منتفی نمیبرخورداری از هدف

گیری کرد. بندی و پیهای دموکراتیک صورتتوان این اهداف را از طریق روشمی

یق کند. برعکس، همواره تواند مخالفت با خود را تشوای نمیوانگهی هیچ نظام سیاسی

رأیی بوده است. ها چه دموکرات چه غیردموکرات موافقت و همهدف تمامی حکومت

گیرد که تحمل موافقت و این حقیقت را نادیده می هلد رسد کهبه نظر می

ها به قانون و سیاست نیست. معنای ترجمان تمام ایدهگاه بههای گوناگون هیچدیدگاه

های مخالفت با مالکیت خصوصی را تحمل ل به هر میزان که ایدههای لیبرادموکراسی

که خواهان الغای مالکیت هاییطور پیوسته از پذیرش ایدهکنند، اما مصرانه و به

که مالکیت خصوصی در عمل مورد چالش قرار زنند. هنگامیاند سرباز میخصوصی

هر شکل از  مارکس، همین علتشود. بهگیرد، مدارا به عدم مدارا تبدیل میمی

گاه دموکراسی و دیکتاتوری را کند، و هیچی دیکتاتوری قلمداد میمثابهسیاست را به

گیرد. یعنی درست کنند، در نظر نمیهایی که یکدیگر را متقابالً نفی میعنوان شکلبه

گونه که دموکراسی بورژوایی شکلی از دیکتاتوری بورژوایی است، دموکراسی همان

هنگام تلفیقی از دموکراسی و دیکتاتوری است. در همین زمینه نیز هم پرولتری

کند، را نفی نمی« قیام»علیه « شمشیر»در جنگ داخلی در فرانسه ضرورت  مارکس

 حتی اگر این شمشیر در کف کمونِ کاماًل دموکراتیک قرار بگیرد.

رو است بههایی روآزادی مخالفت با محدودیت»کند که به ما یادآوری می بوبیو

داری حق های سرمایهدر دموکراسی« که هیچ رژیمی قادر نیست آن را نادیده بگیرد.

ی تواند عمل کند: در محدودهتنها در چارچوب قلمروی بسیار محدود می»مخالفت 

به  (14)«گذارد.های رادیکال باقی نمیگاه امکانی برای بدیلنظام اقتصادی مسلط، هیچ
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شود، داری اجرا میگونه که در جوامع سرمایهوکراتیک آندم یسخن دیگر، شیوه

گونه داری به سوسیالیسم رخ دهد. همیندهد که گذار از سرمایهفرصت نمی

داری را بدون زیرپا گذاشتن چارچوب های پرولتری نیز بازگشت به سرمایهدموکراسی

محدودیت در برابر کند. اما دموکراتیک این جامعه به امری دشوار و پُرهزینه بدل می

چه که یک سیاست را به دموکراسی، همواره به معنای حذف دموکراسی نیست. آن

گیری جمعی کند قواعد، نهادها و فرایندهای تصمیمسیاستی دموکراتیک بدل می

جا که سیاست به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از مشارکت عمومی است، تا آن

 شود.میشهروندان نتیجه 

یابی ین است چرا دموکراسی؟ چرا صرفاً خطوط راهنمایی برای دستاما پرسش ا

توانم چند دلیل را مشخص کنم: یابی به اهداف کمونیسم ترسیم نکنیم؟ میدست

گونه که در سطرهای بعدی مشاهده خواهیم کرد از آزادی، همان مارکسدرک ( الف

رو، از دارد. ازاینی مستقیم جامعه نیبه شرایط آزادی ناشی از مشارکت و مداخله

یابی به این هدف نیز باید تنها هدف سیاست آزادی است، بلکه وسایل دستنه

دموکراسی باید به نظارتی علیه تصرف  (بمحصول فعالیت آزادِ خودِ افراد باشد. 

جا که هدف نهایی خودمدیریتی از آن (جقدرت سیاسی از سوی حکومت بدل شود. 

دموکراسی ( دی پیشین الزم برای آن را ارائه دهد. بهتواند تجراست، دموکراسی می

ی چون خاستگاه مشروعیت عمل کند، و مشارکت عمومی در ارائهتواند هممی

 ها و بسیج برای اجرای برنامه را تقویت کند. سیاست

بر این پایه استوار است که دیدگاه  مارکسی سیاسی تفسیر دیگر در باب نظریه

داری یا برعکس، به قلمروی کمونیسم سرمایه« استبداد»علیه  او یا به شکل اعتراض

شود، که در آن قرار است سیاست به پایان خود برسد. از باب نمونه، مربوط می

شکل منظم و پیوسته از مطالبی که مارکس به»گوید: می پیرسون کریستوفر

شود ی میی استراتژی و فعالیت سیاسی سوسیالیستی مورد مشاجرهمربوط به عرصه

جایی کاربرد دارد که »نگاه مارکس به سیاست و دموکراسی تنها در « رود.طفره می

وجود یک استراتژی « تر محقق شده باشد.پیش "پایان سیاست"شرایط برای 

برای شرایط گذار که دولت »قبول سوسیالیستی متمایز و موردبحث، امری است قابل
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نظیر بسیاری از دیگر  پیرسوناما  (15)«اند.و دموکراسی هنوز پشت سر گذاشته نشده

از هم تمیز  مارکسی مختلف را در آثار دو حوزه -ها شاید اغلب آن -مفسران 

 دهد: دیکتاتوری پرولتاریا و کمونیسم.نمی

شود سیاست به معنای قدرت رود یا نابود میچه که در کمونیسم از بین میآن

ی کمونیست در بیانیه مارکسای است که نکتهی طبقاتی است. این طبقاتی و مبارزه

شوند... قدرت زمانی که در جریان تحول تمایزهای طبقاتی ناپدید می»در نظر دارد، 

دهد. قدرت سیاسی به معنای خاص کلمه عمومی خصلت سیاسی خود را از دست می

فراز، این  (16)«ی دیگر است.ی یک طبقه برای سرکوب طبقهیافتهصرفاً قدرت سازمان

ی طبقاتی مربوط چون سلطهبه قدرت سیاسی هم« پایان سیاست»دهد که نشان می

گیرد. خود چنین نتیجه می مارکسشود، نه تنظیم یا خودتنظیمی امور اجتماعی. می

کارکردهای »گوید که در کمونیسم، می« المللانشعاب اعالم شده در بین»او در اثر 

اما در دیکتاتوری پرولتاریا که  (17)«شود.ی تبدیل میدولتی کاماًل به کارکردهای ادار

دهند مسایل کامالً متفاوت است. امور اداری و قدرت سیاسی به حیات خود ادامه می

به  مارکسی شود از اشارهصراحت گفته نمیگیری پیرسون هرچند که بهنتیجه

مونیسم مربوط ی کگیرد که صرفًا به مرحلهالهام می« اتحاد آزاد تولیدکنندگان»

نگاه »عنوان تحقق یافته است. اما اعالم این نکته به« پایان سیاست»شود، که می

نادرست است، چون چنین اتحادی نه سیاسی است « مارکس به سیاست و دموکراسی

 و نه نوعی دموکراسی.

کم در متن کمون پاریس از به دموکراسی دست مارکس یسخن کوتاه، اشاره

ی مشارکت و نمایندگی اشاره دارد؛ و از سوی دیگر، به قدرت سیاسی سو، به شیوهیک

گونه که در سطرهای بعدی نشان خواهم داد حمایت اولیه برای پرولتاریا. همان

چون خودتعیینی استوار بود که تنها بر درک او از آزادی هم« دموکراسی واقعی»

 مارکس دموکراسی ی مشارکت فعال جامعه در سیاست است. به این معنا،نتیجه

 مارکساز خودحکومتی با مشارکت مستقیم است، هرچند  روسوشبیه مدل 

از  مارکسگوید. در حالی که درک ی مشارکت مستقیم باابهام سخن میدرباره

ی کمون وضوح یافت و دموکراسی در مورد اشکال مشارکت و نمایندگی با تجربه
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کومتی روسو و هم قدرت طبقاتی کرد، که هم خودحتری نیز پیدا ی وسیعدامنه

آور تعریف ارسطو گرفت. به این معنا، این درک از دموکراسی، یادپرولتاریا را دربر می

چون حکومت فقرا است )در این مورد پرولتاریا( که اکنون به اکثریت از دموکراسی هم

ود نه شای از سیاست طبقاتی مربوط میاین درک اخیر به مرحله (18)اند.تبدیل شده

 «.پایان سیاست»

چون خودحکومتی ی طبقاتی و قدرت طبقاتی، همدموکراسی در چارچوب مبارزه

معنای ترک حمایت ، نه بهمارکسهمگان توسط همگان معنایی ندارد. این امر برای 

ی طبقاتی تر تبدیل خودحکومتی به هدف سلطهاز خودحکومتی همگان، بلکه بیش

تواند از طریق قدرت سیاسی کامل و خودتعیینی می پرولتاریا است. اکنون آزادی

شرط عنوان پیشپرولتاریا تحقق یابد، به معنای قدرتی که با الغای تمامی طبقات به

گیرد. به این معنا، دموکراسی ارسطویی صحنه را اتحاد آزاد مورد استفاده قرار می

عاها را ثابت کنم، و کوشم این ادکند. در ادامه میآماده می روسوبرای خودحکومتی 

 های نهادی ایجابی نشان دهم.ها را با شکلپیوند آن

 

 بینی کمونافکار اولیه در باب دموکراسی: پیش

 هگلبه  مارکسشود. نقد اغاز می هگلاز دموکراسی با نقد او از  مارکسکاوش 

ی مجرد امری شناخته در باب توجیه حکومت پادشاهی با تبدیل حاکمیت به ایده

یابد. هگل بر این نظر بود ای که در دولت سلطنتی پیکر میاست، ایده شده

ی ایده»و آن را « حاکمیت مردم در مقابل حاکمیت موجود در پادشاه است»که

بازتاب اندیشه« ی وحشیایده»مدعی بود که این مارکس نامید. می« وحشی مردم

کمیت از آن پادشاه است. به این معنا که اگر حا هگل به زبان خاص روسو های

است، پس سخن گفتن از حاکمیت متضاد مردم احمقانه است. چون در مفهوم 

« تواند هستی دوگانه داشته باشد...حاکمیت نمی»حاکمیت این نکته نهفته است که 

 «.حاکمیت پادشاه یا حاکمیت مردم است»بنابراین پرسش واقعی برای مارکس 

شاه و در تجلی نهادی آن یعنی دولت حاکمیت مردمی باید در پاد هگلبرای 

، یعنی اِعمال این «حاکمیت مردم»معنای ساالر بازنمایی شود. دموکراسی بهدیوان
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یافته، بحث ی انکشافدر برابر ایده»ی خود مردم )دموس(، پس وسیلهقدرت به

این مفهوم هگلی از دولت  مارکستواند مطرح باشد. نمی« تری از این مفهومبیش

محتوا )که محتوا را ابطال عنوان یک شکل بیرا به« یافتهی انکشافایده»ون چهم

هم »نشده شکلی ابطالداد، دموکراسی که بهکند( در برابر دموکراسی قرار میمی

ی کرد در سلطنت مشروطهاستدالل میمارکس  گیرد.را دربر می« محتوا و هم شکل

خاص هستی خود یعنی قانون اساسی های مردم تحت تابعیت یکی از روش»هگلی 

قانون اساسی خود صرفًا »یعنی )شکل( قرار دارند. اما در دموکراسی « سیاسی

با این قانون اساسی « شود.گر میچون یک تعین از خودتعیینی مردم جلوههم

گردد، ی واقعی خود باز میقانون اساسی، پیوسته به پایه»چون خودتعیینی مردم، هم

این فرازها،  (19)«ی انسانی، مردم واقعی و برقرارشده از طریق عمل مردم.یعنی هست

ی گوید که آزادی سیاسی اگر قرار است بیان یا جلوهدر بنیاد خود به ما می

چون عمل واقعی خودِ مردم نمودار شود. این چیزی نیست خودتعیینی باشد، باید هم

چون از آزادی هم مارکسگیری کارهمردم. این جا، ما شاهد ب« دموکراسی واقعی»جز 

خودتعیینی چارچوب سپهر سیاسی هستیم. همین مفهوم بعدها به سپهر اقتصادی 

 روید.نیز فرامی

تحت عنوان  مارکسچه را که کند آناشاره می آوینریگونه که همان

ی کمونیستی است در نظر دارد، بازتاب نقد او از مفهوم جامعه« دموکراسی واقعی»

معنای فراتر به آوینریگیری که در آن فرد، دیگر در برابر جامعه قرار ندارد. اما نتیجه

گیری خود، برای تأکید در نتیجه آوینریرفتن از دولت سیاسی نیاز به توضیح دارد. 

عنوان عنصری مجزا چیز دیگری در دموکراسی، دولت به»کند از مارکس نقل می

م واقعی، یا به عبارتی نه تمایزی که محتوای دیگر آن نیست، به جز امر عام، یعنی عا

پندارند عنوان دموکراسی واقعی میهای دوران جدید، این را بهرا تعیین کند. فرانسوی

قول توضیح الزم از مارکس بعد از نقل (20)«رود.که در آن دولت سیاسی از بین می

جا که دولت تا آن»گویند ها درست میگوید فرانسویآید، جایی که میمی آوینری

در « شود.محسوب نمی کلچون دولت سیاسی یعنی قانون اساسی دیگر سیاسی، هم

جا که یک قانون اساسی سیاسی قانون اساسی، قانون، دولت خود تا آن»دموکراسی، 
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به  (21)«شود، تنها خودتعیینی مردم و محتوایی خاص از مردم است.محسوب می

که محصول عمل و خودتعیینی مردم شود دولتی است، ید میچه ناپدسخن دیگر، آن

عنوان ناپدید شدن کامل این فراز، نه به« کل بودن را دارد.»نیست، اما ادعای 

ی ی تحول این نهادها برای بیان روابط و ارادهمثابهنهادهای سیاسی، بلکه باید به

از بین « ی واقعیدموکراس»چه که در ی مدنی تفسیر شود. آنواقعی در جامعه

تر در نقش هیأت اجرایی هرچه بیش مارکسرود، دولت هگلی است که نزد می

ی مردم )قانون یافتهشود، و نه نهادهای سیاسی خودتعیینبوروکراتیک ظاهر می

 اساسی، قانون، و سازماندهی قدرت و حکومت سیاسی(.

« وکراسی واقعیدم»برای توضیح سیاست،  مارکسی به بیان کوتاه، کوشش اولیه

نهد. نه سلطنت مشروطه و دولت عنوان تنها شکل سیاسی آزاد پیش میرا به

چون خودتعیینی را تواند شرایط آزادی همساالر، بلکه تنها دموکراسی میدیوان

به نقد « مردم»یا « جامعه»برآورده کند. در این فرازها، چون هنوز محتوای طبقاتی 

عنوان یک خودجمعی تمایزنیافته تعریف ات بهکشیده نشده است، این اصطالح

کند. ادعاهای های جدایی و تقابل در برابر دولت ظهور میشود که در لحظهمی

دولت  هگلدهد، اما برای ی لیبرال این جدایی را مورد تأیید قرار میهنجاری نظریه

ی از دولت است، ی لیبرال به دنبال آزادنظریه (22)ناپذیرند.دیگر جداییو جامعه از یک

 هگلدر توافق با مارکس  شرط آزادی است.، دولت پیشهگلدر حالی که برای 

نظر او توانند و باید قلمروی آزادی باشند. اما بهپذیرد که نهادهای سیاسی میمی

ی واقعی کرد مدرن کنونی با محروم کردن جامعه از مداخلهو عمل هگلبندی صورت

دهد. بازنمایی یا تجلی آزادی در دولت به جامعه پایان می در دولت به جدایی دولت از

اگر آزادی  -شود، در حالی که آزادی جانبه( بدل میامری صرفاً صوری و مجرد )یک

ی انتزاعی بودن و باید مستقیماً از جامعه سرچشمه بگیرد. این مسأله -واقعی باشد 

شود. اما گفتن اینرف میبرط« دموکراسی واقعی»صوری بودن آزادی تنها از طریق 

کند، به که دموکراسی الزم است چیز زیادی در باب شکل نهادی واقعی آن ارائه نمی

شود. در بخش بعدی، ی مردم ایجاد میوسیلهبه –که قانون اساسی و قوانین جز آن
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گذاری از آزادی سیاسی در متن مشارکت، نمایندگی و قانونمارکس  کوشم درکمی

 بکشم. را به تصویر

 نمایندگی و مشارکت

کند. در مشارکت و نمایندگی در سیاست را در دو سناریو معرفی می مارکس

مشارکت »جا، در این«. دیگرندی مدنی جدا از یکدولت سیاسی و جامعه»اولی 

از طریق نمایندگان دقیقًا »و مشارکت « ی مقننه ممکن نیست.تمامی افراد در قوه

این وحدت دوگانه امری است مدرن،  (23)«رفاً دوگانه است.بیان جدایی و اتحادی ص

نامطلوب. مشهور است که در سناریوی نخستین عضویت مارکس دارانه و برای سرمایه

و شرایط  هگلخطای فکری »آید که بیانگر در می« مجرد»شکلی کاماًل در دولت، به

فرض قرار شمدرن کنونی است که جدایی زندگی واقعی از زندگی سیاسی را پی

کند. تعریفی مجرد از مشارکت سیاسی واقعی بدل می»دهد، و کیفیت دولت را به می

ی مدنی در سیاست اشاره که به مشارکت جامعه "عنصر دموکراتیک"در این مورد به 

باید عنصری "شود، در حالی که ظاهر می "صوری"چون عنصری دارد، صرفاً هم

خود را  "چون یک کلیت شکلی عقالنیدولتی هم واقعی باشد که در درون ارگانیسم

 (25)پس، در این سناریوی نخستین، مشارکت صرفاً صوری و مجرد است. (24)«بیابد.

 چون خودتعیینی همخوانی ندارد.سان، مشارکت با مفهوم آزادی همبدین

به سرشت محدود رهایی سیاسی از طریق « ی یهودی مسألهدرباره»در  مارکس

بخشد، که خود بر جدایی حیات سیاسی از حیات اجتماعی دقت می« دولت آزاد»

سو، فقدان واقعی و عملی آزادی در جامعه در یک آزادی از یک (26)استوار است.

یابد، و از سوی دیگر، آزادی عام با توجه به در سپهر سیاسی بازتاب می« انتزاعی»

د به یک شهروندی انتزاعی در توانی مدنی بورژوایی صرفاً میشرایط کنونی در جامعه

ی خود را بدین نحو مشاهده شرایط واقعی بینجامد که در آن افراد، زندگی روزمره

 کند:بندی میخوبی جمعپیچیدگی این وضعیت انتزاعی را به توماس پلکنند. می

های فردی، در واقع از اهمیت پنداشتن تفاوتدولت مدرن با نادیده گرفتن و بی»

رسد. آن در این نقطه به پایان نمی "انتزاعی"رود. اما سرشت می "راترف"ها آن

چه مارکس شود. آنتوان گفت که دولت به یک معنای دیگر انتزاعی محسوب میمی
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ی نامد برای جبران خطاهایی است که در جامعهمی "عامیت فریبنده"های تالش

 "انتزاعی"، امری "اشعامیت"توان به علت دهد. دولت را میمدنی برای مردم رخ می

ی مدنی تواند در برابر خطاهای جامعهاش می"فریبنده"نامید، ولی به علت خصلت 

چه را نقش جبرانی ایفا کند. این بدان معنا نیست که دولت دیگر وجود ندارد... اما آن

کند، یعنی جماعت و سپهر عمومی در آن به شکل بیگانه تجلی که نمایندگی می

 (27).یابدمی

دهد بازتاب نشان می هگلی دولت گونه که فراز باال از نقد فلسفهحل همانراه

در « پدیداری صوری»واقعی روابط اجتماعی در سپهر سیاست به جای مشارکت صرفاً 

تنها زمانی که »رسد: ی مشابهی میدر اثر خود به نتیجه مارکسامور سیاسی است. 

انتزاعی را دوباره در خود جذب کند، و انسان  فردِ انسان، انسان واقعی، شهروند

اش به موجودی اش و روابط فردیاش، و کار فردیعنوان یک فرد در زندگی روزانهبه

را چون نیروهای  "های خاص خودتوانایی"که او نوعی تبدیل شود، تنها زمانی

ل قدرترو دیگر نیروهای اجتماعی به شکاجتماعی بشناسد و سازمان دهد، و ازاین

های سیاسی از او جدا نگردد، تنها در آن هنگام است که آزادی انسان کامل خواهد 

چون قدرت شهروند با ایجاد فرصت برای تجلی نیروهای اجتماعی هم (28)«شد.

شود؟ شهروندی در حیات و روابط ی فرد واقعی جذب میگونه به وسیلهسیاسی چه

 ان فعالیت سیاسی دیگر جهان بیگانه نیست.یابد. جهاجتماعی فرد واقعی تداوم می

هدایت  هگلی دولت گیری ما را به دومین سناریو در نقد فلسفهاین نتیجه

جایی که  (29)«ی سیاسی واقعی است.ی مدنی، جامعهجامعه»جا کند. در اینمی

کند. در این صوری بودن دولت سیاسی را ملغا می (30)چون همگانمشارکت فرد هم

رود. در طور کلی از بین میعنوان قدرت نمایندگی بهی مقننه بهاهمیت قوه سناریو،

هنگام »ی مقننه به معنایی است که تمامی کارکردها جا، نمایندگی در قوهاین

ی مدنی به از این رهگذر، جامعه (31)شوند.بیان می« برآوردن نیازهای اجتماعی

 ؟گونهشود. چهبدل می« ی سیاسی واقعیجامعه»

ی مدنی در واقع، تنها با یک حق رأی نامحدود، به انتزاعی از خود، به جامعه»

شود. اما تحقق این چون وجود عام و ذات حقیقی خود بدل میوجود سیاسی هم



 حسن آزاد یمحمت تاباک / ترجمه 488 

ی مدنی با تبدیل وجود سیاسی انتزاع، نیز در گروی فراتر رفتن از انتزاع است. جامعه

اش ود مدنی خود را در برابر وجود سیاسیچون وجود حقیقی، وجخود به واقعیت هم

 (32)«کند.به امری غیراساسی بدل می

ی مدنی به ایم که دشواری جدایی با تبدیل جامعهجا به این نتیجه رسیدهتا این

رود. این از بین می "چون همگان"ی سیاسی واقعی از طریق مشارکت افراد جامعه

گیری و کند. افراد در تصمیمملغا می ی مقننه رای نمایندگی قوهمشارکت، جنبه

 (33)«.کنند...رایزنی درباره مسایل سیاسی مورد عالقه عمومی مشارکت می

به  یدهرایگیری و اما مشارکت افراد چون همگان در این بستر در رایزنی، تصمیم

تمایز قایل « همگان چون افراد»و « چون همگانافراد هم»بین  مارکسچه معناست؟ 

د. این عبارت اخیر، به معنای مشارکت تمامی افراد است. اما به نظر من مورد شومی

چون همگان برای امکان نمایندگی فضا ایجاد کرده، و به نظر نخست یعنی افراد هم

کند. دشواری کمیت به دشواری دموکراسی را حل می« کمیت»دشواری  مارکس

نمایندگی جای مشارکت را  ی بزرگ اشاره دارد. به این دلیلمستقیم در جامعه

 کند:آید موضوع را پیچیده میگیرد. اما نظری که در ادامه میمی

ی مقننه طور همگانی به قوهی مدنی یا در صورت امکان بهوار جامعههجوم توده»

 -ی مقننه مجازی ی مقننه واقعی به جای قوهچون قوهبه جایگزینی خود هم و اراده

ی مدنی برای تبدیل هستی سیاسی یا تبدیل ی جامعهاراده این چیزی نیست به جز

ی مدنی یا ی مدنی برای تبدیل به جامعهخود به هستی سیاسی واقعی. تمایل جامعه

ی مقننه به ی سیاسی واقعی، در گرایش به تبدیل مشارکت در قوهتبدیل به جامعه

 (34)«شود.تر نمودار میمشارکتی هرچه عمومی

ی مقننه تا حدی که شرایط اجازه ین فراز به این معنا است که قوهبه تفسیر من، ا

گذاری شود. افزون براین، قانوندهد به مشارکتی عمومی و مستقیم بدل میمی

پرسش »گوید: چنین میمارکس گیرد. غیرمستقیم از طریق نمایندگی را نیز دربر می

را از طریق نمایندگان یا  گذاری خودی قانونی مدنی باید قوهاین نیست که جامعه

ترین عمومیت ممکن چون افراد اِعمال کند، بلکه پرسش میزان و وسیعهمگان هم

عنوان افراد از هر دو طریق به (36)«.گیری است، حق رأی فعال و غیرفعالحق رأی
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چون فرد کنند، چه از طریق نمایندگان و چه همگذاری شرکت میهمگان در قانون

 تقیم.طور مسیعنی به

وار از طریق حق شکل تودهی مدنی بهی مقننه بر کنش سیاسی جامعهاگر قوه

کنند، این چیزی چون افراد مشارکت میرأی عمومی استوار است، و اگر همگان هم

گذاری را تعیین نیست جز دموکراسی مستقیم که در آن روش رأی دادن، قانون

هنوز روش نیست. اگر قرار است « نمایندگان»ی کند. از سوی دیگر، مسألهمی

آور شود پس کنش رأی ی مقننه هجومی مدنی از طریق نمایندگانش به قوهجامعه

شود، گرچه رأی دادن ممکن است محدود به دادن شامل انتخاب نمایندگان نیز می

شوند، نشده این است: اگر نمایندگان انتخاب میانتخاب نمایندگان نباشد. پرسش حل

صراحت در این جا بهمارکس کنند یا وکیل؟ هر چند چون قیم عمل میها همآن

های نمایندگی رسد که مدل قیمومیت در دموکراسیگوید، اما به نظر میسخن نمی

معنای جدایی دولت سیاسی از نیست، چون ضرورتاً بهمارکس  کنونی موردنظر

جا دو امکان شود. اینی مدنی و بنابراین، شکلی از ازخودبیگانگی محسوب میجامعه

جوان بر هر دو شکل داللت دارد، دموکراسی  مارکسماند: نظر سیاسی باقی می

ی مستقیم ناب یا نمایندگی وکالتی. در مورد اخیر نمایندگان بیانگر تداوم اراده

چون همگان، این رویکردی است که ی افراد هماند، یا ارادهی مدنیمستقیم جامعه

بندی آغازین گزیند. بدون در نظرگرفتن این نکته، که صورترمیبعداً ب مارکس

چنین ها هماست )یعنی دموکراسی مستقیم(. آنروسو مارکس مشابه خودحکومتی 

ی تر دربارهشباهت دارند، که من در ادامه بیش مارکسبه اتحاد آزاد کمونیستی خودِ 

در باب مارکس  بعدی یک از این دو برداشت بر دیدگاهآن سخن خواهم گفت، هیچ

 کنند.چون قدرت سیاسی پرولتاریا داللت نمیدموکراسی هم

کند، شود مبنای دموکراسی تغییر میزمانی که عامل طبقه وارد میدان می

طور کامل. دموکراسی با حفظ عملکردهای مشارکت و نمایندگی به هرچند نه به

تر نهادهای دموکراتیک شود. من بار دیگر در بسحکومت طبقاتی نیز تبدیل می

ویژه در جنگ داخلی در فرانسه به بعد به 1848از مارکس  که در آثارچنانآن

 پردازم.اند، به این مسایل میبندی شدهصورت
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 کمون: پیش به سوی یک مدل دموکراتیک مشخص

یک برداشت قوی ناظر  هگلی دولت در نقد نظریه :نمایندگی و مشارکت-الف

عنوان عمل ی مقننه بهد دارد که حق رأی عمومی در شکل دادن قوهبر این نکته وجو

رود که جا پیش میتا آن 1852در  مارکس کند.مستقیم جامعه نقش مهمی ایفا می

ی کارگر انگلستان است، حق رأی عمومی معادل قدرت سیاسی برای طبقه»گوید: می

حق رأی عمومی در «. دهد...جایی که پرولتاریا اکثریت وسیع جمعیت را تشکیل می

چون آگاهی روشنی از موقعیت خود هم»رفته که پرولتاریا یک کشور کاماًل پیش

که « معیار سوسیالیستی»جز یک معنایی ندارد به« طبقه به دست آورده است

 (36)انجامد.پرولتاریا می« ی سیاسیسلطه»به « ضرورتاً»

رت سروکار داریم. باور قدری مبهم و جا ما با مباحث استراتژیک تحول قددر این

های جا منشاء بحثدر مورد حق رأی عمومی در این مارکسوار کاماًل غیرنمونه

شوند: کسانی که به ای در بین پیروان او شده است که به دو گروه تقسیم میگسترده

حق  داری از طریقانقالب قهرآمیز باور دارند، و گروه دیگری که خواهان تحول سرمایه

جا حل این معضل نیست، و صرفاً به درک سیاست رأی هستند. هدف من در این

گر ی کارگر جلوهی سیاسی طبقهدیکتاتوری پرولتاریا توجه دارم که به شکل سلطه

رو، بحث من به بررسی نقش و جایگاه حق رأی در دوران دیکتاتوری شود. از اینمی

 شود.پرولتاریا محدود می

که هر سه سال جای این به»رسد که ی کمون به این نتیجه میربهبا تج مارکس

ی کاذب مردم در ی حاکم به نمایندهگیری شود که کدام عضو طبقهبار تصمیمیک

اند پارلمان انتخاب شود، حق رأی عمومی باید به مردمی که در کمون متشکل شده

در انتخاب کارگران و یا  گونه که حق رأی فردی به هر کارفرماییخدمت کند، همان

دهد که این امر به شهروندان فرصت می« کندوکارش خدمت میمدیر برای کسب

بار کار اشتباهی کرد، فورا آدم مناسب را در جای مناسب قرار دهند، و اگر کسی یک»

تواند از جایگزین کردن مناصب چیز نمیاو را برکنار کنند. از سوی دیگر، هیچ

پس  (37)«تر بیگانه باشد.جای حق رأی عمومی با روح کمون بیش مراتبی بهسلسله
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کنند و این مشارکت گیری شرکت میشهروندان از طریق حق رأی عمومی در تصمیم

 واسطه خواهد گذاشت.بر سیاست تأثیر بی

کنیم: ی نمایندگی را مشاهده میما در فراز باال، نخستین سرنخ در مسأله

اند، نظیر مدیران و کارگران. در اند که به کار گماشته شدهنمایندگان شبیه عامالنی

ی خود برخوردارند، و زمانی که در ها از کیفیت الزم برای انجام وظیفهاین معنا، آن

کنندگان خود دچار اشتباه شده باشند، نمایندگی میدان عمل، در تأمین منافع انتخاب

ی امکان انتخابات دایمی نی مستقیم، نتیجهتواند فوراً فراخوانده شوند. فراخواها میآن

حداقل  -کند است که امکان کنترل مؤثر علیه سوءاستفاده از نمایندگی را فراهم می

شود. مشارکت در بار برگزار میای که هر چند سال یکمؤثرتر از انتخابات دوره

دهد ن میماند، اما در عین حال به شهروندان امکاگیری غیرمستقیم باقی میتصمیم

 طور مؤثر بر تمامی اعمال نمایندگان خود نظارت داشته باشند. به

ها در هر زمان اند، بدین معنا که آن"وکیل"این نمایندگان »گوید: می مارکس

قابل فراخواندن و محدود و مقید به وکالت دستوری )راهنمای صوری( 

های صوری ن دستورالمعلتوان تصور کرد که ایمی (38)«کنندگان خود هستند.انتخاب

گذارند. اما ی خود وکیل باقی نمیشوند، و جایی برای مداخلهبا تأکید کامل صادر می

پذیری نیاز دارند که گونه شرایط واقعی به انعطافتوان تصور کرد که چهسادگی میبه

طور مشخص این را به مارکسشود. گرچه ی وکیل ضروری میدر آن مورد، مداخله

های صوری، به دلیل مالحظات عملی باید خصلت عام کند، اما دستورالعملان نمیبی

مستقیم وکیل جایی باقی بگذارند. به نظر من این با  یداشته باشند، و برای مداخله

خوانی ی مشخص همبرای وظیفه« مناسب»برای انتخاب افراد مارکس  درخواست

 (39)شد.طرح نمی «مناسب»دارد، وگرنه نیاز به انتخاب وکالی 

کارکردهایی که هنوز برای یک »چنین بین کارکردهای وکال و هم مارکس

شود. کارکردهای حکومت مرکزی باید الزم است، تمایز قایل می« حکومت مرکزی

کنم که در سطح مرکزی، فکر می (40)انجام گیرد.« ی عامالن مسئولوسیلهبه»اکیداً 

کند که ت دستوری، بلکه بر بنیاد فراخوانی عمل میکارگزاران صرفاً نه براساس وکال
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کارگزاران است. این مسأله ما را « مسئولیت»شرط چون پیشهم مارکسی به عقیده

 شود.به شکل نهادهای حکومتی رهنمون می

به دموکراسی در آثار اولیه، شکل  مارکسسانترالیسم دموکراتیک: رویکرد -ب

گذارد و ترجیح روشنی برای مدلجواب باقی میبینشده و ای حلنهادی را تااندازه

برومر لویی  18شود. هنگام نگارش های نمایندگی )پارلمانی( و مستقیم قایل نمی

در حال  مارکسیک نگاه انتقادی نسبت به پارلمانتاریسم در 1852بناپارت در 

 گیری بود، او نوشت:شکل

رش شود اسیر عالم پندار عقلی پارلمانی است که هرکس دچامنظور بیماری کم»

گردد و هرگونه هوش، هرگونه خاطره، و هرگونه درکی از جهان سرسخت واقعی را می

موازات ارزیابی او از رهایی جا نقد پارلمانتاریسم بهدر این (41)«دهد.از دست می

تر مشاهده گونه که پیشقرار دارد. همان« ی یهوددر باب مسأله»سیاسی در اثر 

کردن جهان خارجی هر دو مورد فریب رهایی سیاسی پوششی برای پنهانکردیم در 

 اند.رحم است که نابرابری و فقدان آزادی بر آن چیره شدهبی

تر از کشف بیگانگی در آزادی عمیقمارکس  های پارلمانتاریسم برایاما، دشواری

مجریه را ی ی مجریه امکان انتقال قدرت به دست قوهاست. جدایی پارلمان از قوه

ای بسیار غیردموکراتیک برای اعمال قدرت سیاسی است. به کند، که شیوهفراهم می

« زنیباشگاه چانه»پارلمان با حضور یک هیأت اجرایی قوی صرفاً یک  مارکسنظر 

بوروکراتیک و »دهی وسیع دارای یک سازمان»ی مجریه قوه (42)شود.محسوب می

شود، که ی مرکزیت و تقسیم کار مشخص میلهوسیبه»است که عملکرد آن « نظامی

جا به دولت فرانسه در قرن در این مارکسهرچند  (43) «یادآور یک کارخانه است.

خوانی خوبی با درک عمومی او از دولت همکند، اما این توصیف بهنوزدهم اشاره می

ت به دول مارکسشود برای جا توصیف میدارد. در واقع، قدرت اجرایی که در این

عنوان که او در جای دیگر از آن به -چون دولت دولت هم -معنی واقعی کلمه است 

جا که در اثر تقسیم کار به شکل یک ارگانیسم ماشین حکومتی یا دولت تا آن»

کند، این تعریف از دولت، پارلمان را مستثنا می (44)کند.یاد می« ی جدا از جامعهویژه

تمام منافع و نهادهای »از جامعه، مکانی است که جای جدایی چون پارلمان به
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اما،  (45)«گیرند.شوند، و مورد بحث قرار میاجتماعی در آن به نظرات عمومی بدل می

 شوند.های درون پارلمان به قدرت سیاسی ترجمه نمیعالوه بر این، بحث

رایی عنوان تجسم یک قدرت اجغیر از پارلمان، دولت را بهبه مارکسنظر من، به

توان در کرد. این نکته را میمتمرکز و بوروکراتیک نیز )غیردموکراتیک( رد می

برومر مشاهده کرد، مبتنی بر این نکته که  18مطالبات مطلوب او در صفحات پایانی 

تواند بر بقایای ماشین ی مدرن بدان نیاز دارد، صرفاً میای که جامعهتمرکز سیاسی»

مارکس  برومر 18در اولین چاپ « می سر بر آورد...ساالر و نظاحکومتی دیوان

شکستن ماشین درهم» (46)جدید،« تمرکز سیاسی»گوید که برای تحقق این می

  کند.را پیشنهاد می« دولتی... 

در حالی که امکان نمایندگی کاذب را در شکل پارلمانی  مارکسخالصه کنیم، 

نظر او باید بوروکراتیک بود که به اش قدرت اجراییی مرکزیکرد، اما دغدغهدرک می

حلی را که از . کمون راهشدمیدار درهم شکسته پیش از برقراری تمرکز سیاسی معنا

بنیاد نهادهای واقعًا »رفت ، با تحکیم جمهوری بر ها پیش انتظار میمدت

  (47)، برای این دشواری ارائه داد.«دموکراتیک

باشگاه بحث و »پارلمان صرفًا یک س مارکگونه که مشاهده شد به نظر همان

یک ارگان اجرایی بود نه یک »بود، نه یک ارگان اجرایی. از سوی دیگر کمون « جدل

به سخن دیگر، مدل کمون  (48)«.ارگان پارلمانی، مجریه و مقننه در یک زمان

نهادهای سیاسی دموکراتیک و بوروکراتیک را با قرار دادن نهادهای بوروکراتیک تحت 

کنترلی که با نمایندگی  -بخشید ت مستقیم نهادهای دموکراتیک وحدت مینظار

 یافت.دستوری و امکان فراخواندن دایمی تحقق می

های پارلمانتاریسم که موجب جدایی یک حلی برای دشواریجز راهبه مارکس

هایی دست یافت. حمایت شود، در باب تمرکز نیز به پاسخقدرت اجرایی فراگیر می

در تنش دشواری با ناخوشنودی او از سانترالیسم  1871از تمرکز تا سال  مارکس

شکستن ماشین ی کمون او درک کرد که درهمبوروکراتیک قرار داشت. با تجربه

طور کلی باشد، چون شکستن تمرکز بهتواند به معنی درهمدولتی متمرکز نمی

عامل قدرتمندی برای »تواند را که می« های بزرگوحدت ملیت»تمرکز فراگیر عدم
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رو، قانون اساسی کمونی را نباید شکند. ازایندرهم می« تولید اجتماعی محسوب شود

« کردندها تصور میو ژیرندون منتسکیوکه چنانهای کوچک آنفدراسیون دولت»با 

را حفظ می« هاآزادی محلی در سطح شهرداری»اشتباه گرفت. چون این عدم تمرکز 

نظارتی بر قدرت »بنای حکومت مرکزی بود و نه مکمل یا سنگ کرد، این آزادی

 اما به چه شکل؟ (49)«ی کنونی.شدهدولتی جایگزین

گوید، که ی کمون از سه سطحِ نهادِ دموکراتیک سخن میبا تجربه مارکس

کند. های از پایین به باال تکیه میای از سازمانی خود بر شبکهنوبهها بههریک از آن

ترین سطح، هیأتی از وکالی ملی مستقر در پایتخت قرار دارند. این مجلس مرکزیدر 

فرستاده « ایهای منطقهمجلس»شود که از از نمایندگانی )وکال( تشکیل می

های قرار داشتند و از کمون« شهرهای مرکزی»ای در های منطقهشوند. مجلسمی

یم هر منطقه امور مشترک خود را آمدند. مهم است به این نکته توجه کنروستایی می

های کرد. مجلسای را به مجلس مرکزی واگذار میمنطقهکرد و مسایل بیناداره می

های کمونی خود برخوردار بودند، و از ای نظیر شهرهای بزرگ از سازمانمنطقه

 (50)شدند.جوار انتخاب میشد که در مناطق همنمایندگانی تشکیل می

در کارکردهای « گردش»توان نشانی از درخواست جا نمیهیجمارکس  در آثار

این  (51)کردند.از آن حمایت می پراپرژنسکیو  بوخارینعمومی یافت. موضوعی که 

ایده و عملکرد آن در واقع به یونان قدیم تعلق داشت. درخواستی غیرعملی، 

لی است، و سرعت در حال تغییر کامالً غیرعمی پیچیده و بهدرخواستی که در جامعه

تر به آن اشاره شد، که پیش مارکسحل شود. راهنظمی میموجب آشفتگی و بی

از طریق »تسخیر مواضع نمایندگی از طرف افرادی مسئول و قابل فراخوانی بود که 

کرد که این کارکردها فکر می مارکسدر واقع، « شدند.حق رأی عمومی انتخاب می

ها باید آن (52)ها به اجرا در آید.دگان رسمی آنتوانند از سوی کارگران و نماینمی

بودند که متضمن شایستگی و جایگزینی می« افراد مناسب در جایگاه مناسب»

 (53)غیرتصادفی بود.

خصلت »شد. نخستین وظیفه نفی بایست دموکراتیزه مینهاد پلیس نیز می

در بوخارین  ود.این نهاد، و قرار دادن آن تحت نظارت مستقیم خود کمون ب« سیاسی
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بندی کرد: دیکتاتوری پرولتاریا طبق مدل این مسأله را بدین شکل صورت 1918سال 

بندی خودِ بندی غیرعملی و با صورتاین صورت (54)«بدون نیروی پلیس.»کمون 

از الغای نهاد پلیس از سوی کمون سخنی  مارکسخوانی ندارد. هم مارکس

کند، اشاره می« صر قهر فیزیکی حکومت پیشینعنا»چون گوید، اما به پلیس همنمی

داند. قضات نیز می« مسئول و همواره قابل فراخوانی»ها را که کمون آنو نه کسانی

معنای یک نظام قضایی دموکراتیک است. باید انتخاب و قابل فراخوانی باشند که به

ه کنیم این صادق است. باید اشار (55)«های اداریتمام شاخه»همین نکته در مورد 

خواست دولت را تحت تابعیت ارگان حاکم قرار دهد، می روسوسان که نمدل، به هما

 کند.های اداری را تابع نظام قضایی/حقوقی میشاخه

دهد از نظر شکل نمایندگی/ ارائه می مارکس رو، مدل دموکراسی کهازاین

التی است که فرد است. چون براساس نمایندگی وکدموکراسی مستقیم، منحصربه

چنین برای شود. این مدل همقابل فراخوانی است و به نمایندگی دستوری محدود می

یابی به منافع مشکل گردآوردن تعداد زیادی از افراد برای دست-«کمّی»ی مسأله

کند که منتقدان دموکراسی مستقیم غالباً به حلی ارائه میراه –دموکراسی مستقیم 

 کنند.آن اشاره می

گرایی و دولت»در اثر خود  مارکسهمین انتقاد را علیه مدل کمون  ونینباک

چهل میلیون آلمانی وجود »پرسد می باکونین کند. در این اثرمطرح می« آنارشی

پاسخ مارکس  «روند؟شمار میدارد. آیا واقعاً تمام چهل میلیون اعضای حکومت به

ها آدم با یکدیگر حکومت را لیوناین بدان معنا نیست که می«. طور قطعبه»دهد می

طور به»از عبارت  مارکسی کرد. استفادهتصور می باکونینگونه که کنند آناداره می

چون موضوع با خودحکومتی ساکنان شهر »...همراه با توضیحی آموزنده است: « قطع

ود، ای بهای حاشیهبه شکل یادداشت باکونین به اثرمارکس  پاسخِ (56)«.شودآغاز می

جا صرفاً یافته به قصد توضیح آگاهی عمومی، ما در اینو نه یک استدالل کامالً بسط

گوید که می جان الستربینیم دال بر مشارکت مردم در سطح محلی. ای میاشاره

های مختلف گونه فعالیت کمونچه»جا با نگفتن این مطلب به ما که در این مارکس



 حسن آزاد یمحمت تاباک / ترجمه 496 

اما، برای درک موضوع  (57)«کند.خالی میشانهشوند از پرسش اساسی هماهنگ می

هماهنگی و مشارکت محلی باید این جمله را در متن جنگ داخلی در فرانسه قرار 

در سطح محلی « موضوع»دهد. بر اساس تحلیل باال انجام نمی الستر داد، کاری که

ی وکالیی به معنای توانایی شهروندان در انتخاب، فراخوانی و دستورالعمل راهنما برا

ها انسان از طریق رو، میلیونکنند. ازاینها را در حکومت نمایندگی میاست که آن

کنند، در حکومت شرکت می -شوند که در سطح محلی انتخاب می -وکالی خود 

گونه که براین، جنگ داخلی در فرانسه همانباره و به شکل فیزیکی. افزونالبته نه یک

ها باید از طریق شکل گوید هماهنگی کمونما میتر مشاهده کردیم به پیش

 دموکراتیکی از سانترالیسم تحقق بیابد.

اش در باب کمون، به بندی نظریههنگام صورت مارکستوجه است که قابل

از « موضوع» باکونینکند. طبق یادآوری او به دموکراسی در سطح کارخانه اشاره نمی

طور کلی از طریق دموکراسی اقتصاد به شود. تولید وسطح ساکنان شهر آغاز می

گیرد. بدین معنا، کنترل دموکراتیک و تنظیم اقتصاد در کمونی تحت نظارت قرار می

کند، روشنی این نکته را تأیید میی کمونیست بهیابد. بیانیهسطح عمومی سازمان می

« ی تولیدتمام»شود، به پیروزی نایل می« نبرد دموکراسی»هنگامی که پرولتاریا در 

ها بر مدیریت کالن این یادآوری (58)«.متمرکز شود...»باید به شکل واقعی در کل ملت 

 !کند، نه شوراهای کارخانهاقتصاد داللت می

ی داری کارگران را تحت فرماندهکند که تولید سرمایهشکایت میمارکس  اما،

داران کارخانه»و « کنندگاننظارت»، «افسران و گروهبانان»مراتب کاملی از سلسله

قدرت »دارانه بر کارگران را او در جای دیگر، کنترل سرمایه (59)دهد.قرار می« بورژوا

« گذاران خصوصیقانون»دهد نظیر داران اجازه مینامد که به سرمایهمی« خودکامه

این  (60)«.نظام نمایندگی»و « هاتقسیم مسئولیت»عمل کنند، بدون احترام برای 

دهد که محل کار باید به شکل خودمدیریتی دموکراتیزه شود. ان میبندها نش

شویم رو میخوانی دارد. اما ما با مشکلی روبهخودمدیریتی با مفهوم آزادی مارکس هم

که نیاز به توضیح دارد. اگر دموکراسی پرولتری شامل خودمدیریتی شوراهای کارگری 

ورژوازی دیگر وجود ندارد. و اگر است، پس این امر ضرورتاً بدین معنا است که ب
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« قدرت طبقاتی»چون بورژوازی وجود ندارد پس دیکتاتوری پرولتاریا و سیاست هم

گوید که بورژوازی بعد از انقالب وجود می مارکسدهد. اما معنای خود را از دست می

خواهد داشت و این دلیل اصلی برای وجود دیکتاتوری پرولتاریا است. اگر این مسأله 

کم در سطح خُرد واقعیت دارد پس میزان معینی از کنترل بورژوایی بر تولید دست

خود بدین معناست که فعالیت تولیدی هنوز مستقیماً ینوبهوجود خواهد داشت که به

 شود.توسط کارگران کنترل و مدیریت نمی

این موضوع برای درک دموکراسی مارکسی حایز اهمیت است. من معتقدم که 

اندازد. تولید کنندگان به این موضوع روشنایی می« اتحاد آزاد تولیدکنندگان»مفهوم 

شرط وجود منطقاً بر پیش -چه در سطح جامعه چه در سطح کارخانه  -آزاد 

طبقه و آزاد یعنی کمونیسم داللت دارد. بدان معنا که خودمدیریتی ای بیجامعه

شود. من منطقاً بر این باورم که می پذیرکارگران بر تولید صرفاً در کمونیسم امکان

ای که در دموکراسی چون پروژههم« اتحاد آزادِ تولیدکنندگان»ی نیز درباره مارکس

ای است مرحله« اتحاد»اندیشید. به سخن دیگر، این یابد چنین میپرولتری تحقق می

معنای هرسد؛ یعنی به دنبال دموکراسی بی طبقاتی پرولتاریا فرامیکه در پی سلطه

 ارسطویی آن.

شکل سیاسی بود که درنهایت برای تحقق رهایی اقتصادی کار کشف »کمون 

کن کردن بنیاد اهرمی برای ریشه»چون بنابراین، این شکل سیاسی باید هم (61)«.شد

صرفاً پس از « کار گرفته شود.ی طبقاتی بهاقتصادی وجود طبقات و بنابراین سلطه

طور واقعی از اتحاد آزاد تولیدکنندگان توانیم بهاقتصادی میکن شدن این بنیاد ریشه

ی طوالنی ی مرحلهصراحت دربارهبه مارکسچه که سخن بگوییم. این بیان از آن

تر گوید بیشمی (62)«دهی سیاسیشکل کمونی سازمان»پس از « کار آزاد و متحد»

در آن « اتحاد»که  توان به فقر فلسفه رجوع کرداست. برای تأیید ادعای من می

شود که توصیف می« قدرت طبقاتی»و « ی طبقاتیسلطه»ای فراسوی چون مرحلههم

 کند.ها را ملغا میناپذیر آنطبقات و تضاد آشتی مارکسبه بیان خود 

ی کهن بورژوایی ی کارگر در سیر تکامل خود، سازمانی را جانشین جامعهطبقه»

طبقاتی خواهد بود. در واقع، دیگر قدرت  خواهد ساخت که فاقد طبقات و تضاد
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سیاسی وجود نخواهد داشت، زیرا درست همین قهر سیاسی است که مظهر رسمی 

 (63)«ی طبقاتی است.اختالف طبقاتی در درون جامعه

متکی بر طبقه و »ی بورژوایی طور تصادفی بین جامعهجا نه بهدر این مارکس

گر( تمایز قایل قدرت سیاسی اما خودتنظیمطبقه، بدون و اتحاد )بی« قدرت سیاسی

روشنی، نه با مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، و نه با کمون یعنی شود. این اتحاد بهمی

 شکل سیاسی مشخص این دیکتاتوری نیز خوانایی دارد.

 ی حقوق دموکراتیکنظر مارکس درباره

بر تولید، بر این نظر است که برخی قوانین کنترل دموکراتیک  ارنست مندل

باید نوشته »کنند، تضمینی که در قانون اساسی مبادله، و توزیع منابع را تضمین می

درصد آرای مردم تغییر کند. اگر قدرت سیاسی محکم در  80یا  75شود و تنها با 

دست کارگران باشد شرایط سیاسی برای این تغییر، به امری غیرممکن یا تقریبًا 

روشنی با پیشنهادهای سانترالیسم دموکراتیک این امر به (64)«شود.غیرممکن بدل می

تر مالحظات خود را خوانی دارد. گرچه من پیشی کمونیست هممارکس در بیانیه

جا قصد ی کنترل مستقیم توسط کارگران در محل تولید بیان کردم، در ایندرباره

کند. بقا و ن میندارم بگویم که قانون اساسی کمونیستی گذار به کمونیسم را تضمی

ی گوید به قدرت سیاسی طبقهمی مندلگونه که مؤثر بودن خود قانون اساسی همان

چنان به دفاع از این قانون ی کارگر همفرض که طبقهکارگر بستگی دارد، با این پیش

تواند خطوط راهنمایی برای دوران هذا چنین قانونی میاساسی متعهد باقی بماند. مع

 گذار باشد.

برای قانون اساسی ارزشمند است، اما تدوین  مندلکنم فراخوان رچه فکر میگ

فراتر برود. چنین تالشی مارکس  ی مارکسیستی قانون اساسی باید از آثار خودنظریه

طور عمده درصدد انداز کنونی این بحث قرار دارد که بهی چشمخارج از محدوده

چنین هم مندل است. مارکسهای ی دموکراتیک بر اساس نوشتهبازسازی نظریه

گسترش حداکثر تمامی »کند که دموکراسی سوسیالیستی باید با پیشنهاد می

های سیاسی و حقوق بشر )آزادی تجمع و تشکیالت، آزادی تظاهرات، آزادی آزادی

های علمی و فرهنگی، تفکر و تحقیق و غیره( همراه انتشار، مذهب، خالقیت
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مبتنی نیست، اما فکر  مارکسهایی از قولشنهاد بر نقلگرچه این پی (65)«باشد.

خوانی دارد و توان نشان داد که چنین حقوقی با درک مارکس از آزادی همکنم میمی

 کرد.ها حمایت میطور جدی از آناو به

دانست. در های لیبرالی را محدود میحقوق و آزادی مارکسحقیقت دارد که 

ی بین انسان و انسان چون یک حق انسانی بر رابطههمآزادی »ی بورژوایی، جامعه

چون هم»که فرد را « دیگر قرار ندارد، بلکه بر جدایی انسان از انسان استوار است

گیرد. این حقوق در نظر می« جوهر منفردی منزوی با بیتوته کردن در درون خود

محدودیت آن  هر انسانی در انسان دیگر نه تحقق آزادی خود، بلکه»شود موجب می

  (66)«را مشاهده کند.

یک اثر  مارکسها برای معتقد است که تمامی حق کلود لوفور عنوان نمونه،به

ای که به هرکس داده مارکس در آزادی عمل و آزادی عقیده»جداکننده دارد. 

بیند جز برقراری یک مدل جدید های امنیت فردی چیزی نمیشود و در ضمانتمی

استوار  "خودخواهی بورژوایی"تر ، یا در سطح بنیادی"سان از انسانجدایی ان"که بر 

ی حقوق صرفاً تفکر درباره»کند: را تکرار میلوفور  ادعای استفان لوکس (67)«است.

ی مدنی و دولت دقیقًا ی مدنی و تضاد بین جامعهچون تجلی خودخواهی جامعههم

ی انی قادر نیست جدی بودن مطالبهگونه ناتواین« هاست.ناتوانی در جدی گرفتن آن

شکل معینی از حیات اجتماعی را مشاهده کند که در آن مناسبات اجتماعی بدون »

  (68)«شود.خودکامگی قدرت سیاسی شکوفا می

قدرت سیاسی »ای به العاده دشوار است که در آثار مارکس حتا اشارهفوق

کنم که تفسیر رایج از می بیابیم، اما این موضوعی جانبی است. فکر« خودسرانه

را در این اثر جدلی مارکس  ی یهود، هدف اصلیبه حقوق در مسأله مارکس رویکرد

های کوشید ناپیگیری استداللبیش از هرچیز میمارکس  دهد.مورد غفلت قرار می

به « حقوق بشر»را در مورد باوئر را به معرض نمایش بگذارد. او ادعای  برونو باوئر

کار این حقوق صرفاً در مورد سرشت غیرخصوصی انسان به باوئرنظر . بهکشیدچالش 

رو، مطالبات خاص بنا شده است. ازاین« انسان با انسان»ی اتحاد رود، و برپایهمی

ها در برخورداری از حق ویژه با خصلت عمومی حقوق ناسازگار است. مارکس یهودی
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جا صرفًا یت خصوصی، حق آزادی )اینکه حق مالکبر این نظر بود  باوئربر مخالفت 

شود( و حق امنیت نه بر به آزادی اشاره می Harmprincipleبراساس اصل آسیب 

باید اشاره  (69)روابط بین انسان و انسان، بلکه بر جدایی انسان از انسان بنا شده است.

در  ای از حقوق سروکار دارد که اساساًی ویژهجا با آموزهدر اینمارکس  کرد که

 کند.یابد، و آشکارا بر جدایی انسان از انسان تکیه میتجلی می« حقوق بشر»

تری برای گفتن وجود دارد. به حقوق نکات بیش مارکسی رویکرد اما، درباره

ی قدیم بورژوایی خواهان جایگزینی اتحادی بود که در چون مارکس به جای جامعه

معنا است که فکر کنیم بی (70)«.رشد آزاد هرکس شرط رشد آزاد همگان است»آن 

ها میسر است. در واقع، یابی به حقوق و آزادیبدون دست« رشد آزاد هرکس»

چون را هم« حقوق شهروندی» مارکسکند، اشاره می جرمی والدرونگونه که همان

در سراسر زندگی خود  مارکس (71)گیرد. حقوق جوهر )موناد( منزوی در نظر نمی

کرد. حمالت او نه بر علیه حقوق حقوقی حمایت و دفاع میهمواره از چنین 

 تر علیه ظاهرفریبی مدافعان بورژوای آن بود:شهروندی، بلکه بیش

(، 122ی ، ماده1793)قانون اساسی  "آزادی نامحدود مطبوعات"در حالی که » 

ی ضروری حق برخورداری بشر از آزادی فردی تضمین شده است، عنوان نتیجهبه

آزادی مطبوعات هنگامی که "شود، چون مطبوعات کامالً زیرپا گذاشته میآزادی 

که بگوییم: ستمعادل این "آزادی عمومی را به خطر بیندازد نباید مجاز شمرده شود.

حق آزادی دیگر حق نیست هنگامی که در تضاد با حیات سیاسی قرار بگیرد، در 

حقوق  -مانت حقوق انسانحالی که از حیث نظری حیات سیاسی چیزی نیست جز ض

رو، باید به محض در تضاد قرار گرفتن با هدف خود یعنی این و ازاین -فردی انسان

 (72)«حقوق انسانی معلق شود.

هرکس باید قادر »کند که از این حکم دفاع می« آزادی وجدان»در مورد  مارکس

اما، مارکس  «باشد بدون دخالت پلیس نیازهای مادی و مذهبی خود را برآورده کند.

« آزادی مذهبی وجدان»که محدود به « آزادی وجدان بود»خواهان فراتر رفتن از 

داد. نه به این دلیل که طور خالصه، او این آزادی را مورد انتقاد قرار میبه (73)شد.می

دانست. رو که آن را محدود میکرد که این آزادی باید ملغا شود، بلکه ازآنفکر می
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در محدود دانستن این آزادی حق داشت، بلکه افزون بر مارکس  ت کهنکته این نیس

بر وجدان « بورژوایی»آن، باید حمایت او از این حق را با نگاهی انتقادی به تأکید 

شکل مثبتی از آزادی فکر در جای دیگر بهمارکس  مذهبی به رسمیت شناخت.

بروک به ظرفیت بولینگپدر این آزادی بود، و در شافتسبوری و  الک»گوید.سخن می

 مارکس (74)شکل درخشانی تکوین پیدا کرد.و دقت فکری رسید و بعدتر در فرانسه به

« قانونیبی»و « تروریستی»کرد چنین قوانینی را که آزادی فکر را محدود میهم

دهد گر را شکل میقانونی که طرزتلقی شخص کنش»نامید. به سخن خود او، می

قانونی. معیار اساسی این است، نه کنش برای ثبت بیچیزی نیست جز طرد م

 (75)«کنش.

نحو فعال از آزادی خود بهمارکس شایسته است به این نکته اشاره کنیم که 

ای در راینیشه تسایتونگ بر آزادی کرد. او در مقالهمطبوعات در برابر سانسور دفاع می

ن و بوروکراتیک بودن عنصر سومی که بدون رسمی بود»کرد: مطبوعات تأکید می

حال شهروندان را بدون دخالت مستقیم در امری سیاسی است، عنصری که درعین

کننده که فکر سیاسی و قلب دهد. این عنصر تعیینمنافع خصوصی خود نشان می

ی دیگر و در مقاله (76)«کند همان مطبوعات آزاد است.مدنی را با هم ترکیب می

برای « عامل نیرومندی»چون آزادی مطبوعات هم ی هندوستان به اهمیتدرباره

دلیلی ندارد که تصور کنیم  (77)کند.بازسازی جامعه در راستای خودرهانی اشاره می

آزادی مطبوعات در دیکتاتوری پرولتاریا که هدفش چیزی جز رهایی انسان نیست، 

 امری ناپسند تلقی شود.

های دولت در قبال تبا محدودی مارکسی ی انتشاریافتهنخستین مقاله

او  (78)است.« لغو سانسور»پردازد، و خواهان های سیاسی به مخالفت میجنبش

نظر »فهمید(  مارکس)که باید آن را دولت مطلوب « دولت اخالقی»گوید در می

ها مخالف یک ارگان از دولت یا حکومت دولت تابع اعضای آن است، حتی اگر آن

در واقع، اخالق  (79)«صاری خرد و اخالق باشد.مالک انح»دولت نباید « باشند.

ی پلیس و رفتار ساختهعوامل خارجی همچون احترام و آبروی دست»هنگامی که با 

به پیروی از  مارکساخالق به نظر « شود، دیگر اخالق نیست.خوب سنتی تحمیل می
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ینه در این زم (80)فردی استوار است.« خودآیینی»بر « اسپینوزا و کانت، فیشته»

کند آزادی مطبوعات یک خیر اخالقی است، اشاره می مارکسگونه که خوِد همان

  (81)چون با آزادی خودتعیینی که خود به استقالل نیاز دارد منطبق است.

اش و بعدتر در از حق رأی عمومی در آثار اولیه مارکستر اشاره کردیم که پیش

کرد که د. او حتی فکر میکرهای مربوط به دموکراسی حمایت میبندیصورت

 -انتخابات در کمونیسم نیز ادامه پیدا خواهد کرد، حتی هنگامی که خصلت سیاسی 

توانیم حقوق دموکراتیک می (82)خود را از دست بدهد. -ی طبقاتی عنوان سلطهبه

« حقوق»ها را آنمارکس فراخوانی و نمایندگی دستوری را اضافه کنیم، هرچند 

 مارکسدر این مورد حق داشته باشد که نظر شلومو آوینری  نامید. شایدنمی

سوسیالیسم بدون تحقق و در عین حال »ی حقوق لیبرال دیالکتیکی است: درباره

 (83)« الغای لیبرالیسم ممکن نیست.

آمیز است. در موارد متعدد او به حقوق ابهام مارکستوان پذیرفت که رویکرد می

نامید که باید از « سرایی دموکراتیکنوحه»و « معنیلفاظی بی»، «نقیصه»حقوق را 

نقایص در فاز اول کمونیستی »گوید که این چنین میآن فراتر رفت. او هم

ی های که بعد از دردهای زایمان طوالنی از جامعهناپذیرند، همچون دشواریاجتناب

لباً مربوط به نوع رسد که نقد او غااما، به نظر می (84)«داری پدید آمده باشند.سرمایه

به  -خاصی از حقوق باشد نظیر برابری توزیعی، حق مالکیت، آزادی وجدان بورژوایی 

گونه که مشاهده کردیم، در و غیره. پس، همان -علت محدود بودن به آزادی مذهبی 

چه که ما امروزه حقوق دموکراتیک گرایش مشهودی وجود دارد به آن مارکسآثار 

گوید که این حقوق باید در دیکتاتوری پرولتاریا ملغا شود، و ا نمیجنامیم. او هیچمی

کند. اما، اگر دیکتاتوری طور پیوسته و منظم تأیید نیز نمیها را بهحال آندر عین

پذیریم که مفهوم آزادی در کل آثار پرولتاریا شکلی از دموکراسی باشد، و اگر می

پس  -قدر کفایت ثابت کرد توان بها میاین دو ادعا ر -ی مرکزی دارد جنبه مارکس

حمایت غیرتصادفی او را از این حقوق باید پذیرفت، و در مدل دموکراسی مارکسی 

 ادغام کرد.
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توان از دموکراسی بورژوایی این بدان معنا نیست که دموکراسی مارکسی را نمی

راتیک را تر است، چون کنترل دموکوضوح گستردهمتمایز کرد. دموکراسی مارکسی به

دهد، و امکانی برای مشارکت با معناتر سیاسی از طریق نظام به اقتصاد نیز تسری می

کوشد مالکیت براین، مدل مارکسی میکند. افزوننمایندگی وکالتی فراهم می

مارکس  گونه کهنتدریج ملغا کند. هماخصوصی بر وسایل تولید و کار مزدی را به

به سخن دیگر، دموکراسی  (85)است.« رهایی کار»ر گگوید این دموکراسی بیانمی

کند، کم از حق مالکیت خصوصی همانند دموکراسی بورژوایی دفاع نمیمارکسی دست

 بلکه خواهان الغای آن است.

 

 گیرینتیجه

سو مدل دموکراسی تشریح شده در آثار مارکس مدلی است یگانه. از یک

ق فراخوانی و نمایندگی دستوری استوار گیرد که، بر حنمایندگی وکالتی را دربرمی

طور جمعی شود که انتخاب و گفتمان سیاسی ـ اجتماعی بهاست. این امر موجب می

گذاری و اداره داشته باشد. شکل نهادی این مدل کامالً تأثیر مستقیمی بر قانون

ز ترین سطح در پایین آغاز و در مرکدموکراتیک و متمرکز است، و سیاست را از محلی

 کند.گیری و اداره، متمرکز و اجرایی میتصمیم

شود: پیوسته سیاسی میهمی آینده به دو طریق متمایز و بهسان، جامعهبدین

 -بدهند. های سیاسی درون جامعه به عملکرد مستقل خود ادامه میسازمان -الف

قدرت گذاری با تالش سیاسی جامعه برای تأثیر مستقیم بر فرایند اداره و قانون

کنندگان در فراخوانی و دادن دستورالعمل به وکال به امری بامعنا تبدیل انتخاب

شوند( را تحت کنندگانی که مجریان، پلیس، و قضات )که انتخاب میشود، انتخابمی

 دهند.نظارت قرار می

توان دموکراسی تری، میاز سوی دیگر، دموکراسی مارکسی را به شکل درست

ون امکان کنترل دموکراتیک تولید، مدیریت مازاد و توزیع منابع را اقتصادی نامید، چ

که در دیکتاتوری پرولتاریا به اجرا چنانسازد. این کنترل دموکراتیک آنفراهم می
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تدریج از کند، و بهآید در چارچوب ساختارهای حکومت کمونی عمل میدرمی

 یابد. های تولیدی گسترش میخودمدیریتی به حوزه

یابی به کمونیسم، مدل ی دستشدهیب نهادهای دموکراتیک با هدف اعالمترک

کند. ضمانت اجرایی و موفقیت این های دموکراسی متمایز میمارکسی را از سایر مدل

، پرولتاریا باید قدرتمندترین نیروی نخستترکیب به چند شرط ضروری نیاز دارد: 

، این دومدار باشد. سوسیالیستی ریشه جامعه باشد، یا جامعه دارای آگاهی و آرزوهای

، سومنیرو باید از طریق نهادهای دموکراتیک به قدرت سیاسی عمومی بدل شود. 

یابی به اهداف عمومی دیکتاتوری باید به کمک وسایل دموکراتیک و قهری برای دست

 تالش کند.

نقل شده ی غالباً توان در جملهتأیید مارکسی برای این مدل از دموکراسی را می

ی کارگر برای رهایی طبقه« شدهشکل سیاسی در نهایت کشف»پیدا کرد:  مارکساز 

ای برای عنوان وسیلهگاه تمامی جامعه. در این جمله مشروعیت دموکراسی بهو آن

توان مشاهده کرد. اگر ما این واقعیت را در یابی به اهداف سوسیالیستی را میدست

چون استقالل و خودتعیینی یک خیر اخالقی زادی همآمارکس نظر بگیریم که برای 

ی مارکسی مشروعیت تواند در چارچوب نظریهشود، دموکراسی نیز میشمرده می

مشروعیت وسایل و اهداف  -هرحال، مشروعیت اخالقی و ابزاری اخالقی پیدا کند. به

طور خاص بهطور عام و درک او از آزادی ی مارکسی بهخوانی با نظریهباید در هم -

های مستقیم و نمایندگی را با هم ترکیب های دموکراسیباشد. این مدل، برتری

غیرعملی بودن  -پذیر باشد ها آسیبهای آنکه در برابر کاستیکند، بدون آنمی

دموکراسی مستقیم و خطر فداشدن منافع عمومی به نفع منافع خصوصی که در 

ی دیکتاتوری پرولتاریا یکی از وظایف عمدهسرشت دموکراسی نمایندگی نهفته است. 

ی رادیکال حقوق های فردی در حد امکان است. این امر به توسعهگسترش آزادی

ی اول گذار هنوز با سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز دارد. چون جامعه در مرحله

. آثار شودهای حقوقی به امری الزم بدل میرو، ضمانترو است و ازاینتضادهایی روبه

 کند.ای فراهم میکنندهمارکس در حمایت از حقوق دموکراتیک دالیل مجاب
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 این مقاله از منبع زیر به فارسی برگردانده شده است:
Mehmet Tabak (2000) A Marxian theory of democracy, 

Socialism and Democracy, 14:2, 87-113. 

 

 

 یادداشت مترجم:

 عزل است. ، قابل فراخواندن و قابلگوی پاسخمنظور نماینده*

(: الزم به یادآوری است که این method of inversion« )سازیوارونه»**

گردد. روش به نام فوئرباخ سکه خورده است و تبار آن به نقد او بر آرای هگل بر می

 که آن را از رازآمیزیفوئرباخ بر این باور بود که نظرات هگل رازآمیز است، برای این

گفت در آورد، باید جای محمول با موضوع را عوض کرد. به سخن تمثیلی، فوئرباخ می

این خدا نیست که انسان را آفریده است، این انسان است که خدا را خلق کرده است؛ 

وجود آورده، بلکه این جامعه مدنی است که یا این دولت نیست که جامعه مدنی را به

 دولت را شکل بخشیده است. 

( در همان بار transformative methodدهنده )صطالح تغییرشکل***ا

 رود، و تفاوتی با آن ندارد. سازی و به جای آن به کار میمعنایی اصطالح وارونه

 

 

 ها و منابعیادداشت
ی بین کمون و دیکتاتوری پرولتاریا به نوشتاری از همین قلم مراجعه برای رابطه-1

 :کنید

"Marx's Theory of Proletarian Dictatorship Revisited," in Science 

and Society, V. 64, No. 3. 

های اخیر به فقدان یک تر ادبیات نو و پسامارکسیستبیش»نویسد جان کوهن می-2

 «اند...تئوری بسنده از دولت یا سیاست در آثار مارکس اشاره کرده

Jean Cohen (1982), Class and Civil Society: The Limits of 

Marxian Critical Theory. Amherst, Mass.: University of 

Massachusetts Press, p. 103. 
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ی اشکالی که باید برای مجهز کردن دولت درباره»گوید که مارکس هال دریپر می

 «کارگری یافت چیزی نگفته است.

Hal Draper (1987), The "Dictatorship of the Proletariat" from 

Marx to Lenin. New York: Monthly Review Press, p. 127. 

آثار مارکس، سیاست انقالبی »کند گیری کوهن و دریپر را تکرار میآلن ژیلبرت نتیجه

کند، اما برعلیه استثمار و استبداد را با همدلی برای عمل دموکراتیک مردم عادی ترکیب می

به وجود آمد،  1871طور مثال در کمون پاریس هشکل متناقض نهادهای پیشنهادی را که ببه

 «کند.پردازی نمینظریه

"Political Philosophy: Marx and Radical Democracy," in Terrell 

Carver (ed.) The Cambridge Companion to Marx. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, p. 169. 

 4. Marx and Engels (1985), The Communist Manifesto. London: 

Penguin Books, pp. 104-5. 

 5. See Samuel Bowles and Herbert Gintis (1986), Democracy 

and Capitalism. New York: Basic Books. 

 6. Shlomo Avineri (1996), The Social and Political Thought of 

Karl Marx. Cambridge, UK: Cambridge University Press, p. 32. 

( در متن 1978طور که در سطرهای بعدی مشاهده خواهیم کرد، مارکس )همان -7 

 کند.اشاره می« عمل خود مردم»یا « خودتعیینی مردم»دموکراسی به فعالیت آزاد همچون 

 Robert C. Tucker (ed.), The Marx-Engels Reader (henceforth 

MER), 2nd ed. New York: W.W. Norton, pp. 19-20.  

کنم. به جای هم استفاده می« خودتعیینی»و « مشارکت»ی در این جا من از کلمه

 اما. فهمید نتیجه یک تعیین یا یگیرعنوان مداخله در تصمیممشارکت را در این متن باید به

 «.است هآگاهان فعالیت»معنای به چنینهم مارکس نظربه آزاد فعالیت که کرد اشاره باید

(Economic and Philosophical Manuscripts of 1844, MER, p. 76)  

 «خودتحققی، عینیت یافتن سوژه...»، «فایق آمدن بر موانع»و 

(1973, Grundrisse. London: Penguin Books, p. 611). 

 8. F. Feher, A. Heller, G. Markus (1983), Dictatorship Over 

Needs. New York: St Martin's Press, p. 221. 

ون خیر اخالقی در آثار مارکس کننده و جذاب از آزادی همبرای یک بررسی مجاب -9 

 مراجعه کنید به

 Eugene Kamenka (1962), The Ethical Foundations of Marxism. 

London: Routledge and Kegan Paul; also George G. Brenkert 
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Routledge; Georg Lukács (1991), The Process of Democratization. 

New York: State University of New York Press; Alan Gilbert 

(1981), Marx's Politics: Communists and Citizens. New Brunswick, 
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11. Nicos Poulantzas (1978), State, Power, Socialism. London: 

Verso, p. 265. 

 12. Marx (1978), Critique of the Gotha Program, in MER, p. 
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 14. Norberto Bobbio (1987 [1976]), Which Socialism? 
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کند که ضرورت وسایل غیردموکراتیک و انقالبی اما بوبیو با یک پرش منطقی ادعا می

داری، دموکراسی سوسیالیستی را غیرممکن ت از سرمایهرفبرای درهم شکستن و برون

داری با دموکراسی، یا گذارد: یا سرمایهکند. بدین ترتیب او قانون آهنین خود را پیش میمی

دیگر همخوانی ها و دموکراسی با یکی او این است که انقالبسوسیالیسم بدون آن. عقیده

ی عمل انقالبی است و دلیل ها نتیجهوکراسیکند که اغلب دمندارند. اما او فراموش می

 هایی دموکراتیک باشند.توانند انقالبهای سوسیالیستی نمیبنیادی وجود ندارد که انقالب

 15. Christopher Pierson (1986), Marxist Theory and Democratic 

Politics. Cambridge, UK: Polity Press, p. 30. 

 16. K. Marx and F. Engels (1985), The Communist Manifesto. 

London: Penguin, p. 105. 

 17. Karl Marx (1992), "The Alleged Splits in the International," 

in FIA, p. 314. 

 18. Aristotle (1995), Politics. Oxford: Oxford University Press.  

اسی تعریف شود که در کنترل فقرا دموکراسی باید همچون قانون اس»نویسد، ارسطو می

 «قرار دارد که از حیث شمار بسیارند.

 

19. Karl Marx (1978), Contribution to the Critique of Hegel's 

Philosophy of Right, in MER, pp. 19-20. 

 20. Avineri, pp. 35-6. 
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 21. Karl Marx (1978), Contribution to the Critique of Hegel's 

Philosophy of Right, p. 21. 

 22. G.W.F. Hegel (1967), Hegel's Philosophy of Right 

(translated and edited by T.M. Knox). Oxford: Oxford University 

Press. See paragraph 157 for a concise statement by Hegel on the 

continuity of the family, society, and the state as different 

"moments," or manifestations, of the Idea. 

 23. Karl Marx (1997), Critique of Hegel's Philosophy of the 

State, in L. Easton and K. Guddat (eds.), Writings of the Young 

Marx on Philosophy and Society (henceforth WYMPS). 

Indianapolis: Hackett, p. 200. 

 24. Ibid. p. 196. 

 25. "Abstract" in Marx's works usually means one-sided. 

 26. Karl Marx (1978), On the Jewish Question, in MER, p. 35. 

 27. Thomas, p. 67. 

 28. Marx (1978), On the Jewish Question, p. 46. 

 29 Marx (1997), Critique of Hegel's Philosophy of the State, in 

WYMPS, p. 200. 

 30. Ibid. p. 197. 

 31. Ibid. p. 200. 

 32. Ibid. p. 202. 

ای است ویژه مسأله. اشاره به این نکته مهم است که مشاوره به197جا ص همان -33 

ی ای شخصی و خصوصی. این شبیه نگرانی لیبرالی برای حفاظت حوزهعمومی نه مسأله

از سیاست است، گرچه تصور این نکته دشوار است که مالکیت خصوصی همچون  خصوصی

ی خصوصی در متن مارکسی مطرح باشد. مارکس در جای دیگر ادعای مشابهی را از دغدغه

همه باید قادر باشند نیازهای بدنی و مذهبی خود را بدون »کند: ی مخالف تکرار میزاویه
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استثنای نویسندگانی همچون ویلیام موریس یا ارنست بلوخ جوان )آن هم به به

که در معنای سنتی کلمه مارکسیست که هر دوی این نویسندگان بیش از آندلیل آن

بینی چه موضع مارکسیسم در قبال جهانیل به مارکسیسم بودند(، آنباشند، متما

وجود یک جور دوگانگی ویژه است: حتا آن  1سازد،رمانتیک را مشخص و متمایز می

دسته از اندیشمندانی که بسیار به مضامین رمانتیک گرایش دارند همواره نوعی 

ده از میراث کنند که این خود برآمی انتقادی را با آن حفظ میفاصله

 ی سنت روشنگری است. خواهانهپیشرفت

بایست ی عشق و نفرت با رمانتیسیسم، میبرای تصریح این دوگانگی، این رابطه

 رویکرد خود مارکس ]در قبال رمانتیسیسم[ ... را مورد بررسی قرار دهیم... 

ر ایام تردید، او دظاهراً مارکس هیچ وجه اشتراکی با رمانتیسیسم ندارد. اما بی

ی فرهنگ رمانتیک قرار داشت. به های فریبندهلعابواش تحت تأثیر رنگجوانی

نویس مارکس، بارون وستفالی ــ پدرزن آتی زندگینامه 2ی آگوست کورنو،گفته

مند کرد، و در حالی که پدر مارکس را به مکتب رمانتیک بسیار عالقه»فیلسوفِ ما ــ 

ها خواند، و اینواند، بارون برایش هومر و شکسپیر میخمارکس با او ولتر و راسین می

«. همان کسانی بودند که در سراسر زندگی مارکس نویسندگان محبوب او باقی ماندند

های تحصیلش در دانشگاه بن، شرکت با این وصف، تعجبی ندارد که مارکس در سال

کار، فردریک های آموزشیِ هومر را برگزید که مدرسش آن رمانتیک کهنهدر دوره

هایش )که کیفیت ها، و نمایشهای آغازین مارکس ــ شعرها، درامشلگل بود. نوشته

ها کرد( ــ نشان زند و نباید وقت چندانی هم صرف آنشان چنگی به دل نمیادبی

های ای. تی. ای با نوشتهها قرابت ویژهآشکار ادبیات رمانتیک را بر پیشانی دارند )آن

عالوه رند(، و گواهی هستند بر یک شورش و اعتراضِ نوعًا رمانتیک. بهاِی هوفمان دا

                                                      
 Excursus: Marxism and»از فصل « کارل مارکس»ای است از بخش . این متن ترجمه 1

Romanticism » :از کتاب 
Löwy Michael and Sayre Robert (2001). Romanticism Against the Tide of 
Modernity, translated by Catherine Porter Durham. London: Duke University Press. 

ی تغییر جهان )مقاالتی دربارهکتابی را از میشل لووی تحت عنوان  1۳۷۶آقای حسن مرتضوی در سال 
 یهایی از مقالهردند. بخشمنتشر ک ی سیاسی، از کارل مارکس تا والتر بنیامین(فلسفه یدرباره

 با متن حاضر اشتراک محتوایی دارد.  مندرج در این اثر،« مارکسیسم و رمانتیسم انقالبیِ»
2. Auguste Cornu 
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شدت متأثر از که(، نخستین تالش مارکس در نقد هگل بهی جالب توجه این)نکته

 شلینگ بود.  1ی طبیعتفلسفه

ی پراکسیس مارکس پس از گرویدن به دیالکتیک هگلی، ماتریالیسم، و فلسفه

اش را کنار گذاشت: به نظر بتدایی دوران جوانی(، رمانتیسیسم ا1۸۴۰-1۸۴۵)

ی تاریخ جدیدِ او جایی برای نوستالژی وجود ندارد. مارکس و رسد در فلسفهمی

پردازی در خصوص ( هر شکلی از خیال1۸۴۸) کمونیست مانیفست حزبانگلس در 

کنشی مثابه دارانه را بههای تولید پیشاسرمایهبازگشت به استادکاری یا سایر شیوه

داری صنعتی ی سرمایهکنند. مارکس از نقش تاریخاً پیشروندهگرایانه رد میواپس

سابقه بسط و تنها نیروهای تولیدی را در مقیاسی وسیع و بیکند، که نهتجلیل می

گسترش داده، بلکه همچنین اقتصاد جهانی را  متحد کرده است ــ یک شرط 

داری را برای ی آینده. او همچنین سرمایهمقدماتیِ ضروری برای بشریتِ سوسیالیست

دارانه را از های حائلی که استثمار موجود در جوامع پیشاسرمایهدریدن پردههماز

ستاید، البته این نوع ستایش حاوی اشاراتی آیرونیک هم ساختند، مینظرها پنهان می

های شیوهداری از سوی دیگر و در مقابل، با ترویج ی تولید سرمایههست: شیوه

ترِ استثمار، به بسط آگاهی و نزاع طبقاتی رحمانهتر و بیتر، گستردهطلبانهمنفعت

ی مارکس درصدد نفی انتزاعیِ تمدن صنعتیِ دارانهرساند. رویکرد ضدسرمایهیاری می

از آن است:  آفهبونگ(مدرن )بورژوایی( نیست، بلکه درمقابل، در پی فراروی )

ی یک وسیلهترین دستاوردهایش؛ برگذشتن از آن بهفظ بزرگرغم حبرانداختن آن به

 ی تولید برتر.شیوه

شدن نیز آگاه بود؛ او از منظر یک ی متمدنبا این همه، مارکس از روی دیگرِ سکه

دید که هر مرحله از رشد اقتصادی داری را نظامی میرویکرد نوعاً دیالکتیکی، سرمایه

ی تحلیل همین مصایب اجتماعیِ برآمده از واسطههسازد. برا به یک مصیبت بدل می

دارانه ــ است اش به اجتماعات پیشاسرمایهدارانه ــ و نیز از خالل عالقهتمدن سرمایه

 خورد. کم تا حدودی با سنت رمانتیک پیوند میکه مارکس دست

                                                      
1. Naturphilosophie  

 ها از مترجم فارسی است.تمامی پانویس *
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داریِ هم مارکس و هم انگلس احترام فراوانی برای منتقدان رمانتیکِ سرمایه

کردند. کار داریِ خویش به این پیشگامان نیز اذعان میعتی قائل بودند و به وامصن

تنها به طرز چشمگیری تحت تأثیر اقتصاددانانی همچون سیسموندی و آن این دو نه

ساله با او ی بیستها طی یک دورهــ که آن 1پوپولیستِ روسویی یعنی نیکال دنیلسون

اونوره دو  از نویسندگانی مانند چارلز دیکنز و مکاتبه داشتند ــ قرار داشت، که

مورخان اجتماعات کهن از ای همچون توماس کارالیل، بالزاک، فیلسوفان اجتماعی

و لوییز مورگان نیز متأثر  ۳بارتولد گئورگ نیبور، 2جمله گئورگ لودویگ ون مائورر،

و موزس  ۴لورو،پیر های رمانتیکی همچون شارل فوریه، بود؛ بگذریم از سوسیالیست

مانده ]در بررسی آرای[ مارکس و هس. در واقع رمانتیسیسم یکی از منابع مغفول

ها، چیزی کم از اهمیت انگلس است؛ منبعی که شاید از حیث اهمیتش برای کار آن

 گرایی آلمانی یا ماتریالیسم فرانسوی نداشته باشد. نوهگل

احتماالً توماس کارالیل یکی از  ی،داری سرمایهاز میان منتقدان رمانتیکِ جامعه

ها بر صورتبندی فکری مارکس و انگلس بوده است. انگلس در اثرگذارترین چهره

( کارالیل به دست داد. او 1۸۴۳) ۵گذشته و حالخوانشی پرشور از کتاب  1۸۴۴

ــ دین خدای مامون که در انگلستان  ۶«مامونیسم»های آتشین کارالیل بر ضد نطق

ها نقل کرد. انگلس حتا آن هنگام که مواضع د ــ را به نشانِ تأییدِ آنحکمفرما بو

کرد، به پیوند قاطع میان این مواضع و منفعت ی کارالیل را نقد میکارانهمحافظه

توماس کارالیل در اصل یک توری بود... اما در این »اجتماعی این اثر واقف بود: 

ی نسته کتابی بنویسد که حتا به اندازهتوان تردید داشت که یک ویگ هرگز نتوانمی

ی کارالیل ملهم است از فلسفه «.او بشردوستانه باشد ۷گذشته و حالنصف کتاب 

                                                      
1. Nikolai Danielson  
2.  Georg Ludwig von Maurer  
۳. Barthold Georg Niebuhr  
۴. Pierre Leroux  
۵. Past and Present 
۶. mammonism 
۷. Past and Present 
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همه، او تنها فرد انگلیسی متعلق به ، اما با این«های رمانتیسیسم توریبازمانده»

 های موجود گشوده نگاهکم بر واقعیتچشمانش را دست»است که « محترم»ی طبقه

مارکس هم در سال «. درستی درک کرده استواسطه را بهزمانِ حال بی»و « داشته

را خواند و از بسیاری از قطعاتش  کتاب کوچک کارالیل در مورد چارتیسم 1۸۴۵

انگیزی از ها تصویر رمانتیک حیرتبرداری کرد. در یکی از این متنیادداشت

اند، شان را به خدا از دست دادهایمان هااگر انسان»داری صنعتی وجود دارد: سرمایه

ها را خداییِ کورِ ضرورت و مکانیسم که آنـتنها راه گریزشان از درافتادن به بی

 دارد، مثل یک گاو فاالریسهمچون یک ماشین بخارِ جهانیِ هولناک در خود نگه می

ـ خواهد بود ـ شورشکند، ها را درون شکم آهنینش محبوس میدهشتناک که آن

   [۴] «چه با امید به کامیابی و چه بدون این امید.

گردد، هرچند این بار قاطعانه به کارالیل بازمی 1۸۵۰ای به سال انگلس در مقاله

به  1۸۴۰ی کند. او تحلیلی از کار کارالیل در دهههای او را رد میآخرین نوشته

   دهد که در نوع خود بسیار روشنگرانه است:دست می

 

                                                                                                                
گردد که های پس از جنگ داخلی این کشور بازمیی احزاب سیاسی انگلستان به قرن هفدهم و سالپیشینه. 1
ی معروف شد، جوانه« توری»شکل گرفت. حزب میهن که چندی بعد به « حزب میهن»و « حزب سلطنت»

شناسند. گروه می« توری»کار را با نام رود و هنوز هم حزب محافظهشمار میکار انگلیس بهی حزب محافظهاولیه
ی ی قرن نوزدهم، عرصهخواهان بودند. تا نیمهها یا آزادی«ویگ»ها شکل گرفت دیگری که در مقابل توری

هایی تر ائتالفسیاسی به معنای مدرن نبودند، بلکه بیشها احزاب سیاسی انگلستان در اختیار این دو گروه بود. آن
ی ها به طبقهگرفتند. ویگهای خاص شکل میشدند که بر اساس منافع برخی افراد و گروهناپایدار قلمداد می

 ها به اشراف زمیندار و کلیسای انگلیس و اسکاتلند نزدیکنوظهور ثروتمندان صنعتی شهری و تاجران، و توری
ها هم حزب لیبرال را تشکیل کار تبدیل شدند و ویگها به حزب محافظهی دوم قرن نوزدهم توری. از نیمهبودند
 .دادند

2 .Chartism، پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند : جنبشی سیاسی و اجتماعی برای اصالح در مَنشورگرایی
گرفته شده بود که اهداف  1۸۳۸در  «ممنشور مرد» بود. اسم این جنبش از ی نوزدهمسدهدر اواسط  شمالی

 .جنبش را در خود داشت
 اعدامو  شکنجهبرای  یونان باستانشده در ای طراحی، وسیلهگاو سیسیلیایییا  گاو برنجی، گاو برنزی. ۳

ای تازه برای اعدام عنوان وسیلهبود که آن را به آتنیطراح این وسیله فلزکاری به نام پریلوس  محکومان بود.
بود و دری ساخته شده  برنزساخت. این گاو توخالی و تماماً از  سیسیلدر  آکراگاس جبار، فاالریسمان برای مجر

ختند تا فلز آن کامالً داغ و افروانداختند و در زیر آن آتش میمحکوم را در داخل این گاو می در پهلویش داشت.
.مردشده و می ی این کار محکوم در داخل این وسیله برشتهگداخته شود. در نتیجه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B2
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ای حتا بعضاً  توماس کارالیل به این است که در آثارش به شیوه اعتبار

بر ضد بورژوازی موضع گرفت، آن هم در ایامی که رویکردها،  ،انقالبی

تمامی به های بورژوازی سرتاسر ادبیات رسمی انگلستان را بهها و ایدهذائقه

 اش،سهزیر یوغ بندگی خود کشیده بود؛ محض نمونه، در تاریخ انقالب فران

گذشته و اش در باب چارتیسم، و در اش از کرامول، در رسالهدر دفاعیه

با تجلیلِ  پیوند تنگاتنگی داردها نقد زمان حال اما در تمام این نوشته حال.

به طرز عجیبی غیرتاریخیِ او از قرون وسطا، که این، ویژگِی معمولِ سایر 

  [۵]ت.ها هم هسو چارتیست از جمله کابت انقالبیون

ی اساسیِ تلقی مارکسیستی از رمانتیسیسم این اظهارات توجه ما را به دو گزاره

پیوند تنگاتنگی دارد »دارانه که نقد رمانتیکِ اکنونیتِ سرمایهکند: نخست آنجلب می

که، در موارد خاصی ممکن است این نقد حائز نوستالژی برای گذشته، و دوم آن« با

 ی باشد. یک بُعد حقیقتاً انقالب

ترین منتقدان رمانتیک تمدن بورژوایی بالزاک، که شاید بتوان او را یکی از گزنده

نامید، تأثیری به همین اندازه مهم بر مارکس و انگلس نهاد، به طوری که انگلس 

بیش از تمام مورخان، اقتصاددانان و آماردانانِ »اذعان کرده است که از آثار بالزاک 

این عبارت تقریباً عین به عینِ نقل قولی از [ ۶]گرفته است.درس « مدعی عصر حاضر

ای همچون دیکنز، تر در مورد نویسندگان انگلیسیمارکس است که او چند دهه پیش

نویسان برانگیزی بین رماناخوت تحسین»گفته بود:  شارلوت برونته و خانم گاسکل

ان در قیاس با تمام شهای گویا و فصیحانگلیسی وجود دارد، همانان که نوشته

گرایان، حقایق اجتماعی و سیاسی ها و اخالقچیای، تبلیغاتسیاستمداران حرفه

 [ ۷]«تری را در جهان برمال کرده است.بیش

                                                      

William Cobbett  (1۷۶۳روزنامه1۸۳۵ـ .) نگار، کشاورز و یکی از اعضای پارلمان انگلیس که برای بهبود
کرد.حال کشاورزان تالش می

Elizabeth Gaskell( ،1۸1۰-1۸۶۵رمان .)بود.  انگلیسی عصر ویکتوریا ی داستان کوتاهنویس و نویسنده
دهد؛ که همین مسئله دلیل ویژه فقرا، را نشان میخوبی وضعیت اجتماعی طبقات مختلف مردم، بههای او بهرمان

.های او نیز هستاصلی شهرت کتاب
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آشکار است که خوانش مارکس و انگلس از کارالیل و بالزاک تا حد زیادی 

ی این دو نگرانهگزینشی است: هم مارکس و هم انگلس صراحتاً توهمات واپس

ی که تردیدی به دل راه دهند نقد مدرنیتهها بدون آنکنند. اما آننویسنده را رد می

های هرچند نقد بالزاک عمیقاً به ارزش گیرند،بورژوایی بالزاک را به عاریت میـصنعتی

 دارانه آغشته است.اجتماعی و اخالقیِ پیشاسرمایهـفرهنگی

)یعنی موافق با پیشرفت « مدرنیستی»اهراً گیری، در متنِ ظعاریتاین به

آشکار است. هرچند مارکس و  مانیفست حزب کمونیستای( همچون دارانهسرمایه

بر  آشکارگیِ تمام،ها بهدانند، اما آنمی« گرایانهواپس»انگلس جریانات رمانتیک را 

ترکیبی ، «سوسیالیسم فئودالی»ارزش نقد اجتماعی این جریانات واقف بودند. حتا 

ناتوانی تامّ آن در فهم »رغم ، به«بیم آینده»با « پژواک گذشته»منحصر به فرد از 

گاه با نقد تلخ، گه»این شایستگی انکارناپذیر را دارد که « پیشروی تاریخ مدرن

همچنین مارکس و «. بردداری یورش میطنزآمیز و گزنده، درست به قلب سرمایه

رغم سیسموندی و پیروانش، به« بورژواییهسوسیالیسم خرد»انگلس در مورد 

 کنند که این مکتبهای آن، اذعان میمحدودیت

ای تجزیه های ذاتی شرایط تولید مدرن را با تیزبینی موشکافانهتناقض

ی اقتصاددانان را برمال ساخت. به و تحلیل کرد. توجیهات ریاکارانه

تمرکز  تقسیم کار، بار ماشینیسم وطریقی انکارناپذیر پیامدهای فاجعه

ها را اضافه تولید و بحران شمار،ای انگشتسرمایه و زمین در دستان عده

روزی بورژوازی و دهقانان، سیهبه اثبات رساند. فالکت گریزناپذیر خرده

های فاحش در توزیع ثروت و... را نابرابری ومرج در تولید،پرولتاریا، هرج

 [  ۸]یادآور شد.

نسبتاً چشمگیر به یک دِینِ فکری است! در واقع، مارکس و انگلس  این بند اقراری

بورژوایی از فجایع اجتماعِی برآمده از کل تحلیل این جریان رمانتیکِ خرده

ی بورژوایی ادغام کردند، هرچند داری را با رویکرد خودشان به جامعهسرمایه

را رد کردند. با این  های ایجابیِ پیشنهادشده از سوی این جریانحلصراحت راهبه

غایت انقالبی بورژوازیِ فاتح و دستاوردهای اقتصادی ها در تحسین نقش بههمه، آن
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ها مافوق اهرام مصر و کنند، دستاوردهایی که از دید آنآن سخاوتمندانه عمل می

رومی قرار دارند و راه را برای شرایط مادی انقالب کارگری هموار  هایقنات

 سازند. می

جا به کند، بسیار بهبیان می مانیفستدر مورد  2ای که پل برینزاین وصف، نکتهبا 

 رسد: نظر می

داری و تِر مارکس، انقالب صنعتیِ سرمایههای قبلو نوشته مانیفستدر 

مثابه چیزی همزمان به کند،ای که خلق میگشتهکل جهانِ مناسباتِ ابژه

شوند، ... روشنگری و فرزند میبخش و هم سرکوبگر فهمیده هم رهایی

و جریان رمانتیک بر بخش این تصویر، گرایی بر وجه رهاییخلفش فایده

اند. مارکس تنها کسی بود که هر ی آن انگشت گذاشتهوجه سرکوبگرانه

شان[ درون یک بینش انتقادی واحد تغییر دوی این رویکردها را ]با ادغام

 [۹]داد.

کند در جایی که تأکید میوانیم با برینز همدل باشیم آنتهمه، ما نمیبه رغم این

ی ی نوزدهم، این فقط ریشهی دوم سدههای مارکس و انگلس در نیمهنوشته

ها رو به ی رمانتیکِ آنکه جنبهکند، حال آنبالد و رشد میگرایی است که میفایده

ی ، چراکه از دههشود. این مدعا به هیچ وجه بدیهی نیسترود و تباه میزوال می

های ، مارکس و انگلس عالقه و همدلِی رو به تزایدی را نسبت به فرماسیون1۸۶۰

نمای رویکرد رمانتیک به تاریخ ــ ی خاصی ــ ِتمِ خصلتدارانهاجتماعیِ پیشاسرمایه

یونانی )ساختار  ۳ها به اجتماعات روستایی آغازین ــ از جنزابراز داشتند. شیفتگی آن

ی ی روسی )کمونته۴آبشچینابوط به دوران باستانی پیشاتاریخی( تا کالنی مر

های کهن واجد همان شد که این فرمها ناشی میروستایی سنتی( ــ از این باور آن

                                                      

Roman aqueductها جهت انتقال آب از ده است. این قناتهای رومی در ساخت قنات بو، سبکی در سازه
.تعبیه شده بودند های رومیهای عمومی و توالتبه مراکزی همچون حمام منابع آب

2. Paul Breines  
۳ . gens 
۴. obschtchina 
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اند؛ ها را از کف دادههای مدرنْ آنای هستند که تمدنهای اجتماعیویژگی

 بخشند. تی را تجسم میی کمونیستیِ آهایی که ابعاد خاصی از یک جامعهویژگی

مورخ اجتماعات ژرمنی باستانی، و بعدها لوییز مورگان، سبب  کشف آثار مائورر،

شد مارکس و انگلس ارزش جدیدی برای گذشته قائل شوند. به لطف این نویسندگان، 

ی ابتدایی ــ ی مثالی ــ کمونتهدارانهها توانستند از نوعی فرماسیون پیشاسرمایهآن

های سنتی متفاوت بود. مارکس ند که با نظام فئودالیِ مورد تمجید رمانتیکسخن بران

که در آن از کتاب مائورر بحث  ،1۸۶۸مارس  2۵ای به انگلس به تاریخ در نامه

 آورد: ی بدیل سخن به میان میکند، آشکارا از گزینش سیاسی یک گذشتهمی

بدان، طبیعتاً از  نخستین واکنش به انقالب فرانسه و روشنگریِ وابسته

 منظر قرون وسطایی و رمانتیک بود و حتی کسانی همچون برادران گریم

شدن در آن سوی هم از این قاعده مستثنا نبودند. دومین واکنش به آن، غرق

قرون وسطا تا دوران آغازین هر ملتی است ــ و این واکنِش دوم با گرایش 

ای فاضل هیچ ندانند که با آن هسوسیالیستی متناظر است، هرچند این انسان

ترین عالوه، اینان از کشف جدیدترین چیزها در دل کهنهمسویی دارند. به

توانست لرزه طلبانه که میچنان مساواتحتا کشفی  شوند،اعصار متعجب می

 [  1۰].بیندازد بر اندامِ پرودون

ر سایر انگلس هم تحت تأثیر پژوهش مائورر قرار داشت، پژوهشی که در کنا

داشت. انگلس با اتکا بر این  ی مارک آلمانیِ کهنمباحثش جستار کوتاهی درباره

ی سوسیالیستی برای نواحی مثابه یک برنامهبه« ی این مارکرواج دوباره»جستار، 

                                                      

Georg Ludwig Maurer (1۷۹۰دولتمرد و مورخ آلمانی که مارکس و انگلس از کتابش با 1۸۷2ـ .)
توانید به تأثیر پذیرفته بودند. در این باره می Constitution of the German Mark, Villages, etcعنوان

 نیز رجوع کنید. لینک اینترنتی این نامه:  1۸۶۸مارس  1۴ی مارکس به انگلس در تاریخ نامه
https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1868/letters/68_03_14.htm

Grimmها دانشوران آلمانی . آن(1۸۵۹-1۷۸۶و ویلهلم گریم )( 1۸۶۳-1۷۸۵دارد به یاکوب گریم ) ، اشاره
های فولکلور پریان شهرتی به هم زدند.اهل هاناو بودند که به علت انتشار داستان

Proudhon (1۸۰۹سوسیالیست و نظریه1۸۶۵ـ .).پرداز فرانسوی

the old Germanic markهای گوناگون که در همکاری تولیدی با یکدیگر لمرویی از تیره، اشاره دارد به ق
اند.بوده
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او حتا از مائورر نیز فراتر رفت، چراکه به باور انگلس مائورر [ 11]روستایی را مطرح کرد.

گرایی عصر روشنگری قرار داشت: انگلس در حت تأثیر تکاملشدت تهنوز هم به

این مفروِض »از پافشاری مائورر بر  1۸۸2دسامبر  1۵ای به مارکس به تاریخ نامه

وقفه در جهت بهترشدن بی بایستمیروشنگرانه که از قرون وسطا به بعد چیزها 

شود که ر سبب میاین باو»افزاید: کند و میگله و شکایت می« تغییر کرده باشند

تنها ماهیت آنتاگونیستیک پیشرفت واقعی را درنیابد، بلکه همچنین متوجه مائورر نه

گیری این بند به سنتز بسیار دقیقی از موضع [12]«.های فردی آن هم نشودپسرفت

باوری کند: نخست، رد پیشرفتبنیادین انگلس و مارکس در قبال این مسئله اشاره می

ی بورژوایی کننده ــ که عموماً جامعهشانه ــ هر چند نگوییم توجیهاندیخطی و خام

آمیز داند؛ دوم، تأکید بر ماهیت تناقضهای اجتماعیِ قبلی میرا برتر از شکل

داری مسبب آن بوده است؛ سوم، این حکمِ انتقادی که تردید سرمایهپیشرفتی که بی

نسبت به اجتماعات گذشته، از برخی صنعتی، از منظر انسانی، ـدارانهتمدن سرمایه

 لحاظ یک گام عقب نشسته است. 

است.  منشأ خانوادهی پایانی همچنین یکی از موضوعات اصلی کتاب این گزاره

آغازد و، تا حدودی، با نظر به ی تبار میانگلس این کتاب را با مطالعات مورگان درباره

 دن ِبدان دامن زده است:ورزد که تمرفتی تأکید میجوامع ابتدایی، بر پس

ی بدوی، در نهایِت این ساختار جامعهآوری است، و چه ساختار شگفت

آالیشش! دریغ از یک سرباز، ژاندارم یا پلیس، دریغ از یک سادگِی بی

دریغ از یک زندان یا  پلیس،السلطنه، قاضی یا رییسزاده، پادشاه، نایبنجیب

کند... مند خود را طی میز روال قاعدهــ و با این حال، همه چی دادخواهی

جمله زنان... و زمانی که جایگاه آنان را با جایگاه از همگان آزاد و برابرند ــ

یابیم که درمی کنیم،های متمدن امروزی مقایسه میاکثریت قاطع انسان

دهقانان امروزی با شکاف و تمایزی عظیم وجود دارد میان پرولتاریا و خرده

 ی بدوی گذشته. زاد جامعهاعضای آ

داری داد ی سرمایهروی جامعهها، در مورد پسهایی که انگلس با اتکا بر آنمالک

و البته همچنین  های اجتماعی )آزادی، برابری(دهد بیش از هر چیز مالکسخن می

ی مالکیت خصوصی وسیلههای اخالقی هستند: درست است که زوال تبارها بهمالک
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انحطاط و تنزل عظمت اخالقِی »ناپذیر، اما با این همه، این زوال با جتنابامری است ا

 همراه بوده است. [ 1۳]«ی بدوی کهنتکلفِ جامعهبی

های در اواخر قرن نوزدهم و در مخالفت با پوپولیسم روسی )خاصه با نوشته

گئورگی والنتینوویچ پلخانف( نوعی مارکسیسم شدیدًا غیررمانتیک سر برآورد: 

دارانه را با نگاهی سراسر سرمایهـشونده که پیشرفت صنعتیگرا و مدرنگرایشی تکامل

نگریست. درست است که این رویکرد ریشه در برخی متون مارکس و تحسین می

های روستایی انگلس داشت، اما هیچ چیز بیش از کار خود مارکس بر روی کمونته

ی مارکس را زدوده با اندیشهمانتیسیسمروسی، تفاوت میان این نوع از مارکسیسمِ ر

 تمامی بپذیرد،را به هاکه مفروضات نارودنیکسازد. مارکس بدون اینآشکار نمی

ی سنتیِ روسی در آینده باور داشت. به ها به نقش سوسیالیستیِ کمونتههمانند آن

نیز  سولیچبه ورا زا 1۸۸1مارس  ۸ای به تاریخ چه صراحتاً در نامهنظر مارکس، چنان

گاهی است برای بازسازی اجتماعی در روسیه، اما برای این کمونته تکیه» گوید،می

که بتواند به معنای دقیق کلمه چنین کارکردی را ایفا کند، در گام نخست ضروری آن

برند از پیش رویش برداشت، و است اثرات زیانباری را که از هر سو بدان یورش می

البته که مارکس  [1۴]«ی خودانگیخته را برایش فراهم کرد.عهسپس شرایط عادیِ توس

ی روستاییِ روسی برای تصاحب دستاوردهای تکنیکیِ تمدن صنعتی بر نیاز کمونته

                                                      

بود که برخی از اعضای  1۸۷۰و  1۸۶۰های ی متوسط روسیه در دههها جنبشی اجتماعی در طبقهنارودنیک
ن واژه از ها به نارودنیچستوو موسوم بود. ایآن به تبلیغات انقالبی علیه حکومت تزاری پرداختند. ایدئولوژی آن

شود. شعار معروف نیز ترجمه می« پوپولیسم»( به معنی مردم گرفته شده که اغلب به народی روسی نارود )واژه
بود. اگرچه این جنبش در زمان خود دستاوردهای اندکی داشت، اما « رویمبه راه مردم می»ها نارودنیک
ی بیستم عمیقاً بی بودند که تاریخ روسیه را در سدههای انقالها اجداد سیاسی و روشنفکری سوسیالیستنارودنیک

تحت تأثیر قرار دادند.

Vera Zasulich (1۸۴۹مبارز، نویسنده و انقالبی کمونیست روسی بود.1۹1۹ـ .) گروه »گذاران او از بنیان
ارش همین گروه میالدی در سوئیس تأسیس شد. به سف 1۸۸۳بود. این گروه در ( پلخانفراه به هم« )رهایی کارگر

را به زبان روسی ترجمه کرد. انتشار  مانیفست حزب کمونیستبود که او بسیاری از آثار مارکس از جمله کتاب 
انجامید. زاسولیچ از نسل قدیمی  حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیهها در روسیه به تأسیس این کتاب

را با  ایسکرای پیوست و نشریه والدیمیر لنینی چون ترهایآمد که به جوانشمار میرهبران کمونیست روسیه به
ها معروف و هم بنیان گذاشتند. او به دلیل شرکت در ترور یکی از مأموران حکومت تزار، در بین سوسیالیست

، از او مانیفست حزب کمونیستی روسی کتاب ی ترجمهدر مقدمه فردریک انگلسو  کارل مارکسمحبوب بود. 
زاسولیچ  حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیههای داخلی اند. در تنشیاد کرده« ولیچ قهرمانورا زاس»عنوان به
ها شد.پیوست و از رهبران منشویک هامنشویکبه 
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بندی رغم این همه، تحلیل او تا حد زیادی به شرطفشارد، لیکن بهاروپایی پای می

دارانه ای تمدن سرمایههشدن روسیه از تمام دهشتها روی امکانِ معافنارودنیک

ی شود. آینده خصلت موهومِ این امید را برمال ساخت، با این حال، وعدهنزدیک می

 ی عقالنی بسیار زایا بود. مارکس شامل یک هسته

های نویسِ نامه به ورا زاسولیچ همچنین اشاراتی وجود دارد به کمونتهدر پیش

اراتی که آشکارا تکامل رویکرد مارکس از دارانه در هندوستان؛ اشروستاییِ پیشاسرمایه

نقش استعمار انگلیس در  1۸۵۳دهد. مارکس در به بعد را نشان می 1۸۵۰ی دهه

آهن( هندوستان را، هم به طرز هولناکی ویرانگر و هم پیشرو )مثالً به دلیلِ آوردنِ راه

داشت[، پرستان ]را المنظر بتآن بت کریه»دانست؛ پیشرفتی که شکل و شمایل می

ی با این حال، او در نامه [1۵].«نوشدی مقتوالنْ شراب الهی میکه فقط از جمجمه

و  استثنای سِر هنری مِینمثالً در مورد هند شرقی همه، به»چنین نوشت:  1۸۸1

ای از دارانِ اشتراکی نمونهدهند که سرکوب زمیندیگرانی از قماش او، تشخیص می

تنها به پیشرفت نهبه طوری که این عمل  جا بود،آنهای انگلستان در ویرانگری
این قضاوتِ [ 1۶].«ها نیز انجامیدگرد آنمردمان بومی منتهی نشد، بلکه به عقب

سازی ی مدرنگرایانهبلکه بر وجه واپسندارد،  1۸۵۳مارکس تعارضی با قضاوت او در 

 کند. دارانه از حیث انسانیِ قضیه تأکید میسرمایه

ی بُعد اصلی دیگرِ اندیشه 2ر نوستالژی برای یک بهشت اشتراکی،در کنا

تردید رمانتیک است ــ عبارت است از اش بیبخشیمارکسیستی ــ که از حیث الهام

آمد آنچه صنعتی. خالفـداریی سرمایههای بنیادین خاصی از مدرنیتهنقد جنبه

ت خصوصیِ ابزارهای تولید محدود این نقد به پرسش از مالکی شود،عموماً پنداشته می

ی فعلی تر که در آن کل شیوهتر و رادیکالتر، عمیقشود، بلکه نقدی است وسیعنمی

                                                      

Sir Henry Maine (1۸22- 1۸۸۸او یک ویگِ حقوقدان و مورخ بود. شهرت مین به دلیل ایده .) ای بود که
شت. به باور او، مسیر پیشرفت قانون و جامعه، از پایگاه به قرارداد بوده است. به ، عرضه داقانون باستاندر کتابش، 

اند. این در حالی است های سنتی وابسته بودههایشان در گروهشدت به پایگاهاین معنا که در جوامع کهن افراد به
توان از قرارداد ببندند. مین را میتوانند آزادانه با یکدیگر که در جوامع مدرن، افراد در مقام عامالنی مستقل می

شناسی قانون برشمرد.  شناسی حقوقی، تاریخ حقوقی، و جامعهپدران انسان
2. communitarian paradise 
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روند ــ آن هم با اتکا بر ی بورژوایی مدرن زیر سؤال میتولید صنعتی و کل جامعه

 ها شباهت دارند. مباحث و رویکردهایی که اغلب به مباحث و رویکردهای رمانتیک

ی اندیشه»کارل مانهایم از نخستین اندیشمندانی بود که در جستاری با عنوان 

های مارکسیستی و رمانتیکِ مقابله ( به تناظر یا قرابت شیوه1۹2۷) 1«کارانهمحافظه

ی بورژوازی پی برد. مانهایم نشان داد که شماری از تضادهای شدهبا فرهنگ عقالنی

عی، پویا یا دیالکتیکی در برابر ایستا، تمامیت در برابر موجود ــ انضمامی در برابر انتزا

هایی هستند سازانه از تاریخ در برابر رویکرد تفردگرایانه ــ ویژگیتجزیه، فهم تمامیت

ی بورژوایی درباب قانون اندیشه»که هم جناح راست و هم جناح چپ در نقدشان از 

اند. با این سهیم ( در آنburgerlich-naturrechtlicheDenken« )طبیعی

تاریخ و زند، از کتاب ی موضع مارکسیستی میهایی که او دربارهاغلِب مثال همه،
اند؛ اثری که خودش ترکیبی است از مارکسیسم با لوکاچ برگرفته شده آگاهی طبقاتی

تر به تشابهات عالوه، مانهایم بیششناسیِ آلمانِی ملهم از رمانتیسیسم. بهجامعه

انقالبی و ـهای اندیشیدن مارکسیستیمیان شیوه شناختیروش

شان بر کارانه عالقه داشت تا همگرایی احتمالی برخی نقدهایمحافظهـرمانتیک

شناسان یا مورخان صنعتی. به پیروی از مانهایم، شماری از جامعهـبورژوایی یجامعه

بر  2د. آلوین گلدنرادبیات نیز به پیوند میان مارکسیسم و رمانتیسیسم اشاره کردن

فشارد؛ ارنست ی مارکس پای میدر اندیشه« مهم رمانتیسیسم هایمؤلفه»وجود 

شورش رمانتیک بر ضد جهانی که در آن همه »کند که مارکس نیز تأکید می ۳فیشر

را با رویکرد « ی یک ابژه فروکاسته شدهچیز به کاال بدل شده و انسان به مرتبه

تردید مفهوم بیگانگی نزد مارکس قویًا آمیخته ده است. بیاش ادغام کرسوسیالیستی

نشان داده، یکی از منابع  ۴به رمانتیسیسم است؛ همان طور که ایشتوان مساروش

فروش آزادی »مثابه ( بهselfی مارکس نقد روسوییِ بیگانگِی خود )اصلیِ اندیشه

                                                      
1. Das konservative Denken 
2. Alvin Goldner )1۹2۰-1۹۸۰(  
۳. Ernst Fischer  
۴. Istvan Meszaros  
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ی پیوند اصلی ــ رشته 2است. هم فیشر و هم گلدنر ــ به همراه ام. هـ. آبرامز 1«فرد

و  تفرقه، پارگی،به دور از تکه ی یکپارچه،مارکس و میراث رمانتیک را رؤیای جامعه

ی مارکس جوان را با ها، هابرماس است که اندیشهدانند. متأخرتر از اینبیگانگی می

تجمع »ی کند، به طوری که ایدهنمایی میخصلت« سوسیالیسم رمانتیک»عبارت 

تولیدکنندگانْ همواره آکنده از تصاویر نوستالژیکِ انواع اجتماعاتی ــ از جمله آزادِ 

شان را در جهان دهقانان و ـ بوده است که باید سراغخانواده، همسایه و اصناف ـ

ی رقابتیْ رو به فروپاشی بار یک جامعهاستادکاران گرفت، این تجمع با یورش خشونت

به باور هابرماس، همین «. قدان به تجربه درآمداش چونان یک فگذاشت، و نابودی

و  شان از محصول کار، سایر افراد انسانی،ای که در آن افراد به بیگانگیی جامعهایده

 [1۸]ریشه در رمانتیسیسم دارد. دهند،خودشان خاتمه می

های میان انتقادهای تری، به شباهتاین نویسندگان به هیچ شکل مستقیم

 با این همه، [1۹]پردازند.داری مدرن نمیکسیستی از تمدن سرمایهرمانتیک و مار

توان در حمالت هر دو گروه به ها را خاصه میاین شباهت چنان که شاهد هستیم،

 سازی پی گرفت. ی حیاتیِ کمّیمسئله

ی صنعتی )بورژوایی( نقشی محوری در سازی زندگی در جامعهانتقاد از کمّی

، دارد. 1۸۴۴های اقتصادی و فلسفی دستنوشتهویژه های نخستینِ مارکس، بهنوشته

داری اجازه داری چنان است که به سرمایهقدرت پولْ در سرمایه بنا به گفتۀ این متن،

تمامی را با قراردادنشان در معرض مقیاس بهدهد تمام کیفیات انسانی و طبیعی می

ای روزافزون به تنها خاصیت کمیت پول به گونه»کمّیِ خودش نابود و منهدم سازد. 

شود. به همان اندازه که پول همه چیز را به فرم انتزاع خودش تقلیل مهم آن بدل می

ی دلهمبا«. کاهددهد، خودش را نیز در مسیر حرکتش به چیزی کمّی فرومیمی

ی کیفیات انسانِی انضمامی با یکدیگر انتزاعیِ پول با کاالهای تجاری، جایگزین مبادله

ی کاالیی تجاری، شود. کارگر به مرتبهاعتماد با اعتماد ــ می ــ عشق با عشق،

شود که و به مخلوقی ملعون بدل می یابد(، تقلیل میMenschenwareکاال )ـانسان

                                                      
1. selling one’s freedom  
2. M.H. Abrams 
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(. entmenschtesحانی انسانیتش را از کف داده است )از حیث جسمانی و رو

ی انسان بار دیگر به غارنشینی بازگشته، اما غاِر او این بار به بوی متعفن و آزارنده»

های قیمتی صرفاً به درست همان طور که یک تاجرِ سنگ« تمدن آلوده شده است.

افراد نیز در  ها،ی آن سنگها نظر دارد و نه به زیبایی یا ماهیت ویژهارزش بازاری آن

دهند و شان را از دست میهای مادی و روحانیداری حساسیتی سرمایهجامعه

، یا همان بیان بودننشانند. در یک کالم: جای آن میاحساس صِرفِ مالکیت را به

های اجتماعی و فرهنگی، بیش از پیش قربانیِ ی غنای زندگی از خالل فعالیتآزادانه

 [ 2۰]شود.کاالها و سرمایه، می همان انباشت پول، ، یاداشتن

تری با صراحت کم سرمایههای ابتداییِ مارکس، در این قبیل موضوعاتِ نوشته

ی مشهوری که در ویژه در پارهاند، اما با این حال، کماکان حضور دارند، بهمطرح شده

تولید روزافزون بر  داری جدید را، که منحصراً تمدن سرمایه 1آن مارکس خویگان

 2متمرکز است، با روح«( کمیت و ارزش مبادله»کاالها و انباشت سرمایه )یعنی بر 

مقایسه  دوران باستان کالسیک، که منحصراً با کیفیت و ارزش مصرف سروکار دارد،

  [21]کند. می

بدان پرداخته شده استثمار کار است، یعنی  سرمایهای که در موضوع اصلی

سرمایه دارِ ابزار تولید. با این حال، ارزش اضافی توسط مالکان سرمایهآوردن دستبه
در  سرمایهشود. شامل انتقادی رادیکال از خودِ ماهیت کار صنعتی مدرن نیز می

دارانه، کماکان نسبت به سرمایهـی کار صنعتیزدایانهیورشش به خصلت انسان

تری برخوردار است، ی بیشجهاز صراحت له 1۸۴۴اقتصادی و فلسفی  هایدستنوشته

کند و انتقادات مطرح می سرمایهعالوه، به احتمال فراوان میان نقدی که به

 ها پیوندی وجود دارد. رمانتیک

                                                      
1.  ethos 
2.  spirit 
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آشکار است که مارکس رؤیای بازسازی نظام استادکاری قرون وسطایی را در سر 

، او کار صنعتی  اچنین سودایی داشت ــ ام چنان که جان راسکینپروراند ــ آننمی

داری، یک فرمِ به لحاظ اجتماعی و را، در قیاس با کیفیات انسانیِ کار پیشاسرمایه

ای... ]که[ به دست دهقان یا دانش، داوری، و اراده»انگاشت: یافته میفرهنگی تنزل

کارِ صنعت ی کارگران مقاطعهواسطه، به«شدندصنعتگرِ مستقل به کار گرفته می

یافتگی، مارکس اول از همه به تقسیم اند. برای تحلیل این تنزلن رفتهمدرن از میا

با چپاول مهارت کارگر در انجام کارهای ظریف به بهای حجم »پردازد که کار می

گیر بدل ساخته های تولیدی، او را به هیوالیی زمینعظیمی از غرایز و توانمندی

رمانتیک، از  دیوید ارکارتِ ؛ در همین زمینه است که او شاهد مثالی از «است

کردن یک انسان اعدام اوست، تکهتکه»آورد: می کاران وابسته به حزب توری،محافظه

چه مستحق این مجازات چه مستحق این مجازات باشد؛ ترور اوست، چنانچنان

ی نفسهها، این عناصرِ فیماشین« ها است.نباشد... تقسیم کار همان اعدام انسان

ها کار اند؛ آنی تولید معاصر به اسباب بدبختی کارگران بدل شدهدر شیوهپیشرفت، 

های ی آزادی را هم در فعالیتذره ذره»سازند و را از هر شکلی از عالقمندی تهی می

ی آالت مورد استفادهکنند. با ماشینمصادره می« های فکریبدنی و هم در فعالیت

جا از ، زیرا ــ و مارکس در این«شودل میبه نوعی شکنجه بد»داری، کار سرمایه

آورَد ــ کارگر قول می، نقل1۸۴۴ی کارگر در انگلستانِ وضعیت طبقهکتاب انگلس، 

                                                      

اند، منتقد سرآمد هنر و اند و نگاهی دیگرگون به آن داشتهفکر کرده« ارزش اضافی»از میان کسانی که به 
ی اقتصاد سوسیالیستی )متکی بر کار، متفکر برجستهی ویکتوریایی، حامی هنری، نقاش آبرنگمعماری دوره

دوست بزرگ جان راسکین و انسان ی دولت رفاه(یر ان. جی. او. ها و شالودهها و ساهای خیریه، تعاونیسازمان
«. اقتصاد سیاسی»اش با مارکس مشترک بوده: است که در یکی از موضوعات مورد عالقه( 1۹۰۰-1۸1۹انگلیسی )

 خرینتا این آیعنی پنج سال پیشتر، کتاب  ،1۸۶2را نوشت و راسکین در  سرمایهجلد نخست  1۸۶۷مارکس در 
ی خودش. او برخالف مارکس، را. موضوع اصلی این اثرِ راسکین هم، شناساییِ حقوق نیروی کار است، اما به شیوه

انصافیِ عدالتی و بیبیند، اما بیای ذاتی میان صاحبان نیروی کار )مزدبگیران( و سرمایه )یا کارفرمایان( نمیمبارزه
طور به معنای عام آن )قانون جاری و نای خاص تاریخیِ معاصر و همینداری به معآشکاری را در مبادالت سرمایه

تا دهد. در نهایت، کتاب هایی را نیز ارائه میحلکند و برای رفع آن، راهساریِ باستانیِ عرضه و تقاضا( مشاهده می
تا با استفاده کند و تالش دارد مشکل را برخالف مارکس، به صورت برد و باخت یک طبقه مطرح نمی این آخرین
.برد ارائه دهدـحلی به شکل بردراه  اقتصاد متعارف بازار،دادنِ اخالق در فرضیات بدیهیاز مداخله

David Urquhart(1۸۰۵-1۸۷۷ .) 1۸۵2تا  1۸۴۷دیپلمات، نویسنده و سیاستمدار اسکاتلندی که از سال 
عضو پارلمان بود.

Toryگلستان.کار در ان، نیای حزب محافظه
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روالی[ که  شود؛پایان ]فروکاهیده میباری از مشقت و کار شاقی بیروال فالکت»به 

رها و بارها از سر وار، بامانند کاری سیزیفدر آن، یک فراینِد مکانیکیِ تکراری، به

سنگی، هماره بر پشت کارگِر فرسوده شود. بارِ گرانِ کار همچون تختهگذرانده می

در نظام صنعتی مدرن، تمامت سازماندهِی فرایند کار سبب «. کندسنگینی می

شود. مارکس به این تصویرِ شکستن استقالل، آزادی و سرزندگی کارگر میدرهم

افزاید که تحت آن، کار جریان ای را میتوصیف شرایط مادیموجود، تارِ ازپیشوتیره

خراش؛ هوایی پر از گردوخاک؛ خطر دارد: فضا، نور، و اکسیژن ناکافی؛ اصوات گوش

آور و های فراوانِ ناشی از ملزومات زیانبیماری»دست ماشین؛ و مرگ یا قطع عضو به

با هدف صرفًا کمِّی تولیدِ که، سرمایه مخلص کالم آن [22]«.خطرناک فرایند تولید

های فرهنگی و طبیعی تر، کیفیتتر کاالها و دستیابی به سود هرچه بیشهرچه بیش

 کِشد. مثابه ابنای بشر را به صالبه میکارگران به

برداشت مارکسیستی از سوسیالیسم عمیقاً با این نقد رادیکالِ تمدن بورژوایی 

یک تغییر کیفی یعنی نوع متفاوتی از مدرن پیوند خورده است. این نقد متضمن 

زندگی و نیز نقش ارزش « کیفیات طبیعی و انسانیِ»سازی است که نقش متمدن

عالوه، این نقد مستلزم رهایی از کار است، کند. بهمصرف در فرایند تولید را احیا می

از و کنترل فرایند تولید « کنندگانمالکیتسلب مالکیت از سلب»ی وسیلهفقط بهنه

تمام خودِ وی تغییر تاموسیلههم، بلکه همچنین بهبهطریق روندهای کاریِ مرتبط

 ماهیت کار. 

ای است که مارکس توان این هدف را محقق ساخت؟ این مسئلهچگونه می

ی ( بدان پرداخته بود: از دید او، در جامعه1۸۵۷ـ۵۸) گروندریسهخصوصاً در 

ــ  1«کار ضروری»تِ تکنولوژیکْ زمان الزم برای سازی و پیشرفسوسیالیستی، مکانیزه

دهد. شدت کاهش مییعنی زمان مورد نیاز برای رفع نیازهای اساسی اجتماع ــ را به

ماند که مارکس، به پیروی تر ساعات یک روز، برای آن فعالیتی آزاد میبنابراین، بیش

                                                      
1. necessary labour 
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آزاد، کاری که باعث  نهد: یعنی کاِر حقیقتاًنام می 2آن را کار جذاب از فوریه،

تواند مادی شود. چنین کاری، چنین تولیدی )که هم میفرد می ۳بخشیِتحققـخود

جا از فوریه فاصله نوعی بازی نیست ــ و مارکس در این باشد و هم معنوی( صرفاً

تواند تالش و جدیتی حداکثری را بطلبد: مارکس ساختن یک گیرد ــ بلکه میمی

  [2۳]داند.ی چنین جد و جهدی میا نمونهی موسیقایی رقطعه

شده در باال، کامالً در اشتباه خواهیم بود اگر که با اتکا بر مالحظات برشمرده

ی دار فلسفهتر وامچنین استدالل کنیم که مارکس یک رمانتیک بوده است: او بیش

عتی. دار منتقدان رمانتیک تمدن صنروشنگری و اقتصاد سیاسی کالسیک است تا وام

ی های فلسفهها و تناقضبا این همه، منتقدان رمانتیک باعث شدند تا او به محدودیت

های بسیار روشنگری و اقتصاد سیاسی کالسیک پی ببرد. مارکس در یکی از متن

به تعارض میان  1۸۴۴های سیاسی و اقتصادی دستنوشتهی کتاب روشنگرانه

کند، تعارضی که در قالب یک جدل ره میداران جدید اشاداران قدیم و سرمایهزمین

دانان )مانند ( و اقتصادسیاسی۴میان نویسندگان رمانتیک )از آن جمله یوستوس موزر

غایت این تعارضی است به»شود: دیوید ریکاردو و جان استوارت میل( نمایان می

 همچنین[ 2۴]«گوید.ناگوار، و هر یک از طرفین در مورد طرفِ دیگر حقیقت را می

های اقتصادی او این بوده است که ی واپسین نوشتهیکی از موضوعات تکرارشونده

های ریکاردو را ببیند، همچنان که عکس این موضوع تواند محدودیتمی ۵سیسموندی

 نیز صادق است. 

                                                      

Charles Fourier (1۷۷2- 1۸۳۷ .) اقتصاددان سوسیالیست اهل فرانسه، از مخالفان اقتصاد کالسیک و از
های تعاونی در اقتصاد.اندازی تشکلطرفداران راه

2. attractive labor  
۳. self-realization  
۴. Justus Möser 

۵ .Leonard Simon Sismondi (1۷۷۳- 1۸۴2.)  سوسیالیست فرانسوی بود که هدف اقتصاد کالسیک
ی توزیع نامناسب دانست، یعنی حداکثرکردن سود را مورد انتقاد قرار داد و اقتصاد رقابتی را مخصوصاً در زمینه

در ها ی بحرانشود. او معتقد بود ریشهزیرا سیستم توزیع در این اقتصاد موجب فقر عمومی و مازاد تولید می
ترین قشر جامعه، یعنی کارگران، از قدرت خرید اندکی استثمار کارگران و پیشرفت تکنولوژی است و وسیع

 برخوردارند.
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سازی، بلکه در حکم تالشی های مارکس نه رمانتیک بودند و نه در پی مدرنایده

بینی ها درون یک جهان]آفهبونگ[ دیالکتیکیِ هر دوی این بودند برای قِسمی فراروی

انگاریِ انقالبی و انتقادی. مارکس فارغ از هر دفاعی از تمدن بورژوایی و یا نادیده

دستاوردهای آن، در جستجوی شکل واالتری از سازمان اجتماعی است؛ شکلی که 

نیِ اجتماعات ی مدرن را با برخی از کیفیات انساهای صنعتی جامعهپیشرفت

تر، شکلی که برای پیشرفت و آمیزد ــ و از همه مهمداری در هم میپیشاسرمایه
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زیسهت نر مارکسیسم غالباً به  شتهابام مهابم به  بهدیبس نش سهافا ش ها انم شز محیط

تون. بها شیهف لها    یاز برشی رفع فقر و  یاز مابم مسن ایابس ب  رتد شقاصانیا مورن

ی ببار شز لقیقت باتد. بر ش اس آثار مارکس و ش گلهس و ترربه هیچ چیز  مس توش د 

کمیاه  -2)لزب  و یالیست  هودد 1 خستا ش قالب رو ی   پارآک  و ارلو د های ا 

ی شصهلس (  خوش ش نر اس شز وشقعیت رش شرشد  نشن که   سهخ 3شلملل کارگرشنا  وددبیف

 4ی)لزب خوشهرخوش هدم ی  یا سا لزب  و یالیستآن نر  و یالیسم شمروز  مرل 

( 2016/ ژش وی  2015)ن امبر 194تمارم نر ش گلساان و ولز(  « بدیل  و یالیساس»

 مناشر تد.

 

زیست و گرشها  برخس شز فعاالن محیطنو شتبام مادشو  علی ا مارکسیسم شز طرف رش ت

زیست وجون نشرن.  خست شیف ک  کار  مارکس ی محیطچپ نربارم یز بخشس شز 

عنوشن کشس شز طبیعت ب تدن و ببرمنیدگام بیش شز لد مثباس نر مورن صنعاس

ک  مارکسیسم مسئو  برخس شز بدتریف محدون نشتا  ش ت. نوم شیفمنبعس  ا

 های شکولوژیکس نر شتحان جماهیر توروی ش ت. فاجع 

زیست و مبارزم برشی آن  شمری جدید ی محیطها  آگاهس نربارمبرخالف شیف شنعا

رون. نر وشقع  مارکس نر تحلیل و ش اقان شز شثر مخربا ها ب  تمار  مسبرشی مارکسیست

پیشگام بون. مارکس و  -همچون جامع -نشرش   نر طبیعت تدنا  رمای صنعاس

های علمس رش رتا    تمامس1848ش گلس   ویسندگان ما ی ست کمو یست نر  ا  

 نقت ن با  و مطالع  کرن د. ب 

ها  فر ای آنی کارگر)پرولااریا( و کار طاقتنشرش    طبق تولید صنعاس  رمای 

های گذتا   شان نشنم بون د  بالفاصل  تو ط ک  موجونیت خون رش فقط نر نه 

                                                      
1 . Per-Åke Westerlund 

2 . Rättvisepartiet Socialisterna 
3 . CWI Sweden 

 شیددولوژی همبساگس نشر د )مارجم(شلزشبس ک  شز لحاظ . 4 

http://www.socialismtoday.org/194/index.html
http://www.socialisterna.org/
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تأکید بر  ا  ی جامع  تنا ایس تد د. با شیف لعنوشن عناصر کلیدی تو ع مارکس ب 

 زیست  بون. ی کارگر ب  معنای  انیدم گرفاف محیطشهمیت طبق 

فرآیندی ک  ش سان و »عنوشن فر ا رش ب جا ت ک  مارکس کار طاقتجالب شیف

 1ی گوتا گرفت. نر  قد مارکس شز بر ام نر  ظر مس« کنندطبیعت نر آن مشارکت مس

 1875( نر  ا  SPDموکرشت آلمان )نی شولی  لزب  و یا شی ک  کنگرمبر ام 

کار »شتخاذ کرنم بون  بر شیف موضوع تأکید تدم ش ت. مارکس پیام شیف بر ام  رش 

کار »نر  ظر گرفت و  وتت: « فر ا منبع تمامس ثروت و فرهنگ ش تطاقت

فر ا  منبع فر ا منبع تمام ثروت  یست. طبیعت  یز همچون کار طاقتطاقت

و مطمئناً چیزی ش ت ک  شز ثروت مانی تشکیل تدم ش ت!( های مصرفس ش ت )شرزش

ی غلطا کار شیدم«. ک  شیف خون ترلس  یروی طبیعت و توشن کار ش سا س ش ت

 عنوشن تنبا منبع  ماعلق ب  فرنینا د ال ا  ش ت و    مارکس. فر ا ب طاقت

برشیف  ی بشریت با طبیعت هشدشر نشنم بون. بنامارکس نر مورن شثرشت قطع رشبط 

عنوشن بخشس شز فرآیند نشرش   ب بیگا گس کارگرشن نر تولید  رمای شو تاهد شز خون

ویژم نر مشاب ا شز خونبیگا گس بشریت شز طبیعت بون. نر زمان شو  شیف شمر ب 

  ازی کشاورزی مشبون بون.صنعاس

 زیست قرشر نشتا  ونشری بر محیطمقدما شثرشت  رمای ی کارگر نر خططبق 

تبدیدی مساقیم  -شی  ت  زغا   نگ و ش رژی هسا  -های ش رژینشرن. مثالً ترکت

برشی کارگرشنا شیف صنایع  مرنم و محیط طبیعس نر تمامس مناطق و کشورها هساند. 

تریف شفرشن  سبت ب  شیف خطرشت هساند. مبارزم برشی کارگرشن شیف صنایع شغلب آگام

 محیطس ش ت. زشت زیستبببون محیط کار  بخش مبمس شز مبار

هایس برشی ی مارکسیسم )ماتریالیسم نیالکایکس( رشم و روشعالوم  فلس  ب  

نهد. مارکس و ش گلس نر شوش ط قرن تحلیل و توضیح بحرشن شقلیمس شمروز شرشد  مس

ها  نچار جبش گو   جامع  و طبیعت شز طریق ترمعا تضان وزنهم  شان نشن د ک  چ 

ی شوجس بازگو مروزم  محققان شقلیمس شیف روش رش نر هشدشر ب   قط تو د. شکی س مس

                                                      
1 . Critique of the Gotha Programme 
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ی نیگر شی ب  صورت برگشت  اپذیر وشرن مرلل زیست شز مرلل کنند ک  محیطمس

 تون.مس

بسیاری شز کسا س ک  مارکس رش ب  خاطر غ لت شز محیط زیست  رز ش 

ش گار د  لاس آثار شو سم مسنموکرش س یا ش االینی و یا « پیروشن»کنند و خون رش مس

ش د  نر رشبط  با ها تحت عنوشن  و یالیسم  اخا ش د. جوشمعس ک  آنرش مطالع   کرنم

زیست  کامالً با نموکرش س کارگری   قش نولت و همچنیف نر برخورن با محیط

علما طبیعس  ب  »بینس کرنم بون ک  مارکس نر تضان ش ت. شما برعکس  مارکس پیش

طور ک  نر لا  لاضر ش اسا ش اس علوم شجاماعس تبدیل خوشهد تد  همانپای  و 

 (1844فلس س  -)ن ت  وتا  های شقاصانی« ز دگس وشقعس ش سان ش ت.

 

 طبیعت از منظر مارکس 

زیست باید نرک کنیم ک  مارکس همیش  ب  جبان و برشی فبم مارکسیسم و محیط

ی خون رشی ترزی  و تحلیل و بر ام ی آغازی بعنوشن  قط تمامیتا تاریخ آن  ب 

عنوشن یک  ظام مارقسا تاریخس تلقس نشری رش ب نید. شیف وشقعیت ک  مارکس  رمای مس

شتابام برنشتت تدم ش ت. مثالً میشل کرنم ش ت  بسیاری تحریف کرنم و شز آن ب 

رفااری  سبااً »ی ش ار ا یو ا  چبارم   وتت ک  مارکس شز نبیرخا   1لووی 

لووی «. ی مخرب آن با طبیعت نشتتش اقانی ب  تمدن صنعاس  ب  خصوص رشبط یرغ

)برشی « ی شکولوژیکس  دشتا  ش ت.ش دشزا یکپارچ مارکس چشم»همچنیف شنعا کرن ک  

 (1997ن امبر  -مارکسیسم بحرش س  علی  جریان   وشمبر

ا فئونشلیسم بون. نشری نر مقایس  بی مارقسا  رمای شوالً  شز  گام مارکس  جنب 

شی بون نشری  شیران جامع تریف ن ااورنا  رمای نر  ایر   شیف ترقس موقاس بون. شصلس

ی طبق  رون.ی طبقاتس شز بیف مسک  بر مبنای آن  خونا شیف  ظام ب  همرشما جامع 

کارگر با لمایت نهقا انا فقیر قدرت رش ب  چنگ آورن د ک  شیف ب  معنای لاکمیت 

شی کامالً ما اوت بون. پیش شز شیف  نر کمون پاریسا  ا  و تروعا جامع شکثریت 

                                                      
1 Michael Löwy 
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  زما س ک  کارگرشن قدرت رش برشی نو مام نر ن ت نشتاند  نیدگام مارکس 1871

 نر اس ثابت تد.ب 

تر و مثاب ا نفاع شز شیف  یسام  یست. مارکس پیشنشری ب نرکا  قش  رمای 

عنوشن یک  یساما تولید  ون شز کارا مازشن ی رش ب نشرکس نیگری   رمای بیش شز هر

فبمیدم بون.  یروهای علمس و طبیعس برشی ر یدن ب  شیف هدف   ازگار و ش اثمار 

نشری بر روی طبیعت  انیدم گرفا  تو د.  المت کارگرشن و تأثیرشت  رمای مس

ری بون و نشوضوح تاهد مرشلل تغییر طبیعت ب  خوش تا  رمای تون. مارکس ب مس

کنند ک  مارکس طبیعت رش رشیگان و  امحدون نشن. برخس مناقدشن شنعا مسهشدشر مس

نشری هیچ شرزتس جا ت ک  شز  ظر شو  طبیعت  تحت  رمای نید. شما  کا  شیفمس

ها و نشری[ لاس طبیعاس ما ند: هوش  جنگل دشرن. شو  ایر  گرفت ک  ]شز نید  رمای 

 برنشری قرشر  گرفا  ش ت  یز شرزش مصرفس نشرن.ها ک  مورن ببرم ماهس

قبل شز میالن  341-270مکا یکس شاپیکور)طور خاص ماتریالیسم غیرمارکس ب 

ی خون ب   ام ( رش مطالع  کرن و فلس  1831-1770مسیح( و نیالکایک هگل)

طور ماتریالیسم نیالکایکس رش گسارش نشن. شیف  گاهس نرخشان ب  جبان بون ک  ب 

تریف رویدشن شیف عصر تاریخس  یعنس ش قالب  قصس  مانا ب با آن نورم بون. مبمبس

نشری و گذر جامع  شز فئونشلیسم( و ی نو شصل مانی )شقاصان  رمای فرش س   نر  ایر 

 های ش قالبس بون.ی تونمشقدشم آگاها  

 تر نر تقابل با مذهبهایس ک  پیشهای مارکس نر میان تمام فلس  شیدم

ک  زمیف هرگز تغییر تریف ]شیدم[ بون. ب  جای شیفیافا تکست خورنم بون د  بسط

کند و زمیف مرکز هم  چیز و بشریت مرکزیت زمیف ش ت  مارکسیسم نر شمادشن  مس

پندشتا  ش ت. ومیر رش همیش  نر تغییر ماتریالیسما کال یک جبا س  لاس مرگ

ت و    شز خدش. بشریت با طبیعت یکس ز دگس  محصولس شز زمیف )طبیعت( بونم ش 

بونم ش ت و    خارج آن. همچنیف مارکس  تاریخ رش ب  نو قسمت شجاماعس و طبیعس 

پندشتت. قوش یفا نیالکایکس  نر جامع  و ها رش یکس مسش ت  بلک  آن تقسیم  کرنم

ها نر لا  تبان  و تأثیرگذشری بر تون  و همچنیف پیشرفت آنطبیعت شجرش مس

شی شز فرآیندهای مرتبط ب  هم نر یک کالبد نیگر ش ت. مارکس  برشی بیان ز ریرمیک

 ش ت.  ش ا انم کرنم« ماابولیسم»شز شصطالح 
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رتدا بیف تبر و کشور   قص شیف ماابولیسم ب مارکس  شان نشن ک  شخاالف رو

  «رکستنا سا مابوم»ی کاابا م ید تون  ک  جان بالمس فا ار   ویسندمتمرنم مس

خالص  کرنم ش ت. مارکس نر  ومیف جلد  رمای   « گسست ماابولیکس»آن رش نر 

ی منزل  نشری رش ب ( مناشر تد   رمای 1883  پس شز مرگش )1894ک  نر  ا 

ی شز  وی نیگر  مالکیت گسارنم»گسساس شز قوش یف طبیعس ز دگس توصیف مس کند: 

د و آن رش نر تقابل با جمعیت صنعاس نهشرشضس  جمعیت کشاورزی رش مدشم کاهش مس

نهد. بدیف ترتیب  ترشیطس شیران هموشرم نر لا  رتد نر تبرهای بزرگ قرشر مس

 اپذیر نر ش سراما تبان  شجاماعس ک  تو ط قوش یف تون ک  یک گسستا جبرشنمس

 «آید.طبیعس ز دگس مقرر تدم  ب  وجون مس

خاک   اتس شز کونهای  مارکس برش اس بحثس نر مورن تخریبا بلندمدت

نشرش    پیشرفت های کشاورزیا  رمای تمام پیشرفت»تیمیایس نر کشاورزی  وتت: 

ها نر نر مبارت ش ت؛    تنبا غارتا کارگر  بلک   رقت خاک ش ت. تمام پیشرفت

پیشرفاس برشی شز بیف برنن منابع  ی زما س مشخص شفزشیش باروریا خاک نر یک نورم

 «روری ش ت.پایدشر همان با

نشرش    با مارشکم کرنن جمعیت نر مرشکز بزرگ تولید  رمای »شو توضیح نشن: 

کند  یعنس با ش ا انم شز عناصر ]خاک[ ...گرنش مانم بیف ش سان و خاک رش مخال مس

کند. ها ب  خاک جلوگیری مسنر قالبا خورشک و پوتاک تو ط ش سان  شز بازگشت آن

و شضاف  کرن: «. برنشی تدشوما باروری خاک رش شز بیف مسشز شیف رو  ترشیط الزم بر

بنابرشیف  تنبا با تضعیفا منابع شصلس ثروت  یعنس خاک و کارگر ش ت ک  تولید »

یا مخالف ب  تکل تکنولوژی و فرآیندهای ترکیب تدم نشرش   باعث پیشرفتا  رمای 

بینس نر یک پیش ( مارکس1867) رمای   جلد شو   « تون.مس یک کلا شجاماعس 

رش « شیف فرآیند  ابونی»نشری  نورش دیشا    هشدشر نشن ک   و ازیا مدشوم  رمای 

 نهد. شفزشیش مس

طور خالص  کرن: ش گلس  وشبساگس و  یاز ب  یانگیری شز طبیعت رش شیف

وج   باید ما ند فاتحس بر بنابرشیف  نر هر مقطعس باید ب  ما یانآوری تون ک  ب  هیچ»

ک  ما  م بیگا   و کسس ک  بیرون شز طبیعت شیساانم  بر آن مسلط تویم. نر لالسمرن
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با گوتت  خون و مغز خون ماعلق ب  طبیعت و نر قلب آن هسایم. تمام مزیت ما نر 

های شیف لقیقت ش ت ک  ما نشرشی شمایازشت تمام موجونشت نیگر برشی یانگیری قا ون

) قش کار نر گذشر شز میمون ب  ش سان  « ایم.ها  هسطبیعت و ب  کارگیری صحیح آن

1876) 

 سوسیالیسم از منظر مارکس

ی  و یالیساسا تری برشی جامع ی طرح نقیقبرخس نیگر  مارکس رش ب  عدم شرشد 

کنند. شیف مناقدشن معاقد د ک   و یالیسما شو ب  شیف معنا ش ت ک  آیندم مابم مس

زیست شقاصان  تولید و  وع برخورن با محیطک  قدرت شز آنا کارگرشن باتد نرلالس

نشری باقس ما دم ش ت. نر ت ش ت ک  مارکس و ش گلس با ش ا اً هما ند نورشن  رمای 

آلیست ک  طرح های نقیقس شرشد  نشنم بون د  ت اوت نشر د. با های شیدم و یالیست

نشری نر ی شیف لا   شیف بدیف معنا  یست ک  توصیف ت اوت بیف  و یالیسم و  رما

 ها وجون  دشرن. های آن وتا 

نشرش   رش ک  تو ط کارگرشن  های هنگ تا تولید  رمای  مارکس و ش گلس هزین 

ها ب  لمایت شز یک تغییر آن تون  ثبت کرن د.نهقا ان  طبیعت و جامع  پرنشخت مس

ید   امچ  ک  مارکس تولیدا شتارشکس مسش ا س نر تولید و جایگزینس آن با آن

نشری برخا اند. مالکیت شجاماعس بر تولید و توزیع جایگزیف  ظاما آ ارتیساسا  رمای 

 نهس خوشهد تد. خوشهد تد. و شیف ]فرآیند[ نر قالب یک طرحا شجاماعس   ازمان

عنوشن یک جامع  با تولید های مارکس نر مورن  و یالیسم  ب بینسپیش

زیست تر برشی محیط   معنای فرایع بیشمضاعف و ش بوما منابع چیست؟ آیا شیف ب

خوشهد بون؟ شوالً  شمروز هما ند نورشن مارکس   یازی فوری برشی تأمیف یک ز دگس 

تایسا  برشی همگان وجون نشرن. شیف شمر ب  شفزشیش تولید غذش  تأمیف مسکف  ببدشتت 

نر  های مدرن  یاز نشرن.و نرمان  آموزش و پرورش و لاس گسارشا بیشار تکنیک

ی تولید تسلیحات  ترمالت وغیرم تولید چنیف ضرورت هایس ب  وش ط   19قرن 

تر  منابع عظیمس برشی هزین  های  ظامس و پذیر بون. شمروز  یز لاس بیششمکان

 رون. مصرف ترمالت تو ط یک نرصد ]جمعیت[ ب  هدر مس
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 ازی ماعان نر مورنا  یاز برشی «  رمای »و « ی گوتا قد بر ام »مارکس نر 

منابع نر مصارف فرنی  شفزشیش لزوم مصارف شجاماعس  ترمیعا منابع برشی 

ی شجاماعس  بحث کرن. شیف شمر همچنیف عنوشن ذخیرمگذشری و همچنیف ب  رمای 

آزشن ش ت. نر چنیف  تامل شیران تعان  بیفا زمان کار )ک  باید کوتام تون( و وقت

ها و نرک خون رش تو ع  خوشهند نشن و برشی مبارت کرن  شی  هم  کار خوشهندجامع 

 ی جامع  زمان خوشهند نشتت. ترکت نر شنشرم

برن و ب  هم  شجازم بیف مس ی  و یالیساس  شز خون بیگا گس رش شزیک جامع 

های ن امزن و  رمای   پیشرفت کنند. شیف جامع  ب  معنس نهد بدون محدونیتمس

گرشیس پایدشرا بیعت )شلیای لقیقس طبیعت(  طبیعتولدتا کامل بیف ش سان و ط»

- وتا  های فلس س)مارکس  ن ت« گرشیسا پایدشر طبیعت ش ت.ش سان و ش سان

تنبا کارگرشن و بشریت  بلک  طبیعت رش  یز ( ش قالب  و یالیساس   1844شقاصانی  

رشی کرن. با نشتافا مالکیت شتارشکس زمیف  طبیعت نیگر کاالیس بآزشن خوشهد

 بون.   ونآوری  خوشهد

ش ت  برخس شز مطالب  های  شی ک  نر ما ی ست کمو یست طرح تدمنر بر ام 

ی شو  ب  شیف ترح زیست مبم هساند. مطالب توج  ب  محیط کلیدی شمروزم  یز با 

«. های زمیف برشی شهدشف عمومسلغو مالکیت بر زمیف و ش ا انم شز تمامس رش ت»ش ت: 

عنوشن مثا  نر مورن شعارشضات  سبت ب  معانن خطر اک و مخازن   اس ب   شیف شمر ب

رون. بخش نوم شیف مطالب  بر ش ا انم شز نرآمدا  اتس شز زمیف نر بخش کار مس

کشد؛ و قل رش پیش مسی تشم  یاز ب  ر یدگس ب  لملعمومس تأکید نشرن. مطالب 

 «. ت مرنمو قل نر ن مامرکز کرنن و ایل شرتباطس و لمل»

گسارش » زیست نشرن؛ ی بسیار مبمس با محیطی ه ام رشبط مطالب 

های بایر و بببونا خاک و طبقا  ازی زمیفها و شبزشرتولید ماعلق ب  مرنم  ب کارخا  

ی مشارک بر ش اس مالکیت شتارشکس ب  یک بر ام «: طورکلسب  یک طرح مشارک

طور خالص   تغییر وصس ب  منظور مرشقبت و بببون زمیف. ب کشس خصجایا ببرم

ی مالکیت  قدرت مشسا جامع  شز جمل   وع برخورن با طبیعت  ]مبانس بر[ مسئل خط

 و کنار  ش ت.
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  های پیشگامبلشویک

 اما تزشری ب  قدرت ی کارگرا رو ی  و کشورهای تحت  طبق 1917نر شکابر  ا  

های های شمروز علی  نولت بلشویکس  شیف نولت نر  یا تر ید د. برخالفا تبمت

پا کرن.  خسایف کشوری ک   ژشنپر اس و های جامع  ش قالبس ب تمامسا عرص 

گرشیس رش قا و س کرن. یبون ایزی رش ممنوع شعالم کرن و  قط جنیف  طالق و همرنس

هایا رشنیکا  ها ب  رهبری لنیف و تروتسکس  پیشگام  یا تبر همیف ش اس  بلشویک

 زیست بون د. ی محیط نر زمین 

پیش شز ش قالب  رو ی  ما ند بسیاری شز کشور های نیگر  یک کشور 

ی خا دشن روما وف موفق ب  ی شقاصانی بون. نش شمندشن  تحت  لط ما دمعقب

های ماقاعد کرننا مقامات نولاس  بازرگا ان و لاس همکارشن خون برشی شتخاذا تکنیک

یاسا علمس مدرن برشی ل اظت شز منابع و شطمینان شز نر ن ارس بونن آ با برشی مدیر

ها مربور های لا  و آیندم )ل اظت و  گبدشری منابع طبیعس(  شد د. شکثر پروژم سل

شزلد ها بیشبون د تا بعد شز ش قالب رو ی  مناظر بما ند  چون شز  ظر نولت تزشری  آن

  ]مرموع [محیطس رو ی ی زیستن د. )تاریخچ گرشن و یا تاید غیرضروری بو

 ( 2013ش اشارشت نش شگام کمبریج  

جبا س تدم نر جنگها  نر یک کشور ویرشنی کارگر ب  رهبری بلشویکطبق 

های  ابق های شتغالگر و ژ زش شو  ب  قدرت ر ید و خون رش تحت تباجم  ظامس شرتش

محیطس شقدشم اصل  نر مورن مسادل زیستتزشر  یافت. با شیف لا   نولت جدید بالف

تمام  1 «ی زمیفنربارم»ی کرن. نو روز بعد شز قدرت گرفاف  بر ش اس مصوب 

لکم   1918ها  معانن و آب ملس شعالم تد. پس شز تش مام  نر مام مس جنگل

زشیس و محافظت شز آن رش کنار  مرکزی بر جنگل 2 «ی جنگلنربارم»نیگری  یعنس 

برنشری ها شز ببرمها ب  نو ن ا  تقسیم تد د ک  یکس شز آن اخت. جنگلبرآورنم 

ها تحت تزشریسم شز ی مبمس بون چرشک  بسیاری شز جنگلتد. شیف مسئل محافظت مس

                                                      
1 On Land 
2 On Forests 
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بون د. همچنیف  برشی تکار مقررشت وضع تد و تنبا نر فصو  خاصس مراز  بیف رفا 

های مدرن ی ش رام پژوهش  شجازمش گیزیشعالم تد. ش قالب رو ی  ب  طرز تگ ت

 گیری رش نر نشخل کشور نشن. )همان(تنا س و ماهسشقیا وس

شی گرفا  تد. نولت بلشویکس نر زمان ها نر زمان بسیار آت ا شیف تصمیم

ی جنگ نشخلس و کمو یسم جنگس  شز نش شمندشن شز جمل  کسا س ک  روی آت ا 

کرن. نش شمندشن با شتکا ب  شیف لمایت   محیطس کار مس کرن د  لمایتمسادل زیست

  لنیف 1920محیطس خون رش گسارش نشن د. نر  ا های زیستی فعالیتگسارم

ی نولاسا طبیعت نر جبان تدمی ل اظتشولیف منطق  1 «شیلمنسکس»مشغو ا شیران 

تدم ی ل اظت  چبار منطق 1924ی علمس نشتت. تا  ا  بون ک  صرفاً ش ا انم

وجون نشتت. مؤ سات تحقیقاتس بسیاری تأ یس تد د  نش شمندشن  2یک()زشپوون 

تنا س نر نش شگام های بومتنا ان برجسا  تناخا  تد د و نورمعنوشن بومرو س ب 

یعنس  4 و  ر»با خلقا م بوما  3مسکو آغاز تد. نش شمندی ب   ام والنمیر و ان کسا 

ی تناخت مرن و زن و پیو د ا بر پای هک  نر آن ش سان 5 پبر جدیدی شز زیست لالت

 تبرت جبا س پیدش کرن. )همان(« ها با طبیعت   قش مبمس نر تغییر نشر دآن

محیطس تد. پیشرفاس ک  شز طرف های زیستش قالب موجب تکوفایسا  ازمان

 6«های محلسی مرکزی مطالعات روشیتشنشرم»تد. ها پذیرفا  و لمایت مسبلشویک

جمعیت رو س برشی ل اظت شز »گو   ک  تعب  نشتت؛ همان 2270 هزشر عضو نر 70

بومس گرشن  مرالتس ما ند مشکالت زیست یز مبم بون. نش شمندشن و کنش 7«طبیعت

                                                      
1 . Il’menskii 
2 .Zapovedniks 
3 .Vladimir Vernadsky 
4 .Noosphere 

ش ت.  تدمبوم کرم زمیف طرشلس و  اخا  ازی زیستیک  یسام شکولوژیکس بسا  ش ت ک  برشی تبی . 5 
 )مارجم(

6 TsBK(Central Bureau for Study of Local Lore) 
7 VOOP(All-Russian Society for the Protection of Nature) 
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 ها همچنیف نر مناطق رو اایس  شسترش شرشد  کرن د. آن 1تنا سجامع  و زیست

علم   ازمان نشن د. رهبرشن  هایس رش با هدفا باالبرنن شتایاق ب برگزشر کرن د و گروم

زیست نر تبرهای ی بببون محیط ی  حوم  شز جمل   انژنش کروپسکایا  نربارمبلشویک

ها و مناطق ی آن مد ا تبر  بز با پارکبزرگ و کوچک بحث کرن د ک  نر  ایر 

 تر  شرشد  تد.  بز بیش

االینیسم و  یا ت های ش قالبس پایا س  اگبا س نشتت. ش با شیف لا   شیف شیدم

تد. محیطس  یز مسهای ضدش قالبسا زیستشجاماعس ضدش قالبسا آن  تامل فعالیت

  علم 1920یی  یا س نه پس شز ش قالب رو ی   نر طس تحو  شجاماعس و تررب »

ی  رعت گسارش یافت. مقامات  نش شمندشن و مبند ان بر ام تنا سا  وظبور ب بوم

ر ا س ملس خون رش ش رام نشن د. شما زما س ک  ش االیف قدرت رش ب  ی برقبلندپروشزش  

  تامل برخس شز «گرشنتخریب»شصطالح ن ت گرفت  جساروی خون رش برشی ب 

گیری  ماخصصان کشاورزی و با ان  ماخصصان ماهستنا ان  جنگلتوش اتریف زیست

 )همان(« تنا ان تروع کرن.بوم

  استالینیسم درمقابل طبیعت

محیطس نر جبان نر زمان لاکمیت ش االینیساس رخس شز بدتریف فرایع زیستب

شی ی هسا رخ نشن. شز جمل : تخریب نریای آرش  بیف قزشقساان و شزبکساان  فاجع 

گو   نلیلا آلونگس. شیف شمر چ  چر وبیل نر شوکرشیف و شز بیف رفاف چندیف تبر ب 

 مورن وجون نشرن؟ و یالیسم نر شیفها و  ممکف بون؟ آیا شرتباطس با بلشویک

یعنس لزب بلشویک تو ط رژیم  1917شرتباط نر شیف بون ک  رهبرشن ش قالب 

خورنم نر تمام های تکستش االیف کشا  و  ابون تد د. شیف شمر بر ش اس ش قالب

ما دگس شقاصانی و کشورهای نیگر و وضعیت وشقعس رو ی  ممکف تدم بون: عقب

تر جبا س شو  و جنگ  رن  عمیقهای بعد شز جنگ ببا ویرش س شی ک  ب فرهنگس

 تدم بون. 

                                                      
تنا س ش ت ک  مرتبط با تمام وجوم شجاماع های طبیعس و روشبط ی شز زیست بومتنا س تاخ زیست جامع . 1

 بیف شعضای آن جوشمع ش ت. )مارجم(
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زما س ک  رژیم ش االینیساس مساقر تد  هیچ شیددولوژیا نیگری ب  جز 

ما دن نر قدرت  دشتت. ش االیف برشی ش رام شیف کار مربور بون یکس شز باقس

روکرش س ش االینیساس بر رش ک  تمام بو های ش ا سا ش قالب یعنس شقاصان ملسن ااورن

توش ست ب  نروغ شنعا کند ک  وشرث رلم شو مسآن ماکس بون  ل ظ کند. نیکااتوری بس

لا   شیف رژیم     و یالیساس بون و    کمو یساس. ش االیف نر ش قالب ش ت. با شیف

نرج  نشتت. رژیم  180چرخشس  -هما ند نیگر مسادل-محیطس مورن مسادل زیست

ها و کرنن کشاورزی  پایان نشنن ب  قا ونا ل اظت شز زشپون یکرشی شتارشکسشو شز زور ب

 ها  ش ا انم کرن. برنن جنگل ی شز بیفتروع نوبارم

مشس ش االینیساس نر مقابل  با هر مخال اس شز طرف مرنم شتحان جماهیر 

و تکنر  ب  منظور گرفاف    بازجویسن اگیری»توروی  بسیار ولشیا   بون: 

شز -ب  شفرشنی « ها و تبانتا نروغیف و زننا شتبام جا و س  خرشبکاری و تبمتارشفشع

های ش االینس مخالف هساند. جمعیت ر ید با بر ام ک  ب   ظر مس -جمل  نش شمندشن

های محلس  ابون تد د. شیف رو سا ل اظت شز طبیعت و شنشرم مرکزی مطالعات روشیت

 )همان(«. مساد  رش تقریبا غیر ممکف  اخت های مساقل وفعالیت»نیکااتوری  

های مساقل کارگرشن و فعاالن ممنوع تد ک  رشم برشی فعالیت تمام  ازمان

طور کامل شجرش گام ر ماً و ب زیست باز کرن. قوش یف و مقررشت عالس هیچتخریب محیط

شیف  1930ی جا رش فرش گرفت. تروتسکس نر نه مدیریت هم  شد د. ضایعات و  وء 

تدم  هما ند  یاز بدن ب  شکسیژن  ب  ریزی کا  رش مطرح کرن ک  شقاصانا بر ام 

صورت  نچار ش حطاط تدم شز بیف مس رون.  نموکرش س کارگری  یاز نشرن؛ نر غیر شیف

شپوزیسیونا مخالفا ش االیف ب  رهبری تروتسکس و لمایت شو شز ش قالب  یا س علی  

رش  شان مس  -زیستشز جمل  محیط-شبط  با ش االینیسم رژیم  نیدگام مارکسیسم نر ر

 نهد. 

های کار شجباریا ی  ریعا صنعاس شز شرنوگاموشرا ش االیف برشی تو ع رژیم ش گل

ک  نر آن بسیاری شز  1کرن. شرنوگام وُرکوتا مملو شز ز دش یان  یا س ش ا انم مس

                                                      
1 .Vorkuta 
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 نگ نر ش اخرشج زغا   برشی 1932نر  ا   تد د ها  گبدشری مستروتسکیست

ها ز دش س  تحت  ظارت پلیس مخ س ی قطب تما  تأ یس تد. میلیونلوزم

(NKVD ب  )ها ب  بریو از  ش اخرشج شز معانن و چوبعنوشن کارگرا بَرنم نر  اخت

های عظیم زیر  ظرا ش االینیسم  بدون نر لحاظ کرننا کار گرفا  تد د. شکثر پروژم

 نبا شز ن اورشت مرکزیت پیروی مس کرن د. ت ترشیط جغرشفیایس 

های عظیم جبا س نوم  ب  جای تمرکز بر روی ویرش سغرور ش االیف پس شز جنگ

ریزی برشی بر ام »وبرقا ش دشزی پروژم پرزرقو لاس قحطس نر رو ی   شو رش ب  رشم

 نهسها و  امان وق نشن. شیف شمر تامل تغییر مسیر رونخا  « نگرگو س طبیعت

تد. شیددولوژیست شیف طرح یعنس تروفیم ها برشی تبدیل ب  مناطق صنعاس مسجنگل

های کشت و زرع جدیدی شبدشع کرن تکنیکیک تارالتان بون ک  تظاهر مس 1لیسنکو

ها تد. تحت تسلط ش االینیسم و کرنم ش ت  شما نر  بایت باعث مرگ جنگل

 تت. خون هیچ شرزتس  دشخونیطبیعت ب  2لیسنکودیسم 

عنوشن یک  یسام   ش االینیسم ب 1953لاس پس شز مرگ ش االیف نر  ا  

های شورش   تو ط نر کوم 3شی کیشایمی هسا شنشم  پیدش کرن. چند  ا  بعد  فاجع 

های عظیم رژیم و بعدها تو ط  یکیاا خروتچف مخ س  گ  نشتا  تد. آلونگس  پروژم

 همچنان شنشم  پیدش کرن. محیطس های زیستو ممنوعیت کامل فعالیت

نشریا ش االینیسم  ک  همیش  ش االینیسم و با شیف لا   مناقدشن  رمای 

 و یالیسم رش ب  منظور بس شعابار  اخافا  و یالیسم  باهم شنغام مس کنند  

های غربس نر بسیاری شز موشرن  نموکرش س»ن ااورنا کمس برشی شفاخار کرنن نشر د. 

شلعانم خطر اک و پرخرجا ش ا انم شز منابع طبیعس  ی فوق یز همان مسیر تو ع 

ها و شتخاذ قوش یف و مقررشت نیرهنگام برشی مقابل  و کاهش تخریب شکو یسام

کرن د ش ادال  مس 1990ی گرفاند. بسیاری شز تاهدشن نر نه مشکالت آیندم  ببرم

خونکار بببون خوشهد طور زیست ب کنار ا مرکزی  محیطتدن شقاصان تحت با برچیدم

                                                      
1. Trofim Lysenko 
2.  Lysenkoism 
3.  Kyshtym 
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 1گیری ما اوت بون. تبدیدشت جدیدی برشی پایدشریطور چشمیافت. شما وشقعیت ب 

ی تغییر زیست نر  ایر طبیعس و کاهش منابع محافظت شز محیط تامل لرشج منابع

  ب  تصمیما ردیس جمبور 2000 اخااری شقاصان  ب  وجون آمد. نر  بایت  نر  ا  

 منحل تد. )همان( 2«زیست رو ی ظت شز محیطآژش س ل ا»پوتیف  

 مارکسیسمِ امروز

گرشن رش ب  عرص  زیست تمار رو ب  رتدی شز کنشو هوش و محیط شمروزم  آب

های بزرگ   اس  نر  رش ر جبان نر برشبر ترکت های بسیاریآورنم ش ت. مبارزم

ها و همچنیف مهای پرریسکا معانن و بزرگرشش اخرشج   ت  ضایعات صنعاس  پروژم

مدشرشن وجون نشرن. شعارشضات علی  ل اری  کوی   اس تال وعدم های توخالس  یا ت

شی محلسا علی  معانن های تونمنر  یاتل  توقف تو ل ترق ب  غرب ملبورن  جنبش

 ها ش ت. طال نر یو ان و ش اخرشج   ت نر شیرلند  بخشس شز مبارزشت مارکسیست

گرشن شقلیم رو ب  شفزشیش ش ت. ری نر میان کنشنشی  رماهای ضدگرشیش

گو   کند ک  چ عنوشن مس 3«نهدشیف هم  چیز رش تغییر مس» ادومس کالیف نر کااب 

ها کنند ک  شیف کمو یستش ادال  مس 4پارتستسگرشی طرفدشرا گرشنا رش تکنش

کرنم ش د. نر  کنار   شبدشعرش برشی شجرشی شقاصانا تحت« تغییرشت شقلیمس»هساند ک  

نشری برشی لل چنیف بحرشن بزرگس رش ها  اتوش س  رمای شیف رشما  اهموشرتدم  آن

ی زمیف و نشری[ با لیات بر روی کرمی کالیف  شیف  یسام ] رمای نش ند. ب  گ ا مس

 ز دگس بشری  ر جنگ نشرن. 

ون ترنید ش ت. بد شلبا  ک  جبان شز نورشن مارکس و ش گلس تاکنون تغییر کرنم

کرن. زیست و آب و هوش رش ن با  مسهای نش شمندشن محیطمارکس مشااقا   گزشرش

هایا وشبسا  ب  زمیف یافا  بون  با تااب و نر مقیاس بزرگس تکافس ک  شو نر عملکرن

                                                      

 ها نر تضان  باتد. )مارجم(ی رو د لیات و شکو یسامشقدشماتس ک  با شنشم . 1 
2. Russian Federation’s Environmental Protection Agency 
3. This Changes Everything 
4. Tea party 
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توش ند رشم ترقس ها هساند ک  مستر شز هم   شمروز شیف مارکسیستتد. مبم مبسط نشن

نشری ی  ظام  رمای محیطسا فزشیندم  ایر های شجاماعس و زیستحرشنرش شرشد  نهند. ب

 و تقابل بیف شیف نو با هم رشبط  نشر د.  بونم

طور نشوطلبا   تسلیم  خوشهند تد. ها  هرگز ب های   اس و ماحدشن آنترکت

ی ها  یعنس طبق زیست  قدرتمندتریفا  یروی تونمتنبا  یرویا لل بحرشن محیط

تر آ با بومیان  زیست ک  بیشش ت؛ نر کنارا مبارزشنا رو ب  شفزشیشا محیط کارگر

ها و مبارزشت نر لا  برپایسا یک ش قالب شجاماعس نهقا ان و رو ااییان هساند. بحرشن

 نشری ش ت. نر جبت  ابونی  رمای 

ش ت ک  ب  محیطس با چنان تدتس گسارش پیدش کرنم بحرشن شقلیمس و زیست

ریزیا نموکرشتیک و پایدشر منابع  نر بر ام  وری  یاز نشرن. تنبا بدیلا وشقعس شقدشمس ف

نموکرشتس  ش اا دشرنهای ز دگس رش برشی ی  و یا مقیاس جبا س ش ت. چنیف جامع 

  گرن. عنوشن نو روح نر یک بدن مسبرن و ب  طبیعت و بشریت ب شکثریت مرنم باال مس

 

 منبع: 
MARXISM AND THE ENVIRONMENT 

 

 

https://www.socialistalternative.org/2015/12/15/marxism-environment/#prettyPhoto


 

 مایکل رابرتز
 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 مارکس و کینز در برلین

 مایکل رابرتز 

 ی رسول قنبریترجمه

 



 ی رسول قنبریمایکل رابرتز / ترجمه 548 

بیش از  درستگذشته است. و زاده شد کارل مارکس  که یسال از زمان 200اکنون 

در  مکه جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستگذرد میصد سال از زمانی 

 یاین آموزهتوانم گونه میهچ: »زمان نوشت آنمارکس نوشت. کینز  جایگاهمورد 

 دهد؛جای می نقدی سورابرتر و ف( را بپذیرم که کتاب مقدس خود را ی)کمونیست

ای به توجهست، بلکه هیچ پرخطاتنها به لحاظ علمی نه دانممیکتاب منسوخی که 

 نیز که کینز ببینیمتوانیم یکنم مفکر می« .ندارد آنو یا کاربردی در  دنیای مدرن

 داشت.نهای مارکس هیشدنا یدرباره چندان خوبینظر 

توانم طور میهچ»کینز ببینیم.  این اظهارنظرتوانیم چرایی این موضوع را در می

را  نزاکتبیپرولتاریای و ، دهدرا به ماهی ترجیح میوالی را بپذیرم که گل اعتقادی

زندگی  ُگل سرسبدداند که با تمام خطاهایشان، کرانی میباالتر از بورژوازی و روشنف

 «اند.بوده بشری های تمامی دستاوردهایحامالن جوانه یقینبههستند و 

 یرغم همهبهاش، حاکم یداری و طبقهسرمایه یکینز پای حفظ سلطه

در سخنرانی من  آغاز بحث، ایستاد. این« نزاکتبیپرولتاریای » در برابر، انخطاهایش

د. کررزا لوکزامبورگ برگزار  یکه مؤسسه ،در برلین بود 200کنفرانس مارکس 

های که چرا ایدهو این بودهای مارکس و کینز تفاوت یدرباره در ادامه ،سخنرانی من

. عنوان مبنایی برای کنش سیاسی ارجحیت داردو به داریسرمایه در تحلیلمارکس 

غالب  چرا که تحلیلکنیم؛  تأکیدها این تفاوتبر من ضروری است که باور به 

ویژه داری، بهسرمایه یعمدههای کارگری اقتصادهای داری که در جنبشسرمایه

رکس. و سیاست کینزی است، نه ما نظریه ، پذیرفته شده،هاتوسط رهبران آن جنبش

 .ه استشد انکاریا شده نادیده گرفته یا مارکس  ،در کل

، به نظر وی. با من موافق نبود جلسهدر آن  رادیکا دسایبا این حال، پروفسور 

ها بود. این بحثی است که ز و مارکس بیش از تفاوتها(ی بین کینها )توافقشباهت

کینز نفوذ  میان برداشتناز به نظر من  چرا که، در مورد آن صحبت کنیمتوانستیم می

 مبرم یدر جنبش کارگری، یک وظیفهی وی از نفوذ چیرهحاکم(  ی)طرفدار طبقه

                                                      
1. Radhika Desai 

https://www.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/HLCZH/marx200/
http://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/political_studies/faculty/3711.html
http://umanitoba.ca/faculties/arts/departments/political_studies/faculty/3711.html
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 نیز بر ی وجنبش کارگر برکینز مصمم بود تا نفوذ مارکس  تردیدی نیست کهاست. 

 .دهدهای باال نشان میقولکه نقلمیان بردارد ـ چنانرا از  دانشجویان اقتصادش

 200دان بزرگ ن این دو اقتصادسیاسیهای بیها و تفاوتاما اجازه دهید شباهت

کسانی  که معموالًکنیم را بیان می. ابتدا توافقاتی اختصار مرور کنیمسال گذشته را به

کنند که د. هم مارکس و هم کینز فکر میکننبینند، ارائه میها را میکه آن

دند. نرخ سوگرایش نزولی  یهر دو دارای نظریه. دارداساسی  نقصداری یک سرمایه

هستند. هم مارکس و « گذاریشدن سرمایهاجتماعی»هر دو خواستار مارکس و کینز 

و انتظار  بودند)به زبان کینز(  «گیران)اوتانازیا( رانت مرگ آسان» خواستار هم کینز

 .، را داشتندمالی ی، یعنی ناپدید شدن سرمایه این مرگ

وی کینز،  ی مارکس توسطانکار ناپختهرغم بهرسد که رو، به نظر میازاین

من، چنین نگرشی بسیار باور مارکس دارد. اما به  هایبا تحلیل بسیاراشتراکات 

م، در بود کنفرانس آماده کرده یای که برای جلسهرسد. در مقالهسطحی به نظر می

( را رد ، هردوها و مارکس)کالسیک ارزش کار یگونه کینز نظریههکه چمورد این

را طرح  بسیاری نکات مطلوبیت ایستاده ینظریهها و نالیستیکنار مارژو در  هکرد

محلِ کار بدون استثمار نیروی کار که ناشی از سود از  ینظریه، کینز در نزد. کردم

 گذاریِاز سرمایه، ناشی . سودز اعراب ندارداست، محلی اکارگر  یطبقه مزد

وام را و  یهند؛ بانکداران بهرفتگربود. کارگران درازای کار دستمزد می« سرمایه»

خودشان. ی آورده برحسببردند؛ هر کدام گذاری سود میداران نیز از سرمایهسرمایه

راین، کینز از همان است. بناب« عوامل تولید» یغالب دربارهجریان ی نظریهاین همان 

وجود دارد؛  استثمار نامی، چیزی بهدارتولید سرمایهی شیوهکند که در ابتدا انکار می

وجود دارد: سود برای سرمایه،  آزاد و عادالنه یمبادلهگیرنده است و بازار تصمیم

 دستمزد برای کارگران.

دانید مارکس را بخوانید، می هایایدهرا دنبال کرده باشید و  مقاالت مناگر  البته

 یتوجیهی برای حکمرانی سرمایه است. در نظریه معنی و صرفاًبی کامالًحرف که این 
                                                      
1. euthanasia of the rentier 

2. labour theory of value 

https://thenextrecession.wordpress.com/2013/05/04/keynes-being-gay-and-caring-for-the-future-of-our-grandchildren/
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2018/05/berlin-2018.docx
https://thenextrecession.wordpress.com/
https://thenextrecession.wordpress.com/
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را  این سودوجود ندارد. کسی باید تبیینی آید؟ هیچ از کجا میسود جریان غالب 

 -کاالها در بازار وجود دارد  یآزاد و عادالنه یهحال مبادلپرداخت کند و درعین

 یمبادلهنوعی  تواند وجود داشته باشد، بلکه صرفاًبنابراین هیچ سودی در بازار نمی

. کینز و رویکرد جریان غالب، از طریق انکار این واقعیت که گروهی هستارزش )پول( 

تأمین معاش برای کنند زیر میرا ناگما  کنند و باقیِوسایل تولید را کنترل می کوچکْ

حکمرانی سرمایه و به همین ترتیب نابرابری درآمد و ثروت را در حقیقت ، کار کنیم

اجتماعی و  دلیلبه سهم خودم، اعتقاد دارم که »کنند. در واقع، کینز گفت: توجیه می

نه چنین  البتهدرآمد و ثروت وجود دارد،  بزرگ هایشناختی برای نابرابریروان

ارزشمندی وجود دارد  انسانیهای که امروز وجود دارد. فعالیت های عظیمیبرابرینا

سازی و محیط مالکیت خصوصی ثروت پول یانگیزه کامل آن، نیازمند وریآکه بار

 «است.

. کسانی که مارکس و کینز را در انتقاد شودمطرح مینرخ سود  ینظریه در ادامه،

که کینز نیز همچون مارکس  اند تأکید کنندمایل، دداننپیمان میهمداری از سرمایه

. اما ی نرخ نزولی سود دارندهردو نظریه. در واقع، استخ نزولی سود رن ینظریهدارای 

یا به  - سوددارد. کینز نوسانات نرخ نمارکس  ینظریه چندانی به ربطکینز  ینظریه

تغییرات  یکنندهعیینرا عامل اصلی ت -(MEC) نهایی سرمایه کاراییبیان خودش 

به تأکید بر گرایش  "بحران" تبییناکنون ما در »د: دیصنعتی می یچرخهدر مراحل 

و هم معامالتی هدف  باهم  ،برای پولفزاینده نرخ بهره تحت تأثیر تقاضای  یفزاینده

و داشته کننده وخیمنقش  تواندیم این عامل قطعاً یایم. گاهعادت کردهانه، سوداگر

بحران،  اغلب شایعو  وارتربیین نمونهتبه باور من باشد. اما  آغازین بخش شاید گاه

 «نهایی سرمایه است. کاراییافزایش نرخ بهره، بلکه سقوط ناگهانی  نه اًاساس

وری بهره»کینز مبتنی بر کاهش  ی کارایی نهایی سرمایه در نزداما نظریه

شناختی انتظارات روانبراساس و  «فراوانی سرمایه» رشد سبببه  است که «نهایی

                                                      
1. marginal efficiency of capital 
2. marginal productivity 

3. abundance of capital 



 

 
 

 نیدر برل نزیمارکس و ک 551

نرخ  یابد،ارتقا میتر تکنولوژی بیش کههمچنان. آیدبه وجود میآینده  از اندارسرمایه

 تر درخواستکمتر شود، تدریج کاهش خواهد یافت؛ هر چه سرمایه بیشبه سود

نیست.  مارکس ینظریهاین یابد. ارزش نهایی آن کاهش می روازاینشود و می

 با تولید درگرایش مداوم سرمایه برای جایگزینی نیروی کار به  وی ییهنظر

های کنند تا هزینهداران منفرد با یکدیگر رقابت میاست. سرمایهوابسته آالت ماشین

خود را کاهش دهند و با این کار، ترکیب ارگانیک سرمایه را با بیرون ریختن نیروی 

 نه سرمایهتنها منبع سود است،  ،یروی کارجایی که نند. از آندهمیافزایش کار 

 گرایش است. یکگرایش به کاهش دارد. و این ی کینز(، نرخ سود نظریه)مانند 

کند که به این دلیل سقوط نمی کارایی نهایی سرمایه با این حال، برای کینز،

کند که سقوط می روازآنبلکه  شود،ارزش کافی از نیروی کار استخراج نمی

دهند: گذاری را از دست میمیل خود برای سرمایه« یناگهانطور به»اران دسرمایه

ی ای و هزینهکمبود کاالهای سرمایه یاتنها به فراوانی نهایی سرمایه نه این کارایی»

آتی کاالهای  بازدهای، بلکه به انتظارات فعلی نسبت به جاری تولید کاالهای سرمایه

های بادوام، طبیعی و منطقی است بستگی دارد. بنابراین در مورد دارایینیز ای سرمایه

گذاری جدید معقول به نظر آینده باید در تعیین مقیاسی که سرمایهاز که انتظارات 

ایم، مبنای چنین طور که مشاهده کردهبیاید، نقش مهمی داشته باشد. اما، همان

، در معرض تکااو غیرقابل متغیری شواهد ها بر مبناانتظاراتی بسیار متزلزل است. آن

 «د.نقرار دار تندتغییرات ناگهانی و 

 اندارهای ذهنی سرمایهکینز به دلیل دیدگاهدر نزد سود نرخ بنابراین کاهش 

منفرد در مورد آینده )اعتماد( است، نه به دلیل یک تغییر عینی در شرایط انباشت 

سال پیش اظهار  50 پدر ر که پل ماتیکِسرمایه و تولید )دیدگاه مارکس(. همانطو

که برخی  تر ادعا کنداز همه مهماقتصادی بسازیم که  یباید یک نظریه چرا»کرد: 

: که بتواند تصریح کند که کند،را تبیین میداری قرن بیستم سرمایهمسایل بنیادی 

و  هیستریو  وضعیت روانیبه ، باید گذاریسرمایه هایاندازدر برآورد چشمبنابراین 

حدود  ها تاها، توجه کنیم، و این که فعالیت خودجوش آنو واکنش گوارشحتی 

 «؟زیادی منوط به چنین عواملی است
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که  چرا) شده استموجب رکود  MEC کارایی نهایی سرمایه «سقوط ناگهانیِ»

باالست و مردم به جای خیلی سودآوری نرخ  در مقایسه بانرخ بهره اکنون 

کنند(. اما به محض اینکه بتوان بر این می« احتکار»یا مصرف، پول را گذاری سرمایه

بازگردیم.  یدارتولید سرمایهی شیوه «عادی»توانیم به حالت ، میشدمشکل فائق 

میانگین وضعیت رفاه اقتصادی... به آن فضای سیاسی و اجتماعی وابسته است که با »

کاری از این رو وجود دارد که کارفرمایان کنم، که بی تکرارباید «. تجانس باشددر تجار 

اند. از دست دادن سود ممکن است به علل مختلف روی دهد. اما، از سود محروم شده

ی برای درمان بیکاری وجود ندارد، مگر ممکن به سوی کمونیسم، هیچ راه بدون رفتن

 «.اعاده کنیم کارفرمایانرا برای سود مناسب  یاشیهکه حاین

شود. کینز این )عبارت مبهم( را مطرح می« گذاریشدن سرمایه اجتماعی»سپس 

. کندمطرح می یدارحل نهایی برای مشکل رکود در یک اقتصاد سرمایهراه عنوانبه

های مرکزی( یا اگر تسهیل پولی )کاهش نرخ بهره و تزریق پول توسط بانک

اقتصاد های مالی )کاهش مالیات و افزایش مخارج دولتی( در احیای محرک

 گاهآند، بون گرتر کارگذاری بیشن برای سرمایهادارداری و تحریک سرمایهسرمایه

پا پیش بگذارد و صحنه را در دست بگیرد. با این حال  شاید الزم باشد دولت مستقیماً

های هرگونه سلب مالکیت از صنعت و شرکت ،روشن نیست که منظور کینز

این بود که  . منظور او احتماالًداشتنفرت  از آنچیزی که  -باشد  یدارسرمایه

 نیودیل یچیزی شبیه به پروژه -باید معرفی شوند  هاییعملیات دولتی و حتی طرح

در ایاالت متحده. و در هر صورت، واضح است که کینز  1930 یروزولت در دهه

موقت برای به حرکت درآوردن  ایسنجه را صرفاً« گذاریسازی سرمایهاجتماعی»

-45ی اقتصاد جنگکاری که در نهایت  )شاید همچوندید میداری سرمایهمجدد 

 ی)فقدان تقاضا( در شیوه« نقص فنی»بر (. به محض اینکه به انجام رسانید 1940

گذاری برای توانیم به بازارهای آزاد و سرمایهمیگاه آنشد،  بهغلداری تولید سرمایه

 .دهیم پایان« شدهگذاری اجتماعیسرمایه»و به بازگردیم سود کسب 

                                                      
1 .New Deal – جمهور ایاالت متحده آمریکا بعد از بروز اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت، رئیس یبرنامه

 رکود بزرگ.

https://thenextrecession.wordpress.com/2013/08/16/its-a-technical-malfunction/
https://thenextrecession.wordpress.com/2013/08/16/its-a-technical-malfunction/
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داری، هنگامی که کینز در یکی از آخرین مقاالت خود در مورد اقتصاد سرمایه

نتقاد ما از ا»کند که ، اظهار میشدو جنگ جهانی دوم شروع  یافترکود بزرگ پایان 

بیش از آن که در پی یافتن نقایص منطقی ، یشده کالسیک اقتصادپذیرفته ینظریه

شود یا ندرت تأمین میتحلیل آن باشد، بر مفروضات تلویحی آن تأکید دارد که به

حل کند.  تواند مشکالت اقتصادی دنیای واقعی رانمیرو شود، و ازایناصالً تأمین نمی

است اشتغال کامل تولید که معادل مرکزی ما در ایجاد حجم کل  هایکنترلاما اگر 

خود را  یباشد، تئوری کالسیک از این نقطه به بعد دوباره وجهه موفقتا حد ممکن 

 .«آوردبه دست خواهد 

ریزی و توانیم برنامهدست آمد، میکه اشتغال کامل بهبنابراین به محض این

آزاد و جریان غالب  هایر بگذاریم و به بازاررا کنا« شدهگذاری اجتماعیسرمایه»

 ینظریه ها درپر کردن شکاف ینتیجه»بازگردیم:  یاقتصاد نئوکالسیکسیاست و 

براندازیم، را ( نگارنده – "آزاد")بازارهای  "نظام منچستری"کالسیک این نیست که 

ای بازی آزاد نیروهمستلزم بلکه این است که ماهیت محیطی را نشان دهیم که 

 «محقق کند.تولید را  هایتمامی ظرفیتبتواند  است تااقتصادی 

داری از خود و نجات سرمایه رایب تمهیدی هایش راسیاست یکینز همه

کنم که ، فکر میاغلب. »دانستمی الیسموحشتناک سوسی بدیلجلوگیری از 

ام ظنبه اهداف اقتصادی از هر  نیل در داری، اگر هوشمندانه اداره شود، احتماالًسرمایه

خواهد بود، اما این نظام به خودی خود از  کارآمدتر انداز هستبدیلی که در چشم

سازمان . مشکل ما این است که باید یک غایت محل ایراد استبهبسیاری جهات 

ی مطلوب زندگی رات ما در مورد شیوهظبدون آن که برخالف ناجتماعی بسازیم که 

طبقاتی، من را در کنار  یدر مبارزه»بنابراین  «االمکان کارآمد نیز باشد.باشد، حتی

های کینزی بود. سیاست در کانون ترس از انقالب«. یافتد یخواه فرهیختهبورژوازی 

 چنین نبود. کس ابداً که نگرش مار گفتن ندارد

داری، کیتز عقیده داشت که با گسترش سرمایه «گیرمرگ آسان رانت»مورد در 

سبب این فراوانی، تر، جهانِ فراوانی و رفاه خلق خواهد شد. بههای بیشمدد فناوریبه

گذاری کاهش گذاری، بازده پول وام نسبت به سرمایه، با کاهش کارایی نهایی سرمایه

https://thenextrecession.wordpress.com/2017/03/27/keynes-civilisation-and-the-long-run/
https://thenextrecession.wordpress.com/2017/03/27/keynes-civilisation-and-the-long-run/
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مالی کنندگان دیگر ضرورتی نخواهند داشت؛ آنان بنابراین بانکداران و تأمینیابد. می

رسد چنین چیزی رخ داده باشد. در حقیقت ر نمیظروند. اما، به نتدریج از میان میبه

های بسیار است که شباهت« مترقی»اند کنیز یک اقتصاددان همان کسانی که مدعی

ی و سرمایه« گراییمالی»سبب داری بهرمایهگویند که سبه مارکس دارند اکنون می

مالی مختل شده است ـ و این است که دشمن حقیقی است. محو تدریجی مالیه در 

 کینز چه شد؟در نزد داری متأخر سرمایه

بینی را پیشمالی نظام مالی مارکس حذف تدریجی  یسرمایهی در مقابل، نظریه

و تمرکز سرمایه در  تراکمدر را  هار و مالیاعتبی فزاینده؛ برعکس، او نقش کردنمی

 ی دیگرینوشتهطور که در ، همانبا این حالکند. داری متأخر توصیف میسرمایه

های بزرگ جدا داران شرکتسهام گذاری ازمدیریت و سرمایه ایفظوام، عنوان کرده

 قطعاً و ـ  دهدرا تغییر نمی یداری تولید سرمایهجوهرماهیت اما این امر ، شده است

تدریج ناپدید گذاری مالی بهدر سرمایه سوداگرانیا  بازانبورسکه  معنایش این نیست

 .خواهند شد

من  یدر مقالهکه  دیگری یهانیز تفاوتها )و بنابراین معتقدم که این تفاوت

 هایهایی بنیادی هستند و هرگونه شباهت( بین کینز و مارکس، تفاوتهست

اکنون  ای مهم است، چرا که. این مسئلهاهمیت هستنددر مقام مقایسه بیظاهری، 

های کینزی هستند که بر جنبش این ایدهمارکس،  پس از دویست سال از هنگام تولد

 ارکس.های م، نه ایدهچیره استکارگری 
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 پیشکش کارگران هفت تپه و فوالد اهواز

 

 گفتارپیش – ۱

اووا.   "نظاا  وسواایاتا ی"ی ارزش مارکس مبنای ی آقای واگنر، نظریهبه دیده»

ا ، این از تخاات  نتاخ ه "ایات ینظامی وسوا" گاهگاه هاچجا که من هاچاما از آن

 « واهی واگنر او. 

 (۲۴:۵۳۱)مجمسعه آثار،  ۱۸۸۱هایی در مسرد آدویف واگنر، یادداش. مارکس،

 
 

گاری از همان عنفسان جاسانی یای بارده باسد کاه  راقای و قایا  مارکس کارل

ضاله، ی فاثمری او. که جز جماد فکری و ناکجاآبااد و مدیناهی آینده کار بیجامعه

ای به آرنسید روگه عناسان کارده در نامه ۱۸۴۳ای به بار نخساهد آورد  او دروال ن اجه

ی چازهاای ی هماهرقماناهنقاد بی» ی مااعسض واخ مان آیناده، ویافاهبسد که به

« هگااا  قااا  یفلتااافه نقاااد» از (۳:۱۴۲)مجمسعاااه آثاااار، « مسجاااسد اوااا. 

ی نظری و هام هم در عرصه «نقد» ،«(ورمایه»فرعی  )عنسان« وااوی اق صاد نقد» تا

کاه ایان نقاد در اما این بسد  ی مارکساندیشه اواوی رکن همساره ی عملی،در عرصه

نزد مارکس چه معناا و مفواسمی دارد خاسد مسضاسعی اوا. کاه درمااان یااروان او 

 تعاباری م فاو  و ق ی م ناقض داش ه او. 

اوا ناد  باا گااه ماا، عصار رد ویژهباه ماارکس، از یس هایمارکتات. از بتااری

را بر ار  شاده ، بدون واقعا. یااف ن نقادف فلتافی، آن«ی فسیرباختزهایی درباره» به

اناد، فالتسفان تاکنسن جوان را تعباار کرده»که مارکس اعت  کرده بسد انگاش ند  این

  یاهر انقتبی دگردیتی یاف.ای به، به ک ابه«که متأیه بر ور تغاار آن او.قال آن

گااسیی مااارکس یااس از ایاان گف اااورد، چواا  وااال تمااا  وقاا. خااسد را در 

ها کاه باا درعان قاال ق ای برخای از مارکتاتا. تلف کرده بسد! «ورمایه» نگارش

یافشاری کردند، گاهی تشخاص ندادناد کاه  «یراکتاس» تسو  به همان تزها برروی

ی جنبااااه» گرایی ناااااب و برجتاااا ه کااااردننقااااد مااااارکس از عانااااا.

)وسبژک اسی ه(، به منظسر م حد کاردن عاان و ذهان بارای یا   «ذهنا.» ای «فعال
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شروع تازه بسد  تکاه بر کنش تسأمان عملی ان قادی بدان معنا نات. که عم  انقتبای 

 فاقد بُعد نظری و یا تفکر بری از بُعد عملی او. 

 ی دک رای مارکس تاقادی ماا را باه روشاننامهشاید بازگسیی گف اوردی از یایان

دارد که در تاریخ فلتافه نقاا  جا ابراز میکردن این مسضسع یاری دهد  مارکس درآن

ای که درخسد به کمال رواده او. به وسی جوان خاار  رود که فلتفهعطفی فرامی

اما خسدف کنش فلتفی، نظری او.  این نقد او. کاه وجاسد فاردی را باا » آورد رومی

 رح چنان مفوسمی  (۱:۸۵)مجمسعه آثار  «د ونججسهر و واقعا. خاص را با ایده می

جاا دراین«  وارمایه» ی گشایشی او. به روی نقاد اق صااد وااوای دراز نقد، نقطه

چاه درقاان در  مببا. آن» ،«درشک  عقتنی آن» ی نقد دیایک اکیآهنگ دوگانه

چرا که هر شک  تاریخاا   هت.، در آنف واقد به معنی تشخاص نفی و انودا  آن او.؛

را ناااز در  رو بُعااد گاا رای آنای را واااال و م حاار  دانتاا ه و ازایاانیاف ااهام تک

 (۱:۱۰۳ )ورمایه« چرا که ذاتا  نقاد و انقتبی او.  …کندمی

نق درقان مارکس «ورمایه» که ادعاو. این واخ ن مت دل قاضر نسش ار معض 

واازد، بلکاه یم (aughebung) را مرتفا نه فقط آن وااوی، اق صاد بسرژوایی علم د

داری را نااااز باااه تصاااسیر مااای کشاااد  ی یتاوااارمایهمباااانی نظاااری جامعاااه

ریزی ارکان فلتفی اج ماع آینده ابدا  به معنای یی که کرد تأکاد دوباره باید جا همان

کناد، یاس از گسنه که خسد مارکس عنسان میای نات.  همانواخ مان چنان جامعه

به عسض نگارش » به او خرده می گرف ند که «.یسزی اسیت» ، محاف «ورمایه» ان شار

)نظاااااار اگسوااااا.  های آینااااادههایی بااااارای آشااااا زخانهدوااااا سرعم 

تحلاا   به محدود دیگر وسی از و "م افازیکی" وسیی از اق صاد به برخسردش کسن.(،

 (۹۹جا، ص )همان «های بایفع  او. ی دادهنقادانه

 باعا  (۱۸۶۷) ان شاارش که .او م فاوتی و بدی  اثر چنان «ورمایه» درققاق.

 آن گرنشااان آنوااا م ناااقض کااامت  هااایواکنش شااد  اق صاااددانان واارگاجگی

بااا معاارهااای تجرباای )آم ریاا ( اق صاااد  تااساننمی را اثااری چنااان کااه بااسد

و  «قااوای» تاسان آن اثار را در آنف واقاد هامگسناه میونجاد  چه کتوا  وااوی

و  «آیاتاا یایده» ، هاام«م ااافازیکی» مو هاا «بانانااهواق » ، هاام«تحلالاای» هاام
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خرده گرف. کاه از واسیی فاقاد  «ورمایه» تسان بهناماد؟ مگر می« ماتریایات ی» هم

 او.؟ «گری هگلیوفتطه» آزادی قرک. در امسر مادی و تجربی او. و از دیگر وس

اثر دیگاری وجاسد دارد کاه اق صااد وااوای را باا مباارزا   «ورمایه» آیا به جز

اسند داده باشد؟ کدامان اثر یکای  مقسال  اق صادی را در یرتس تاأثاری کاه  بقاتی ی

گ ارد مسرد برروی قرارداده اوا.؟ ی کارگر و ناز مرد  جسام  او عماری میبر  بقه

ی به مبارزه برای کستاه کردن روزانه کار، درگاری و مقابلاه «ورمایه» بخش اعظمی از

رخانه و فرآیند تضادمند کار اخ صاص داده شده کا «روح او بدادی» کارگر با ماشان،

)آن رویسیاسژی(، قاانسن و تااریخ  شناوی)از جمله تاریخ تکنسیسژی(، انتان او.  تاریخ

تکاماا  آن، انقااتب و اق صاااد همگاای در یاا  کاا  جااام  و انضاامامی، در ایاان اثاار 

کناد، می سر که خسد ماارکس بااان اند  همانایعاده، تنظام، ترکا  و نقد شدهخارق

که هت ی ی  هنگامی که این جامعا. انضمامی، گردآوری و عرضه گردد، یعنی وق ی

، بازتاااب «ایااده» ی تعقلاای، درمسضااسع تحقااا  و بررواای شااسد و واا س در عرصااه

« ریخ اه روبارو هتا ام ممکن او. چنان بنمایاد کاه باا وااخ مانی ازیاش» باابد،

 (۱۰۲ ص جا،)همان

تاسانام را مسرد قضاو  قرار دهام، می «ورمایه» نگرشیبنابراین چنانچه با چنان 

داری مناوبا  ورمایه عنسان علمفبا مارکس هم صدا شسیم که دوران اق صاد وااوی به

جااااااااااا، ص )همان بااااااااااه یایااااااااااان رواااااااااااده اواااااااااا. 

ی ناسین فکاری جدید که یا  منظسماه «علم» ی  نه شده، آن گزینجای آنچه (۹۷

هاد  و ی روناد بیکام  جامعه بشری از زیار والطهاو. که اب دا و ان وایش رهایی 

 ی مادی او. یاهرا  خسدمخ ار جوان مرده

 از کجا آغاز کنیم؟ - ۲

ی گف ار قاضر او.؛ چرا که ی  آغاز مسقعی ناسین ی آغاز دشسارترین متأیهنقطه

، «کاار» ی ایان نسیتانده،دیدهی ی  یایان را ناز قم  کند  بهاو. که درخسد نطفه

ای اوا. کاه ی بشاری، مقسیاهی جامعه ش با انتان، با یادایش، تکام  و آیندهارتبا

زند  کار، چه در شک  عاا  آن کاه شاام  ی و ور اندیشگی مارکس را رقم میشاکله
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های مخ لاف گردد، و چه در اشکال معان آن در صسرتبندیی جسام  انتانی میکلاه

 او.  «ضرور  و آزادی» د ق  معمایداری، کلاویژه در روابط ورمایهتاریخی، به

ی نختااااا.، کاااااار فرآینااااادی اوااااا. باااااان انتاااااان و در درجاااااه

ی آن کاااانش، انتااااان م ابسیاتاااام واوااااطهبه کااااه فرآیناااادی  باعاااا.؛

ای کاه باه انادا  کند  انتان ناروهاای  باعایتنظام می ووا . و را  باع. با خسد

ساد و مصایح  باع. را اندازد تا مخسدش، به دو. و ورش تعل  دارد را به قرک. می

ی این قرکا.، واوطههایش باشد از آنف خسد کند  او بهبه وجوی که مناو  ناازمندی

ی این کنش انتانی بر روی  باع.ف باارون از خاسدش، هام  باعا. و هام واوطهبه

های خف اه در درون  باعا. را باادار دهد  او تسانمنادی باع.ف خسدش را تغاار می

 (۲۸۳جا، ص )همان بخشد علا. میها فکرده و به آن

شسد  در ان وای فرآیناد ی انتان با کارش، ارتبا ی او. که از ذهن آغاز میرابطه

آیااد کااه از اب اادا تسوااط تسیادکننااده تصااسیر شااده و دواا. میای بهکاااری ن اجااه

تنوا صسرتبندی مساد  باعای انتان نه (۲۸۴داش ه او. ) «قضسری ایده آل» روازاین

وازد  او نتب. دهد، بلکه همچنان در آن مساد اهدا  خسیش را محق  میار میرا تغا

ی او ی کنشگری اوو.  ارادهی شاسهبه آن هد  آگاهی دارد  آن هد ، تعاان کننده

ی کند  ک  فرآیند کااری ناازمناد چناان ارادهای تعاان میرا ناز چنان هد  و ایده

ی تحصا  او نتب. به ورش. کار و نحسه هرچه» ی مارکس:هدفمندی او.  به دیده

عنسان روال آزاد تر از آن باهرو هرچه کمتری داش ه باشد، و ازاینی کماش عتقهکردن

تر اش اجباریهمان نتب. مازان تسجهاش ی   ببرد، بههای جتمی و فکریتسانمندی

 (۲۸۴) «شسد می

یکام، کانش  کناد:م میی فرآیند کاری را به وه بخش تقتاعناصر واده مارکس

هدفمند، یعنی خسدف کار؛ دو ، ابژه یا مساد و مصایح کار؛ و واس ، وواای  کاار یاا ابازار 

ی کار را با نا ی قبلای تسیاد  در فرآیند کاری، کنش انتانی با ووا . ووای  کار، ابژه

ی تغاار صسرتبندی واوطهی این فرآیند محصسیی او. که بهکند  ن اجهدگرگسن می

کار  شسند اکند  کار و ابژه اش باهم آماخ ه میی کار، ناازی انتانی را برآورده میژهاب

ی فعال، شک  ناآرا  یا ذهناا.، شسد  کار، جنبهیابد و ابژه به کار گرف ه میعانا. می
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، اباژه در «شادن» ی ثابا. فرآیناد کاار اوا.  درایان فرآینادفو ابژه مفعسل و جنباه

یعنی نفایف شاک  یاشاان وجاسدی آن  «وجسدف تعان یاف ه» ، و محصسل،«بسدن»قکم

ی مصار  ی ی  کافا. اوا. کاه باه واواطهیاف ه دربردارندهاو.  این وجسد تعان

کران اوا. کاه باا شسد  این فرآیند نفیف نفی، قرک ی بیبارآور انتانی، دوباره نفی می

 گردد می ی فانی، مسج  تأیاد و تصدی  انتان و برای خسد شدنف اوج ب ابژه

باید این اشاا را تصاق  کرده، کار زنده می» کند: سر که مارکس تصریح میهمان

هاای مفااد مصارفی آن مردگان را بادار کند و آنان را از ی  امکانف صار ، باه ارزش

ی آن گردیده وارهتبدی  کند  آن اشاا در آتش کار گداخ ه شده، ج ب بخشی از اندا 

شسند که مسج  کارکردی مناوا  باا مفواس  و ای آغش ه میو با چنان انرژی قااتی

شسند ویی م ناو  با یا  ها در این فرآیند شسد  آن اشاا در واق  مصر  مینقش آن

هاااااای مصااااارفی جدیاااااد عنسان عناصااااار واااااازای ارزشهاااااد  و باااااه

معاش به مصر  فردی برواند و یاا  ووای  عنسانبه تسانندمی که جدیدی محصسال  ا

 (۲۹۰) «وای  تسیاد وارد ی  فرآیند جدید کاری شسند عنسان وبه

نابسدگی» که معناو. بدان کندمی زنده را مرده انتانی کار گسیدمی مارکس وق ی

، وقاد  اضادادند و در «نباسدن» و «بسدن» نماید تبدی  می «بسدگی م عان» را به «

کس برای اثباا  یابند  به خا ر داش ه باشاد که مارتعان وجسدی می «شدن» فرآیند

ی ثابا. را معاادل صافر عنسان یگانه عام  تسیاد ارزش اضاافی، وارمایهناروی کار به

(، مااادی را غارمااادی ۵۲۵) ی ثاباا.(؛ یعناای بااا تجریااد از واارمایهc=0کنااد )می

و وااااکن در ماااساد و مصاااایح تسیااااد را  )گ شااا ه( مااارده کاااار واااازد!می

باه کااال من قا   متا قاما  را خاسد ارزش تماامی هااآن چراکه کند؛می فرض «هاچ»

ای ارزش اضافی وارد آن کرده باشاند  درعاسض ماارکس بار که ذرهکنند بدون آنمی

کند  چناان مای نمایاد کاه ی م غار یا کار زنده، واال و روان تمرکز میروی ورمایه

 آفریند!ی را می«چاز» ،«هاچ» کار از

ان و  باع.، وجه عامی اوا. کاه جا م ابسیاتم انتچنان مفوسمی از کار و از آن

داری بایاد از گردد  اما برای در  رواباط تسیااد وارمایهشام  تما  جسام  بشری می

ی کار و تشابه به تفاو  رواد تا ویژگی این روابط آشکار شسد  در این مناوبا ، رابطه

این دیگر کاارگر ناتا. » گردد می «واژگسنگی دیایک اکی» ی کار دو خسش ی ابژه
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گارد، بلکه این ابزار تسیادی او. کاه او را اوا خدا  ه ابزار تسیادی را به خدم. میک

عنسان عناصر مادی فعایا. بارآورف او مصار  شاسند، کاارگر را که بهجای آنکند  بهمی

 (۴۲۵) «رواند ی ضروری مسجسدی. خسیش به مصر  میهمچسن خمارمایه

جاا برقارار اوا.  این «کار زناده» بر «کار مرده» یا «گ ش ه» قاکما. جااین در

عاناا. یاباد و خاسد را  کاار  ای در زناده کاار آنکه جایبه ام راتسری مردگان او.!

جاا آن تاا «زایس» تصدی  کند، مساد و ابزار تسیادی او را ج بف وجسد خسد کرده و مانند

 مکناد  قاکماا. وارمایه بار کاار، قاکماا. محصاسل بارکه ب سانند کار زنده را می

او.  « ی اشاا بر انتانولطه» یعنی «واژگسنگی وسژه به ابژه و بایعکس» تسیادکننده،

رو هتا ام، جاا باا آن روباهچاه در اینآن»اوا.   افزایی ورمایه( هد ، ارزش۹۹۰)

 جا()همان« باگانگی انتان با کار خسد او. 

ی رواباط ردهیاف ه، همانند کاارگر، بای شخصا.ورمایه عنساندار، بهورمایه خسدف

دار در فرآیناد ازخسدباگاانگی رضاای. داری او.، با ایان تفااو  کاه وارمایهورمایه

که کارگر از اب دا قرباانی آن باسده، همچاسن یا  وارکش کند درقایییادا می مطل 

، در «وارمایه یا  شایی ناتا.» کاهکناد  بناابراین باا ایندربرابرش ایت ادگی می

وان روابط اشاا باا ج ماعی معان تسیادی بان افراد بهروابط ا» داری،مناوبا  ورمایه

یاف گی اشاا شخصا.» معنی چنان روابطی، (۱۰۰۵، ۱۶۶) «گردد ها یدیدار میانتان

  (۱۰۵۶، ۲۰۹) «و شائ شدن انتان هاو. 

داری م ابسیاتامف فعا  و ی تسیاد ورمایهآید، شاسهبرمی باال وطسر از که  سرهمان

وازد؛ درآن واقد هم ماان  تجدیادقاا  عناصار ع. را مخ   میانفعال انتان و  با

شسد و هم واتم. جتامی و هتا ی وازای  باع.، همچسن هسا، زمان و خا ، می

برد  در نزد مارکس، اقاای آن م ابسیاتام فکری کارگر شوری و روو ایی را ازبان می

او  با رشاد کاما  ی تسیاد اج ماعی و به شکلی که م نکنندهقانسن تنظام» عنسانبه

داری اوا.  اماا ی یتاوارمایهجامعه ارکان ترین اواوی از یکی (،۶۳۸« )انتان باشد

قباااااااااا  از ورود بااااااااااه چنااااااااااان اج ماااااااااااعی، ضااااااااااروری 

بااااه  تااااا شاااسیم تسیااااادی فرآیناااد وارد مااااارکس همااااراه باااه تااااا اوااا.

 ببریم  یی معاصر جوان در کار از او مبب. نقد ژرفای
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 بیگانه کار و ماشینیسم کار، تقسیم - ۳

واااانجش  مااااسرد «خااااسد باااارای» و «درخااااسد» را ماشااااان مااااارکس

قائز اهماا. اوا. ارتباا  و تاأثار  ی نخت.درجه در چهآن او نزد در دهد نمی قرار

داری، ماشان تجتم وجسد ماادی ماشان و تکنسیسژی بر انتان او.  در تسیاد ورمایه

خصال ی » دکننادهورمایه او.  نظا  ماشانی در ایان شاک  معاان، نتاب. باه تسیا

جانبااه انکشااا  تعارضاای کاماا  و همه» یااادا کاارده و بااه «متاا ق  و باگانااه

( ماشان نه فقط رقابی او. کاه دایام درقاال زایاد وااخ ن کاارگر ۵۵۸) «یابد می

  او.، بلکه قدرتی معاند اوو. 

ون زی از ووای  یراکنده و مجازا »برخت  نظر غاران قادی یرودون که ماشان را 

انگاش.، مارکس بر آن باسد کاه ورود ماشاان باه فرایناد ( می۵۴۷« )ارگرانبه نف  ک

بتاط و  (۵۰۲) «رها شدن عنصر عانی از اص  واسبژک اس اوا. »ی تسیادی به منزیه

وان کند که بهروح ایجاد میگت رش ماشاناتم بان ووای  تسیادی ی  همکاری بی

هایی غسیی مکاناکی با قادر »سننااز از انتان، همچی  اتسماتسن عظام، خسدکار و بی

تعارضی » ،«زندان تعدی  یاف ه» در درون کارخانه، این (۵۰۳) کند عم  می «شاطانی

کارکرد  فروسده کرده، غای. به را اعصاب ولتله ایکار کارخانه« نوادینه مسجسد او. 

زماان » کند، هم فعایا. جتمی و هام فکاری را باهی عضت  را ق   میچندجانبه

ی تقتام کار، کااری معاان واوطهوازد  انتانی که بهمبدل می «یاف هشخصا. کاری

واق ی و خسدکاار ی ت دهد، جتمش به ووالهشده، یکنساخ. و تخصصی انجا  می

گردد  گسیی تکرارف مکرر کنشی کاه باه وجوای بتااار محادود آن عملاا  تبدی  می

 (۴۵۹او.  ) «تقدیر انتان» تعریف شده،

م را انتان قااتی ناروهای واالف قرک. شسد، انجا  دایمی  سربه که یکتان کاری

خاسیش اوا. کاه اقتاار متار  و  کانش تناسع در انتاان چراکه وازد،می خ  

ی تسیاادی، او کند  اما یاسند خسردن کار تخصصی با ک  مکاناتم عرصهخروندی می

کاارگران در  ی  ماشاان منطبا  کناد  منظم قرک. وازد که خسد را بارا مجبسر می

شسند که به رشد غارعادی عضت  و  ی زندگی خسد به کارکردی محدود ضمامه می

کنش محدود و یکنساخ.، انتان را از تاأثار م قابا   (۴۶۹) شسد ها منجر میاو خسان

در ازای ک  تسانمنادی کااری » دارد  این نسع کاراعمایی که مح سایی غنی دارند بازمی
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جانباه را ی را به کماال رواانده و فقادان یا  تکاما  همهواق انتان، تخصصی ت 

( ماشاناتام باا م حاسل کاردن روش کاار فارد، ۴۷۰« )کند ی خسد میمشخصهوجه

قطعااه کاارده بااه مستااسر خسدکااار عملااااتی دقااا  تباادی  کااارگر متاا ق  را قطعه

به هاسالیی مفلاس   …ی کارگاهبه زایده …ی صر  بدن خسدانتان به یاره» کند می

 (۴۸۵اوو.  ) «ترور» یاره کردن انتان به معنییاره (۴۸۱) «شسد مبدل می

ماارک شسد می آماخ ه «ورمایه» در مارکس نقد با کارگران بانگ که جاو.این در

کارگر اوا.   (۶۳۷) (Marthyrology)« شواد »کند که این در قکم می اعت  ر

، الاقا   ای صار  غا ا! «ماشان ها را م سقف کنااد»زنند که کارگران ناز فریاد می

ققاسق "وتااب عسض کاتاایس  یرآبباه»ی کار را کستاه کناد! یاس روزانه زمان کار و

گ ارد تاا بااالخره ی کار محدود شده قد  به یاش میی روزانهفروتنانه فراخسان ،"بشر

ف ه و کی زماانی رواند یایان یاروشن شسد که چه مسق  زمانی که کارگر به فروش می

از عبسر از دوران  یس کارگران بنابراین (۴۱۴) «گردد که به خسد او تعل  دارد آغاز می

رواند ی تئسری  کامت  دروا. میاین ن اجه» ها، بهمقابله با ماشان و خرد کردن آن

این وارآغاز دورانای اوا. کاه  (۵۶۱) «ی کار او. که تنوا چاره، کستاه کردن روزانه

 نامد می «مد ی  جنگ داخلی  سالنی» رامارکس آن

اوا.، بادان معناا  «واژگاسنگی دیاایک اکی» ماشاناتم معر  یا  «یارادوکس»

شسد کاه کا  ای تبدی  میترین ابزار برای کستاه کردن زمان کار به ووالهیرتسان» که

های مخ لاف برروای عرصاه باا ماارکس «کناد زمان زندگی کارگر را زمان کاری می

آال  کااهش رنام مسجاسد انتاانی ناتا.  وازد که هاد  ماشاانمت دل می تسیاد،

ی تشادید بواره کشای انتاان و ترین وواالهرقماناهبرعکس، تسیاد ماشاانی باه بی

شاسد  ی  باعای تسانمنادی او تبادی  میی کار به ورای محدودهکردن روزانه سالنی

ریزی شده یاف ه و برنامه دهیتسیاد بزر  ماشانی در درون کارخانه مشارک ی وازمان

کاه خاار  از  (۴۴۹) «ی تسیادی کااملیوارهاندا » آورد؛وجسد میبان ابزار تسیادی به

ریزی برناماااه» کن ااارل و درایااا. تسیادکنناااده اوااا.  ناااا  ایااان شاااک  معاااان،

کند مسرد یروش ریزی میکه ورمایه برنامهیس این (۴۵۰) ورمایه او.  «او بدادی

وسیه او. ا روندی واقد به قاما. و. که متار این قرک. ت نات.  متأیه این ا
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، تسیااد «خا ر انباشا.انباشا.، باه» ی خسدف تسیادکننده:ازبان رف ن رشد چندجانبه

فرجا  او. که تسیاد، هم اب دا و هام ان واای آن اوا.؛ خا ر تسیاد! این روندی بیبه

درون خااسدش یعناای هاادفش در  اواا.؛ افزایاایقرکاا. مطلاا  و نام ناااهی ارزش

 (۲۵۳) او. 

اش به تعاما  «وجسد و مفوس » خسدمخ ار او. که ابژک اسف قرک. ی  این یاهرا 

از یااااا  شاااااک  یاااااا  (self-identity) اشو خسدشناوااااای (۲۴۱) روااااااده

های نسشا ه» کناد کاهبرخسردار شده او.  مارکس تأکااد می «مت ق » صسرتبندی

ی ماادی دارناد، از کاه باه جنباه خا ر ووسار و تسجاه خاصایاق صاددانان عامی به

ی واازماندهیف شااسه شاک ، ایان (۶۸۳) «ماناد ی تفاو  ها در شک  غافا  میکلاه

ی ادوا  و ابزارهای تسیاد خسد ماقص  کاار که کلاهاو.  یس بااین «او بدادی ناب»

باشند، با این وصف کارگر به محض ورود به یاف ه و مخلسق انتان میی عانا.گ ش ه

شاسد  بناابراین در نازد وااخ ه مساجاه میکار با عانا ی قاضر و آماده و یاش محاط

ای کاه ی نظاری همچاسن برناماهدر عرصاه» کارگران ارتبا  م قاب  کار مرده و زنده

ی ی او، باه شاک  ارادهی عملی، به وان اتسری اهدار  راقی کرده، و در عرصهورمایه

ها را به هد  خسیش کند که کنش آنی میها خسدنمایقدرتمند مسجسدی خار  از آن

 (۴۵۰) «وازد وابت ه می

و ورمایه نه تملا  کاه فرماانروایی بار  «یاف هی شخصا.ورمایه» دارورمایه اما

ورمایه، شائ نات. بلکه روابط اج ماعی بان افراد باا مااانجاگری » ناروی کار او. 

و بدادی و مح سای آن انقااد این روند ا شک  که دیدیم  سرهمان (۹۳۲) «اشاا او. 

ی رومای باا اش در فرآیند تسیادی او.  به قسل مارکس، باردهکارگر و ازخسدباگانگی

هایی نامرئی باه اربااب خاسد وابتا ه اوا.  اماا فاروش زنجار و کارگر مزدور با رش ه

ی ناروی کار در بازار و ک ب محض قراردادی قاانسنی، ورشا. واقعای یاهر آزادانهبه

ی واقد، بلکاه مجما  وازد  کارفرما، نه ی  ورمایهی کار وورمایه را ینوان میرابطه

که دوا مزد او کام یاا نظر از اینرو، صر ی مسجسد او.  از اینانحصاری ک  ورمایه

که وارد فرآیند تسیادی شده باشد، از او باگانه شاده، کار کارگر یاش از آن» زیاد باشد،

شااسد کااه از او باگانااه و بااه محصااسیی تباادی  می در خااتل تسیاااد عانااا. یاف ااه

 ( ۷۱۹) «او. 
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واارکسب »  سر کااه دیاادیم، ترکااا  اج ماااعی فرآینااد کااار م ااراد  باااهمااان

ی وااااااارزندگی، آزادی و خسدمخ ااااااااری کاااااااارگر شااااااادهدهیوازمان

مارکس  که بدیلی او. نظری مبانی او.، برروی ناازمند اکنسن چهآن (۶۳۹) «او. 

در  بااااااااادیلی ی چناااااااااانماناااااااااهز اوااااااااا.  داده یااااااااارورش

به ورای نقاد ایان رواباط  «ورمایه» اما او.  مت  ر داریورمایه اج ماعی روابط نقد

 دهد داری ارائه میی یتاورمایهاندازی مبب. نتب. به جامعهرف ه، چشم

 «کار جامع» همکاری، کار اشتراکی و - ۴

ریزی عملای و ماهداری باری از برنای تسیااد وارمایهتر اشاره شد که شااسهیاش

ی  اتسمااتسن » آگاهانه نات.  درعان قال دیدیم که فرآیند بتفص  تسیادی همچسن

ها قام  کنشای هایی مکاناکی و فکری او.  این اندا او. که شام  اندا  «گت رده

ی خسدکاار و خاسدتنظام بدون وقفه و هماهنگ بسده و همگی تاب  ی  ناروی محرکه

روندی، نقش وسژه و ابژه وارونه شده اوا.، گاسیی واسژه،  باشند  در چنانکننده می

های ناآگااه های آگاهی هت ند که با اندا ها صرفا  اندا خسدف آن اتسماتسن او. و انتان

ی ها مش رکا  از یا  نااروی محرکاهاند، به وجوی که هردوی آناتسماتسن همگا  شده

رداری ورمایه از ماشاان اوا.  بی بورهمرکزی تابعا. کنند  این روند، وجه مشخصه

گردد که به قسل مارکس نه فقط ی  اتسماتسن کاه همه چاز قسل مرکزی. ماشان می

 (۴۵۴) یا قاکم مطلقه او.  «اتسکرا » همچنان ی 

هاو.  گارایش ی این مکاناتمف خسدکار نسعی انضبا  و همکاری بان ماشانالزمه

کاار » ی اناساع کاار باه یا زی هماهوا، برابر کردن و متطح«اتسکراوی»درونی این 

او.  تجرید از کافا.، ایغای نابرابری و نفی فردی.، جزو ویژگی هاای  «تجریدی عا 

شاده از انتاان و ( در چنان بت ری، همکااری، یا  همکااری باگانه۴۲۰آن او.  )

  روح او. بی

کاه ی هرنسع تسیااد در مقااوای وواا  اوا. و باا این سر ک ، همکاری الزمهبه

)مانناد مصار و  خسد معر  ی  صسرتبندی معان و ی  عصار خااص ناتا.خسدیبه

اصاسال   (۴۵۳) داری اوا. جسام  آواایی(، ویی شاک  بنااادی وجاه تسیااد وارمایه
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داری ی  روش تسیاد اش راکی یا مت قاما  اج ماعی او. که در آنف واقد بان ورمایه

جا وازماندهی و آنارشای الز  و ر اینکند  دایجاد می «روقی قاسانی» افراد رقاب ی با

جنااگ همااه بااا » یااا «ام راتااسری قاااسانی» چااه مااارکس یاا ملاازو  یکدیگرنااد  آن

 نامد و اتمازه کردن افراد می (۴۷۶) «همه

تاار تسضاااح داده شااد، شااک  اشاا راکی کااار  سر کااه یاشدر عااان قااال همااان

بادان معناا کاه ایان کناد نای یر را قم  میداری در بطن خسد تضادی آش یورمایه

کارگر او. که از برای فرآیند تسیاادی مسجسدیا. دارد و ناه فرآیناد تسیاادی بارای 

بنابراین به هسش و اب کار کارگر ناازی نادارد  کاامت  بارعکس، وارمایه  (۶۲۱) کارگر 

( ۴۸۳تارین دخایا. را داشا ه باشاد  )شسد که ذهن کارگر در آن کممسقعی بارور می

گاارد و اندیشاادن را باه قرفاه ای داری، فکر کاارگر را نشاانه میتقتام کار ورمایه

خسد اباادا  خسدی( اواوااا  کااار اشاا راکی بااه۴۸۴کنااد  )خصااسص تباادی  میبه

ناتاااااا.  از همااااااان  ی آزادجامعااااااه یاااااا  واااااانجش شاااااااخص

کناد، بار در جساما  بادوی را برروای می اشا راکی مایکاا. مارکس وق ی که روو.

فرد، مانند کندوی زنبسرها، بند نافش هناسز » جاند  در اینکآزادی فردی تکاه میعد 

 (۴۵۲) «به قباله وابت ه او. 

داری یس ضروری او. که این یندار که در نزد مارکس فراروی از رواباط وارمایه

صرفا  به معنی ق   مایکا. خصسصی و کار تعاونی او. از اذهان زدوده شسد  هماان 

ی ی ماارکس، درجامعاهیکام، باه دیاده و علام: سر ناز تسهم نتاب. باه تکنسیاسژی 

دو ، بااه  (۵۱۵) «ی کاربتاا. تکنسیاسژی کاامت  م فاااو  خساهاد باسد قاسزه» آیناده

هایی هت ند که فقط و درای. فردی، فاکسی ه …دانش، قضاو » ی تقتام کار،واوطه

ی فکسراناه هااییرفا. (۴۸۲) «رود عنسان ی  مجمسعاه ان ظاار مایاز ک  کارگاه به

باشند که بر کارگر فرمانروایی تسیاد مادی، قدرتی مافسق و تح. تمل  غار می فرآیند

ی کا  واان وقاد  و ارادهکنند  این فرآیند جدایی کار عملای باا کاار فکاری بهمی

شسد و در تسیاد ماشانی در واطحی گتا رده باه ی کار اج ماعی نمایان میوارهاندا 

را بااه فااا. تسیااادی از کااار منفاا  شااده و آنی یرمبابااهعلاام به» روااد کمااال می

فرد اندیشمند و کارگرف بارآور کامت  از  جا()همان «وازد گزاری ورمایه وادار میخدم.

که خاد  کاارگر باشاد، در هماه جاا در برابارش هم تفکا  شده و دانش به جای آن



 

 
 

 مارکس «هیورما»در  یدارهییتاورما یجامعه یمبان 567

مبادل به وواله ای گتااخ ه شاده از کاار و معاارض آن  «دانش» کند قدافرازی می

 (۵۸۳) گردد می

)مکاناا ، فازیا ،   باعای علس  ک  که کار ناروی فقط نه تداومش برای ورمایه

علام جدیاد » ی ماارکس،کند  به دیدهرا ج ب وجسد خسد می شامی و ناز ریاضاا (

کاه باه تساناایی انتاان بارای انجاا  خا ر تسیاد اوا. بادون آن، تسیاد به«تکنسیسژی

بادیوی اوا. کاه در  یس (۶۱۶) اندازد تسجوی داش ه باشد یفرآیندهایی که به کار م

نزد مارکس رهایی انتان درگرو دگرگسن کردن کام  ورش. خاسدف کاار اوا.  وار و 

دو. به ی  اندا  تعل  دارند و یایان بخشادن به تقتام کار، باه گتتا. باان کاار 

کاه جتمی و کار فکری، وانگ بناای یا  اج مااع آزاد اوا.  از هماان رو، وق ای 

برداری کشد، نه فقط آنرا ک یبه نقد می «ورمایه»را در «جموسری افت سنی» مارکس

واازد ویژه خا رنشان مینامد، بلکه بهی تقتام کار در نظا  مصری میایده آیازه شده

که در نزد افت سن، ق ی وق ی که محصسل کار نه ارزش مبادیه بلکه کااالی مصارفی 

نه فقاط  (۴۸۸) ید خسد را با کار منطب  کند و نه برعکس باشد، این کارگر او. که با

کاه تسجاه افت سن بلکه اکبر نسیتندگان عود ع ا ، ازجمله گزنفسن و هاسمر، باا این

اصلی آنوا کافا. کاال و ارزش مصرفی آن بسد، نتب. به تقتام کار اج مااعی دیادی 

  غاران قادی داش ند 

جنا  و » داری مسجا باط وارمایهروا «تضااد مطلا » برعکس، به نظر مارکس،

بار » و بازواازی جامعاه «ایغای تقتام کار کون هدفش» که شسدمی «انقتبی جسشی

م ابسیاتام  باا تسیاادی، ابزار با ی کاررابطه کردنم حسل (۶۱۹او.  ) «مبنایی جدید

ورمنشاای تکااملی » انتان و  باع. و باا چگاسنگی انجاا  کاار در فرآیناد تسیاادی،

ای خساهاد باسد کاه ، جامعه«تر اج ماعی  شک  عایی» هد شد  بنابراین،خسا «انتانی

( با این وصف، بازگشایی ۷۳۹« )رشد آزاد و کام  هر فرد اص  قاکم آن او. » درآن

اندازی هنااااااسز بااااااه معناااااای یایااااااان کااااااار از چناناااااای چشاااااام

ق ااااااااای  و م فااااااااااو  هایبرداشااااااااا. معضااااااااا  و ناتااااااااا.

ی جامعااه ادرا  تاقاادی چااهآن شاااید وااازد نمی بر اار  را مااارکس از م عااارض

کند، عاد  رهاایی ذهان از تنگناای قلمارو تسیااد داری را دچار مشک  مییتاورمایه



 

 

 علی رها 568

ی قلمرو ققاقی آزادی، ناازمند مادی او.  فراروی از ضرور  مادی و ورود به آو انه

 واکاوی عما  تر و ور اندیشگی مارکس او.  

اضااف کار» و «ضروری کار» به را ریداورمایه تسیاد شک  در اج ماعی کار مارکس

های اوا. بارای تسیااد و بازتسیااد ناازمنادی کااری ضروری، کار کند می تقتام «ی

کناد  ایان ارزش معاش ی کارگر  کار اضافی، کاری او. کاه ارزش اضاافی تسیااد می

اضافی هم برای انباش. ورمایه او. و هم به دیا  تأمان معاش. و مصر  نامحادود 

کند  کار اضافی کاری اوا. کاه بارای و. که ازقب  کار دیگران زیت. میای ا بقه

داری کااهش کاار کند  در نظاا  وارمایهایجاد می «وق. آزاد» بخش غارمسید جامعه

داری اوا. کاه فقاط ایغاای روش تسیااد وارمایه» ضروری به قداق ، ناممکن او. 

آن بخاش از » ر ،صاسدرآن (۶۶۷) «واازد کاهش کار به کاار ضاروری را ممکان می

تر شاده و در ی کار اج ماعی که ضرورتا  به تسیااد ماادی اخ صااص دارد کستااهروزانه

تار ن اجه، زماانی کاه جامعاه بارای فعایاا. آزاد و فکاری فارد در اخ ااار دارد باش

ی کار به قداق  مطل  باه معنای جامعاا. از چنان منظری، رواندن روزانه شسد می

  جا(ان)هم «بخشی به کار او. 

ما بایاد کاار جاام  و کاار اشا راکی را ازهام تفکاا  » کند کهمارکس تأکاد می

کار جام  و کار اش راکی هری  در فرایند تسیادی ووم خسد  (۳:۱۹۹)ورمایه  «کنام 

کاار » اناد شسند ویی درعاان قاال از یکادیگر م فاو را دارند  هردو با هم ترکا  می

گاردد   راعا  ، و تمامی کارهای فکری و علمای میی اک شافا ، اخجام  شام  کلاه

جاا( )همان« ی همکااری متا قام افاراد اوا. اما کاار اشا راکی صارفا  دربرگارناده

داری نه فقط کاار ورمایه تسیاد در  سر که مشاهده کردیم، تقتام کار اج ماعیهمان

کناد  میدو را مخاصام یکادیگر واازد، بلکاه آنجتمی و کار فکری را ازهم جادا می

اند، در ی بشاریکه خسد به نسعی محصسل تکاما  عماسمی جامعاهی علس ، با اینهمه

وان قدر  بارآور ورمایه فعلا. یاف ه و به ابزار تشدید بوره فرآیند بتفص  تسیادی به

شسند  ورمایه نه فقط ناازی به داناش، مواار  و درایا. کشی از ناروی کار مبدل می

ی واژگاسن ناازمناد کند  بنابراین خاسد ایان رابطاهرا ورکسب میکارگر ندارد بلکه آن

همراه واژگسن شدن او. که درعان قال اقااای م ابسیاتام انتاان و  باعا. را باه

 آورد می
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ی داری باه در  مفواس  ماارکس از مقسیاهیس فراروی از روابط اج ماعی ورمایه

کاار » بعضاا  باه معنای جاابت گی دارد  خسدف ضرور  کاه در این «ضرور  و آزادی»

او.، باید شکاف ه شسد  تما  جسام  بشری بارای رفا  اق ااجاا ، تسیااد و  «ضروری

داری اند  در اج مااع یتاوارمایهبازتسیاد هت ی خسد، ناازمند کار و مساجوه با  باع.

یابند، بلکه ورش. ها تسوعه میی ناازمندیمسردنظر مارکس، نه فقط کافا. و دامنه

ار ضروری کامت  دگرگسن خساهاد شاد  کاار بارای تسیااد ماادی ناه فقاط خسد این ک

بایاد محصاسل ویژه میبایت. در همبت گی و تعاونی عقتنی صسر  گارد، بلکه بهمی

آزادانه به تعاون روااده و تحا. نظاار  آگاهاناه و » تشری  متاعی افرادی باشد که

باا » بایددرثانی، چنان کاری می (۱:۱۰۳)ورمایه  «ها قرار گارد ی آنشدهریزیبرنامه

صر  قداق  انرژی و درشرایطی انجا  ی یرد که شایت ه و مناوا   باعا. انتاانی 

 (۳:۹۵۸) «باشد 

که این عرصه دیگر ضرور  کسر نات.، ویی کماکان در قلمارو با این وصف، با این

ی انتاان هاتکام  تسانمندی» ، به معنی«قلمرو ققاقی آزادی» ضرور  باقی می ماند 

بنابراین قلمرو آزادی بنا به ماهاا.  (۹۵۹جا، )همان «عنسان هدفی در خسیش او. به

ای هماساره بار چناان مبناای ماادی اماا شسدقلمرو ضرور  آغاز می «در ورای» اش،

روح انتاانیف » چه مارکسی این تحسل عظام، به آنگردد  روادن به آو انهشکسفا می

(، مت لز  یا  دوران گا ار اوا.  یااش شار  ۱۹۹جا، )همان خساندمی «کار جام 

(  باا کستااه ۹۰۹جاا، )همان «ی کار اوا. شدن روزانهکستاه» ی گ اراواوی این دوره

آید که صر  وجسد میشدن کار ضروری تسیاد مادی به قداق  ممکن، زمان آزادی به

ما  افاراد اوا.  شسد  این زمانی آزاد برای یرورش کاکارهای علمی، هنری و غاره می

باه  «کاار» جای « فعایا. های عایاه» شسد و هموق. آزاد هم شام  اوقا  فراغ. می

گاارد  جاای ناازهاای می «خاسد کنشاگری»ی معنای م عار  آن را رشد همه جانبه

اند  از گارد که تاریخا  آفریده شادهمت قام  باعی به معنای اخص آن را ناازهایی می

صر ف ی  هد   باعیف خاارجی زدوده شاده و کانش او، باه اهدا  انتانی، ضرور  

ی انتاانی، یعنای باه آزادی واقعای، تبادی  یاابی واسژهبخشی، به عانا.خسدفعلا.
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در » شاسد کاهی کامت  م فااوتی وارد تااریخ میگاه، به قسل مارکس، وسژهشسد  آنمی

 (۷۱۲ه، )گروندریت «کند ی اج ماع زیت. میشدهاش، دانشف انباش هذهنا.
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رسد به نظم قدیمی مزاج است. به نظر میدونالد ترامپ یک رهبر جهانی دمدمی

لیستی پس از سازی که اردوگاه امپریااعتنا است، یعنی به سازوکارهای جهانیبی

سقوط اتحاد شوروی و طرح جهان سوم با دقت مستقر ساخت. ترامپ در دومین روز 

ی نامهی دوباره بر سر نفتا )موافقتجمهوری، دستور اجرایی برای مذاکرهریاست

ی همکاری فراآتالنتیک را لغو کرد. او در تجاری امریکای شمالی( را امضا و برنامه

ی اروپا و چین و عالوه بر آن کانادا و کلیدی که از اتحادیهادامه بر روی کاالهای 

 شد تعرفه بست.مکزیک وارد می

های تجاری را بر دوش دارد. کسری ایاالت متحده بار بسیار سنگین کسری

 –میلیارد دالر بود  566معادل  2017تجاری امریکا برای کاالها و خدمات در سال 

 با تجاری کسری ترینبزرگ. بود دالر میلیارد 810 تنهاییبه کاالها تجاری کسری

 هایاقدام با خواهدمی است گفته ترامپ. دالر میلیارد 375 میزان به است چین

 چینی مختلف کاالهای روی و آلومینیوم و فوالد روی تعرفه وضع –تی حمای مختلف

 .دهد کاهش را هاکسری این –

این شعار معرف کارزار «. به امریکا دوباره عظمت ببخشد»ترامپ وعده داد 

جمهوری او بود. هیاهوی او اغلب به خاطر تمایالت نسبت به آن انتخاباتی و ریاست

های ترامپ، با بخش این امید بود که سیاستار الهامشع آن –شد شعار بخشیده می

ها را معکوس کند. تواند روند کاهش سطح زندگی امریکاییحفظ اقتصاد امریکا، می

جمهوری ترامپ شواهد اندکی از بهبود )اقتصادی( وجود و سال از ریاستبا گذشت د

 دولت هایداده –شود انداز اقتصادی امریکا همچنان با نابرابری تعریف میدارد. چشم

 بیش بار هزار را خود حقوق توانندمی( هنوز) عامل مدیران که دهدمی نشان جدید

 دالر، میلیارد 127 آمازون عامل رمدی بزوس جف. دهند افزایش شانازکارمندان

 ثانیه 9 هر او) آورددرمی پول دارند، اختیار در امریکایی میلیون 2.3 چهآن معادل

ی کند(. محال است بگوییم مشخصهارکنان آمازون را دریافت میک حقوق میانگین

 –های قرمز )کاله انتخاباتی ترامپ عظمت امریکا این نابرابری گسترده است. کاله

 در هاکاله این اگر اما. شودمی تولید آسانیبه بسته نقش شعار این آن در که.( مترجم

 وضعیت –ر که اغلب چنین است طوهمان – شوند ساخته ویتنام و چین و بنگالدش

 .اندشده آن پذیرش به ناگزیر هاامریکایی که است نامطلوبی
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درک ماهیت  ، بهی تحقیقات اجتماعیتری کونتیننتال: مؤسسهما در 

مند که بین متحدان کلیدی برافروخته شده است عالقه« جتگ تجاری»اساسی این 

ها آشکار نیست. به همین منظور شدیم. این ویژگی همواره در مباحث مربوط به تعرفه

ی ریزی اقتصادی مدرسه، استاد ممتاز مرکز مطالعات و برنامهپرابهات پاتنایکبه 

جواهر لعل نهرو دهلی نو )هند( مراجعه کردیم تا از کمک علوم اجتماعی در دانشگاه 

های مارکسیست ترین اقتصاددانوی برخوردار شویم. پرفسور پاتنایک یکی از برجسته

(، 1988) زمان، تورم و رشدهای کلیدی ازجمله زمان ماست. او شماری از متن

 ایر مقاالتچه در امپریالیسم رخ داد و سآن(، 1990) طلبیو مساوات اقتصاد

 نشینی به ناآزادیواپس(، 1997) داریانباشت و ثبات در سرمایه(، 1995)

(، و )همراه با 2011) ی سوسیالیسمتخیل دوباره(، 2008) ارزش پول(، 2003)

( را نوشته است. پرفسور 2016) ی امپریالیسمای دربارهنظریهالتسا پاتنایک( 

( و سردبیر سوشیال 2011-2006 )ریزی کرالی برنامهپاتنایک معاون دایره

ساینتیست است. او یکی از نویسندگان منظم دموکراسی مردم )ارگان حزب 

 ( است.مترجم –کمونیست هند )مارکسیست( 

 ی جهانیهژمونی مالیه

که ترامپ آغاز کرده چیست؟ آیا « جنگ تجاری»اولین برداشت شما از 

  باید از آن آگاه شویم؟این یک تغییر سیاست جدی یا چیز دیگری است که 

های حمایتی ترامپ به صورت نادرستی ی سیاستاعتقاد دارم که کل بحث درباره

نام ترامپ است شده، تصویر تبهکاری بهبندی شده است. تصویری که معموالً ارائهقالب

ناگهان جنگ تجاری که در جهانی که بدون وجود جنگ تجاری دنیایی شاد است، به

داری در زکام بحرانی ست. این تصویر کاماًل غلط است. تمام جهان سرمایهراه انداخته ا

آمد نولیبرالیسم است گرفتار شده است. نظام موجودِ بورژوازی طوالنی و جدی که پی

میلی به رسمیت شناسد یا صرفاً آن را با بیلیبرال یا این بحران را به رسمیت نمی

« دیگران»شناسد. او ستی خود به رسمیت میی فاشیشناسد. ترامپ آن را به شیوهمی

داند، نه سیستم ها و مسلمانان هستند مقصر این وضعیت میها، چینیرا که مکزیکی
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ی خود عماًل دلیل آن است که چرا مردم امریکا به فرد را. همین شناخت به نوبه

 جمهوری رأی دادند.ناگواری مانند او برای ریاست

خواهد های او را جدای از این بحران دید. ترامپ میتوان ترامپ و سیاستنمی

های بنیادی خود درون محدودهبحران امریکا را که ناشی از نولیبرالیسم است 
ی مرکزی آن که تحرک جهانی آزاد حل کند، یعنی بدون نقض مشخصهنولیبرالیسم 

 مالیه است.

دید آورده است باید سازوکاری را که از طریق آن نولیبرالیسم این بحران را پ

جایی جهانی در توزیع درآمد از سمت آشکار کرد. نولیبرالیسم مسبب تغییر جابه

دستمزدها به سوی ]ارزش[ اضافی شده است. چنین تغییری همیشه سبب گرایشی 

شود. این گرایش را پیش از وقوع به سوی بحران مازاد تولید در اقتصاد جهان می

کردند. ترکیدن آن ایاالت متحده مهار می در« مسکن»و « دات کام»های حباب

ها یکی پس از دیگری بحران پیش از وقوع را به بحران پس از واقعه تبدیل حباب

ی مورد «مدیریت تقاضا»شده بر دخالت دولت در ی جهانیکرده است. چون مالیه

توان در چارچوب نولیبرالی فقط از بندد، این بحران را نمیحمایت کینز چشم می

تواند به صورت منظم هایی نمییق تشکیل حباب جدید کاهش داد. چنین حبابطر

ناگزیر با ایجاد وضعیت بحرانی دیگر دوباره فرو ایجاد شود و حتی اگر تشکیل شود، به

 پاشد.می

کردن کسری مالی از این وضعیت فرار کند، )کاری ( کند با بزرگترامپ تالش می

دهد، ها از مجازات آن را انجام میاز برخی مصونیتکه ایاالت متحده با برخورداری 

عالوه چون امریکا اخیراً نرخ شود )و بهتلقی می« بهتر از طال»چون پول آن کشور 

تر افزایش داده است، پول را از سراسر دنیا به ی درآمد بیشی خود را با وعدهبهره

نیابد و نتیجه صرفاً « شارانت»مکد(، اما اگر این تحریک تقاضا سوی ایاالت متحده می

تر برای امریکا باشد، در آن ی بدهی خارجی بزرگایجاد شغل در جایی دیگر به هزینه

 شود.صورت سیاست حمایتی برای ایاالت متحده ضروری می

کند نیست، بلکه ای که در نظم لیبرالی مداخله میرو ترامپ صرفاً دیوانهایناز

تواند کار کند ذارد. این سیاست در هر حال نمیگسیاستی منسجم را به نمایش می

)بهبود وضع خود به « هابه گدایی انداختن همسایه»چون این سیاست به سیاست 
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کند که نادرست تصور میشود و بهمترجم( ختم می -حساب کشورهای دیگر

 مثل کنند.بهتوانندمقابلهکشورهای دیگر نمی

تر مثل نیست بلکه رشد بیشبهل مقابلهپیشنهاد ترامپ به دیگر کشورهای متروپ

ای از سوی تر است. اما چنین هزینههای نظامی فزوناقتصاد خود از طریق هزینه

ی های بهرهکند، سبب افزایش نرخشان را تشدید میها فرار مالیه از اقتصادهایآن

راین در ها را خنثی کند. بنابتواند هرگونه افزایش فعالیت آنشود که میها میآن

گرایی شدن ساده به حمایتتوانند به جای تسلیمها نمیغیاب هر افزایشی، خود آن

توانند از تحقق راهبرد ترامپ گرایی بروند که در نتیجه نمیامریکا به سمت حمایت

 جلوگیری کنند.

ها را اساسًا پاسخی به بحران داخلی ایاالت متحده، که کردن تعرفهمن وضع

ها کنم، البته در هر حال آن اقدامنادیده گرفته شود، ارزیابی میجدیت آن نباید 

زمان دیگری نیز دارند. برای ذکر فقط یک نمونه از حاد بودن بحران، نرخ تأثیرات هم

های اخیر باال بوده است، ومیر در میان کارگران سفیدپوست امریکایی در سالمرگ

ومیر از ناامنی و این نرخ باالی مرگباالتر از هر کشور غربی که درگیر جنگ نیست. 

شود که افراد را به اند ناشی مینفس که همیشه با بیکاری همراهبهرفتن اعتمادازدست

 راند.سوی مصرف مواد مخدر و الکل می

طور سازی سبب بحران است. خودکارسازی یا بهافرادی اعتقاد دارند که خودکار

داری است ی چندساله سرمایهکار، یک جنبهجویی در تر روند فناوری صرفهعمومی

سازی قطعًا وضعیت بیکاری را در امریکا از که همواره با بیکاری همراه است. اما جهانی

 های تولیدی به مناطق کار ارزان جهان بدتر کرده است.طریق انتقال کارخانه

 یدهندهنشان ترامپ مانورهای این آیا –ی همین پرسش در زمینه

 انحراف یک صرفاً یا است کنونی «آزاد تجارت» سیستم در ماندگار تغییری

  است؟ انتخاباتی و موقت

عنوان انحراف موقت انتخاباتی نادیده گرفتن بحران ها بهی این سیاستمالحظه

داری است که یک بحران وجودی برای سیستم نیز هست و سربرآوردن کنونی سرمایه
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تواند پیش چه انجام داده است نمیخاطر آن فاشیسم یک تجلی آن است. سیستم به

ی نخورده، اما حفظ دست«تجارت آزاد»کند که سیستم با اصالح برود. ترامپ فکر می

تواند نجات یابد. این نادرست است چون در جهان ی مالی، میجریان آزاد سرمایه

 تصاداق جهانی گسترش هیچ سرمایه، بر کنترل برقراری بدون هادولت–کنونی ملت

 .باشد داشته وجود تواندنمی

کم از نیاز به تغییر پایدار آگاه است طور ضمنی دسترسد ترامپ بهاما به نظر می

که منتقدان لیبرال او اقدامات او را صرفًا امری کند، درحالیکه برای آن تالش می

 دانند.بازانه میغیرضرور و هوس

سیاست به بهبود مشاغل  ترامپ و مشاوران او اعتقاد دارند که تغییر

صنعتی امریکا کمک خواهد کرد. سی سال گذشته است، آیا فکر می کنید 

 بهبود این مشاغل برای امریکا امکان پذیر است ؟

به گدایی »راهبرد ترامپ ممکن است در صورتی که کشورهای دیگر سیاست 

سیاست را ها آشکارا آن ی ترامپ را بپذیرند جواب دهد. اما آن«انداختن همسایه

ای به نظر برسد که راهبرد حال، اگرچه ممکن است برای لحظهنخواهند پذیرفت. بااین

مثل کنند تغییر خواهد بهدهد، اما اوضاع زمانی که دیگران مقابلهترامپ جواب می

های انگیزه« جنگ تجاری»مثل کنند، حقیقت مهم بهها مقابلهکرد. و زمانی که آن

رو گذاری در اقتصاد جهانی کاهش خواهد داد و ازاینی سرمایهداران را براسرمایه

 کند.بحران را تشدید می

اید که این جنگ تجاری جدید ممکن است شما منتقد این دیدگاه بوده

نشینی آشکار از زدایی شود چرا اعتقاد دارید که این عقبسازیسبب جهانی

  سیستم جهانی امکان استقالل را ایجاد نخواهد کرد؟

سازی مالی است. از این جنبه است سازی کنونی جهانیدر نزد من اساس جهانی

عظیمی بر ماهیت دولت سازی متفاوت است و تأثیر های قبلی جهانیکه با برنامه

های مالی ماند مجبور به پاسخ به درخواستدولت باقی می-دارد: دولتی که یک ملت

شده است )در غیر این صورت سرمایه از کشور دارای مشکل و بحران مالی فرار جهانی
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تواند خود نمیخودیگرایی در حرکت کاالها وجود دارد بهکند(. حتی اگر حمایتمی

ای تغییر دهد. تا امروز هیچ رهبر متروپل شده را ذرهی مالی جهانیسلطهاین واقعیت 

وگو از تحمیل کنترل بر سرمایه سخنی نگقته است، بنابراین به نظر من تمام این گفت

 دهد.زدایی اهمیت خود را از دست میسازیی جهانیدرباره

 چین و ایاالت متحده

المللی پول و مدیر وق بینراقورام راجان، رئیس اقتصاددان سابق صند

سابق بانک رزرو )مرکزی( هندوستان، زمانی گفت که چین و امریکا در 

ثبات و خطرناک است. ها بیهستند و روابط داخلی آن« آغوشی شیطانیهم»

  اید؟آیا شما با این نظر موافق

اد ی امریکایی است که برای ایجپذیرم. این سرمایهمن عبارات این گفتمان را نمی

« امریکا در برابر چین»ی رو مسئلهتر به چین منتقل شده است. ازاینسود بیش

است. به خاطر پریشانی « ی امریکاییامریکا در برابر سرمایه»ی نیست بلکه مسئله

ویژه در دوران طوالنی بحران جاری در امریکا ایجاد اجتماعی و خشمی که این امر به

ی گرایی خود تا حدی انگیزهاز طریق حمایت کرده است، ترامپ سعی می کند تا

ی امریکایی را برای انتقال تولید به خارج، اما نه حرکت آزاد امریکا در سراسر سرمایه

المللی، را محدود کند. و او برای جبران ی بینتر، مالیهجهان، یا به عبارت درست

ی امریکایی رخ دهد، تواند برای سرمایهگرایی میی این حمایتزیانی که به واسطه

رو من در تحلیل خود کند. ازاینها را مطرح میکاهش هنگفت مالیات شرکت

 دانم.زمینه میی امریکایی را پیشسرمایه

مشی چین تأثیر تنش( امریکا بر خطآیا نمایش اقتصاد ظاهرًا آرام )بی

 از جدای –ی واکنش چین به نمایش ترامپ تان دربارهبینیدارد؟ پیش

  چیست؟ -بود هاتعرفه باالبردن که اولیه کنشوا

 رشد آهنگ حفظ برای اکنون چین تعرفه، بردن باال از جدای که است آشکار 

 دولتی یهزینه مستلزم تواندمی امر این. است داخلی بازار بر تکیه از ناچار خود
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ها این توزیع برابرتر درآمد در داخل چین باشد. و کشاورزی، رشد باالی نرخ تر،بیش

ی دولتی در طور سنتی با سوسیالیسم )با این فرض که هزینههایی است که بهسیاست

آموزش و پرورش، بهداشت و خدمات اجتماعی صرف شود( ارتباط دارد. این تعدیلی 

رو تأثیر آن تواند چین را به انجام آن وادار کند. ازایناست که اقدامات ترامپ می

های سوسیالیستی است. به نظر من این باید ت سیاستتر چین به سمدادن بیشهل

 آیندترین حالت باشد.خوش

ترین هزینه به تواند با کمچین در این جنبه مزیت بزرگی دارد، یعنی چین می

چرخند. چراکه چین برخالف هایی گذر کند کهبر محور بازار داخلی میسمت سیاست

ان مالی باز نبوده است. بنابراین هند هرگز به صورت کامالً نامحدود به روی جری

مشکل فرار سرمایه در طی دوران گذار وجود ندارد. همچنین،برخالف هند، چین 

ها دارد، به نحوی که در طی دوران گذار هیچ حساب جاری اضافی در تراز پرداخت

 تواند چین را آزار دهد.مشکل مالی ناشی از کسری تراز جاری نمی

تر طلبانههای برابریین گذاری به سمت سیاستبه نظر من، مخالفت با چن

ی چین ی متوسط شهری رشدیابندهتواند احتماالً سیاسی و ناشی از فشار طبقهمی

ی متوسط شهری چین مانند همتای هندی خود، همیشه چشم به باشد، چون طبقه

 ها در غرب، برخورداری عمده از رشد سریع چین و تعصبی ضدبرابری دارد.فرصت

 پریالیسم دالرام

المللی در دانشگاه متروپولیتن چند سال قبل، پتر گوان )استاد روابط بین

 استریت وال دالر رژیم از(  مترجم –ی بررسی چپ نو لندن و عضو تحریریه

 استریت وال و دالر که این بر مبنی گفتمی سخن دالر اربابی عصر از و

 کسری تا دهدمی اجازه امریکا به دالر اربابی و کنندمی تقویت را دیگریک

 دنیا اصلی منبع به امریکا مالی سیستم و بگذارد اجرا به را بزرگ تجاری تراز

  بدیل شود. آیا این سیستم امروز هنوز زنده است؟ت

های حمایتی ترامپ و افزایش در کسری تراز مالی، که با وجود اعالم سیاست

ی مالی امریکا در حال مکیدن سرمایه توانست دالر را تضعیف کند،طور معمول میبه

شود. در حقیقت، از سراسر جهان است. این پویایی به تقویت ارزش دالر منجر می
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تر آن درآینده وجود امکان افزایش نرخ بهره در امریکا، همراه با احتمال افزایش بیش

ار حفظ عنوان میانگین پایددهد که نقش دالر بهداشته است. اما این به من نشان می

ی دالر نیز نخوردهماند و قدرت دستنخورده باقی میثروت در اقتصاد جهان دست

 ی وال استریت است.نخوردهمستلزم قدرت دست

گیری سیاسی را ادامه دهد آیا اعتقاد دارید که اگر ترامپ این جهت 

عنوان ارز اصلی در جهان و ی نقش دالر بهممکن است تالش جدی درباره

  عنوان منبع اصلی اعتبار بازسازی شود؟استریت بهنقش وال 

شود چون اقتصاد جهان نقش دالر و همبسته با آن نقش وال استریت مطرح می

داری نیازمند یک میانگین پایدار حفظ ثروت است. در حال حاضر ارز دیگری سرمایه

ی ر در رتبهوجود ندارد که بتواند این نقش را ایفا کند. یورو، که همیشه نسبت به دال

هایی را بر دالر تحمیل رسید بتواند برای مدتی چالشدوم قرار داشت و به نظر می

 کند، قدرت خود را از دست داده است.

شود که همه البته اعتماد هر کارگزار انفرادی به ثبات ارز از این واقعیت ناشی می

به آن وجود دارد، اما ای جمعی نسبت به این ثبات باور دارند. به عبارت دیگر، غریزه

تواند به هر ارزی پیوست شود. ی جمعی دلخواه نیست، چیزی است که نمیاین غریزه

های معینی بودن را کسب کند باید ویژگی« بهتر از طال»برای این که یک ارز شرایط 

داشته باشد. کشوری که ارز به آن تعلق دارد باید در داخل خاک خود امنیت روابط 

داری را تضمین کند. همچنین باید برای تضمین امنیت روابط دارایی یهدارایی سرما

ی های نظامی، به اندازهها، از جمله دخالتداری در همه جا از طریق دخالتسرمایه

مند باشد. به همین ترتیب باید برای جلوگیری از هر تهدید تورمی به ارز کافی قدرت

ی واقعی تبدیل نکنند که به معنی آن است خود )برای آن که مردم ارز خود را به طال

ی کار کافی باقی بماند( با حفظ ارتش ذخیره« به همان خوبی طال»ها باید که ارز آن

بر تولیدکنندگان کاالهای اولیه از طریق یک رژیم « کاهش ارزش درآمد»و تحمیل 

گونه. به  اقتصاد جهانی، با پشتیبانی قدرت نظامی خود قادر باشد، و کارهایی از این

داری جهانی باشد. عبارت دیگر، قدرت امپریالیستی باید سنگر یا پایگاه خانگی سرمایه
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دهد، و چرایی آن که ارز آن داری جهانی ادامه میامریکا به ایفای نقش سنگر سرمایه

سختی کار شود، با وجود این که تمام اقتصاد آن بهتلقی می« به همان خوبی طال»

بینی پیشای قابلکند به همین دلیل است. دالر تا آیندهها تغییر میکند و سیاستمی

 چنین نقشی خواهد داشت.

جالب است که پس از ترکیدن حباب مسکن، زمانی که بحران مالی در کانون 

ی مالی به جای خروج از امریکا از سراسر جهان به مالی خود امریکا آغاز شد، سرمایه

ن امر مانند پناه بردن به سنگر در زمان یورش وحشت داخل امریکا جریان یافت. ای

ی مالی مشابهی به داخل ایاالت متحده است. به همین ترتیب، امروز جریان سرمایه

تر از صرفاً نمایش هایی ژرفرو به عاملوجود دارد. سنگر بودن آن برای سرمایه ازاین

 های ویژه یا عملکرد آن ربط دارد.سیاست

 هابدیل

مترقی در این چارچوب برای ایجاد جایگاهی برای خود چه  هایدولت

توانند بکنند؟ مثاًل دولت جدید مکزیک برای ایجاد فضا برای نوعی می

تواند بکند؟ به عبارت دیگر، در این دموکراتیک چه کار میی سوسیالبرنامه

  های مالی را توصیه کنید؟اید کدام سیاستزمینه شما مایل

های هوادار مردم را دنبال کند دیر یا زود هر دولتی که سیاستمن اعتقاد دارم 

های مالی فرامرزی را به دست بگیرد. دلیل روشن است: دولت باید کنترل جریان

ی مالی گوش کند یا به مردم. اگر هم به مردم گوش مجبور خواهد بود یا به سرمایه

ر خواهد بود جریان ی مالی خواهد شدکه بر ضد آن مجبوکند، موجب خشم سرمایه

هایی مانند لوپز ابرادور در کنم دولتی مالی را کنترل کند. اما فکر میسرمایه

های خود برای تحمیل کنترل بر سرمایه، ابتدا مکزیک، به جای فریاد از سقف هدف

های هوادار مردم حرکت کنند، و زمانی که توانند به سمت تصویب سیاستمی

هایی مخالفت کرد، کنترل بر سرمایه را رمایه با چنین سیاستی مالی با فرار سسرمایه

اعمال کنند. به عبارت دیگر، اقدام دولت برای کنترل سرمایه باید نزد همگان در اثر 

ی مالی ضروری جلوه کند و نه اقدامی که صرفاً منتج از های سرمایهبوالهوسی

 ایدئولوژی است.
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گرایی لی با وجود این حمایتی ماسازی سرمایهشما گفتید که جهانی 

ی بدیل در این دوران ماند. یک دولت مترقی برای برنامهزنده می

  تواند تأمین مالی کند؟گونه میی مالی چهسازی سرمایهی جهانیشدهطوالنی

ی فاصل بکشیم. نفس سرمایهانداز خطی مالی و پسجا بین سرمایهباید در این

کشور نیست، مگر آن که آن کشور دستان خود را با مالی هرگز مشکلی برای یک 

ی یورو( ببندد، یا خودمختاری کنارگذاشتن بانک مرکزی )مانند کشورهای منطقه

اش کامل به آن بدهد که به معنای آن است که عمالً مسئوالن صندوق یا بانک اداره

شود و کنترل کنند. تا زمانی که از طریق کنترل سرمایه از فرار سرمایه جلوگیری می

دموکراتیک بر بانک مرکزی برقرار باشد، هیچ مشکل مالی بر سر راه هیچ دولت 

 مترقی نخواهد بود.

اندازها را هر دولت مترقی انداز ها مربوط است و این پسمشکل واقعی اما به پس

مندان و های هوادار فقرا از طریق اخذ مالیات از ثروتکه خواستار تصویب سیاست

تواند بسیج کند. مثاًل اند باشد میمندتر شدهسازی ثروتی جهانیدر دوره کسانی که

درصد از کل  60در کشوری مانند هند جایی که یک درصد باالیی خانوارها مالکیت 

های نولیبرالی افزایش یافت و حتی ی سیاستثروت را دارد، نرخی که در دوره

گذاری الیات بر ثروتی که ارزش نامدهد، هیچ ماکنون نیز به رشد خود ادامه میهم

وبیش در مورد دیگر داشته باشد وجود ندارد که یک رسوایی است. همین امر کم

 کشورها هم صادق است.

های های رودرروی هر دولت مترقی نه به خاطر محدودیتحال، دشواریاینبا

سم جهانی به شود، بلکه به خاطر توان امپریالیها مواجه میعینی اقتصادی که با آن

وجود می آید که امروز نه فقط بر حسب امپریالیسم امریکایی، المانی یا ژاپنی بلکه 

 ی مالی جهانی نیز باید مالحظه شود.چنین بر حسب امپریالیسم سرمایههم

 منبع:
 https://www.thetricontinental.org/the-imperialism-of-finance-capital-

and-trade-wars/ 

  

https://www.thetricontinental.org/the-imperialism-of-finance-capital-and-trade-wars/
https://www.thetricontinental.org/the-imperialism-of-finance-capital-and-trade-wars/
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چگونگی  یهوقتی دربار گفت ایمصاحبهازیو کورتز در کپس از این که الکساندریا ا

تری از باید بخش مهم ی مدرن پولینظریه»اندیشیم، می« سبز نیو دیل»تأمین مالی 

ی . براساس نظریهقرار گرفت هاتر موردتوجه رسانه، این نظریه بیش«مباحثات ما باشد

که الزم است ی مقدار تواند بدون این که نگران کسری باشد هردولت می مدرن پولی

استفانی مدرن پولی و مشاور برنی ساندرز، پروفسور  ینظریهاس هزینه کند. کارشن

کند. پول میخلق زند وقتی دولت به هزینه کردن دست می گویدکلتون می

بود کار و بلکه کم ،، نه سقف مصنوعی میزان بدهیهاروی این هزینهمحدودیت واقعی 

شود. ها میاست که موجب باالرفتن سطح عمومی قیمت انجام کارمواد الزم برای 

آن صورت الزم است با مالیات  رسیم درتنها موقعی که به این محدودیت واقعی می

ولی حتی دراین موقع هم هدف یافتن امکاناتی برای  ،بخشی از پول را پس بگیریم

 یاقتصادی که برای استفاده از همه در درعوض،یست. های دولتی نتأمین مالی پروژه

 تر کنیم.پول را کم یپول موجود منابع الزم را دراختیار ندارد، الزم است عرضه

را اند و روندی رفت، منتقدان این نظریه هم بیکار ننشستهطور که انتظار میهمان

دار ی که خندهجوک»و « آورهراس»شود مدرن پولی می ینظریهید أیکه موجب ت

 بریان ماهردر اول فوریه در دیلی رکنینگ منتشر شد، پستی که  در ند.خواند« نیست

به دست داد که برنی ساندرز به ریاست جمهوری  2020تصویر سیاهی از سال 

 یت افزودن بر عرضهسیاس»مدرن پولی  ینظریهکوشد براساس شود و میانتخاب می

برای رد این دیدگاه که دولت برای حل مشکالت  ،را اجرا کند. او« پول به نفع مردم

آور ونزوئال را پیش دورنمای هراس« پول چاپ کند»سهولت تواند بهاقتصادی می

زندگی  یها به نیازهای اولیههمه جا هست ولی دست خیلی« پول»کشید که 

درصد است و تورم هم  33ها خالی است، بیکاری هم مغازه یرسد، قفسهنمی

 شود که تا پایان سال به یک میلیون درصد برسد. بینی میپیش

ونزوئال اشاره کرد و  یهم به تورم افسارگسیخته آرنولد کلینگنویس دیگر، بالگ

این نظر که دولت به این دلیل که پول چاپ » مدرن پولی نوشت ییهنظرتوصیف  در

و ادامه « تواند هرمقدار که الزم دارد هزینه کند ... تا زمانی که دیگر نتواندکند میمی

دهد که وقتی کشوری به از نظرمن تورم افسارگسیخته در ونزوئال نشان می» داد:

https://www.marketplace.org/2019/01/24/economy/modern-monetary-theory-explained
https://www.youtube.com/watch?v=H_il45h3Nmo&t=1017s
https://www.youtube.com/watch?v=H_il45h3Nmo&t=1017s
https://www.youtube.com/watch?v=H_il45h3Nmo&t=1017s
https://www.youtube.com/watch?v=H_il45h3Nmo&t=1017s
https://www.youtube.com/watch?v=H_il45h3Nmo&t=1017s
https://www.zerohedge.com/news/2019-01-21/disturbing-rise-modern-monetary-theory-mmt
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-17/modern-monetary-theory-would-sink-u-s-in-debt
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-17/modern-monetary-theory-would-sink-u-s-in-debt
https://dailyreckoning.com/the-next-great-monetary-experiment-part-ii/
https://dailyreckoning.com/the-next-great-monetary-experiment-part-ii/
http://www.arnoldkling.com/blog/mmt-and-venezuela/
http://www.arnoldkling.com/blog/mmt-and-venezuela/
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هد آمد. درکشور اشتغال کامل نداریم تواند چه پیش خوارسد که دیگر نمیی مییجا

را از این مخمصه رها کند. کسی  تر خودبیش یتواند با هزینهنمی ولی دولت ظاهراً

 «.ال کندؤی ونزوئال سمدرن پولی درباره ینظریهباید ازمدافعان 

خواهم آن را با جا هم نمیاین مدرن پولی نیستم و در ینظریهمن کارشناس 

تواند پذیرم که براساس مقررات موجود دولت نمیهم )البته میبد حجزئیات توضی

را بکند. درواقع،  کند ولی باید بتواند این کار خلقهمزمان با هزینه کردن پول 

دیگری  یقالهموضوع ماین امر ولی  اندواقفمدافعان تئوری مدرن پولی به این مشکل 

 باید باشد.

 یتورم افسارگسیخته است ول یخواهم در این مقاله بحث کنم مقولهچه میآن

پول برای مردم دو موضوع  یعرضه چرا تورم افسارگسیخته در ونزوئال و افزودن بر

 . استمتفاوت  کامالً 

 تفاوت ونزوئال در چیست؟

تا با آن افراد را استخدام  مشکل ونزوئال این نیست که دولت پول چاپ کرده است

تر اقتصادی را بیش یکرده زیرساخت بسازد و یا خدمات رفاهی ارایه بدهد و توسعه

چنان در رسید که همدرصد نمی 33کند. اگر این چنین بود دیگر نرخ بیکاری به 

گاه نداشت و نخواهد داشت. حال افزایش باشد. ونزوئال مشکلی دارد که امریکا هیچ

یک واحد به زوئال این است که بدهی سنگینی به دالر امریکا دارد یعنی مشکل ون

ی یترین داراعمده –تواند آن را خودش چاپ کند. وقتی بازار نفت پولی که نمی

. ولی وقتی ه کندتوانست تعهدات مالی اش را برآوردرونق داشت ونزوئال می - ونزوئال

بازارهای ارزی  ت زد تا با آن دربهای نفت سقوط کرد، دولت به چاپ بولیوار دس

بازان این بازار بهای دالر را افزایش دادند، چاپ المللی دالر بخرد. همین که سفتهبین

پول ملی با کاهش ارزش شدید روبرو  دلیلتر بولیوار ضروری شد و به همین بیش

 شد. 

 یدو نمونه - یمار آلمان و زیمبابوهاوجمهوری این همان مشکلی است که 

داشتند و اغلب هم تا قبل از بروز بحران درونزوئال،  - السیک تورم افسارگسیختهک

ها های دولت بودند، این نمونهبرای ساکت کردن کسانی که موافق گسترش فعالیت

http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_778.pdf
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ی طرفدار نظریهاقتصاددان برجسته که  ،هادسون شد. پروفسور مایکلکار گرفته میهب

 طور جدی بررسی کرده برهتورم افسارگسیخته را هم ب یاست و مقوله مدرن پولی

پیش نیامده که دولت برای رونق اقتصاد به چاپ  دلیلکه فاجعه به این  این باور است

به هر تورم افسارگسیخته که در »پول دست زده است. برعکس نظرش این است که 

پیش آمده که تأمین مالی بدهی خارجی کمر پول  دلیلکنید، به این تاریخ نگاه می

های ارزی که محدودیت آیدجا پیش میملی را شکسته است. مشکل همیشه از آن

 «.های دولتیزمان جنگ مشکل را پیش آورده است نه هزینه

ی دارای حق یدارند کشورها یکشورهائی که بدهی سنگین ارز یونزوئال و همه

ها و تواند برای بنای زیرساختحاکمیت نیستند. دولتی که حق حاکمیت دارد می

اند. و اغلب هم چنین کرده دست بزندآمیزی به چاپ پول خود طور موفقیتهتوسعه ب

و  استرالیا، چین، ژاپنهای تاریخی از گیری از نمونههای متعدد با بهرهمن در مقاله

 ام. این موضوع را بررسی کرده کانادا

یک  یحمله دلیلاگرچه ونزوئال به زبان تکنیکی درگیر جنگ نیست ولی به 

قدرت خارجی با کمبود جدی ارز روبرو شده است. تحریم اقتصادی امریکا چند سالی 

زیان ببیند.  دالر میلیارد 20 کمدست ادامه یافته است که موجب شده تا ونزوئال

 جمهور هوگو چاوز درامریکا پس از کودتای ناموفق جورج دبلیو بوش علیه رئیس

 هفترا آغاز کرده و حدود  جنگ با ونزوئالاعالم کند  ، بدون این که رسماً  2002

 از اموال ونزوئال را ضبط کرده است. دالر میلیارد

های اقتصادی و گرفت که شامل رفرمرا در پیش « انقالب بولیواری»چاوز بادرایت 

کشور شد و برای  طور جدی موجب کاهش فقر و بیسوادی درهاجتماعی بود که ب

شدت بهبود بخشید. ها تن از شهروندان ونزوئال سطح زندگی و بهداشت را بهمیلیون

و موجب  های مهمی از اقتصاد کشور بودکردن بخشچنین شامل ملیها هماین رفرم

زمان دشمن الیگارشی ونزوال ها شهروند و همشد تا چاوز به صورت قهرمان میلیون

 دربیاید. 

وعده داد  نیکالس مادورو به ریاست جمهوری رسید و 2013پس از مرگ چاوز در 

همان گونه که صدام حسین و معمر  که انقالب بولیواری را ادامه خواهد داد. و اخیراً

https://peofdev.wordpress.com/2017/07/31/michael-hudson-on-modern-monetary-theory/
https://peofdev.wordpress.com/2017/07/31/michael-hudson-on-modern-monetary-theory/
http://michael-hudson.com/2012/08/financial-predators-v-labor-industry-and-democracy/
https://ellenbrown.com/2017/06/27/sovereign-debt-jubilee-japanese-style/
https://ellenbrown.com/2017/06/27/sovereign-debt-jubilee-japanese-style/
https://ellenbrown.com/2018/02/27/funding-infrastructure-why-china-is-running-circles-around-america/
https://ellenbrown.com/2018/02/27/funding-infrastructure-why-china-is-running-circles-around-america/
http://www.webofdebt.com/articles/commonwealth_bank_aus.php
http://www.webofdebt.com/articles/commonwealth_bank_aus.php
https://ellenbrown.com/2012/04/01/oh-canada-imposing-austerity-on-the-worlds-most-resource-rich-country/
https://www.telesurenglish.net/news/Venezuela-Lost-Millions-as-Result-of-US-led-Sanctions-Maduro-20190102-0013.html
https://venezuelanalysis.com/analysis/14263
https://venezuelanalysis.com/analysis/14263
https://www.rt.com/news/450057-cynical-sanctions-us-lavrov-venezuela/
https://www.rt.com/news/450057-cynical-sanctions-us-lavrov-venezuela/
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های اقتصادی ترامپ، رده بودند اعالم کرد که پس از اعمال تحریمقذافی پیش از او ک

 را ادامه خواهد داد.  ونزوئال فروش نفت به واحدی به غیر از دالر

در امور ونزوئال منصوب  امریکا یویژه ینمایندهعنوان به بدنام اخیراً الیوت ابرامز

 دربرجسته نقش نزدیکی  (نئوکانکار )فظهنومحاعنوان یک شده است. ابرامز که به

ها به خاطر داشت، از دید خیلی 2002بوش در ونزوئال در ی خوردهکودتای شکست

 دستهها بهم کتمان قتل عاممرکزی انجام داد و آن یچه که در کشورهای امریکاآن

 ،نیک جنایتکار جنگی است. جان بولتو ،های مرگ تحت حمایت امریکا بودجوخه

 غ تغییر رژیم در ونزوئال است. درمشاور امنیت ملی، هم یک نئوکان دیگر است که مبلّ

دست داشت  دفترچه یادداشتی دروی ، 2019ژانویه  28کنفرانس مطبوعاتی در  یط

دانیم که کلمبیا ، و البته می«سرباز به کلمبیا 5000» که رویش نوشته شده بود

اند که این عقیده ها برمرز ونزوئالست. بدون تردید جریان این است که نئوکانهم

 «. های ناتمام در ونزوئال دارندکار»

 «دموکراسی» برای استقرارکند که این کارها را بولتون حتی تظاهر هم نمی

از نظر »اش ابهامی داشته باشد به فاکس نیوز گفت ین که سخنبدون ااو کنند. می

منابع  ی دریهای نفت امریکاکمپانی کند اگراقتصادی برای امریکا بسیار تفاوت می

ی رهدربا نیکسونطور که همان«. گذاری کرده به تولید بپردازندنفتی ونزوئال سرمایه

های اقتصادی گفت هدف تحریمهای امریکا علیه حکومت آلنده در شیلی میتاکتیک

 و تهدید جنگی زیر ضرب گذاشت اقتصاد کشور است. 

 نابودی انقالب بانکی عمومی در ونزوئال

در بازارها  از نفت باشد که اخیراً فراترای مسئله برایبعید نیست که این مداخالت 

نفت  ین آمده است. امریکا دیگر نیاز ندارد تا برای افزایش عرضهییتر پابهایش بیش

دیگر  یانگیزه ،خود کشوری را اشغال کند. همان طور که درعراق و لیبی انجام گرفت

 اند.بعید نیست زیر ضرب گرفتن انقالب بانکداری باشد که رهبران ونزوئال آغاز کرده

های ونزوئال را آشکار فساد و ضعف ساختاری بانک 2009-2010بحران بانکی 

و شماری دیگر  برانگیز بودندشدت بحثهای بهها درگیر فعالیت. بعضی از بانکساخت

دیران خود ی هم بودند که به میهاچنین بانککافی نداشتند. هم یهم سرمایه

https://www.rt.com/news/441448-venezuela-drops-dollar-currency/
https://www.theamericanconservative.com/larison/pompeo-puts-elliott-abrams-in-charge-of-regime-change-in-venezuela/
https://venezuelanalysis.com/analysis/14263
https://truthout.org/articles/the-us-is-orchestrating-a-coup-in-venezuela/
http://nixontapes.org/chile.html
http://nixontapes.org/chile.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_banking_crisis_of_2009%E2%80%9310
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_banking_crisis_of_2009%E2%80%9310
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نتوانست جواب بدهد پولی که با  گذارانسرمایههای کالن داده بودند. حتی یکی از وام

 ی را خریده بود از کجا آورده است. یهاآن بانک

 یبه جای این که از کیسهدولت  اتفاق افتادچه که در امریکا خالف آنبر

بانک را ملی  هفت 2009 دهندگان به کمک بانکداران بیاید، دولت ونزوئال درمالیات

 16های کشور را داشتند. دولت چاوز حداقل هسپرددرصد کل  12که در کل  کرد

مورد دیگر به خاطر فساد گسترده دستور  40بانکدار خاطی را دستگیر کرده و در 

 2011 سکرده بودند. تا پایان مار ور فرارها از کشتوقیف صادر شد که شماری از آن

بانک باقی مانده بودند.  37وجود داشتند، تنها  2009بانک که درپایان نوامبر  59از 

 35حدود  2011 سای پیداکردند به طوری که تا مارسسات دولتی نقش برجستهؤم

ارجی سسات خؤهای بانکی را دراختیار داشتند درحالی که سهم مییدرصد از کل دارا

 ها بود. ییدرصد از دارا 13.2تنها 

چاوز این تصمیم شجاعانه را گرفت و  2010با وجود سروصدای مطبوعات، در 

شد. « خدمات عمومی»قانونی گذارند که برآن اساس صنعت بانکداری بخشی از 

های ها باید صرف تأمین مالی پروژهدرصد از سود خالص بانک 5براساس این قانون 

ریزی و به نفع آنها اجرا طرح هاکمونتهشهری بشود که از سوی شوراها و شوراهای 

های دارای ارجحیت هم مداخله شود. دولت ونزوئال در تخصیص اعتبارات به بخشمی

سسات مالی بخش خصوصی هم وارد ؤهای مکرد و به طور روزافزونی حتی در فعالیت

ی چون یهاها در ونزوئال باید به حوزهشد. براساس قانون حدود نیمی از اعتبارات بانک

 های کوچک و بخش کشاورزی اختصاص یابد. واحد

ها ونزوئال سهم اجباری بانک»تحت عنوان  2012راشل بوتروید در مقاله ای که در 

« کنندامریکا و اروپا این چنین نمیهای اجتماعی را افزایش داد ولی دردر فعالیت

را به جامعه پس  خواهد که دین خودها میمتذکر شد که دولت ونزوئال از بانک

ها موظف شدند که بدهند. مسکن به صورت یک حق در قانون اساسی درآمد و بانک

اجرای این حق تخصیص دهند. هدف  برایدرصد از درآمدهای خود را  15

، 2019این بود که قبل از « مسکن یموریت بزرگ در حوزهأم» یبرنامه یشدهاعالم

انجام بگیرد. هدف  درآمدبرای خانوارهای کم رایگان مسکنمیلیون واحد  2.7ساخت 

https://venezuelanalysis.com/news/5082
https://venezuelanalysis.com/news/5082
https://venezuelanalysis.com/analysis/6942
https://venezuelanalysis.com/analysis/6942
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جامعه باشد نه این که  ییک نظام بانکداری اجتماعی بود که در خدمت توسعه ایجاد

بوتروید،  ی. به گفتهکندشی زهک گونه ثروت را از کشورتنها به این فکر باشد که چه

اند که دولتی دارند که درمقایسه با راحتی بانکدارها و بختها نیکونزوئالئی»

تنها یک  2009ها، برایش کیفیت زندگی مردم عمده است. اگر بحران مالی ایستالبی

تواند خودش را تنظیم داری نمینکته را روشن کرده باشد این است که نظام سرمایه

شوند و میشان مطرح هایهای پیشرو و قانون گذاریجاست که دولتو این کند

 بپیشرو حز یی است که در امریکا شاخهیهمان جا . و این جا دقیقاًیابنداهمیت می

ی یصداوشود و چرا طرح اوکازیو کورتز درمطبوعات با همان سردموکرات وارد می

 «. ایمروبروشده است که در ونزوئال شاهد بوده

پول ملی را  یدهد که عرضهنگره قدرت میکقانون اساسی به  8بخش  یکم اصل

این قدرت استفاده کند. کار کلیدی برای برقراری حاکمیت  نگره باید ازک. کندایجاد 

مان این است که حق تکثیر پول ملی را باید از نظام بانکداری تجاری که هیچ ملی

داران خود را به شینه کردن سود برای سهامبه غیر از بی –گونه مسئولیت عمومی 

ها با اعتماد عمومی و شده از سوی بانک خلقپس بگیریم. پول  - شناسدرسمیت نمی

ها از سوی دولت فدرال، دسترسی هسپرد یاعتبار ایاالت متحده، از جمله نظام بیمه

ی پیدا می کنند، ها گرفتار مالهای مالی وقتی که بانکدهی فدرال رزرو، و کمکبه وام

کسانی که سوی کنیم، این پول باید از ما مردم از پولی حمایت می یابد. اگرتداوم می

د. این روزها دولت یابثر او تک خلق شودشوند، انتخاب می انهاز سوی مردم آزاد

ما باید دولت را  نخست یمردم نیست. به همین خاطر در وهله ینماینده کفایتبه

بختانه این دقیقا کاریست که اکازیو کورتز و همکارانش در گنگره پس بگیریم. خوش

 می کوشند انجام بدهند. 

 

 پیوند با متن اصلی:
The Venezuela Myth Keeping Us From Transforming Our Economy  

https://www.truthdig.com/articles/the-venezuela-myth-keeping-us-from-revolutionizing-our-economy/
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توان صررفا  تممیری اا اقتدرادهای ویكم را دیگر نمیداری قرن بیستتولید سرمایه

( اقتدرادهای GDPص داللری  سادگی اا منظرر تولیرد نالرالملی قلمداد کرد، تا به

دهرد تللیرل درود. در هرا روی میجداگانه و مبادالت تماری و سرمایه که میران نن

هرای های جهانی کاال  کره تلرت عنروان انمیرهعوض، تولید بیش اا پیش در انمیره

دروند( تلرت کاکمیرت های جهرانی ارا  نیرش درنالته میجهانی عرضه یا انمیره

انرد، و بره پیونردهای یابرد کره سریاره را فراگرفتهان میهای چنردملیتی سرامدرکت

ی انتقال ارا  اقتدرادی هسرتند. برا متیددی تقسیم دده است که هر کدام نماینده

های چنردملیتی کره فررو  درصد تمارت جهانی توسر  دررکت 80کنترل بیش اا 

اسرت، ایرن  ها اکنون تقریبا  برابر با نیمی اا تولید نالالص داللری جهرانی ننساالنه

 –توان به هم پیوسته در مرکش اقتداد جهانی دانست که تولیرد های کاال را میانمیره

های چنردملیتی های مالی دررکترا به مدرف نهایی و لشانه -عمدتا  در جنوب جهان

 1کند.متدل می -عمدتا  در دمال جهان  –انلداری 

وکار در سراسرر جهران، های کاالیی جنرال موتورا دامل بیست هشار کسر انمیره

ی لرودرو در ایراالت کنندگان قطیات، اسرت. هریت تولیدکننردهعمدتا  در قال  تأمین

ی لرود اا درصد اا قطیات لود را بررای هریرا اا وسرایل نقلیره 20متلده کمتر اا 

درصرد یرا  50کند، و گاهی اوقرات قطیرات وارداتری بره کردود لارج کشور وارد نمی

بره همرین ترتیر ، بوگینر  در  2دوند.ی مونتاژدده بالغ میقلیهی نتر اا وسیلهبیش

کنرد اا لرارج کشرور سوم اا قطیاتی را که برای هواپیمای لود استفاده میکدود یا

های نمریكایی همچون نایا و اپل، تولید لود را به پیمانكارانی دیگر درکت 3لرد.می

هرا شخدرات دقیرق و دیمیترال ننسپارند، و تولید مطابق برا معمدتا  در پیرامون می

( قرارداد با درکای مستقل  1به قرارداد طول بااوای میروف پدیده –پذیرد صورت می

سرپاری تولیرد دود. بروننامیده می های غیرسهامی تولیددیوهاوقات چه گاهیو یا نن

های چندملیتی امروا در مرکرش اقتدراد جهرانی، بره ت ییرر وسرییی در توس  درکت

بره جنروب جهران در  1970ی ت مسل  ادت ال صنیتی اا دمال جهان تا دههموقیی

 4این قرن منمر دده است.

                                                      

 Arm’s length contracting 
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گذاری سپاری در ارتبرا  نشدیرا برا سررمایهاند که دتاب برونمطالیات نشان داده

درنمررد در پیرامررون و همررراه بررا تمررارت ( در منرراطق کمFDIمسررتقیم لررارجی  

اقتدرادهای در »جهرانی بره سرمت  FDIان ، جری2013درکتی است. در سال درون

که بررای اولرین برار بره »رسید،  FDIدرصد اا کل  52به رکورد باالی « کال توسیه

 5«.گیردیافته پیشی میمیلیارد دالر اا جریان به سمت اقتدادهای توسیه 142میشان 

سرتفاده اما امرواه قرارداد طول بااو اا اهمیت یكسانی برلوردار است. بانا جهانی با ا

درصرد اا تمرام تمرارت  57دهرد کره های سردماری ایاالت متلده نشران میاا داده

سررعت در ، در کالی که بخش بهبا درکای مستقلایاالت متلده عبارتست اا تمارت 

نید که دامل درمی با درکای مستقلکال رددی اا نن به دكل قرارداد انلدارطلبانه 

کان ترایوان کره در دود  مانند فوکسری میهای پیمانكاتولید مشخص توس  درکت

های ها کاالهرایی  همچرون نیفرون( را بررای دررکتچین فیالیت دارد(. این دررکت

طور کلری، هرر چره درنمرد کنند. بهملور  همچون اپل( تولید می-چندملیتی لریدار

برا  تر بادد، سرهم تمرارت ایراالت متلردهی دریا تماری ایاالت متلده پایینسرانه

دهد کرل مراجرا برسرر دسرتمشدهای پرایین باالتر است، که نشان می کای مستقلدر

برا دردت درگیرر تمرارت به FDIهای چندملیتی با سطوح باالی کتی درکت 6است.

جا هستند، و به این طریق بین استثمار مستقیم و غیرمسرتقیم جابره درکای مستقل

 2010ون دالر در فرو  سرال تریلی 2در کدود  با درکای مستقلدوند. قراردادها می

های در سرال 7است.« بخش اعظم نن در کشورهای در کال توسیه»ایماد کردند، که 

درصد ردد پیدا کرد، در کالی که تمرارت  4.4، اقتداد جهانی با نرخ 2014تا  2010

 8درصد، بسیار بیش اا قبلی، ردد یافت. 6.6با نرخ  با درکای مستقل

جدید نیستند، بره ایرن مینرا کره انرواق و اقسرام سروابق  ها کامال اگرچه این پدیده

المللی پیدا کررد، مقیراو و پیچیردگی های بینتوان در عملیات درکتتاریخی را می

کند که سردرت کرل اقتدراد ای را باانمایی میهای کاال امرواه ت ییرات کیفیانمیره

هرای در تللیل دهند. این امر موج  سرردرگمی درگرفیسیاسی جهانی را ت ییر می

ترتی ، ت ییرر در سیاسی در هر دو جناح چپ و راسرت درده اسرت. بردین-اقتدادی

ویژه در درق نسریا، کتری ادت ال صنیتی و ردد سریع برلی کشورها در پیرامون، به
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پرداا مارکسیستی به اهمیت دیوید هاروی را به ایرن نتیمره رسرانده اسرت کره نظریه

كوو دده و غرب یا دمال جهان اکنون در طررف وسوی امپریالیسم تاکدی میسمت

ی تاریخی ثروت در جهت درق بره غررب بررای تخلیه»ی او، باانده قرار دارد. به گفته

بیش اا دو قرن... در طی سی سال گذدته تا کد ایادی برعكس دده است... من فكرر 

الیسرم ی امپریرا برای رها کرردن ایرده 1کنم مفید است که ترجیح جووانی اریگیمی

تری اا ی نظام جهانی( به نفع درک سریالپیرامون نظریه- همراه با تدل  مدل هسته

 9«.های جهانی الذ کنیمها در نظام دولترقابت و ت ییر هژمونی

هایی برر مبنرای ایرن تروهم اسرت کره امپریالیسرم قررن با این کال، چنین ارایابی

ملرت بردون -دتا  در سرطح دولرتهای پیشین، عمتوان همانند دورهویكم را میبیست

نیروی  2های چندملیتی یا نقش نربیتراژی درکتمند برد جهانی فشایندهبررسی نظام

یابی کشرور وکار به عنوان منبعکار جهانی درک کرد، که گاهی اوقات در ملافل کس 

دود. مسئله این است که امرواه انلدارات جهرانی در مورد ارجاق واقع می 3هشینهکم

گونه ارا  تولید دده توس  نیروی کرار در پیرامرون را درون ش اقتداد جهانی چهمرک

ترری در ااای نیرروی کرار بیش»ترتی  کنند، و بدینی نابرابر قبضه میفرنیند مبادله

نتیمه ایرن اسرت کره سرالتار جهرانی تولیرد  10نورند.به دست می« ترنیروی کار کم

التار جهرانی اسرتثمار و انتقرال ارا ، صنیتی در کین کفظ و کتی اغل  تشدید س

 کند.ت ییر می

هرای جهرانی کراال یرا عرضره، در پیچیدگی وضییت ادت ال جهانی نادی اا انمیره

تررین سرهم ادرت ال در نشان داده دده است، که دامل کشورهایی برا بیش 1جدول 

 دود.می 2013و/یا  2008های جهانی کاال در سال انمیره

                                                      

 Giovanni Arrighi 

 Arbitrage  

 Low-cost country sourcing 
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(، و GSCهای جهانی عرضه )مشاغل ترین نسبت مشاغل زنجیرهکشورهایی با بیش 1جدول 

 هامقصد اصلی صادرات آن

 2008 2013 

سرررهم تمرررام  کشور

 GSCمشاغل 

مقدرررد اصرررلی 

 صادرات 

سررهم تمررام 

مشررررررراغل 
GSC 

مقدرررد اصرررلی 

 صادرات 

 ایاالت متلده %39.2 ایاالت متلده %43.4 چین

 ایاالت متلده %16.8 ت متلدهایاال %15.8 هند

 چین %4.6 ژاپن %4.6 اندونزی

فدراسییییون 

 روسیه

 چین %4.1 نلمان 4.1%

 چین %4.1 ایاالت متلده %3.5 برزیل

 چین %3.6 فرانسه %3.4 آلمان

 چین %3.6 کانادا %3.3 ایاالت متحده

 چین %1.9 ایاالت متلده %2.3 ژاپن

 ت متلدهایاال %2.2 ایاالت متلده %1.8 مکزیک

 چین %2.1 ایاالت متلده %1.7 ی جنوبیکره

بریتانیییییای 

 کبیر

 ایاالت متلده %1.9 ایاالت متلده 1.7%

  %84.2  %85.6 کل

، اسرتفان کرون 1اثر ذیل است: تاکاکی کیشو 2های جدول دده اا دادهای اصالحمنبع: این جدول نسخه

ی پژوهشری ، مقاله«های جهانی عرضه با تقاضاهپیوند مشاغل در انمیر. »2016. 2و کریستین ویگالن1

ILO 15(، ژنو، 3المللی کار ساامان بین. 

                                                      

 Takaaki Kizu 
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 پایگاه  WIODکشور در سری  40مربو  به « GSCسهم تمام مشاغل »یاددادت: 

به عنوان کشروری « مقدد اصلی صادرات»( است. 4لروجی جهانی-های ورودیداده 

جرا صرادر کشروری میرین بره نن GSCتیریف دده است که اکثر لروجی مشراغل 

، کتی فیالیت اقتدادی کشورهای لارج اا WIODلروجی -دود. جداول ورودیمی

دهند. با ایرن کرال، الام را توضیح می«( سایر نقا  جهان»ی ها  در مقولهپایگاه داده

( سهم اعظم درنمد جهانی و 2016در سال انتشار  43کشور   40به ذکر است که این 

 دهند.ا تشكیل میر GSCمشاغل 

تررین سرهم کرل دهد، چین و هند تراکنون بیشنشان می 1طور که جدول همان

دهند، در کالی که ایاالت متلده مقدد ی جهانی کاال را نمایش میادت ال در انمیره

نید که تولید و اصلی صادرات برای هر دو کشور است. در نتیمه وضییتی به وجود می

دوند. بره عرالوه، ارا  دیگر جدا میای اا یاطور فشایندههمدرف در اقتداد جهانی ب

طور کره لرواهیم دیرد، بره دركل های کاالیی، همرانی مالام با چنین انمیرهافشوده

های اقتدادی در کشورهای ثروتمندتر در مرکش سیسرتم نسربت تناسبی به فیالیتبی

ون یا جنوب جهان رخ دود، اگرچه بخش اعظم کار در کشورهای فقیرتر پیرامداده می

 دهد.می

در فرانسره  5ی تلقیقرات اقتدرادی و اجتمراعیمؤسسهپژوهشگران اقتدادی در 

( عندرر 1های جهانی کاال دارای سه عندر مختلف اسرت:  دهتد که انمیرهنشان می

( 2انرد   های تولید پیچیده به هرم پیونرد میتولید، که قطیات و کاالها را در انمیره

که ارا  را میان و « های ارا انمیره»ها به عنوان تمرکش بر نقش ننعندر ارا ، م

( عندر انلدرار، بااترابی اا ایرن 3دهد  و  ها در سطح جهانی انتقال میدرون درکت

های های کاالیی، تلت کنترل دفراتر مرالی متمرکرش دررکتواقییت که چنین انمیره

کننررد، ری را انبادررت میهررای هنگفررت انلدراچنردملیتی انلدرراری هسرتند و رانت

                                                                                                                

 Stefan Kühn 

 Christian Viegelahn 

 International Labour Organization 

 World Input-Output Database 

 Institut de Recherches Économiques et Sociales 
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تمایش میمول میان  11تئوریشه کرده است. 1970ی طور که استفان هایمر در دهههمان

های جهانی ارا  عمدتا  میران همران چیرشی کره های جهانی عرضه و انمیرهانمیره

نامیرد، در تقابرل برا کاال و ارا  مدرف نن می« دكل طبییی»کارل مارکس مواد یا 

ای ها را باید درون نظریهاست. با این کال، تمام این ارا  مبادلها نن ی« دكل ارا »

 12کلی درمورد تولید جهانی کاال وکدت بخشید.

های ارا  مدرف و ارا  مبادله با ، سویههای جهانی کاالانمیرهدر این تللیل اا 

ی مررادی  عرضرره( و ارا ، در کنررار هررم قرررار برره رسررمیت دررنالتن هررر دو سررویه

هرای ی ارا  در چنرین انمیرهداری، مؤلفرههمانند تمام تولیرد سررمایه 13گیرند.می

کاالیی غال  است و در استثمار نیروی کار ریشه دارد. بنابراین ما تللیرل لرود را برر 

نرامیم متمرکرش می 1هرای کراالیی ارا  کرارچره انمیرهتللیل نظرری و تمربری نن

ا ( بدون غفلت اا عندر مرادی یرا کنیم، با تأکید بر عندر ارا  مبادله  دكل ارمی

لواهیم بفهمیم که امپریالیسم جدیرد ارا  مدرف  دكل طبییی(. به این طریق، می

گونه ارا  نادری اا نیرروی کرار کند، و چهگونه کار مینربیتراژ نیروی کار جهانی چه

 دود.اراان در پیرامون، در سطح جهانی قبضه می

هرای اقتدرادی ر دسترو عمروم راجرع بره فیالیتهایی دبا استفاده اا پایگاه داده

وری نیرروی ساایم که هم بهرههای واکد نیروی کار میهایی را اا هشینهجهانی، سری

دناسی منسمم هدف این است که رو  14گیرد.کار و هم سطوح دستمشد را دربر می

اسرتثمار المللری های بینبرای ایمراد مقایسره -با ریشه در رواب  ارا  کار  –نظری 

ی ترتی  مبنای نظری و تمربی برای تللیرل انمیررهنیروی کار تدوین گردد، و بدین

های واکد ی کاال اا منظر هشینهکاال بنیان نهاده دود. ما هر پیوند یا گره را در انمیره

کند  به عرالوه ی سود را تا کد ایادی تییین میکنیم، که کادیهنیروی کار درک می

های نیروی کرار بریش اا همره متمرکرش هایی هستند که هشینهلید ننهای مهم توگره

همانند  –دوند ترین میشان نیروی کار اجتماعا  الام میهستند و در نتیمه دامل بیش

 ی مونتاژ ملدول.نقطه

                                                      

 labor-value commodity chains 
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های واکد نیروی کار کشورهای کلیدی در مرکرش و پیرامرون اقتدراد بررسی هشینه

های چندملیتی قرادر ویكم، درکتیالیسم قرن بیستدهد که در امپرجهانی نشان می

ترری در ااای ی نابرابر هستند، که در واقع نیروی کرار بیشبه انمام فرایندی اا مبادله

کنند، در کالی که ماااد اضافی به دسرت نمرده اغلر  بره تر دریافت مینیروی کار کم

کره  لی و اسرتخراج ارا ، مرا«مبتكرانه»های اقتدادی ای به فیالیتکنندهطرا گمراه

راستی بخرش اعظرم ارا  هنگفرت گیرد. بهدهند تیلق میدر مرکش سیستم روی می

مالام با نربیتراژ نیروی کار جهانی، اا تولید در اقتدرادهای مرکرش بره ایران کرارگران 

این امرر بره ترراکم اهررام گریشد. سپاری د ل لود را داهد هستند میجا که بروننن

ت منفدل اا ردد اقتدرادی در لرود اقتدرادهای مرکرش کمرا کررده عظیمی اا ثرو

هرای غیرقرانونی ی ارا  اا پیرامرون، در قالر  جریانبخش اعظم این تخلیه 15است.

هرای مرالی ی پیشگام الیرر درمرورد جریراننید. بر طبق یا مطالیهنشده درمیثبت

پرارچگی مرالی ی اقتدراد نرروژ و یكدانشركده 1جهانی توس  مرکش اقتداد کراربردی

متلده، انتقال منابع لالص اا اقتدادهای در کرال توسریه و مستقر در ایاالت 2جهانی

تریلیرون دالر تخمرین  2به میشان  2012نوظهور به کشورهای ثروتمند فق  در سال 

 16اده دد.

« جشایرر گرن »مقادیر ایادی اا چپاول اقتدادهای پیرامون در جنوب جهران، بره 

ی پرولی در لرارج اا ها دالر سررمایهد، جایی که اکنون تریلیوندونکاراگی  لتم می

 17هرا قررار دارنرد.ملت-های کسابداری و مالیات کتی قدرتمنردترین دولرتسااوبرگ

مرالی اسرت -ی انلداریی کل عدر سرمایهچنین سل  مالكیت مالی، وجه مشخده

سود کاصرل اا  3چه مارکس به پیروی اا جیمش استوارتی ننکه در نن نقش فشاینده
ایرن  18نامید اکنون مشهود اسرت.( میسود کاصل اا انتقال مالكیت یا  سل  مالكیت

های ی ارا  و اسرتخراج ارا  در تییرین سرود دررکتی قبضرهامر اا نقش فشاینده

 19چندملیتی، در مقایسه با تولید مستقیم ارا ، ندكار است.

                                                      

 Centre for Applied Economics 

 Global Financial Integrity 

 James Steuart 
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های واکد نیرروی هشینه ساای تولید کول دكاف عریضی درواضح است که جهانی

های بسیار براالتر اسرتثمار را دود، که نرخکار میان اقتدادهای مرکش و پیرامون بنا می

یابرد کره تفراوت در دسرتمشدها دهد. این واقییرت انیكراو میدر پیرامون بااتاب می

هرای مرا نشران داده 20وری میان دمال و جنوب جهان است.تر اا تفاوت در بهرهبیش

ی اصرلی های واکد نیرروی کرار در تولیرد میران هسرتهکه دكاف در هشینه دهندمی

های نوظهور پیرامونی اصرلی  چرین،  ایاالت متلده، انگلستان، نلمان، و ژاپن( و دولت

درصد بوده  60-40ی گذدته در کدود هند، اندونشی و مكشیا( در طی اکثر سه دهه

ی اا سیستمی است که تلررک است. این دكاف عظیم بین دمال و جنوب جهان ناد

المللی نیرروی کرار را داند، در کالی که تلرک بینالمللی نااد سرمایه را مماا میبین

نتیمه این اسرت کره دسرتمشدها در پیرامرون پرایین نگره  21کند.ددت ملدود میبه

درود و اسرتخراج مراااد اقتدرادی هنگفتری اا کشرورهای جنروب ممكرن دادته می

ی انرد، تخلیرهادعرا کرده 2و پرابهات پاتنایرا 1که اوتسا پاتنایاطور گردد. همانمی

ی های سررمایه، بلكره همچنرین بره پدیردهنه تنها به جهت جریان»ماااد اا پیرامون 

 22«.مكیدن ماااد یا اقتداد بدون هیت عوضی اداره دارد

 

 ی امپریالیستی ارزشهای جهانی کاال و قبضهزنجیره

اسرتفاده « ای اا عملیات تولیرددنباله»ل  برای اداره به اغ ی عرضهانمیرهاصطالح 

دود[، اا لالل فرنیند ی ملدول یا سیستم ]نغاا میدر مفهوم و توسیه»می دود که 

یابرد، و برا توایرع، ها  مواد لام، ابشار، تمهیشات( ادامره میتولید دامل دریافت ورودی

هرای رسد. قطیرات و ماژولمی نگهداری و پایان عمر ملدول ]یا مدرف نن[ به پایان

 23«.دوندتولید دده در هر گام اا فرایند، برای تولید ملدول نهایی مونتاژ می

 توان همچون ذیل دید:های جهانی کاال را میپس انمیره

                                                      

 Utsa Patnaik 

 Prabhat Patnaik 



 یهومن کاسب یفاستر / ترجمه یجونا و جان بالم لیسونداو، ج. جم نتانیا 598 

هرای تولیردی. های مالی با فیالیتی جهانی ایماددده توس  گروهفضاهای یكپارچه

فق استراتژیكی را برای افشایش ارا  سررمایه چنین فضاهایی جهانی هستند چرا که ا

کنرد. رسد و مقرررات ملری را تضرییف میگشایند که به فراسوی مراهای ملی میمی

چنین فضاهایی یكپارچه هستند چرا که اا ادغام صدها و کتی هرشاران دررکت تابیره 

ای هر]تلقیق و توسیه[، امور مالی و غیره( که فیالیت R&Dاند  تولید، تشكیل دده

دود  دررکت والرد یرا دررکت ها توس  یا هیئت مرکشی کنترل و هماهن  مینن

گرذاری کند تا اطمینان کاصل دود کره فراینرد ارا ( که منابع را مدیریت می1مادر

 24«.سرمایه به للاظ مالی و اقتدادی سودنور است

دارد. های جهانی کاال تأثیر عمیقی بر نیروی کار مشارکت کشورها در چنین انمیره

های جهرانی کراال اا توان اا افشایش سریع تیداد مشاغل مرتب  با انمیرهاین امر را می

مشاهده کرد. ردد  2013میلیون در سال  453به  1995میلیون کارگر در سال  296

متمرکرش اسرت کره ردرد چنرین « اقتدرادهای نوظهرور»ی کراالیی در تولید انمیره

میلیون رسید، و بخش تولید با هردف  116ا  به تقریب 2013تا  1995مشاغلی اا سال 

درصد اا کرارگران صرنیتی  79، 2010در سال  25صادرات به دمال جهان تفوق دارد.

و  1950درصرد در سرال  34کردند، در مقایسره برا جهان در جنوب جهان اندگی می

در « منبع اصرلی پرویش جهران سروم»تولید صنیتی به  1970.26درصد در سال  53

ویژه در درق و جنوب درقی نسیا، تبدیل دده است، که در سرال تولید، بهصادرات و 

ی نسیا گشار  بانا توسیه 27باالتر اا سایر مناطق بود. GDP، سهم صنیت اا 1990

هررایی کرره ویژه نندهررد کرره اکثررر کشررورها در نسرریای جنرروب درررقی، بررهنشرران می

 1970ی لود را اا دهرهدوند، افشایش سهم لروجی تولیدی توسیه قلمداد میدرکال

 28تمربه کردند. 2000ی تا دهه

هایی را برای دانشمندان علوم اجتماعی به وجود بررسی این واقییت پیچیده، چالش

ها ]در رابطره برا ی عمومی دگردیسیانمیره»درمورد  سرمایهنورده است. مارکس در 

                                                      

 Holding Company
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نودته بود. بیدا  « دهدهر دو ارا  مدرف و ارا  مبادله[ که در دنیای کاالها رخ می

پیونرد]هایی[ در »بره پیرروی اا مرارکس بره  ی مالیسرمایهدر  1رودلف هیلفردین 

با الهام اا  3و امانوگل والردتاین 2ترنس هاپكینش 29اداره کرد.« ی مبادالت کاالانمیره

ی اقتداد جهانی های مبادالت کاال که مشخدههای مارکسی اولیه اا انمیرهاین انگاره

بره عنروان بخشری اا  1980ی را در دهره ی کراالانمیررهداری است، مفهروم یهسرما

بااسراای تراریخی صرنایع در طرول قررن »با تأکیرد برر  -های جهانی دیدگاه سیستم

ی ی جهانی کاال در اواس  دههچارچوب انمیره 30پیش کشیدند. -«طوالنی دانشدهم

برا  داری جهرانیکاال و سررمایه هایانمیرهتر گستر  یافت، که با انتشار بیش 1990

بیردا ، در سرال  31گشرت.مشرخص می 5و میگل کورانیرویت 4ویراستاری گری گریفی

ی تلقیقراتی گیری دربكهای درالص در دركل، گریفی همچنرین بره چهرره2000

ی تلقیقراتی برا ی جهانی عرضه تبدیل دد. این دبكهی جهانی ارا /انمیرهانمیره

ی جهرانی ایمراد د متفاوت اما مشابه به مطالیات انمیرهامید به وکدت چندین رویكر

ی جهرانی عرضره، اا ی جهرانی ارا /انمیررهگرچره لرود چرارچوب انمیرره 32دد.

های جهانی کراال الهرام گرفتره برود، مكرررا  برا سرنت تلقیقات اولیه در مورد انمیره

 33دد.ی مبادالتی ادغام مینئوکالسیكی اقتداد هشینه

دربكه ای اا »ی کاال، نن را به عنروان این با میرفی مفهوم انمیرههاپكینش و والردت

تیریرف « درده اسرتهرا کراالی تمامی نهرایی ننفرایندهای کار و تولید کره نتیمره

اا للراظ ج رافیرایی گسرترده هسرتند و درون »هایی میموال  چنین انمیره 34کردند.

ی کرار تیدد پردالت هشینرههای ملود دامل انواق بسیاری اا واکدهای تولید با دیوه

هرا بررای ادراره بره فرنینردهای ی کراال اا اصرطالح گرهملققان انمیرره 35دوند.می

دهد. در ایرن امینره ی کاال را تشكیل میکنند که یا انمیرهای استفاده میجداگانه

                                                      

 Rudolf Hilferding 

Terence Hopkins 

 Immanuel Wallerstein 

 Gary Gereffi 

 Miguel Korzeniewicz 
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ی یا گره دال بر فرایند لاص یا مشخدی اا تولید است و هر گره درون یا انمیرره

ها  برای مثال مواد لام یا ملدوالت دهی ورودیکس  و/یا ساامان»ست اا کاال عبارت

ونقل، توایرع  اا طریرق بااارهرا یرا تمام(، نیروی کار  و تأمین میا  نن(، کمل-نیمه

هرای المللی کاال بیش اا پیش به دكل انمیرهامرواه تولید بین 36«.ها( و مدرفانتقال

ترتی  نیررد. برردینتری اا سرراامان درمیکرراالی ارا  کررار پیچیررده بررا سررطوح برراال

طور فشاینرده برر واردات اجنراو و لردمات  اا جملره مونتراژ( اا اقتدادهای مرکش به

طور که اکنون عموما  بره رسرمیت درنالته همان 37کنند.درنمد اتكا میکشورهای کم

نسربت بسریار »ی مربو  به چنرین کاالهرایی های برجستهدده است، یكی اا ویژگی

 38«.اندردد کارگرانی است... که در اقتدادهای در کال توسیه واقع ددهد و روبهایا

یرا  ت ییر در اسرتراتژی دررکتکنند که ادعا می 2و دبورا وینكلر 1ویلیام میلبرگ

ددن است. این استراتژی دامل جسرتمو جهانی« موج جدید»ملرک کلیدی در این 

تخدیص منرابع »تر و همچنین میل به شپذیری بیتر و انیطافهای پایینبرای هشینه

مدت است، در کالی کره دار کوتاهیافته به[ سهامتر به فیالیت مالی و ارا  ]تیلقبیش

عرالوه برر ایرن،  39«.دهدمدت و امنیت د لی کاهش میتیهدات را به ادت ال طوالنی

ا کند که ملدوالت لوددان رهای بشرگ چندملیتی تأکید میگریفی بر ظهور درکت

سرپاری اسرت. برون« رونردهای جدیرد»کنند  امری که به ادعای او ملرور تولید نمی

فرودران برشرگ و باااریابران میرروف هسرتند را هایی که میمروال  لردهچنین درکت

ی گذدته های جهانی دانست که در طول چند دههدر انمیره ملرکین جدیدتوان می

که نایا -های چندملیتی توس  درکت لبا درکای مستقتولید  40اند.تر ددهبرجسته

با سالتارهای راهبری همراه اسرت کره  -های نن بادندو اپل داید مشهورترین نمونه

هایی که میموال  در مرکش اقتداد جهانی قرار دارنرد نقرش مهمری را در در نن، درکت

ایفرا  ، میموال  در جهان سوم،های تولید پراکنده در کشورهای صادرکنندهبرپایی دبكه

ی کقیقی بلكه صرفا  باارگران هسرتند، یینری ها در واقع نه تولیدکنندهنن 41کنند.می

                                                      

 William Milberg 

 Deborah Winkler 
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کننرد، طراکی و/یا باااریابی می»فرودند هایی که ملدوالت میروفی را که میدرکت

 42«.ساانداما نمی

ی لدیدره»، برا دررکای مسرتقلها های رای  در مرورد قراردادهرای دررکتبلث

هایی را بره مینرای پراکنردگی ج رافیرایی تولیرد پررنر  انمیرهچنین « غیرمتمرکش

ی ی کراال بره جرای ایرن کره نماینرده«پراکنرده»هرای سااد. با این کرال، انمیرهمی

کره گراهی اوقرات گذاری( بادند، چنانتمرکشادایی واقیی اا کنترل بر تولید  و ارا 

هرای ه سهام در بخشگوندود، مالام با درکت چندملیتی میینی بدون هیتفرض می

دردت تلرت کاکمیرت گوناگون تولیدی هستند که به پیمانكاران سپرده اسرت، و به

دفاتر مالی متمرکش نن قرار دارند. دفاتر مالی درکت چندملیتی، انلدار لوددان را بر 

ترری را اا ارا  افرشوده در کنند، و بخش بشرگتكنولوژی اطالعات و بااارها کفظ می

 1لنردابرگ-دهند. اقتداددان مرارتین هرارتانمیره به لود التداص میهر پیوند اا 

ی اجنراو ترین صادرکنندهی چین به عنوان بشرگرغم نوااهکند که بهلاطرنشان می

درصرد اا صرادرات تكنولروژی پیشررفته در نن کشرور صررفا   85تكنولوژی پیشرفته، 

 43چنردملیتی هسرتند. هرایهای جهانی کاالی دررکتهایی در انمیرهپیوندها یا گره

ی اا قلره»های چنردملیتی طور که هایمر چند دهه پریش گفرت: مقرر دررکتهمان

تواننرد دنیرا را کند  در روای صاف و نفترابی، تقریبرا  میها کكمرانی میلرا نسمان

 44«.ببینند

ادعرا  3و نر. جمیل جونا 2چسنیطور که جان بالمی فاستر، رابرت دابلیو. ماهمان

دهرد کره ها اجرااه میدر واقرع بره دررکت برا دررکای مسرتقلند، قراردادهرا کنمی

المللی لود ]کس  کننرد[ های بینهای سود بسیار باالیی را اا طریق عملیاتکادیه»

فارغ اا فقردان نسربی  –ی لود ]اعمال نمایند[ و کنترل استراتژیكی بر لطو  عرضه

FDI ددوار اسرت ایررا در چنرین دررایطی،  اما بررسی این امر غالبا  45«.هاواقیی نن

های چندملیتی اغل  تنها ارتباطی غیرمستقیم با کرارگران/اارعینی دارنرد کره درکت

                                                      

 Martin Hart-Landsberg 

 Robert W. McChesney 

 R. Jamil Jonna 
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کنند. هریت جریران سرودی اا ایرن پیمانكراران لرارجی بره ها را تولید میاجناو نن

مشررهود نیسررت.  -های چنرردملیتی یینرری درررکت –مشررتریان دررمال جهرران لررود 

 کند:اداره می با درکای مستقلدر رابطه با قرارداد  1اسمیتطور که جان همان

تروان ]در کتی یرا سرنت اا سرودهای ان انرد ام، اپرل یرا جنررال موترورا را نمی

داری میمول ارا  افشوده[ به کرارگران تلرت ابراسرتثمار برنگالد ، چرین و کساب

لیتری کرار های فرامکنندگان مستقل این درکتمكشیا ردگیری کرد که برای تأمین

هرای طور رواافرشون در انمیرهاسرت کره بره« طول برااو»ی کنند، و همین رابطهمی

های فراملیتری و درهروندان در کشرورهای درود کره دررکتجهانی ارا  غالر  می

تر تر و بیشسااند  کارگرانی که بیشقیمت متدل میامپریالیستی را به کارگران اراان

  46کنند.ها را تولید میای ننسطههای وااا اجناو مدرفی و ورودی

ترتی  تللیل تمربی که تأثیر کامل نربیتراژ نیروی کار جهانی را توضیح دهد، بدین

 گردد.دوچندان ددوار می

سرپاری بره مرا اجرااه تری به منطق پشت ایرن ادركال برونبا این کال، نگاه دقیق

هرا را جرای گرفتره در ننهای کاالیی ارا  کار و رواب  قردرت لواهد داد که انمیره

های چنردملیتی برر گونره دررکتمسئله صرفا  درمورد ایرن نیسرت کره چه 47ببینیم.

گونره اسرتخراج کنند، بلكه همچنین این است کره چههای کاال کكمروایی میانمیره

نربیترراژ نیرروی کرار نمایند. ایرن امرر در مفهروم ماااد را اا جنوب جهان تسهیل می

اقتداددان اصلی پیشین درکت  2، که به طرای عالی استفن روندودبیان می جهانی

قیمرت در ایراالت متلرده و سرایر به مثابه جایگشینی کارگران گران 3مورگان استنلی

« قیمرت در لرارج اا کشرور برا همران کیفیرتبا کارگران اراان»اقتدادهای ثروتمند 

تاکتیرا بقرای »عنروان جا نربیتراژ نیروی کار جهانی بره در این 48تیریف کرده است.

دود که تلت فشار قرار دارنرد ترا هایی در دمال جهان توجیه میبرای درکت« مبرم

 49«.های جدید بگردندبه دنبال کارنیی»ها را کاهش بدهند و هشینه

                                                      

 John Smith 

 Stephen Roach 

 Morgan Stanley
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با بررسی انتقادی، این ضرورت کنترل هشینه چیشی جش دركلی اا نربیترراژ نیسرت، 

برر  -در رابطه با دستمشد، درون بااار ناقص جهانی  ها، در این موردکه اا تفاوت قیمت

اگرچره  50کنرد.سوءاسرتفاده می -اساو ناادی نابرابر کرکت سررمایه و نیرروی کرار 

های مهاجرتی مقید درون مراهای ملی نیروی کار هنوا تا کد ایادی به دلیل سیاست

انتقال دارند، که تری برای نقل و مرات  بیشی جهانی و کاالها ناادی بهاست، سرمایه

ترتی  ترر هرم درده اسرت. بردینهای الیر به دلیل ناادسراای تمرارت بیشدر سال

های چندملیتی است تا ای در لدمت درکتعنوان وسیلهنربیتراژ نیروی کار جهانی به

 51سود ببرند.« المللی در بهای نیروی کارهای دگرف بینتفاوت»اا 

تقادی، نربیتراژ نیرروی کرار جهرانی بره مینرای بنابرین اا دیدگاه اقتداد سیاسی ان

المللری اسرت. ی بیناستثمار بیش اا کد نیروی کار در جنوب جهان توسر  سررمایه

ترر ترر در ااای نیرروی کرار کمی نیرروی کرار بیشای نابرابر را اا منظر مبادلرهمبادله

بهای فهمالی در مرکرش سیسرتم اا اضرا-ی انلداریدهد که در نن، سرمایهتشكیل می

ی نابرابر، برد. این فرنیند مبادلهباال به سب  نیروی کار اراان در جنوب جهان سود می

 52تر کشورهای جنوب جهان در اقتداد جهانی دارد.همشمان نشان اا ادغام بیش

پویشری بررای ی ارا  کرار مارکسری، نربیتراژ نیروی کار جهانی، در بسرتر نظریره
های نیرروی کرار اجتماعرا  الام و هم برای کاهش هشینهای است  استراتژی یابیارا 

داری اا طریرق وسرایل هم برای به کداکثر رسراندن تدراک  ارا  اضرافی. سررمایه

های اقتدراد پیرامرونی، گر در کارلانرههرای کراری سررکوبگوناگون، اا جمله ملی 

کرارمشدی، ای یرا های سرهمیههای کارگری، و نظاماعمال ممنوعیت دولتی بر اتلادیه

 کند.تری را اا کارگران استخراج میارا  اضافی بیش

ی ارترش ذلیررهی ننچره مرارکس نربیتراژ نیروی کار جهانی تا کردی بره واسرطه
کره در ایرن مرورد در مقیراو جهرانی و  –گرردد نامد ممكرن میبیكاران می صنیتی

ی ذلیرره ایمراد ارترش 53اسرت. ی جهانی اا نیروی کارارتش ذلیرهترتی  یا بدین

ی ی گذدررته تررا کرردی برره پدیرردهتررر در عرررض چنررد دهررهجهررانی بسرریار بشرگ

مربو  است، که به ادغام نیروی کار کشورهای سوسیالیسرتی « ددن دگرفمضاعف»
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 همچون هند( در اقتدراد  1گراسابق  مانند چین( و کشورهای سابقا به ددت کمایت

ی نن نی و همچنین ارترش ذلیررهجهانی اداره دارد. در نتیمه کمم نیروی کار جها

بخش بشرگی اا پیرامرون جهرانی اا طریرق گسرتر   اداییدهقان 54یابد.گستر  می

کرون اجبراری  55کشاورای تماری نیش بررای للرق ایرن ارترش ذلیرره اهمیرت دارد.

مرارکس  56نشین دهری منمر دده اسرت.های ااغهدهقانان اا امین، به ردد جمییت

اصرطالح به»ارتش ذلیرره( اا امرین را بره فرنینرد « نهانپ»دهقانان  جشء « ناادی»

 57دانست.مرتب  می« انبادت اولیه

ی جهرانی نیرروی کرار نره تنهرا در لردمت افرشایش سرود بااتولید ارترش ذلیرره

نسبت « تفرقه بینداا و کكومت کن»مدت است  بلكه همچنین به عنوان رویكرد کوتاه

های انبادرت دراامردت توسر  دررکتبه نیرروی کرار در مقیراو جهرانی، بره نفرع 

اگرچره رقابرت برین  58نید.ها به کار میراستا با ننچندملیتی و سالتارهای دولتی هم

است، رقابت میان کرارگران جهران  2ها ملدود به رقابت انلدارهای چندجانبهدرکت

درود. ایرن ویژه در جنوب جهان( با افشایش جمییت ماااد نسبی بسیار تشردید می به

مااادهرای نیرروی کرار »در راسرتای ادغرام « تفرقه بینداا و کكومت کرن»اتژی استر

ی ردرد نیروهرای ترااه بره ارترش ذلیررهی داگم و روبهگوناگون، برای تضمین عرضه

بردارتر به دلیل ادت ال نراایمن و تهدیرد مسرتمر بیكراری، فرمران»است که « جهانی

 59«.دوتدمی

مدل رقابت نااد منسوخ دده اسرت. برا وجرود  توان نتیمه گرفت کهاا بلث باال می

هشینه هنوا انده و سرکال است. در واقع، مباراه برای تولید کم« سنتی»ی این، قاعده

درود. هردف مرالی تشردید می-ی انلدراریتوان ادعا کررد کره در عدرر سررمایهمی

های چندملیتی همیشه للق و تداوم قدرت انلداری و رانت انلدراری اسرت، درکت

بها نسربت بره قدرت تولید سودهای اقتدادی براال و مانردگار اا طریرق اضرافه»نی یی

درود، کره تولیرد جهرانی مینویسد همچنانمی 3اک کوپ 60«.های تولید اولیههشینه

                                                      

 Protectionist  

 Oligopolistic  

 Zak Cope 
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های نیروی کار و مرواد اولیره برا پیشرو برای کاهش هشینه 1یانلدارهای چندجانبه»

کنند تا سرود شورهای توسیه نیافته صادر میها سرمایه را به ککنند. ننهم رقابت می

باالیی را اا استثمار نیروی کار اراان فراوان و کنتررل منرابع طبییری مهرم اقتدرادی 

برا دررکای درکتی چه اا طریق قرارداد چه اا طریق تمارت درون 61«.تضمین نمایند

ار ی گذدرته عبارتسرت اا اسرتمرسرپاری در چنرد دهرهی برون، روند فشایندهمستقل

ی ایراالت متلرده و کانرادا، گانههای چندملیتی، که سههای امپریالیستی درکتپروژه

 طور کامل با نن سااگار هستند.اروپا و ژاپن به

ی نررابرابر و عنوان فراینررد مبادلررهدررده را بررهایررن درک عمررومی اا تولیررد جهانی

کره بره نشران  های تمربی رودن سرالتتوان با تللیلمرات  امپریالیستی میسلسله

های جهانی کاال گونه مشارکت کشورها در انمیرهکنند که چهدادن این امر کما می

طور که در بخرش ذیرل های واکد نیروی کار است. همانمربو  به ت ییرات در هشینه

بنردی تواننرد بره فرمولی واکد نیروی کرار میهای هشینهمشاهده لواهیم کرد، داده

هرای افتراقری ارا  کار کما کنند که بره هردف درک نرخ ی کاالییتللیل انمیره

 کند.ددن تولید، بر نیروی کار تمرکش میها با جهانیی نناستثمار نیروی کار و رابطه

 ارزش کار: یک مدل تجربی-های کاالبنیان رویکرد زنجیره

( در مورد ادت ال جهرانی ILOساامان جهانی کار   2015فدلی در گشار  سال 

گونه ت ییرات در الگوهای تولید جهانی برر موضوق التداص یافته است که چهبه این 

کند که دمار مشاغل مربرو  ها و ادت ال تأثیر گذادتند. این گشار  اداره میدرکت

دردت افرشایش یافرت، و به 2013ترا  1995های های جهانی کاال بین سرالبه انمیره

های جهانی سراسر جهان با انمیره پنمم مشاغل دردود که کدود یاتخمین اده می

اصطالح اقتدرادهای کاال در پیوند بادند. افشایش چشمگیرتری را در بخش تولیدی به

توجه است که این گشار  همچنین نشران داد در کرالی نوظهور داهد هستیم. جال 

ها وری و سودنوری درکتهای جهانی کاال تأثیر مثبتی بر بهرهکه مشارکت در انمیره

وری و عردم گرذارد. افرشایش بهررهارد، متناس  با نن تأثیر مثبتی بر دستمشدها نمید

                                                      

 Oligopoly  
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هرگونه تأثیر مثبت متناسر  برر دسرتمشدها بره ایرن مینری اسرت کره مشرارکت در 

« گیرردسهم ارا  افشوده که به کارگران تیلق می»های جهانی کاال به کاهش انمیره

ایرن نتیمره امرانی اسرت کره »رد که گیراستی گشار  نتیمه میبه –دود منمر می

ی جهانی عرضه[ مستقیما  بره سرهم دسرتمشد در هرر دو ]انمیره GSCمشارکت در 

 62 ایتالیا اا ما( .« یافته مرتب  دودتوسیه واقتدادهای نوظهور 

ی نیرروی میرشان هشینره –ی واکد نیروی کار های ملی در هشینهی تفاوتمقایسه

رسرد کره سراامان به همان مساگل بنیادینی می -ملدولکار برای تولید یا واکد اا 

های سود نالالص المللی کار مطرح کرده است، اما اا منظری که قدد دارد کادیهبین

وری را به طریقی برا های واکد نیروی کار، بهرهیا نرخ ارا  اضافی را افشا کند. هشینه

های نیروی کار در ی اا هشینهنمیشد که ارتبا  نشدیكی با تلقهای دستمشد درمیهشینه

ای مرک  است کره ی واکد نیروی کار، سنمههشینه 63ی استثمار مارکس دارد.نظریه

وری کرار و مشددهرری را بررای سررنمش رقابرت قیمررت در هرای مربررو  بره بهرررهداده

ی طور میمول به عنوان میانگین هشینهکند. بهای میین اا کشورها ترکی  میممموعه

ر هر واکرد لروجری واقیری، یرا نسربت کرل مرشد سراعتی بره ملدرول نیروی کار د

ی های هشینرهدود. اگر چه دادهوری نیروی کار( اراگه میتولیددده در هر ساعت  بهره

گران بررای توان برای اقتداد در کل گردنوری کرد، اکثر تللیلواکد نیروی کار را می

 کنند.ی ملدود میپذیری، کانون توجه را به بخش تولیدبهبود مقایسه

در  -المللری تری اا رقابت بینتوان دالص جامعهای واکد نیروی کار را میهشینه

های داری، نره سرنمهدر یا اقتداد سرمایه 64دانست. -وری مقایسه با نرخ ردد بهره

موقییرت اقتدرادهای نفسه بررای تللیرل وری نسبی و نه دستمشدهای نسبی فیبهره

های واکد نیروی کار دامل هر دو ممموعره افی نیستند: هشینهداری مختلف کسرمایه

وری براالتر ممكرن اسرت در عنوان مثال، کشوری با نرخ ردرد بهررهها است. بهاا داده

های دسرتمشد تر کره امرا هشینرهوری نسبتا  پرایینرقابت با کشوری که نرخ ردد بهره

تر های دسرتمشد پراییننرهتری نیش دارد دكست بخورد. برعكس، کشوری با هشیپایین

های واکرد وری باالتر باانده بادد. هشینرهممكن است در رقابت با کشوری با ردد بهره

سرااد کره کمرا هرا همچنرین ندركار مینیروی کار با ترکی  هر دو ممموعره اا داده
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ی میرشان بها  نشان دهندهکه به بیان کالكی، باانمود اضافه-های سود نالالص کادیه

 65تر اا همه لواهند بود.گسترده -های تولید مستقیم هستند ( بر هشینهانلدار

داران کره کاصرل بلرث برا رابررت ای در مورد رقابت میان سرمایهفاستر در مقاله

های واکد نیروی کار  در تولیرد( ی ت ییر در هشینهاست، اا میانگین نرخ ساالنه 1برنر

اسرتفاده  1998ترا  1985دو دوره اا  ( درG7ی کشورهای گروه هفرت  برای مقایسه

های واکد نیروی کرار در ایراالت متلرده در ها نشان دادند که ردد هشینهداده 66کرد.

تر اا سایر کشورهای گروه هفت بروده اسرت، واقییتری کره طبرق طی نن دوره نهسته

اه جایگ»به ایاالت متلده در « مشیتی قاطع»ی نمار کار، گران ادارهگیری تللیلنتیمه
رغم سرطوح بره« 1985ی پس اا سال نسبت به رقبای اصلی نن در دوره رقابتی کلی

اثربخشری »وری واقیی نن بخشید. به ادعای فاستر، این قضیه تر ردد بهرهنسبتا پایین

  67داد.را بااتاب می» نبرد طبقاتی علیه کارگران در ایاالت متلده

های د اسرت کره ت ییررات در هشینرهباره مفیردهد تأمل در ایناین یافته نشان می

اا نیروی کار در جنوب « ی ارا قبضه»توانند درمورد واکد نیروی کار چه چیشی می

سپاری به ما بگویند. ما عالقره داریرم تییرین کنریم کره جهان اا طریق اقدامات برون

های واکد نیروی کار با گذر امان چه ارتباطی با مشارکت کشرورها ت ییرات در هشینه

تواند به توضیح استخراج ماااد گونه این رابطه میهای جهانی کاال دارد و چهدر انمیره

 اا جنوب جهان کما کند.

های جهرانی کراال، مرا ی واکد نیروی کار و انمیرهبرای بررسی ارتبا  میان هشینه

 2ی جهرانیسرتانده-های نهادههای اصلی را با استفاده اا پایگاه دادهداده یا ممموعه

 WIODقروت ایرن ممموعره اا  68ساایم.طور عمومی منتشر دد برمی( که الیرا  به

به نمرایش  ILO« انداا اجتماعیادت ال جهانی و چشم»اا  2015ی ها در نسخهداده

هرای جهرانی کراال تمرکرش دادرت. گیری وسریت انمیرهگذادته درد، کره برر انردااه

به بیش اا چهل کشرور اا سرال  کاوی اطالعاتی مربو  WIODهای ی دادهممموعه

دهد، درصد اا تولید نالالص داللی جهان را پودش می 85است که  2016تا  1995
                                                      

 Robert Brenner 

 World Input Output Database 
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تر، درامل کشرورهای کلیردی اا جنروب جهران همچرون چرین، هنرد، و اا همه مهم

، SEA  1اجتمراعی-های اقتدرادیترکی  نن برا کسراب 69اندونشی و مكشیا است.

های جرامع برین( امكران برسرالت سرنمهWIODهای ای اا پایگاه دادهایرممموعه

 70کنرد.ی هر واکد اا نیروی کار را فرراهم میالمللی اا دستمشد ساعتی به ااای هشینه

 -های جهانی کراال ما توجه لود را بر هشت کشور با سطوح باالی مشارکت در انمیره

متمرکرش  -و مكشیرا ایاالت متلده، بریتانیای کبیر، نلمان، ژاپن، چین، هند، اندونشی 

 کنیممی

های واکد نیروی کار، سودمند اسرت کره ها در مورد هشینهبرای درک اهمیت داده

هرای گسرترده در ی مشد ساعتی به دالر نگاهی بینداایم، که بره تفاوتابتدا به مقایسه

المللی میان دمال و جنوب جهان اداره دارد. اگر چه میمروال  بره سطوح دستمشد بین

، توانایی میادل برای لرید اجناو و PPP  2تی اا منظر برابری قدرت لریدمشد ساع

دود، که برای بررسی مسراگل تسراوی کقروق مفیرد اسرت، مرا لدمات( نگریسته می

های چنردملیتی ی ارا  اا منظرر دررکتمند به مساگل استخراج ماااد و قبضهعالقه

الت متلرده بره عنروان ارا مستقر در مرکش سیسرتم هسرتیم. اا نن دیردگاه، دالر ایرا

در ممموق و تراکم ثروت پولی در مقیاو جهانی بسریار « ارا  پول»هژمونیا برای 

دروند، ترا کرد های نیروی کار که با بااار دالر انردااه گیرری میهشینه 71اهمیت دارد.

 کنند.های چندملیتی را تییین میهای سود کلی درکتایادی کادیه

ساعتی نیروی کار در صنایع تولیدی را به دالر ایراالت  نمودار یا که میانگین مشد

دهرد کره میران کند، دكاف دستمشدی را نشان میگشار  می 2017متلده در سال 

دهنرد کره الرتالف هرا نشران میاقتدادهای دمال و جنوب جهران وجرود دارد. داده

 عظیمی در سطوح دستمشد بین مرکش  دمال جهان( و پیرامون  جنوب جهان( وجرود

گر ارا لرارجی نشران –دود جا، مشد ساعتی به دالرهای واقیی تبدیل میدارد. در این

هرای های سرود و جریانهژمونیا مبادله/ذلیره که قیمت لرید نیروی کرار، کادریه

                                                      

 Socio Economic Accounts 

 Purchasing Power Parity 
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به جای اسرتفاده اا تبردیل برابرری قردرت لریرد  -کند المللی را تییین میمالی بین

 ی نماری(. نا. ضمیمه

 2017میانگین مزد ساعتی در تولید، دالر ایاالت متحده در سال  1نمودار 

 
، 1. مارسرل پری. تیمرر2016و  2013(، انتشرار در سرال SEAاجتماعی  -های اقتدادی: کسابWIODمنابع: 

ی کراربران راهنمرای تدرویر»(، 2015  5گایتسن جی. د ورایرس 4رابرت استرر، 3بارت لوو، 2اریا دیتسنبالر،

  605-575: 23المللری، ، مرور اقتدراد بین«ی جهانی: مورد تولید جهانی لودروستاده-های نهادهبرای پایگاه داده

مارسل پی. تیمر، مررور  8رابرت اینكاالر، 7رابرت سی. فینسترا، 6،»نسل بیدی جدول جهانی پن»های مبادله: نرخ

دانشگاه ایرالتی اورگران  9، رابرت سهر،«داول ضری  تبدیل ساالنهج»  ضرای  تبدیل دالر: 2015اقتدادی نمریكا 

2019. 

دروند. همچنرین نمی« دردهکا و ملدوالت نفتی پاالیش»ها: ارقام دامل صنیت بریتانیایی یاددادت

 ی نماری.نا. ضمیمه
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نرخ بسیار باالتر استثمار کارگران در جنوب جهان نه صرفا  برا دسرتمشدهای پرایین، 

ین با این واقییت ارتبا  دارد که تفاوت در دستمشدها بین دمال و جنوب بلكه همچن

های واکد نیروی کار را در دالص هشینه 2وری است. نمودار تر اا تفاوت در بهرهبیش

یافته و کشورهای نوظهرور پیرامرونی اراگره دماری اا کشورهای مرکشی کلیدی توسیه

تا  1995های اقتداد جهانی بین سال را در GSCتوجه مشاغل کند که سهم قابلمی

 1990ی ای اا ردد کباب تكنولوژی پیشرفته در دهرهدوره –دهد توضیح می 2014

نمرودار  72ی بهبرودی اا بلرران.های اولیرهتا سال 2009-2007تا بلران مالی بشرگ 

های واکرد نیرروی کرار در تولیرد در دهد که برین هشینرهدكاف عظیمی را نشان می

ی صنیتی پیشرفته در دمال جهان و اقتدادهای نوظهرور در جنروب جهران اقتدادها

وجود دارد. چهار اقتداد صنیتی پیشرفته  ایاالت متلرده، بریتانیرای کبیرر، نلمران و 

ی ، در کالی که هر چهار کشور دارای هشینرهدیگر دارندژاپن( ارتباطی تنگاتن  با یا

ر نوظهور  چین، هند، اندونشی و مكشیرا( واکد نیروی کار بسیار باالتری اا چهار کشو

 هستند.
-1995های واحد نیروی کار در کشورهای منتخب تولیدی، : شاخص میانگین هزینه2نمودار 

 (100=  1995)ایاالت متحده  2014
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ن بررای راهنمرای تدرویری کراربرا». تیمر و همكراران، 2016و  2013، انتشار WIOD :SEAمنابع: 

-575: 23المللری، ، مرور اقتداد بین«ی جهانی: مورد تولید جهانی لودروستانده-های نهادهپایگاه داده

605. 

ی واکد نیروی کار اا طریق نسبت کل مشد نیرروی کرار در هرر سراعت برر لروجری ها: هشینهیاددادت

 ی نماری.نید. همچنین نا. ضمیمهنالالص در هر ساعت به دست می

های واکرد نیرروی کرار در اقتدرادهای نوظهرور در بر ت ییرات در هشینره 3ر نمودا

های ، هشینرهکنرد. در طری تمرام دورهجنوب جهان نسبت به ایاالت متلده تمرکش می

درصد نسبت به ایاالت متلده کاهش یافتره  12واکد نیروی کار در مكشیا به میشان 

های دهد، در کالی که هشینرهتاب میپذیری نیروی کار را باااست، که دو دهه انیطاف

در  73درصد کاهش یافتره اسرت. 2واکد نیروی کار هند اساسا  ثابت باقی مانده و فق  

درصرد افرشایش  12و  9های واکد نیروی کار چین و اندونشی به ترتیر  مقابل، هشینه

کرار های واکرد نیرروی هشینه قرار دادت، و هشینهیافته است. هند داگما در جایگاه کم

درصد اا سطح ایراالت متلرده برود، در کرالی کره چرین و  37در  2014نن در سال 

رغم سرومین سرهم برشرگ اا درصرد بودنرد. انردونشی بره 43و  46مكشیا به ترتی  

 62های واکد نیروی کار در تولید به میشان ی جهانی کاال دارای هشینهمشاغل انمیره

 االت متلده است.های واکد نیروی کار در ایدرصد اا هشینه

ی واحد نیروی کار در تولید نسبت به ایاالت متحده، کشورهای : میانگین هزینه3نمودار 

 2014-1995منتخب جنوب جهان، 

 
 2ها: نا. نمودار منابع و یادادت



 یهومن کاسب یفاستر / ترجمه یجونا و جان بالم لیسونداو، ج. جم نتانیا 612 

ها، های واکد نیروی کار همچون ایرسرالتتردید عوامل دیگری عالوه بر هشینهبی

هرای ونقل، و امور مالی بر مكران گرههای کملها، کشور اصلی صادرات، هشینهالیاتم

های واکرد گذارند. با وجود این، با افرشایش هشینرههای کاال تأثیر میکیاتی در انمیره

نیروی کار در چین نسبت به ایاالت متلده، و ثابت ماندن هند، جرای تیمر  نیسرت 

کان لود الیرا  تدمیم گرفته است کره اا نغراا فوکسکه اپل اا طریق پیمانكار فرعی 

در  74تر را در هند مونتاژ کند.های اراانهای باکیفیت و همچنین مدلاین سال نیفون

هایی که در چین مونتاژ ی سود نالالص اپل بر نیفون، کادیه2009کالی که در سال 

ها را ندكارا این کادریههای واکد نیروی کار درصد بود، افشایش هشینه 64دده بودند 

 75کاهش داده است.

ترروان اا طریررق های سررود بسرریار برراالتری را میگیری کرره کادرریهایررن نتیمرره

در مقایسره برا  -سپاری تولید به اقتدرادهای فقیرترر و نوظهرور بره دسرت نورد برون

 -نینرد های سود که اا طریق کار در اقتدادهای ثروتمند در مرکش به دست میکادیه

هر چهار کشرور جنروب جهران در ایرن مطالیره  چرین، هنرد،  76ناپذیر است.اباجتن

های واکد نیروی کار نسبت به اندونشی و مكشیا( داهد ثبات عمومی یا کاهش هشینه

 اند.ایاالت متلده بوده

دهررد کرره چرررا برررای وضرروح نشرران میبه WIOD-SEAهررای در مممرروق، داده

های کاالیی ارا  کار توجهی اا انمیرهبلهای قااقتدادهای دمال جهان، کفظ بخش

راسرتی اا منظرر سرودنوری، به –ها در اقتدادهای نوظهور ضییف چنین سرودنور نن

ها ای بسیار مهم ننهای کاال، با نقا  گرهی این انمیرهبوده است. به وسیله -ضروری 

تواننرد ها در درمال میقیمرت، دررکتهای کار( در کشرورهای اراان اا منظر هشینه

ها، بر اسراو نررخ ای را تضمین کنند که برای رقابت جهانی ننهشینههای کمموقییت

جا مهم اسرت تأکیرد کنریم کره بسیار باالتر استثمار نیروی کار، ضروری است. در این

پاد یا نیفون در درماری اا کشرورهای مختلرف اغل  قطیات ملدولی لاص مانند نی

کشروری -افترد دود، اما مونتاژ در چین اتفراق میولید میمانند نلمان، کره و تایوان ت

یافته، های واکد نیروی کرار را دارد، و ایرسرالت توسریهترین هشینهکه یكی اا پایین

طوری عالمت سالته دده در چین بر روی به -دهداثرات مقیاو و غیره را نمایش می

 77لورد.کاال می
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ال پیچیده و گسرترده اسرت، کشروری برا ی کابه عبارت دیگر، در کالی که انمیره

ی تولیرد/مونتاژ نهرایی اسرت و بره های واکد نیروی کار میموال  عرصرهترین هشینهکم

 دود.ی سود نالالص تبدیل میترین گره برای افشایش کادیهمهم

های واکد نیرروی کرار های فوق التالف عظیمی را در دستمشدها و در هشینهیافته

دهررد. بااترراب می 2014و جنرروب جهرران در همررین سررال  میرران کشررورهای دررمال

براال، -گذار سرطحی سررمایهمدیر دفترر نیویرورک نشرریه 1طور که لوول برایانهمان

 اعالم کرد: 2010در سال  ،2کینشیی مافدلنامه

قیمتری تولید یا لدمات لود را به کشور بااار نوظهور اراان هر درکتی که عملیات

جویی کند... کتی های نیروی کار صرفهد مقدار هنگفتی را اا هشینهتوانسپارد... میمی

-ی نیروی کار در چین یا هند هنوا فقر  کسرری  اغلر  کمترر اا یراامرواه هشینه

وری نیروی کار یافته است. با این کال بهرهسوم( اا نیروی کار میادل در دنیای توسیه

ی تخددرری  همچررون مونترراژ هررارود و در کواهسرررعت برراال مرریچینری و هنرردی به

افشار در هند(، ممكن است برابرر یرا کتری ی نرمتكنولوژی پیشرفته در چین یا توسیه

 78وری کارگران در کشورهای ثروتمند بادد.فراتر اا بهره

کننرد بره بهتررین های کاالی ارا  کار در سطح امین کار میای که انمیرهدیوه

دود، مانند نیفون اپرل کره تراکنون در ده میوجه با نگریستن به مثالی لاص نشان دا

دد که به مرکش مونتاژ جهانی برای بسیاری اا تولید مدرن تبدیل درده چین تولید می

های چنردملیتی در چرین کرار مونتراژ است. اکثر تولید برای صادرات اا طریق درکت

سرتا های چینی به ددت متكی برر نیرروی کرار اراان مهراجرین اا رواست، و کارلانه

برای مونتاژ ملدروالت هسرتند. اجرشای تكنولوژیرا اصرلی ایرن «( جمییت دناور »

دوند و سپس بره چرین وارد مری دروند. اپرل مونتاژ نهایی در جای دیگری تولید می

                                                      

 Lowell Bryan 

 McKinsey Quarterly 
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سپارد، و ی نیفون لود را به پیمانكاران در تیدادی اا کشورها میتولید قطیات ساانده

 79چین است. کان پیمانكار مونتاژ نهایی درفوکس

های مونتاژ کاربر تا کد ایادی به دلیل دستمشدهای بسیار پایینی که برای عملیات

اا قررار  2010لود در سرال  4ی سود نالالص اپل بر نیفون دود، کادیهپردالت می

درصد اا قیمت فرو  نهایی بود. سهمی که در واقع اا قیمت فرو  نهرایی  59میلوم 

گیرد فق  کسر کروچكی اا کرل برود. صلی چین تیلق میبه کارگر در لود سرامین ا

درد، برا قیمرت اا چین به ایاالت متلده وارد می 2010که در سال  4برای هر نیفون 

درصد اا قیمت فررو  نهرایی بره  1.8دالر یا  10دالر، فق  کدود  549فرودی لرده

 80فت.یاهای نیروی کار برای تولید اجشا و مونتاژ در چین التداص میهشینه

های کراالیی ارا  کرار درای  مشابهی اا استثمار جهانی که عمدتا  در این انمیره

های چندملیتی ویژه در جایی که درکتپنهان است، به کشورهای دیگر تیلق دارد، به

 1ی ااهد کسرینکنند. طبق گفته( اتكا میبا درکای مستقلکاران  یا تولید به پیمان

المللی که در کال کاضرر تولیرد ، در صنیت پوداک بیناقتداددان اردد بانا جهانی

ی مستقیم نیروی کرار پذیرد هشینهطور انلداری در جنوب جهان صورت میتقریبا  به

فرودری نهرایی درصرد اا قیمرت لرده 3ترا  1در هر قطیه پوداک میموال  در کردود 

 81است.

ی کراالی انمیررهی ارا  کرار های مربو  به مؤلفه، سالی که داده1996در سال 

های نن در دسترو است، یا لنگه کفش نایا متشركل اا پنمراه و نایا برای کفش

ی نیرروی کرار مسرتقیم بررای دد. کل هشینهدو جشء در پن  کشور مختلف تولید می

برا قیمرت  1990ی تولید یا جفت کفش بسكتبال نایرا در ویتنرام در اوالرر دهره

طور همران 82درصد بود. 1دالر یا  1.50متلده، دالر در ایاالت  149.50فرودی لرده

های گشار  دادند، هشینه 2004ی ملی کار و دیدبان کارگری چین در سال که کمیته

واکد نیروی کار بررای تولیرد یرا جفرت کفرش ورادری بررای پومرا، یرا دررکت 

قدر پایین بود که سرود سراعتی نن 2000ی ملیتی نلمانی، در چین در اوایل دههچند

                                                      

 Zahid Hussain 
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تر اا دستمشد سراعتی برود کره ی هر جفت کفش ورادی بیست و هشت برابر بیشبرا

  83کردند.های ورادی دریافت میکارگران در چین برای تولید کفش

توس  مرکرش بلروم بررای اقتدرادهای در کرال  2019ای که در سال طبق مطالیه

جملره  ان و دلترر هنردی  اا 1452توسیه در دانشگاه کالیفرنیرا منتشرر درد، و برا 

ها کرار لرانگی درصد اا نن 85که –تر( مداکبه کرده بود ساله یا کوچا 17کودکان 

انمرام « ی اروپرابرای صادرات بره برنردهای عمرده در ایراالت متلرده و اتلادیره»را 

دادند، مشخص دد که این کارگران دستمشد اندکی تا پانشده سرنت در هرر سراعت می

اجتماعات قرومی اا »اا کارگران ان اهل « طور کاملهتقریبا  ب»ها کنند. نندریافت می

» هرا میمروال  درامل دروند و کرار نندر هنرد تشركیل می« دیرباا تلت ظلم و ستم

 84کشی است.مانند گلدوای و ریسمان« های پایانیکاریلرده

های کاالیی این رواب  اقتدادی ددیدا  استثمارگرانه به ما در درک واقییت انمیره

کند. هر گره یرا ها با نربیتراژ نیروی کار جهانی یاری میی ارتبا  ننو نلوه ارا  کار

ی سرودنوری اسرت. هرر ی یرا نقطرهی ارا  کار ذاتا  نماینردهپیوند در یا انمیره

هرای کرار( راستی هر پیوند در انمیره، نوعی انتقال ارا   یا ارا ی مرکشی و بهگره

 GDPداری تولید نالالص داللری د مرتب  با کساببخشد. این امر را قواعرا قوام می

طور کره سااند. همانی ارا  افشوده تا کدی پنهان میهای ملاسبهو اا این رو دیوه

های کرار کاصرل اا تولیرد بره دلیرل اند، در واقع ارا تللیلگران متیددی نشان داده

ن هسرتند، های چندملیتی ممراهرای کلیردی نتقارن در رواب  قدرت که درکتعدم

 85رسد.و در کشورهای پیرامونی به ثبت نمی« دودقبضه می»

های نیرروی کرار  نررخ ارا  اضرافی(، در بهای نالالص هنگفتی برر هشینرهاضافه

واقییتری -داری جهرانی المللی اقتداد سررمایهی بینگذاری و مبادلههای قیمتفرایند

ی ارا  ا کتی تللیرل انمیررهی سنتی کاال و یکه به ندرت در تللیل سنتی انمیره

پنهان است که اا ابراستثمار کكایت دارد، هم به مینرای نسربی  -دودبه نن اداره می

های باالتر اا کد متوس  استثمار و همچنین غالبا  به مینای مطلق کرارگرانی کره نرخ

-گیرند. درای  قدرت سیاسریتر اا بهای بااتولید نیروی کار لوددان دستمشد میکم

های سرود نالرالص دادی در ارتبا  با پیرامون اقتداد جهانی، به گستر  کادریهاقت
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انبادرت بره -دود. این اضرافهانبادت جهانی کنونی منمر می-اند و به اضافهدامن می

هرا نمریكرایی قدری ددید است که بیست و دش فرد ثروتمند در جهان، که اکثر نن

ی پرایینی جمییرت جهران، یینری ت نیمهی ثروهستند، اکنون دارای ثروتی به اندااه

ی بره للراظ سرالتاری ایرن سرطح اا نرابرابری در نتیمره 86میلیارد نفر هستند. 3.8

قسمی تقسریم  -پذیر دده است ی کاالیی استثمار امكانددن سیستم انمیرهجهانی

 مالی جهانی.-ی انلداریکار جدید امپریالیستی همراه با سرمایه

–ریخی امپریالیسم اقتدادی اکنون میكوو درده اسرت این دیدگاه که سردت تا

در رواب  امپریالیستی در اقتدراد جهرانی بره نفرع جنروب « کد ایادی اا وارونگی»با 

کتری در میران برلری متفكرران چرپ، مبتنری برر  - درق( و به ایان دمال  غررب(

ت کقیق 87ویژه چین و هند است.تللیلی بسیار سطلی اا ردد اقتدادهای نوظهور، به

داری جهرانی، در قضراوت اا منظرر ترراکم ثرروت مرالی و این است که اقتداد سرمایه

 88گردد.مراتبی میها، اا جهات مختلف بیش اا همیشه متمرکش و سلسلهتمرکش دارایی

مرات  چه که ما داهد  هستیم ظهور نوعی هرم ثروت جهانی اسرت کره سلسرلهنن

بااد. نابرابری تقریبا  در تمام کشرورها و میها در پیش نن رن  ای فرعونثروت افسانه

طور کره همران 89یابرد.همچنین بین ثروتمندترین و فقیرتررین کشرورها افرشایش می

« درصرد 99اقتدراد بررای »ی پیش روی مرا پرسرش دهد، مسئلهنشان می 1نکسفام

ا  را برر اقتدراد جهرانی ی طروالنیدر عین کال، امپریالیسم همچنان سایه 90است.

 فكند.امی

هررای کرراالیی ارا  کررار، اسررتثمار پنهرران در میررامالت بنررابراین بررسرری انمیره

هرای کراالیی ارا  کرار بره اجرشای سااد. رویكرد انمیرهالمللی امروا را فا  میبین

ی جهرانی غایر  های انمیرهگوناگونی اذعان دارد که تا کد ایادی در سایر چارچوب

کرار -( روابر  سررمایه1ند وارد نشده بودند، یینری:  می نظامهستند، یا قبال به رابطه

هرای ( نرخ3های عمیق دستمشد برین درمال و جنروب جهران   ( نابرابری2جهانی   

( پدیردار 4متفاوت استثمار که نربیتراژ نیرروی کرار جهرانی مبتنری برر نن اسرت  و  

ن ابشار تللیلری عنوای ارا  کار را بهتر اا همه این رویكرد، نظریهی ارا . مهمقبضه

                                                      

 Oxfam 
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 91گنمانرد.ی نقد مؤثرتری اا اقتداد سیاسی میاصر جهانی در لرود میبه منظور اراگه

هرای جهرانی کراالی گونره انمیرهکنرد بفهمریم کره چهی اینها به ما کمرا میهمه

بره  -ددن نولیبرالی امرواپیكربندی قدرت در پشت جهانی-انلداری -ی مالیسرمایه

 دهند.طبقاتی را در سراسر جهان ت ییر میسرعت رواب  و نبردهای 

های واکد نیروی کار وجود دارند که بر سودنوری عوامل دیگری نیش عالوه بر هشینه

های واکد با وجود این، هشینه 92گذارند.رو ملل تولید تأثیر میهای کاال و اااینانمیره

وت در نررخ اسرتثمار نیروی کار، کلید باا کردن قفل اسرار نربیتراژ کار جهرانی و تفرا

 میان دمال و جنوب جهان است.

های جهانی کاال بره لرود سرالتار تولیرد در سرتاسرر امپریالیسم اا طریق انمیره

دده به ایرن پذیر و جهانیدود. تولید انیطافکاال وارد می-به-جهان بر یا مبنای کاال

جنوب جهان قرار  های جهانی کاال دربر در انمیره-مینی است که اکثر پیوندهای کار

های واکد نیرروی تر است، هشینهی نیروی کار بشرگگیرند، جایی که ارتش ذلیرهمی

ی ترتی  باالتر است. نتیمره، کادریهتر هستند، و بنابرین نرخ استثمار بدینکار پایین

های چندملیتی است، و ارا  اضافی ایماد درده اغلر  سود بسیار باالتر برای درکت

رود. کل این فراینرد بره ترراکم ثرروت در مرکرش بره د در لود مرکش میبه کساب تولی

 دود.منمر می سود اا راه سل  مالكیتی نوعی واسطه

جا که این امر فراگیرتر درده، ایرن اسرتثمار و سرل  مالكیرت امپریالیسرتی اا نن

تر گشته اسرت. بنرابراین بررای درک ماهیرت امپریالیسرم اقتدرادی تر و نامرگیپنهان

اصطالح تمارت نااد غال  است ترک گوییم و روا، الام است قلمروی مبادله را که بهام

های ددیدا  براالی اسرتثمار وارد دویم، جایی که وجود نرخ« منشلگاه مخفی تولید»به 

مرالی -ی انلدراریگردد ذات سرمایهی واکد نیروی کار ندكار میکه با تللیل هشینه

 93سااد.جهانی را عریان می

 ی آماریمهضمی

-WIODاجتمراعی  -های اقتدادیی جهانی: کسابستانده-های نهادهپایگاه داده

SEAهرا ترألیف درده اسرت. پودرانی( اا دادهی متمایش  امرا دارای هم( در دو نسخه
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های ی برین سرالکشور اسرت کره دوره 40های مربو  به کاوی داده 2013ی نسخه

 43هرای مربرو  بره کاوی داده 2016ی نسخه 94دهد.را پودش می 2011و  1995

دو ت ییرر  95را پودش می دهرد. 2014تا  2000های ی بین سالکشور است که دوره

اا یرا  2016ی برای تللیل ما کاگش اهمیرت اسرت. یكرم، نسرخه 2016ی در نسخه

ی   نسرخه4ویراسرت  ISICکنرد  روا صرنیت اسرتفاده میبندی بهی طبقهوارهطرح

مممرروق سرراعات کررار »کرررد(. دوم، مت یررر اسررتفاده می 3 ویراسررت ISICاا  2013

ی در تقابل با مقولره –(، که به تمام کارگران اداره دارد H_EMP«  ادخاص دلیل

با توجه به این واقییت  96کذف دد. -(H_EMPE«  ساعات کار کارکنان»ملدودتر 

ن کامال  غیرقابرل برای بسیاری اا کشورها ناقص و برای چی H_EMPEهای که داده

ی ی مت یرهرای کلیردی در نسرخهدسترو است، ما تكنیا ذیرل را بررای ملاسربه

 توسیه دادیم: 2016

بررا  2016تررا  2013هررای هررای صررنیتی را اا ممموعرره دادهگروه .1

اراگره درده « 4ویراسرت  - 3ویراسرت  ISICنگادرت »استفاده اا جردول 

ویراسرت  ISICگروه  این امر به ادغام دو 97ترسیم کردیم. WIODتوس  

 ISICدر یرا گرروه واکرد «( چرم و پراپو »و « منسوجات و پارچه » 3

منمرر درد. «( تولید منسوجات، پوداک و ملدروالت چرمری » 4ویراست 

ها برای ایرن دو گرروه صرنیتی میرانگین برای جلوگیری اا تكرار، ما اا داده

هرای روهگرفتیم و سپس مقرادیر ااگرد را کرذف کرردیم. در مرواردی کره گ

ی صرنیتی تقسریم دردند، به یا یا چند مقولره 3 ویراست ISICصنیتی 

طور مسرتقیم بره 4 ویراسرت ISICهای مربو  به صنیتی که در فق  داده

 نگادته دده بود مورد استفاده قرار گرفت.

، سره مت یرر جدیرد 2016ی در نسرخه H_EMPبرای بررنورد  .2

 براساو کشور، صرنیت و  2013ی برسالتیم. دو مت یر نخست را اا نسخه

( بره سراعات کرار H_EMPسال( ملاسبه کرردیم: نسربت سراعات کرار  

طور لالصره  و سراعات کرار بره« نسبت ساعت»( یا H_EMPEکارکنان  
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مت یرر سرومی برا «. سراعات کرار»(، H_EMP=/EMPااای هر کارگر  به

 میرانگین» یرا « ی ساعت کار ادرخاص دلیرلمیانگین ساالنه»استفاده اا 

اا جداول جهانی پن برسالته دد.  برای تخمین ارقام مربو  «( ساعات کار

 کن  استفاده دد.(های هن به چین اا داده

ادغرام کرردیم  فقر  بررای  2016ی سپس مت یرها را در نسرخه .3

در دو مت یر اول که با هم همپودانی دادتند( و برا  2009-2000های سال

 سراعات کرار و  EMPعت( یرا  نسربت سرا H_EMPEاستفاده اا مت یر 

هایی که بیش اا یا میانگین ساعات کار( برنوردهایی ایماد کردیم. در سال

 98برنورد در دسترو بود، اا باالترین رقم استفاده کردیم.

هرایی را به عنوان پایه، داده 2016ی سرانمام، با استفاده اا نسخه .4

ی ت ییرات ساله 5 با استفاده اا میانگین متلرک 99-1995های برای سال

 99تخمین ادیم. 2013ی ی واکد نیروی کار اا نسخهساالنه در هشینه

( واقیری در LAB«  ممموق مشد کار»ی نسبت ی واکد نیروی کار به وسیلههشینه

( در هر ساعت GO«  ای فیلیهای پایهتولید نالالص صنیت در قیمت»هر ساعت به 

تخمینری(.  H_EMP: 2016ی نسخه  H_EMP: 2013ی نید  نسخهبه دست می

های نرخ مبادله اا جرداول جهرانی پرن  بررای تبردیل ارا ملری بره با استفاده اا داده

( در هرر سراعت LABو ضرای  تورم اا رابرت سرار اقتدراددان، مرشد کرار   100دالر(

 H_EMPایراالت  2017طور که در براال توضریح داده درده اسرت( بره دالر ، همان

کرا و ملدروالت »ها، ارقام صرنیت به علت عدم انسمام داده 101متلده تبدیل دد.

رسد که عردم انسرمام ایم. به نظر میرا برای بریتانیا اا قلم اندالته« ددهنفتی پاالیش

 به این لاطر به وجود نمده بادد که کارگران اندکی در این صنیت هستند.
 4 ویراست ISICصنایع تولیدی ) 2جدول 

 توصیف  کد

C 10- C 12 ها و ملدوالت تنباکوملدوالت غذایی، نودیدنی 
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C 13 – C 15 منسوجات، پوداک و ملدوالت چرمی 

C 16  چوب و ملدوالت چوب و چوب پنبره، غیرر اا مبلمران  اقرالم

 کاریکاهی و مواد کادی

C 17 کاغذ و ملدوالت کاغذی 

C 18 ددههای ضب چاپ و بااتولید رسانه 

C 19 ددههای نفتی پاالیشکا و فرنورده 

C 20 مواد دیمیایی و ملدوالت دیمیایی 

C 21 ملدوالت دارویی پایه و تدارکات دارویی 

C 22 الستیا و ملدوالت پالستیكی 

C 23 دیگر ملدوالت میدنی غیرفلشی 

C 24 فلشات پایه 

C 25 اتنالت و تمهیشدده، غیر اا مادینملدوالت فلشی سالته 

C 26 کامپیوتر، ملدوالت الكترونیكی و نوری 

C 27 تمهیشات الكتریكی 

C 28 در جای دیگرری طبقره بنردی نشرده نالت و تمهیشات  مادین

 است(

C 29 تریلرها-ی موتوری، تریلرها و نیمهوساگل نقلیه 

C 30 سایر تمهیشات کمل و نقل 

C 31 - C 32 مبلمان  سایر تولیدات 

C 33 نالت و تمهیشاتو ند  مادین تیمیرات 

، به جای استفاده 2های مشد کار ساعتی در نمودار گفتنی است که در نمایش داده

، بره دالر ایراالت متلرده  ایراالت «برابری قدرت لریرد( »PPPی  های مبادلهاا نرخ

برای پاسخ دادن بره برلری سرؤاالت همچرون  PPP( تبدیل کردیم. 2017متلده = 

اندگی مهم است، اما در هنگرام پرردالتن بره مسراگل دیگرر همچرون عدالت و سطح 

ی سود و نربیترراژ نیرروی المللی، قیمت لرید نیروی کار، کادیههای مالی بینجریان

جا با کننده است. این دومین ممموعه اا سؤاالتی است که ما در اینکار جهانی، گمراه

گری ایرراالت متلررده در مررورد ی نمررار کررارطور کرره ادارهنن روبرررو هسررتیم. همرران
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ی نه درنمد کارگر، بلكه هشینه»گوید، می« المللی مشد ساعتی در تولیدی بینمقایسه»

و  PPPتمرایش میران اسرتفاده اا  102است کره اهمیرت دارد.« نیروی کار برای کارفرما

توان به نسانی درک کرد اگر تشرخیص دالرهای واقیی بااار را در چنین ملاسباتی می

تبرردیل تمررام »، ILO 2018/2019کرره طبررق گررشار  جهررانی دسررتمشد  دهرریم

کشورهای گروه بیست به دالر نمریكا با استفاده اا برابری قدرت های میانگین دستمشد

دالر ایراالت  3،250ی متوسرطی را در کردود ماهانره (، دسرتمشد سرادهPPPلرید  

الر بررای اقتدرادهای د 1،550متلده برای اقتدادهای پیشررفته و در کردود ماهانره 

ی نیرروی با این کال رودن است که قیمت لرید  هشینه 103«.کندنوظهور کاصل می

پرردااد المللی برای نیرروی کرار در اقتدرادهای نوظهرور میی بینکار( را که سرمایه

درصرد دسرتمشد  50تر اا مرات  پرایینهای دستمشد بهدهد، جایی که نرخبااتاب نمی

جرا ی نشران داده درده در ایرنالت متلده و سایر اقتدادهای پیشرفتهدر ایامیانگین 

ی طور کره مملرهنظر اا مساگل مربو  به قردرت لریرد مللری. همرانهستند، صرف

ی برااار در نررخ مبادلره»گویرد، المللی پول میصندوق بین« فایننس اند دولوپمنت»

 104«.های مالی درگیر هستندامانی انتخاب منطقی است که جریان
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 یبهر مبنها یهیمبهه تنهاو ، تهرجیی مهی ارزش یهریو زنج ی عرضههریاستفایه از اصطالحات زنج
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 سخن مترجم

ی کتابی است که تحت عنوان ی مقدمهآید، ترجمهای که در زیر میمقاله

 1به زبان فرانسوی به منتشر شده است.« های انقالب آفریقا: از کنیاتا تا سانکاراچهره»

 تدریج ارائه خواهد شد.های کتاب نیز بهی سایر بخشمهترج

های آفریقا برای مبارزات و انقالبات خلق« شکست»و « بیهودگی»ی گفتار درباره

های سیاستمداران و رهایی از یوغ استعمار و امپریالیسم، در ادبیات سیاسی و تحلیل

طور ضمنی ابراز ار فوق بهنگاران وابسته به نظام مسلط، امری رایج است. گفتروزنامه

ی رهایی در اصل با واقعیت انطباق نداشت؛ اتوپیایی بود و بنابراین کند که پروژهمی

انگیزگی، که اجرا نبود. این گفتار به این ترتیب در گسترش جو نیهیلیستی و بیقابل

ی جهان و یکی از دالیل دشواری گذار به یکی از عوامل بازتولید نظم ناعادالنه

کند و تالش دارد تا دوزخیان روی زمین از امیدهای دحمله است، مشارکت میض

 نظر کنند.خود صرف

شود ) جومو کنیاتا، امه ها پرداخته میده شخصیتی که در این مجموعه به آن

سزر، روبَن اوم نی یوبه، فرانتس فانون، پاتریس لومومبا، قوام نکرومه، مالکولم ایکس، 

و  1940های ی سالار کابرال و توماس سانکارا(، در فاصلهمهدی بن برکه، آمیلک

ها خیلی زود به نماد و منبع الهام برای کنند. آن، برای آزادی آفریقا تالش می1980

 شوند.مبارزان راه آزادی و عدالت در سرتاسر جهان تبدیل می

ی مبارزات گذشته سالحی برای خاطره»سعید بواَماما، با این اعتقاد که 

، به جستجو «تمدیدگان و فراموش کردن این مبارزات سالحی برای ستمگران استس

پردازد، و پژوهش در خاطرات و به بازتعریف خطوط اتوپی مشخص آزادی و عدالت می

ویژه روی مسائلی از قبیل گذار از رفرمیسم حقوقی به مشروعیت قهر انقالبی، او به

ضد امپریالیستی، تفاوت میان استقالل و  ی ضد استعماری و نبردتداوم میان مبارزه

ها آن را نمایندگی استعمارزدایی و نقش بورژوازی محلی )که بسیاری از این شخصیت

 کند.کردند( مکث میمی

هایی کند، چهرههای شورشی را تحسین میسعید بواَماما اگرچه آشکارا این چهره

سازد. او ها شهید مطلق نمیهرهسپارند، اما از این چکه اغلب آنها در نبرد جان می

 کند.ها را برجسته میهای این انسانها، تغییرات و شکشکست
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آیند همواره محصول شرایط زمانی و مکانی خاص، هایی که به عمل در میاندیشه

شود تا زندگی و مردد و ناکامل هستند. به این دلیل، در این مجموعه تالش می

رایط اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی مورد بررسی و ها در بستر شی شخصیتمبارزه

 مطالعه قرار گیرند.

گیرند، یادآور این هایی که در این کتاب مورد بررسی قرار میهای شخصیتزندگی

ها ی مفاهیم و تئوریامر است که مبارزه برای آزادی،عدالت و برابری تنها قضیه

 شود.هی فراموش میی جنگ است؛ جنگی که گانیست، بلکه همچنین قضیه

های ضد استعماری و ضد امپریالیستی ها و جنبشمشکالتی که جلوی راه انقالب

ها درگیر شدند و یا از ها و انقالبات با آنآفریقا قرار داشتند و مسائلی که این جنبش

 ها غافل ماندند، همچنان پابرجا هستند.آن

کنند، اجتماعی مبارزه می هایی که در سرتاسر جهان برای آزادی و عدالتجنبش

بخش، از لحاظ فرهنگی و عنوان یک روند عمیق رهاییباید بدانند اگر به انقالب به

سیاسی و نیز اجتماعی و اقتصادی، نگاه نشود، این خطر وجود دارد که، فردا نیز مثل 

دیروز، طرد نظم اجتماعی موجود به ضد زنان و مردانی تبدیل شود که فرض بر این 

 کند.ها را آزاد میه انقالب آناست ک

های باید دانست که نبرد برای آزادی و عدالت اجتماعی از مبارزه برای خواست

نشینی دشمن هرگز صادقانه عقب»های مردمی جدا نیست. باید دانست که فوری توده

« دهد.شود، اما تغییر ماهیت نمیفهمد. او تسلیم میکند. دشمن هرگز نمینمی

ی ستمگران باید ساسی این است که همزمان با از بین بردن سلطهی امسأله

 …عدالتی را ویران کردهای مادی ستمگری و بیزمینه

توان گونه میاین تصویر جمعی سیاسی، در زمان کنونی که سؤال این است چه

توان سیر شود که، امروز هم مثل دیروز، باز هم میبرجهان اثر گذاشت، یادآور می

 ا تغییر داد.وقایع ر

هایی که با حرف های انتهای مقاله از نویسنده هستند؛ مگر آنتذکر: یادداشت 

 اند.)مترجم( مشخص شده« م»
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 دیگر ایآینده
ها، آرمان عدالت و آرمان آزادی اگر ما قبل از هر چیز در خدمت آرمان خلق

 نباشیم، 

 ی خاکی هیچ چیز نیستیم،در این کره

 1961، نوامبر «مه به روژه تایبنا»فرانتس فانون، 

  
ها و بیت بسیاری از روزنامهاز چند سال پیش شاه« ی آینده استآفریقا، قاره»

های عجیب و غریب اقتصادی، بینیمجالت شده است. کارشناسان مسلح به پیش

های آینده را نگاه شده در خصوص رشد اقتصادی دههارقام اعالم»گویند: زده میشوق

ی آفریقا )که در گذشته تابع بردگی، استعمار و انواع دیگر توهین و تحقیر ارهکنید! ق

های جدید جهانی ـ همچون چین، هند، برزیل و چند کشور دیگر بود( با ظهور قدرت

بافی این قصه« شدن منفعت ببرد.ـ باالخره آماده است تا از بازی بزرگ جهانی

های چندملیتی دردست شرکتقایی که دستقهرمانان خویش را دارد: پیمانکاران آفری

مشارکت پرفایده برای هر »ها و مؤسسات بزرگ که پرچم کنند و شرکتفعالیت می

عمل کنند و « شفافیت»دهند که در کمال کنند و وعده میرا علم می« دو طرف

خورند شوند که مسائل اجتماعی و محیط زیستی را رعایت کنند و قسم میمتعهد می

ها، به این ترتیب، خواهند. به نظر آنها را نمیجز خوشبختی آفریقایی که چیزی

نتایج « توسعه»و « دموکراسی»شود که در آن ای در آفریقا آغاز میچرخه

 هستند.« گذاریسرمایه»ناپذیر اجتناب

توجهی را های آینده، تغییرات قابلها و دههی آفریقا، بدون شک در سالقاره

سازی سعادتمند، بسیاری اوقات، برای این تکرار ی جهانیاما قصه شاهد خواهد بود.

شده بر آفریقا بسیار به یک روکش سازی اعمالشود که مواظب نباشیم جهانیمی

داری که پوشاند: تاریخ طوالنی سرمایهجدید شباهت دارد که یک تاریخ قدیمی را می

. این عوارض در آفریقا شمار استهای بیعدالتیاش غارت، خشونت و بیمشخصه

تر و شدیدتر از جاهای دیگر است. ماشین استخراج سود، حتی پشت یک نقاب بیش

 کند.خندان، رحم نمی
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ای نه چندان دور، زنان و مردانی وجود داشتند که با وجود این، در گذشته

ی دیگری ممکن است و برای شکل گرفتن این آینده دانستند آیندهمی

ی های دههای است که در مجموع سال. این مرحله دورهکردندمبارزه می

چه که گیرد و مربوط است به آنرا دربر می 19۷۰ی های دههتا سال 19۴۰

شود. آزادی و عدالت، برای نسلی که نامیده می« استعمارزدایی »طور کلی به

ظر ها در دسترس به نکرد، اوتوپی نبودند. آندر این دوران انتقالی زندگی می

رسیدند. این کتاب، از خالل تصویر ده شخصیتی که فعاالنه در آنچه که می

توان آن را انقالب آفریقا توصیف کرد شرکت کردند، به این نسل توجه می

طور که خواهیم دید، نبودند. همان« انقالبی»ها ی این شخصیتدارد. همه

تند یا ها منحرف شدند، گاهی با دشمنان خود پیمان بسبرخی از آن

هایی که اعالم کرده بودند در پیش گرفتند. اما رفتارهایی مخالف با آرمان

دهد، ها در این جنبش بزرگ انقالبی، که جریان تاریخ را تغییر میی آنهمه

 جویند.شرکت می

 زیر خاکسترهای ضدانقالب نولیبرال

اشند، هنوز تا توجه بهای فعلی قابلهای انقالب آفریقا برای نسلاین امر که چهره

 1980ی شد. مبلغان جزمیات نولیبرال، از اواخر دههچند سال پیش باعث تعجب می

های طور کلی، و اندیشهبه« گراییسومجهان»نهایت تالش خود را برای دفن کردن 

طور خاص انجام دادند. جریانات محافظه کار از بحران بدهی که آزادیبخش آفریقا به

شدت زیر ضرب قرار داد، از سقوط ( به1980یاواخر دهه کشورهای جنوب را )در

های آفریقایی، ، از انحرافات برخی از رژیم1990ی در آغاز دهه« اردوگاه کمونیستی»

ها آفریقایی را وادار کردند تا راه مهاجرت در هایی که میلیونروزی و جنگاز تیره

زنان و مردانی که، در گذشته،  اعتبار کردنعنوان دستاویزی برای بیپیش بگیرند، به

های تحمیل شده به آفریقا بیندیشند، استفاده تالش کرده بودند خارج از چارچوب

را « سوسیالیستی»بود: باید هرگونه توهم « گراواقع»شود که باید کردند. گفته می
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های ریاضت اقتصادی شدید را به منظور حسابرسی کنار گذاشت، باید سیاست

هایشان باید از ها در بدبختیجرا درآورد، برای دیدن مسئولیت آفریقاییها به ابدهی

 های غربی دست برداشت.متهم کردن قدرت

 1980ی و آغاز دهه 19۷0ی این چرخش رادیکال، در فرانسه، در پایان دهه

شوند. ترین تزها میشود. بخشی از روشنفکران مترقی ناگهان جذب ارتجاعیشروع می

کند نفس تأکید می، با اعتمادبهنوول اوبزرواتورهای ، در ستون19۷8در ژاک ژولیار 

نویس، که در مقاله«. در آفریقا فقط سوسیالیسم توتالیتر وجود خواهد داشت»که 

کند که این سوسیالیسم تنها ی دور یک فعال ضداستعمار بود، اضافه میگذشته

پاسکال بروکنر در یک کتاب  پنج سال بعد، .1«.رحم باشدمستبد و بی»تواند می

هایی که تا چندی پیش از شدیداً برعلیه آن 2ی مرد سفیدهق گریههقپرفروش به نام 

های مائوئیستی و تروتسکیستی حشرونشر داشت( این )هنگامی که بروکنر با جنبش

کند. عنوان دوم کتاب شیوا و انگیختند، اعالم جرم میدر او احساسات مثبت برمی

، در این هجونامه، «فیلسوف جدید«. »جهان سوم، تقصیر، تنفر از خود»ست: روشنگر ا

جا ی علیت، تا آنکردن رابطهخواند تا غرور خود را بازیابد و، با وارونهغرب را فرا می

« ضد استعمارگرایی و نژادپرستی ضدسفید»شود که رود که خواهان آن میپیش می

روح یادآور نثر یک شوند. این سخن بی ثبت 3«در ردیف جنایات برعلیه بشریت»

( است کلوپ اورلوژ(  Le Club de L’Horlogeانجمن ادبی راست افراطی به نام 

 سوسیالیسم برعلیه» که چند ماه پیش از بروکنر کتابی تحت عنوان 

 کرد:منتشر کرده بود، که ناشر آن را چنین معرفی می« جهان سوم

های شرق و غرب ر است؟ سوسیالیستشمال آیا مقصر است، جنوب آیا قاد

ها بخش اعظم افکار عمومی را در شرق و غرب گویند که شمال مقصر است، و آنمی

شود، و ما سطح زندگی جنوب غارت شده است، و همچنان غارت می»اند. قانع کرده

این « آید.خودمان را از این غارت داریم. منشاءِ شر از استعمار و استعمار نو می

گرایی است. این ایدئولوژی خطرناک است. این سومی ایدئولوژی جهانعصاره

دهد تا مسئولیت شکست خود را به گردن خارج ها اجازه میایدئولوژی به برخی دولت

 ۴بیندازند.
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المللی، گرایی )که به جای مسئوالن نظام اقتصاد بینسوماین تفکر ضد جهان

ی درک های نظام را که، اجازهنطقکند و مقربانیان این نظام را مالمت می

ی زند( میان جزمیات نولیبرالی و اندیشهدهند، پس میهای سلطه را میمکانیسم

نزد »دهند که کار اطمینان میهای محافظهگرایی پیوند برقرار کرد. ایدئولوگفرهنگ

نزد »های جهان وجود ندارد، زیرا منبع مشکالت چیزی برای توضیح آشفتگی« ما

هایشان، در اخالقیاتشان، در رذایل درونی هایشان، در عرفست ـ در فرهنگ«هاآن

 شان.

 بر ساختاری تعدیل هایبرنامه شود،می متهم «آفریقایی فرهنگ» که حالی در 

هایی های وامرهای جنوب )به منظور وادارکردن این کشورها به پرداخت بدهیکشو

ها وادار های گذشته، به گرفتن این وامدهه ها را، درالمللی آنکه نظام اقتصاد بین

شود. کاهش کسری بودجه، تقلیل موانع گمرکی، حذف کرده بودند( تحمیل می

ی ضروری و ها، پایان دادن به پرداخت یارانه برای محصوالت اولیهکنترل قیمت

ها را کنند وخلقها را بی ثبات میها و مؤسسات دولتی، دولتسازی شرکتخصوصی

های ها، به همراه سایر مکانیسمبرد. پرداخت بدهیروزی فرو میفقر و تیرهدر 

کنند. اریک توسن و آرنو استخراج رانت، غارت کشورهای جهان سوم را تسریع می

، پولی معادل 198۲مردم کشورهای پیرامونی، از سال »دهند که زاخاری نشان می

اند )که نخبگان و مافیای محلی هچندین طرح مارشال برای طلبکاران متروپل فرستاد

های کشورهای شمال، بدون اما رسانه 5«در بین راه کمیسیون خود را برداشته اند(

های اخالقی و نمایشی فقر متمرکز های نظام، توجه خود را به جنبهتوجه به منطق

بود که به « بشردوستانه»عصر طالیی عملیات  1980ی های دههکردند. سال

دهند، دادند، و همچنان اجازه میلویزیون در کشورهای ثروتمند اجازه میتماشاگران ت

تا با دیدن تصاویر کودکان گرسنه چند قطره اشک بریزند و سپس با دیدن تصاویر 

 …آرامش خاطر پیدا کنند« پزشکان بدون مرز»های قهرمانی

هایی هستند که ، در فرانسه، سال1990ی و دهه 1980ی های دههسال

کنند. در این را دربست رد می« ی ضد استعماریسنت اندیشه»نفکران رسانه ای روش

تراژدی  ،[ …]گفتاری در باب استعمار »؛ «شودفرانتس فانون تقریبًا طرد می»ها، سال
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و « شود( از امه سزر بریده می 19۶۶) فصلی در کنگو ( یا 19۶۳)شاه کریستف 

اش یک ه به این انتخاب دست زد که جزیرهیابد[ کمردی ]تفلیل می» تصویر او به 

ای از گذشته را در سخنرانی این برداشت سلیقه 6« شهرستان فرانسه باقی بماند.

کند که منشاِء یابیم که تأکید می، بازمی۲00۷نیکوال سارکوزی در داکار، در سال 

این، شود. با وجود یافت می« مدرنیته»در آلرژی مادرزادی آن به « درام آفریقا»

گرایی را، سومی جهان«کهنه»های سو اندیشهاینهایی که از سی سال پیش بهآن

بینی نکرده بودند که وقفه، مورد انتقاد و سرزنش قرار داده بودند، بدون شک پیشبی

 خود، کهنه و منسوخ خواهند شد.ینوبهی آنها نیز، بهگرانههای فردگرایانه و هویتایده

داری به این سو، تغییر کرده است. سرمایه 1980ی های دههسالزیرا زمانه، از 

به این سو( مواجه است. اصطالحات  19۳0ی ترین بحران خود )از دههامروزه با سخت

های دوباره در واژگان جنبش« ی طبقاتیمبارزه»و حتی « استثمار»، «کارگر»

گران یا ه نگاران، تحلیلهای برخی از روزنامی اروپا و حتی در نوشتهاجتماعی قاره

ها های اخیر نهایت تالش خود را برای دفن این واژهمسئووالن سیاسی ـ که در سال

ی مدیترانه در حوزه« انقالب»ی شود. در حالی که مسألهانجام داده بودند ـ ظاهر می

خورند. در ی جهان به چشم میهای شورشی در چهارگوشهمطرح است، جنبش

تجربیات سیاسی جدید تالش دارند تا سوسیالیسم و رعایت  آمریکای التین،

ای، سوسیالیسم و انترناسیونالیسم ی منطقههای محلی، حاکمیت ملی و پروژهفرهنگ

را با یکدیگر آشتی دهند. از تونس تا آتن، از قاهره تا نیویورک، از آنکارا تا الپاز و تا 

گردند؛ های جدیدی ایجاد میستگیشوند؛ همبهای نوینی ابداع میسائوپائلو، بدیل

هایی که داری، انقالب، همبستگی: واژهشوند. سرمایهنبردهای تازه ای تدارک دیده می

 شوند.های طوالنی ناپدید شده بودند ناگهان باب روز میمدت

 اندیشمندان مبارز

ی هایی که انقالب آفریقا را هدایت و رهبردر این بستر، پرداختن دوباره به چهره

توجه است. نخست به دلیل قیامی که در سرتاسر آفریقا جریان دارد: کردند، جالب

شعله ور شد( و نیز  ۲010طور که شاهد بودیم در سال قیام در شمال قاره )که همان

در کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا: در سنگال، توگو، موزامبیک، آفریقای 
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 و سپس،(. کنندمی جلب را هادوربین توجه رتکم هاقیام این چه اگر)  …جنوبی و

 خواهان که مردانی و زنان برای ـ «استعمارزدایی» یدوره کهآن دلیل به ویژه،به

گرایی آن را سومد که حواریون فرتوت ضدّ جهانهستن ایآینده از متفاوت ایآینده

 های غنی است.اند ـ مملو از آموزشتدارک دیده

 تجربه فرانسه در را خود پیروزی ترین مهم حواریون این که داشت توجه باید 

 هایقطب ترین فعال از یکی عنوانبه آن به بسیاری که ایفرانسه ـ نمودند

ها خواهیم پرداخت در هایی که ما به آن. شخصیتکردندمی نگاه گراییسومجهان

ش نشدند. گاه کامالً فراموخصوص در جهان آنگلوساکسون( هیچجاهای دیگر )و به

های جدیدی از بخش نسلوپنج سال پیش به این سو( الهامها حتی )از بیستآن

« ) پسااستعماری»مندی به مطالعات محققان و دانشجویان هستند که با عالقه

postcolonial studies های جدید تحقیقات منظور گشودن حوزه( و به

رانتس فانون، آمیلکار کابرال و چند های امه سزر، قوام نکرومه، فروشنفکری، در نوشته

 کنند.تن دیگر کاوش می

وجود گیرد. برای بهتری انجام میدر فرانسه، در عوض، پس زدن با قدرت بیش

ی دوباره به چند تن از این اندیشمندان مبارز، باید منتظر ماند تا فرانتس آمدن عالقه

های تبار و انجمنخارجی فانون یا مالکولم ایکس توسط مبارزان و فعالین سیاسی

ی های حاشیهتباران دوباره کشف و مطالبه شوند، باید منتظر بود تا محلهخارجی

بومیان »هایی بود که پیدایش منفجر شوند، باید منتظر بحث ۲005شهرها در نوامبر 

زند. جیم کوهن و ماریا ـ بنه دیتا باستو، محققان ها دامن میبه آن ۷« جمهوری

 دانندرؤیت میقابل ۲005مطالعات پسااستعماری در فرانسه را تنها از سال فرانسوی، 

8. 

ی )پسا( استعمار، و ی مجدد برای حوزهبا این حال باید توجه داشت که این عالقه

ویژه برای بُعد آفریقایی آن، اغلب بیش از حد تئوریک است. دیوید مَکِی به

( متأسف است که مطالعات پسااستعماری نویس بریتانیایی فرانتس فانون)زندگینامه

در بیرون از زمان و مکان قرار گرفته »اند که آنگلوساکسون از فانون شخصیتی ساخته

 «:کندهایش زندگی میاست، و صرفاً از خالل نوشته
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« انقالبی»ی فانون ، از بسیاری جهات، تصویر وارونه«پسااستعماری »فانون 

پوست سیاه، »، فانون «گراسومجهان»های تاست. قرائ 19۶0ی های دههسال

طور های پسااستعماری تقریباً بهگیرند؛ قرائترا وسیعاً نادیده می« های سفیدصورتک

دهند و با دقت از اهمیت می« های سفیدپوست سیاه، صورتک»انحصاری فقط به 

است؛ فانون گرا موجودی مبهم و مرموز سومکنند. فانون جهانی قهر احتراز میمسأله

پسااستعماری مجذوب سیاست هویت )و اغلب مجذوب هویت جنسی خویش( است، 

 9 اما او دیگر خشمگین نیست.

ما این اثر را ) که قصد دارد تصویری جمعی از اندیشمندان و عوامل آزادی آفریقا 

ایم. به ی استعمارزدایی ترسیم کند( با درنظر گرفتن این مالحظات بنا کردهدر دوره

ها را هایی توجه کنیم که بسیاری آنظرمان ضروری آمد، قبل از همه، به شخصیتن

دارند، اما غالبًا ازسرگذشت، اندیشه و عمل شناسند و گاهی یادشان را گرامی میمی

شود. ها نیز میدانند ـ این ناآگاهی شامل فعالین سیاسی و آفریقاییها چیزی نمیآن

های تاریخی ها، به آن شخصیتدر میان این چهرهسپس به نظرمان ضروری آمد که، 

ها برحسب تقدیر به طرز تنگاتنگی درهم آمیخته توجه کنیم که اندیشه و عمل آن

ها پرداخته خواهد هایی، که در صفحات آینده به آناند. هیچ کدام از شخصیتشده

ها ی آنهمه شد، به این قانع نبودند که جدای از جامعه و مردم فکر کنند و بنویسند.

طور فیزیکی( و برخی جان خود را نیز در این راه درگیر عمل سیاسی شدند )غالبًا به

 ی آنها به مفهوم واقعی کلمه اندیشمند ـ مبارز بودند.گذاشتند. همه

ایم( ـ که ها )زیرا مسأله این است که ما واقعًا دست به انتخاب زدهاین انتخاب

ی آن این تند ـ چندین نتیجه دربردارند. اولین نتیجهبحث هسضرورتاً دشوار و قابل

های آزادی آفریقا ـ برای مثال اشخاصی ی مهم تاریخ اندیشهاست که چندین چهره

مانند نلسون ماندال، استیو بیکو، جولیوس نایرره یا جمال عبدالناصر ـ به دلیل کمبود 

تصویر جمعی  شدند. اینبایستی کنار گذاشته میجا و رعایت هماهنگی می

وجه ادعا ندارد که یک کاتالوگ جامع از تالش عظیمی است که برای شکست هیچبه

ی بارهاستعمار و نتایج و جوانب آن صورت گرفت. نخستین قصد آن کمک به کشف دو

اندیشه ـ عمل)ی( است که شناخت آن در این زمان )در حالی که در جهان ـ و 
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های جدید مبارزات پدیدار های جدید سلطه و دورهمخصوصاً در آفریقا ـ شکل

 شوند ( ضروری است.می

های ها، مخصوصاً این انتخاب که به شخصیتی این انتخابدومین نتیجه

گیرند( توجه شود، قرار می« مورد تمجید»ی که های)یا حداقل شخصیت« معروف»

ی نامطلوب، که های زنان بزرگ در این تصویر جمعی است. این مشاهدهفقدان چهره

تر شناخته شده توانستیم با انداختن نور پروژکتورها به روی چند قهرمان زن کمما می

ی را که زنان در اکنندهاز کنار آن بگذریم، به معنای آن نیست که باید نقش تعیین

طور که محققان کم گرفت. این قضیه، همانی ضداستعماری ایفا کردند، دستمبارزه

دهد که خالی از تناقض تر بر امر مهمی گواهی میدهند، بیشدر ادامه نشان می

طور گسترده در ها، بهی طوالنی برای آزادی خلقنیست: زنان، در جریان این مبارزه

ردست نگاه داشته شدند و در منازعات و برخوردها )که غالبًا های تابع و زینقش

تر شد( بیشتر بها داده میبیش« مردانگی »رو آشکارا به مسلحانه بودند و از این

عنوان تمثال و کردند یا تنها بهعنوان همراه و پشتیبان مردان خدمت میاوقات به

دهد که مسأله عبارت وبی نشان میخگرفتند. این امر بهشمایل مورد استفاده قرار می

ها همانطور که بودند آلیزه کردن مبارزات آن عصر نیست، بلکه باید به آناز ایده

نزدیک شد: باید متوجه بود که این مبارزات از لحاظ تاریخی در چه مراحلی قرار 

های این مبارزه برای برابری را )که در درک این حقیقت که داشتند و باید محدودیت

برابری ابعاد گوناگون دارد و نیز در امر در ارتباط قرار دادن این ابعاد گوناگون با 

 یکدیگر، مشکل داشت ( فهمید.

ها پرداخته نشود بلکه به های این شخصیتانتخاب این امر که صرفاً به نوشته

 اند( نیز توجه گردد، دقیقاً به این ضرورت منجرهای آنها )که به عمل درآمدهاندیشه

شود که سرنوشت این اندیشمندان ـ مبارزان در بستر شرایط تاریخی مورد مطالعه می

قرار گیرد. بنابراین، جایگاه وسیعی به بسترهایی که این مردان در آن بالیدند 

اختصاص یافته است. بعد از ثبت مبارزات آزادیبخش در یک تاریخ طوالنی، ما روی 

( دوره ای است که برای 1945ـ1954) ی اولشویم. دورهسه دوره متمرکز می

شوند. در رسند، فراهم میهای آفریقا امکاناتی، که بسیار گسترده به نظر میخلق
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گذراند، در حالی که استعمار )پس از جنگ جهانی دوم( بحران عمیقی را ازسر می

های جدیدی را در نظر گرفت و به رهایی اساسی ـ اما در توان بدیلآفریقا می

ی دوم الملل ـ اندیشید. دورهویژه با تکیه برحقوق بینب عدم توسل به قهر و بهچارچو

توسل به قهر ی سخت شدن مبارزات است. شکست سیاست عدم( دوره1955ـ19۶۲)

های استعماری )که برای حفظ امتیازات خود حاضر به هر کاری بودند( در برابر قدرت

ه با خشونت استعماری و خنثی کردن های جدید به منظور مقابلتدارک استراتژی

هایی که بر سر راه استقالل واقعی نهاده شده بودند )که با استعمارنو و تله

کرد. آخرین دوره )که ما شروع آن را شدند( را الزامی میبالکانیزاسیون قاره شروع می

گیریم ـ در حالی که اغلب کشورهای آفریقایی به استقالل سیاسی می 19۶۲سال 

طور همزمان به مقاومت ای است که جریان انقالبی آفریقا باید بهاند( دورهیافته دست

کنند استثمار اقتصادی قاره را دائمی سازند و برای )در برابر نیروهایی که تالش می

حذف مخالفان خود از هیچ جنایتی رویگردان نیستند( و اعمال قدرت )در عصری که 

 نی سرکوب شده بودند، عظیم هستند( فکر کند.های طوالآرزوهای مردمی، که مدت

 دولت، ملت، طبقه، فرهنگ

امروزه تصور پیچیدگی شرایطی که رهبران و اندیشمندان آزادی آفریقا با آن 

ها در این ی آنمواجه بودند دشوار است. یکی از کلیدهای درک دشواری وظیفه

فهمیدند و عمل میبایست همزمان واقعیت نهفته است که رهبران آفریقایی می

های دیگری کردند و بدیلساختند، مقاومت میکردند و میکردند، نفی میمی

ی اینها در اوضاع متالطمی که در آن نظم جهانی بعد از دادند، و همهپیشنهاد می

جنگ جهانی دوم در اوج متالشی شدن بود و توازن قوای سیاسی دائماً دگرگون 

 کردند.در جوامع آفریقایی سریعًا تحول پیدا میهای اجتماعی شد و وضعیتمی

بینی مستعمرات، سرشت نامطمئن و غیر قابل پیش« استقالل»ی اساسی مسأله

سازد. هنگامی که جنگ سرد باعث شد که واشینگتن )برای این عصر را روشن می

ه )ک« استقالل»ی بهتر با شوروی( به متحدان اروپایی خود نزدیک شود، معنای مبارزه

جدید آمریکا و شوروی و با « ابرقدرت»ی دو های تحت سلطه، زیر نگاه مشفقانهخلق

ی خود بودند، های استعماری اروپایی که مصمم به حفظ سلطهوجود مخالفت قدرت
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های استعماری، در این بستر تدریج تغییر کرد. قدرتمشتاقانه خواهان آن بودند( به

ها ها را، که این همه از آنتوانند این استقاللجدید، به این آگاهی رسیدند که می

ترسیدند، به نفع خود منحرف کنند. برای این امر کافی بود که، با سپردن مدیریت می

شان، مفهوم مقدار تحت فرمانبه نخبگان محلی بی« آزادشده»کشورهای جدیداً 

مستقل  ی آن خالی و از چارچوب دولت ـ ملت کشورهایرا از عصاره« استقالل»

بندی شکل جدیدی از سلطه استفاده کنند. به این ترتیب بود که عنوان اسکلتبه

ابداع شد که عبارت از وضعیتی است که در آن استقالل ملی به « استعمار نو»

ی کوچکی از رهبران، به ضرر منافع مردم، به کند و طبقهی قصه تقلیل پیدا میمرتبه

پردازند. بازیگران آزادی آفریقا، در برابر این میهای مسلط خارجی همکاری با قدرت

ها با آن روبرو بودند وضعیت، برای تحلیل دقیق و درست اوضاعی که هر یک از آن

که فریب دادند؛ درعین حال برای اینپذیری فکری زیادی نشان میباید انعطاف

و مصمم گر و درنده از بین نروند، باید قاطع نخورند و یا توسط دشمنان حیله

 بودند.می

دهد که چرا پذیر بودن و پا برجا ماندن توضیح میاین التزام دوگانه به انعطاف

ی آنها، به نبودند. همه« قهرمانان ناب»های معرفی شده در این کتاب شخصیت

درجات مختلف، مرتکب اشتباهات و محاسبات غلط شدند. اما این انتقاد که غالبًا 

کند این سؤال را نگرد، اغلب فراموش میامروز به گذشته میانتزاعی است و با نگاه 

یادآور  185۲شد کرد؟ مارکس در مطرح کند: در شرایط آن زمان چه کار بهتری می

ها خود سازندگان تاریخ خویشند، ولی نه طبق دلخواه خود، و در انسان»شده بود که 

ن نوع انتقاد، ما حاضر به بر عکس ای« اوضاع و احوالی که آزادانه انتخاب کرده اند.

کند( و نقد آلیستی )که تضادها و اختالفات را انکار میانتخاب بین تجلیل ایده

عاجی )که، چه در گرما گرم حوادث و چه بعد از حوادث از موضع باال قضاوت برج

 کند( نیستیم.می

، همچنین پذیر بودن و پابرجا ماندنشرایط آن زمان، و نیز التزام دوگانه به انعطاف

ی آفریقایی آزادی دهد که چرا سنت مارکسیستی نقشی اساسی در اندیشهتوضیح می

ایفا کرد. سنت مارکسیستی، تئوری پراتیک آزادی، درواقع به روشنفکران آفریقایی 
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داد، در چارچوب استعمار و در ها اجازه میکرد که به آنابزارهای مفهومی عرضه می

داری و اشکال جدید تضادهای ی سرمایههای سلطهنیسموضعیت نواستعماری، به مکا

ناپذیر طبقاتی بیندیشند. خواننده بنابراین نباید تعجب کند از این که، مفاهیم آشتی

کرات در این کتاب ظاهر به« ی طبقاتیمبارزه»یا « داریسرمایه»، «امپریالیسم»

باال لیبرال )که امروزه دستای در زبان نوطور گستردهشوند. اگر چه این مفاهیم بهمی

ها اند، اما اینکن شدهای در ادبیات آکادمیک پسااستعماری، ریشهرا دارد(، و تا اندازه

ها را مورد استفاده های مورد بحث در این کتاب آنواژگانی هستند که اغلب شخصیت

 ای چون ما که طرفدار سنت مارکسیستیدهند.واژگانی که،برای نویسندهقرار می

 اند و همچنان موضوعیت دارند.وجه کهنه نشدههیچاست، به

های آفریقایی آزادی ایفا های مارکسیستی نقشی مرکزی در اندیشهاگرچه اندیشه

هایی که کردند، اما اندیشمندان مبارز آفریقایی مواضع متفاوتی در قبال احزاب یا رژیم

ها سریعًا حساب برخی از آن بودند اتخاذ کردند.« کمونیسم»یا « سوسیالیسم»مدعی 

های خود را از این کمونیسم رسمی جدا کردند. برخی دیگر، در جستجوی حمایت

شان بر علیه امپریالیسم وارد یک ائتالف استوار با احزاب عینی و مشخص از مبارزه

خود، « کمونیسم»المللی شدند. اما های کمونیستی بینکمونیست اروپایی و سازمان

داشت و ، بی وقفه شکاف برمی19۶0ی و دهه1950ی های دههدر طی سال

 1959اختالفات فزاینده میان محرکان اصلی آن )در آغاز شوروی وچین و از سال 

طلبی المللی، که گاهی بر اساس منفعتهای بینگیریشئد. این موضعکوبا( ظاهر می

ین به اختالفات گرفتند، همچن)مالی، آموزشی و تعلیماتی، تسلیحاتی( صورت می

باید شدند. رهبران مترقی آفریقا در واقع میعمیق تر تئوریک و ایدئولوژیک مربوط می

بایستی در آن بسترها به شان میهای انقالبیای را، که پروژهبسترهایی فرهنگی ویژه

های دادند؛ بسترها و شرایطی که با آنچه که پروژهآمدند، مد نظر قرار میاجرا درمی

ها ظاهر شدند و پاگرفتند، یعنی اروپای الیستی و کمونیستی ابتدائاً در آنسوسی

 ی آغاز قرن بیستم، بسیار تفاوت داشتند.صنعتی قرن نوزدهم و روسیه

های مارکسیسم اندیشمندان و مبارزان آزادی آفریقا، با توجه به این بسترها، رنگ

اندیش ظاهر شدند، برخی خصوص جزممتفاوتی به خود گرفت. برخی از رهبران به

بود و برخی دیگر « سوسیالیستی»ها هایی را تهیه دیدند که فقط اسم آندیگر، پروژه
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های روشنفکری )اروپایی یا غیر در جستجوی آن بودند که مارکسیسم را با سایر سنت

های آفریقایی کردند مارکسیسم را با فرهنگاروپایی ( پیوند زنند و یا تالش می

شمول تبدیل سازند. ی واقعاً جهانند تا به این ترتیب آن را به یک پروژهمنطبق کن

ی انقالبی آفریقا به این گروه اخیر در صدر توجه ما قرار دارد. توجهی را که اندیشه

 توان مورد بررسی قرار داد.دارد از این منظر میفرهنگ مبذول می

وریک، که در آفریقا برای های تئی تالشی فرهنگ در همهتفکر و تأمل درباره

ها خورد. برای جوموکنیاتا دفاع از سنتگیرند، به چشم میتدارک آزادی صورت می

ی میان دست شود. فرانتس فانون بر رابطهسالحی برعلیه استعمارگر محسوب می

کند. انقالب برای آمیلکار های فرهنگی تأکید و پافشاری میزدن به عمل و دگرگونی

آید. توماس ی فرهنگی به حساب میکنندهفرهنگی و عمل دگرگونکابرال امری 

ی فرهنگ دارد. این جایگاه ویژهسانکارا بر علیه تقلید فرهنگی سر به طغیان برمی

کند. از برده ای را که مردمان آفریقا متحمل شدند برمال میوسعت و خصوصیت سلطه

که استثمار اقتصادی در برای این داری تا استعمار، مسأله فقط استثمار اقتصادی نبود.

تمامی نفی های آفریقایی باید بهسطحی به این بزرگی امکان پذیر باشد، هویت

های آفریقا مورد حمله قرار ها، هنرها و مهارتشدند: تاریخ، اعتقادات، سنتمی

گرفتند، مسخره شدند، مورد دستاویز واقع شدند و حذف گردیدند. بنابراین 

های مجروح نهادهای بایستی بر روی هویتبازیگران آزادی آفریقا می اندیشمندان و

تنیدند. پیچیدگی فوق کردند و مناسبات اجتماعی نوینی را میملی جدید را بنا می

ی این وظیفه، هنگامی که با تنوع فرهنگی قاره و دستاویز قرار گرفتن العاده

ستعماری و نیز گرایش )تا حدی های آفریقایی از سوی نیروهای استعماری و نواهویت

های فرهنگی به منظور سلطه( به مطلق کردن سنتهای تحتمنطقی نزد خلق

 شود.شویم، آشکار میها آشنا میهای مقاومت از آنساختن سالح

  چیست؟« آفریقا»

ی اندیشمندان و اراده19۶0و1950های موفقیت مارکسیسم در آفریقا در دهه

های این توان با یکی از ویژگیهای قاره را میاق آن بر واقعیتآفریقایی دائر بر انطب
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مدد آن آورد که بهایدئولوژی توضیح داد: مارکسیسم یک چارچوب فکری فراهم می

طور همزمان در مقیاس محلی و جهانی فکر کرد. رابرت س. یانگ توان بهمی

ارکسیسم را به طرز کند که این خصوصیت، م)تاریخدان انگلیسی( با ظرافت تأکید می

دولت ـ »بایستی همزمان در ورا و ماورای خاصی برای روشنفکران مبارزی که می

 ساخت:اندیشیدند، جذاب میمی« ملت

با چند استثناء، مارکسیسم از لحاظ تاریخی به مقاومت ضد استعماری قرن 

گفتمان کند. قدرت بزرگ بخشد و بنیاد عمل سیاسی آن را فراهم میبیستم الهام می

ی ضد داد مبارزهشد که اجازه میسیاسی مارکسیسم این بود که ابزاری محسوب می

استعماری که در بستر خاصی انجام گرفته بود در یک بستر دیگر پیاده سازی شود. 

تر از ناسیونالیسم، که بنا به تعریف خودمحور است و تنها با مارکسیسم بسیار بیش

شمول ای جهانترجمه و وسیلهاست و زبانی قابلی خود دیالوگ دارد، سیجامعه

توانند کند که از طریق آن مبارزان و فعالین سیاسی، از هر کرانه و افق، میعرضه می

های هر وضعیت به ی ویژگیبا یکدیگر ارتباط برقرار کنند، در عین حال که درباره

ک این مبارزان و ی مشترپردازند. مبارزه بر علیه استعمار عرصهبحث و گفتگو می

 1۰فعالین سیاسی است.

دهد که چرا زبان مارکسیستی به تدریج توضیح می« پذیریترجمه»این 

و  1955آورد )از کنفرانس باندونگ در سال های جهانی را به تسخیر خود درمیفوروم

(. به 19۶۶های بعد تا کنفرانس سه قاره در سال آفریکن در سالهای پانکنفرانس

های مختلف آفریقا ی انقالبی باید با در نظرگرفتن فرهنگت که پروژهاین ضرور

تدارک دیده شود، باید دو ضرورت دیگر یعنی اندیشیدن به مفهوم دولت ـ ملت در 

بیرون از مرزهایی که از استعمار به ارث رسیده است و نیز هماهنگ کردن مبارزات 

گانه اهمیت ند. این التزام سهدر آفریقا درچارچوب ماورای ملی و جهانی اضافه شو

 دهند.های پان آفریکنیستی، انترناسیونالیستی و سه قاره ای را توضیح میاندیشه

را به « آفریقا » کند که تعریف این ویژگی جریان انقالبی آفریقا ما را قانع می

ی صرفًا جغرافیایی آن، و مخصوصاً به کشورهایی که در جنوب صحرای آفریقا جنبه

اند، محدود نکنیم و در کنار جومو کنیاتا، روبن اوم نی یوبه، قوام نکرومه، شده واقع

های اهل شمال آفریقا تنها چهرهپاتریس لومومبا، آمیلکار کابرال و توماس سانکارا، نه
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های متولد شده در قدیمی ترین )مانند مهدی بن برکه مراکشی(، بلکه همچنین چهره

اً اوالد بردگان سیاه را )که مانند امه سزر و مالکولم دیاسپورای آفریقایی، مخصوص

دهند(، نیز بگنجانیم. ی آفریقا ادامه میایکس از کارائیب و آمریکا به فکر کردن درباره

نمایان « انقالب آفریقا»ی مرکزی عنوان یک چهرهدر این زمینه، فرانتس فانون به

شود، به این مرگ او چاپ میهای فانون، که پس از شود ـ تیتر یکی از کتابمی

فانون )که اهل کارائیب، دورگه و از اعقاب بردگان  1۰ کند.انقالب ادای احترام می

عنوان عنوان کشور خود و بهکند، بهاست( الجزایر، را که برای استقالل مبارزه می

 کند.ی آغاز انقالب جهانی انتخاب مینقطه

ها مشکل است؛ به انقالب قبل از هرچیز وتنتک« بودنانقالبی»شود که گفته می

کس کند: هیچهم صدق می« آفریقا»شود. این امر در مورد به شکل جمعی فکر می

که ی آفریقا برخوردار است؛ یا ایننمی تواند ادعا کند که از دانش جامعی در مورد قاره

آفریقا را  العاده جمعی تالش انقالبیتنهایی مظهر قاره است. بنابراین سرشت فوقبه

هایی که ما از آنها نام بردیم از یکدیگر تأثیر و الهام باید به ذهن سپرد. شخصیت

ی آنها در جستجوی آن هستند کنند و همهها با هم مالقات میگیرند، برخی از آنمی

های پیشینان خود را استخراج کنند. جومو کنیاتا و ها و موفقیتهای شکستکه درس

های پان آفریکن، که تحت هدایت اندیشمندان آمریکایی برگزار نگرهقوام نکرومه در ک

ی فرانتس فانون را آبیاری ها اندیشهخورند؛ امه سه زر مدتهم برمیشوند، بهمی

گذرد؛ غنا) ی ( قوام ی خود برآمیلکار کابرال تأثیر میکند، و فرانتس فانون به نوبهمی

شود؛ به چهار راه انقالب آفریقا تبدیل می، 195۷نکرومه، پس از استقالل کشور در 

برای آزادی آفریقا  19۶1های پس از هایی که در سالپاتریس لومومبا برای اغلب آن

شود؛ مهدی بن برکه و آمیلکار کابرال با هم برای جنگند به یک سمبل تبدیل میمی

 یهاشخصیت این که تأثیراتی فهرست …کنندایجاد کنفرانس سه قاره کار می

 شدن غنی تاریخ آفریقا انقالب تاریخ. است طوالنی گذارندمی یکدیگر بر متفاوت

 .است متقابل

اند و به این راضی هستند که در زمانی که اغلب مسئوالن سیاسی ما تسلیم شده

های مخرب همراهی کنند، این تابلوی های مالی را در به اجرا درآوردن سیاستقدرت
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تواند دفاع از سیاست به شوند( میه در آن دیده میهایی کجمعی )ورای شخصیت

ی آن )یعنی ترکیب دشوار تفکر و عمل برای رسیدن به معنای واقعی و سخاوتمندانه

عدالت و رفاه عمومی( تلقی شود. روبن اوم نی یوبه دوست داشت یادآوری کند که 

ت که من میل که من اهل سیاست نیستم، به معنای اعتراف به این امر اسگفتن این»

این عطش سیاست، که چیزی جز عطش زندگی نیست، شاید « به زندگی ندارم.

نخستین درسی باشد که اندیشمندان مبارز انقالب آفریقا )که همچنین در شمار 

 اند.بازیکنان کلیدی آزادی جهانی بودند( برای ما به ارث گذاشته
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ی روستایی در ایران های توسعهترین طرحایِ سلسله از مهمی منطقهطرح توسعه

ی الشتر، واقع در در منطقه 1357تا انقالب  1353ی حدفاصل سال بود که طی دوره

های بهداشت و تان، به اجرا گذاشته شد، با آثاری گسترده در زمینهشمال استان لرس

یاد مجید رهنما بود، تولد ی الشتر. طراح و مدیر طرح زندهآموزش و عمران در منطقه

، نخستین وزیر علوم و آموزش عالی ایران و از 1394سال و وفات به 1303سال به

ای است به قلم آقای آید نوشتهپی می ای که درپردازان مکتب پساتوسعه. مقالهنظریه

سیروس دهنادی. آقای دهنادی، متخصص آموزش و توسعه، نزدیک به پنجاه سال 

بود، پژوهشی که « ی کلی بخش سلسله )الشتر(مطالعه»پیش یکی از دو سرپرست 

ی الشتر در اختیار ای کلی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و محیطی منطقهزمینه

ی زیر طور که در مقالهی سلسله قرار داد. همانو مجریان طرح توسعه ریزانبرنامه

های روستایی آن روزِ ایران و بسیاری از دیگر کشورهای برخالف طرح»خوانیم، می

شدند و در صورت موفقیت ریزی میجهان سوم که بیشتر توسط اقتصاددانان برنامه

ی های طرح توسعهتوان ریشهیکردند، می اقتصادی کمک میجانبهفقط به رشد یک

های مجید رهنما، پژوهشگر و نقدپرداز آموزش و توسعه، جستجو سلسله را در تالش

آموزش برای »و نه فقط « آموختن برای زیستن»کرد که به آموزش از دیدگاه 

خود به تبعنگریست. این نگرش بهمی« خواندن، نوشتن و کمی حساب کردن

ی انسانی و در نتیجه جانبهشد که توجه به رشد همهمیدیدگاهی از توسعه منتهی 

داد. در این های خود قرار میترین مفهوم آن در رأس فعالیتآموزش را به وسیع

های فرهنگی، تندرستی، آموزش، نگهداشت سالمت و پایداری بینی ارزشجهان

و ی زیربنایی اجتماعی و اقتصادی، رشد موزون اقتصادی زیست، توسعهمحیط

تنیده از اهمیتی یکسان ی زندگی روستایی همه با روندی درهمجانبهی همهتوسعه

ی سلسله نادر طرحی بود که، در غایت، موفقیت خود رح توسعهط. …برخوردار بودند

ای در ایجاد یک تجربه -دیدی امور به مردم میرا در انحالل خود و سپردن همه

گفتاری دانست بر توان پیشی را میی آقای دهنادمقاله«. دموکراسی عملی

نقد اقتصاد »از فرصت انتشار این مقاله در «. ی کلی بخش سلسله )الشتر(مطالعه»
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را نیز برای « ی کلی بخش سلسله )الشتر(مطالعه»کنیم و استفاده می« سیاسی

 نقد اقتصاد سیاسیرسانیم. به انتشار می« اسناد تاریخی»نخستین بار در بخش 

  
 ی کلی بخش سلسله )الشتر(تاری بر مطالعهگفپیش

 سیروس دهنادی
بعدی بودن بیشتر دولت ایران با توجه به مشکالت ناشی از یک 135۲در شهریور 

های ی اقتصادی و کاربرد روشها بر توسعهی روستاها، و تمرکز آنهای توسعهبرنامه

ی جانبهی همهطرح توسعهگیری پدرساالرانه و از باال به پایین، بر آن شد که تصمیم

ی آزمایش و اجرا گذارد. هدف ی استان لرستان به مرحلهیابی را در بخش سلسلهراه

 ابعاد یهمه گرفتن بر در با که بود ها و راهکارهایی این طرح تدوین و کاربرد سیاست

 و نیانسا نیروهای از کامل برداریبهره با و اجتماعی و اقتصادی  یتنیدهدرهم پیشبرد

 منطقه در را پایدار و زادرون پیشرفتی موجود، اقتصادی امکانات و محیطی منابع

 در با موفقیت صورت در ابداعی، یتوسعه الگوی تر آن بود که ف بزرگهد. کند فراهم

 در محیطی و انسانی متفاوت شرایط با هماهنگی و کامل پذیریانعطاف  گرفتن نظر

 .درآید اجرا به مشابه مناطق

 آموزش و توسعه

توجه، همانند بسیاری از رغم رشد اقتصادی نسبتاً قابلایرانِ آن زمان، علی

کشورهای دیگر جهان سوم، به سبب عدم توجه به سایر ابعاد مهم توسعه مانند 

 به غیره و محیطی و فرهنگی خصوصیات اقتصادی، و اجتماعی زیربنای آموزش، 

 به سو یک از ناهماهنگ رشد این. بود رهسپار زدهشتاب و ناموزون رشدی سوی

بسته در شهرهای وا صنایع گسترش و اقتصادی هایبرنامه در گذاریسرمایه تمرکز

های ی خدمات و ثروت، شکافشد و از سوی دیگر توزیع ناعادالنهبزرگ منتهی می

زده روستاییان را به شهر ها گسترش اقتصادی و طبقاتی و مهاجرت گسترده و شتاب

 اد.دمی

و  1343های ی بین سالنسبت درآمد کارگران صنعتی به کشاورزان در فاصله

ی برابر افزایش پیدا کرده بود و متوسط درآمد سرانه ۸/۲برابر به  ۶/1از  1355
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بیش از دو برابر این رقم برای روستاییان بود. در همان  1355شهرنشینان در سال 

ی درصد کل هزینه ۶5د و در روستاها درص 44ی موادغذایی در شهرها سال هزینه

 ۸5تعداد باسوادان شهرنشین  1355داد. در سال خانوار را به خود اختصاص می

 درصد تخمین زده شده بود. 35درصد و روستانشین 

 ایجاد با و شده آغاز ارضی اصالحات با که روستایی یتوسعه هایسیاست 

 گیریپی زراعی سهامی هایتشرک و روستایی تعاونی هایشرکت چون نهادهایی

وده بودند. افز دولت به روستاها وابستگی به و بودند نبرده جایی به راه بودند شده

های تعاون و امور روستاها، کشاورزی و مؤسساتی چون بانک راهکارهای وزارتخانه

کشاورزی و دیگر نهادهای اعتباری که عموماً دولتی بودند، بر این وابستگی افزوده 

زا و نادرست های برونهای آموزشی و بهداشتی نیز با اتخاذ سیاستد. برنامهبودن

کردند. این های اساسی برای مشکالت روستاها و روستاییان ارائه نمیحلراه

های های فزاینده به مرکز، شکافهای نادرست و ناکارآمد، همراه با وابستگیسیاست

کردند. مهاجرت تا را تشدید میطبقاتی بین شهر و روستا و درون شهر و روس

ی شهرها که کشاورزان باتجربه را به کارگران ی روستاییان به حاشیهزدهشتاب

ی اقتصادی و اجتماعی شهر و روستا و داد گسستن شیرازهغیرماهر و روزمزد تنزل می

 زیست را به همراه داشت.جانبه به محیطتجاوز همه

های نوین، در مان و برای یافتن سیاستهای موجود آن زبا توجه به واقعیت

ی قشقشایی در منطقه [1]یاب تربیت بهورزمجریان طرح راه 1354و  1353های سال

جانبه و ی همهتوجهی اجرا شده بود، این بار ایجاد یک طرح توسعهکه با موفقیت قابل

ود که این ای روستایی را به دولت وقت پیشنهاد کردند. هدف این بزای منطقهدرون

ی اجتماعی و طرح عالوه بر مسائل بهداشتی و درمانی، دیگر مسائل مربوط به توسعه

ی جانبه را با مشارکت بنیادی، کامل و فعال افراد محلی در همهاقتصادی همه

پیوسته و قابل همجانبه و بهزا و همهها و امور اجرایی، به صورت درونگیریتصمیم

ین راستا، موفقیت طرح بر این محک استوار شده بود که پس از دوام در بر گیرد. در ا

ساله افراد محلی بتوانند ـ با دریافت حداقل کمک از دولت ـ ی پنجی اولیهیک دوره

https://pecritique.com/2018/12/25/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87/#_ftn1
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ی آن ادامه جانبههای همهخودشان بیشتر امور طرح را در دست گرفته و به فعالیت

 دهند.

اری از دیگر کشورهای جهان سوم های روستایی آن روز ایران و بسیبرخالف طرح

شدند و در صورت موفقیت فقط به رشد ریزی میکه بیشتر توسط اقتصاددانان برنامه

ی سلسله را در های طرح توسعهتوان ریشهکردند، میی اقتصادی کمک میجانبهیک

های مجید رهنما، پژوهشگر و نقدپرداز آموزش و توسعه، جستجو کرد که به تالش

آموزش برای خواندن، نوشتن و »و نه فقط « آموختن برای زیستن»دیدگاه  آموزش از

نگریست. این نگرش تبعاً به دیدگاهی از توسعه منتهی می« کمی حساب کردن

ترین ی انسانی و در نتیجه آموزش را به وسیعجانبهشد که توجه به رشد همهمی

های بینی ارزشجهانداد. در این های خود قرار میمفهوم آن در رأس فعالیت

ی زیست، توسعهفرهنگی، تندرستی، آموزش، نگهداشت سالمت و پایداری محیط

ی زندگی جانبهی همهزیربنایی اجتماعی و اقتصادی، رشد موزون اقتصادی و توسعه

 تنیده از اهمیتی یکسان برخوردار بودند.روستایی همه با روندی درهم

زای رو به باید شرایط یک حرکت درونسیاست مناسب توسعه از این دیدگاه 

زای منفی و بازدارنده جانبه را فراهم کند و از تأثیرات عوامل برونپیشرفت همه

ی شد که با حفظ و اشاعهتعریف می« بخشرهایی»پیشگیری نماید. توسعه روندی 

ها و روابط نوینی های سنتی و فرهنگی، جامعه را به سوی ارزشبنیادها و دانش

ی وارداتی حتی اگر برد. باور بر این بود که الگوهای توسعهت کرده و به پیش میهدای

در زادگاه خود از موفقیت برخوردار باشند نباید به عنوان یک الگوی واحد مورد 

ی اقتصادی نیز باید استفاده نظری یا اجرایی قرار گیرند. اعتقاد بر این بود که توسعه

ردار باشد و همچنین تکنولوژی نوین باید در موضع از جایگاه پراهمیت خویش برخو

مناسب برای حل مشکالت گرسنگی، تندرستی، آموزشی، ارتباطات و مشکالت محلی 

برداری قرار گیرد. کاربرد منابع پایدار و تأمین نیازها با دقت و احتیاط کامل مورد بهره

ا و مراتع منطقه هخصوص انرژی خورشیدی و بیوگاز که برای حفاظت جنگلانرژی به

 شد.اهمیت بسیار داشت نیز از اهمیت خاصی برخوردار می

 افراد اکثریت که توانست موفق باشد هنگامی می توسعه بینش، بر اساس این 

 خالق و فعال مستقیم، شرکت خود سرنوشت تعیین در نتیجه در و آن روند در جامعه
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 موجود مسائل و واقعی ازهاینی شناخت مشارکت، این که شدمی گفته. باشند داشته

د که در دهمی را فرصت این کنندگانشرکت به و کندمی تضمین را مختلف ابعاد در

های تولید نوین ها و شیوهها، کنترل صحیح و پایدار منابع، انتخاب رشتهتعیین اولویت

و انتخاب ابزار و تکنولوژی مناسب برای رسیدن به اهدافی که خود آن را تعیین 

 جانبه داشته باشند.اند شرکت فعال و همههکرد

توان به ترتیب زیر ی سلسله را میچهارچوب تئوریک، اهداف و اصول طرح توسعه

 خالصه کرد:

دادن به ی هماهنگ اقتصادی و اجتماعی منطقه با اولویتیکم( ایجاد توسعه

 ی نیروها و امکانات موجود در منطقه؛برداری از کلیهبهره

ای که با تنیدهزیربنای ساختاری، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی درهم دوم( ایجاد

ها و عملیات اجرایی طرح را تدریج مسئولیتتأکید هر چه بیشتر بر آموزش بتوان به

 به مردم واگذار کرد؛

های الزم برای تشویق مردم به مشارکت در ابعاد سوم( ایجاد شرایط و انگیزه

ها سودمند صادی و محیطی به طریقی که برای آنی اجتماعی، اقتمختلف توسعه

 باشد؛

پذیری که بتوان آن را با تغییرات ی مناسب و انعطافچهارم( ایجاد الگوی توسعه

 الزم در نواحی مشابه به اجرا درآورد.

ابعاد انسانی، زیربنایی و شامل بعدی سهاز این دیدگاه، توسعه همانند فضایی 

های اجرایی آن همواره باید با ها و فعالیتد که برنامهشدر نظر گرفته می اقتصادی

 شد.ریزی میدیگر طرح و برنامهدر نظر گرفتن تأثیرات متقابل این ابعاد بر یک

 بعد انسانی

 غایت در و اجتماعی رفاه بهداشت، آموزش، به مربوط مسائل یهمه انسانی بعد 

به  انسان اساس، این بر. فتگرمی بر در توسعه ابعاد یهمه در را مردم مشارکت

های کرد و فعالیتتوسعه مرکزیت خاصی پیدا می یوسیله  و هدفعنوان 

استوار  انسانترین بعد توسعه یعنی بایست بر اهداف این مهمی طرح میجانبههمه
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های دیگر نیازها و مسائل جاری شد تا همگام با انسانشد. انسانی که باید آماده میمی

های مناسب ها بررسی و تعریف کند، آلترناتیوها و روشهای آنن اولویترا با تعیی

تأمین نیازها و حل مشکالت را بیابد، مراحل اجرایی را طرح و تدوین کند، در اجرا و 

شده، های تدوینهای اجرایی شرکت کند و با استفاده از محکقبول مسئولیت

 ارزشیابی مستمر قرار دهد.ی زندگی و محیط خود را مورد جانبهپیشرفت همه

 آمادگی میزان  ها وگیریمحک موفقیت طرح، میزان مشارکت مردم در تصمیم

 طول در که بود این هدف عمل در. بود شده تعریف هامسئولیت قبول برای هاآن

 واگذار مردم به  طرح اجرایی امور مسئولیت و هاگیریتصمیم بیشتر سالهپنج ایدوره

قش ن تریکوچک سازمان شکل به خود طرح اداری تشکیالت سرانجام، و شود

شده توسط های تعیینمشاورت و آموزش و رابط بین مردم و دولت را بر اساس اولویت

 مردم ایفا کند.

از موانع مهمی که رسیدن به هدف غایی مشارکت کامل و مؤثر مردم را محدود 

و سطح بهداشت و تندرستی  ساالنی بزرگسوادی گستردهتوان از بیکردند میمی

به عنوان دو ستون اصلی برای  بهداشتو آموزش بسیار پایین نام برد. بنابراین 

 ریزان طرح قرار گرفتند.رسیدن به هدف مشارکت مورد اولویت و توجه خاص برنامه

گرفت. به این معنا که ترین مفهومش مورد نظر قرار میبا گستردهآموزش 

های سنتی در بر ی گروههای زندگی را برای همهالیتباید تمام فعآموزش می

های توسعه جانبه در فعالیتجا که بتواند مردم را برای مشارکت همهگرفت تا آنمی

 آماده کند.

نه تنها سالمت و آسایش جسمانی بلکه سالمت فکری و روانی  تندرستی و رفاه 

 گرفت.ماعی در بر میرا به عنوان شرط الزم برای رشد پایدار اقتصادی و اجت

ی خدمات درمانی، تربیت بهورزان بومی را نیز ی تندرستی که عالوه بر ارائهشبکه

ریزی به عهده داشت بر اساس نیازها و مشکالت بهداشتی و درمانی منطقه برنامه

ای و محیطی را در های مختلف فردی، خانوادگی، محلی، منطقهی جنبهشد و همهمی

برنامه عالوه بر آموزش، خدمات بهداشتی، پیشگیری و درمانی را نیز  گرفت. اینبر می

های باالتر درمانی مانند های خاصی به ردهبه عهده داشت و با ایجاد شبکه
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ای و در غایت به مراکز بهداشتی و درمانی های منطقههای محلی، بیمارستاندرمانگاه

 شد.استانی و دانشگاهی متصل می

ترین رکن توسعه، پیشنهاد ، به عنوان اساسیی مردمجانبهمشارکت همهبرای 

هایی ایجاد شود که مردم بتوانند خود مسائل و شده بود که باید شرایط و روش

شان را تعریف کرده و برای تأمین نیازها و حل مسائل خود در نیازهای

الزم  یهای جمعی شرکت کنند. بر این مسئله تأکید شده بود که زمینهگیریتصمیم

برای مشارکت بایستی در نهادهایی انجام شود که به طور خودجوش و توسط خود 

 مردم به وجود آمده باشند نه نهادهایی که از باال به مردم تحمیل شده باشند.

ی پایدار های اجرایی یک کشور جهان سوم در توسعهشاید این از اولین تجربه

های طرح مردم برای مشارکت داف و برنامهبود. به این معنی که زمانی که بر اساس اه

ی عمل شدند و عماًل به این مشارکت جامهگیری و اجرا آماده میفعال در تصمیم

تدریج کارگزاران، کارمندان و مربیان خود را توانست بهپوشاندند طرح میمی

را  ی مردم محلی جایگزین کند. بر این اساس از بین مردم افرادی آمادگی آنوسیلهبه

 دارعهده را آن اجرایی هایفعالیت و  های مختلف مدیریت طرحکردند که ردهپیدا می

 انسانی، ذخایر و منابع از امکان حد تا توسعه هایفعالیت یهمه انجام برای و شوند

 را طرح اجرای و کنترل سرانجام و کنند استفاده منطقه محیطی و اقتصادی طبیعی،

ی مرکزی بینی شده بود، ادارهپیش که چنان آن رایطیش چنین در. گیرند دست به

 آموزشی، امور در مشاور عنوان به توانستمی  شد کهطرح به دفتر کوچکی تبدیل می

 امور زیست،محیط حفاظت آلترناتیو، هایانرژی و تکنولوژی کاربرد و انتخاب اجرایی،

 .گیرد قرار مردم خدمت در غیره و حسابداری و حقوقی

ی سلسله نادر طرحی بود که در غایت، موفقیت خود را در انحالل سعهطرح تو
 ای در ایجاد یک دموکراسی عملی.تجربه -دیدی امور به مردم میخود و سپردن همه

ای که برآورد شده بود که بودجه ی طرح،نیازهای مالی و بودجهبرای تأمین 

ی مختلف به منطقه اختصاص های کشور و وزارتخانهدولت و سازمان برنامه و بودجه

های دولتی موجود داده بودند کامالً برای اجرای این طرح که جایگزین بیشتر سازمان

ی مقدماتی اولیه که شد که پس از یک دورهبینی میکرد. پیششد کفایت میمی
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رفت بیش از دو سال به طول انجامد منطقه بتواند با تکیه به امکانات مالی انتظار نمی

خوبی به حیات خود ادامه دهد و پس از پنج سال که نیروهای ای منطقه بهدجهو بو

گیری و اجرایی را اشغال کنند طرح به اهداف تدریج مواضع تصمیمانسانی محلی به

 زا و پایدار خود ادامه دهد.ی درونخود دست یافته و منطقه به توسعه

 بعد اقتصادی 

ی اقتصادی نیز از اولویت ی مردم، توسعهیهبا توجه به کمبود تأمین نیازهای اول

ی اقتصادی منطقه، کشاورزی و جا که فعالیت عمدهشد. از آنخاص خود برخوردار می

وری بسیار اندک برخوردار بود، این دو عامل تولیدی مهم از اولویت دامداری، از بهره

ن ایجاد صنایع خاصی برخوردار شدند. عالوه بر آن، صنایع دستی و روستایی و همچنی

 کوچک در دستور کار قرار گرفت.

 بعد زیربنایی

های های این بعد، آموزش، گسترش منابع انرژی، ارتباطات، پروژهفعالیت

 شد.ای را شامل میهای روستایی و منطقهی راهرسانی و آبیاری و ایجاد شبکهآب

زئیات و بایست جاین چهارچوب نظری درواقع راهکاری کلی بود و در عمل می

شد. گیری و اجرا میی اجرای کارها با مشارکت مردم تصمیمها و نحوهاولویت

ها، عالوه بر امکانات و منابع مالی و همچنین، پیشنهاد شده بود که برای نیل به هدف

 عملیاتی طرح، امکانات محلی و بخش خصوصی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 ها و بودجهمسئولیت

های ی برنامهبسیار با دولت وقت، برای تلفیق و هماهنگی کلیه پس از مذاکرات

های طرح در یک مدیریت واحد و برای جلوگیری از تداخل وظایف و برنامه

وزیر اجرا ها و ادارات مختلف توافق شد که طرح زیر نظر مستقیم نخستوزارتخانه

ی ا وظایف و بودجههوزیر تمام وزارتخانهشود. بر اساس این توافق به دستور نخست

هایی که اجرای قوانین و امنیت خود را به مدیریت طرح تفویض کردند. سازمان

ها، نیروهای انتظامی و ی دارایی و مالیاتمنطقه را بر عهده داشتند، مانند اداره
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سازمان نظام وظیفه، وزارت مخابرات و چند سازمان دیگر از این قاعده مستثنی 

 شدند.

افق مجری طرح از تمام اختیارات دولت در منطقه برخوردار شد و بر اساس این تو

جا که مدیر و مبتکر طرح، آقای مجید رهنما دار سلسله شد. از آندر عمل بخش

ی گذار و اولین وزیر وزارت علوم و آموزش عالی و عضو دائمی هیئت مدیره)بنیان

قادر به اقامت دائم در المللی های مختلف دولتی و بینیونسکو(، به سبب مسئولیت

مرکز طرح نبود در عمل مدیر اجرایی در منطقه زیر نظر مستقیم او انجام این وظیفه 

ی کشور وسیله سازمان برنامه و بودجهی طرح مستقیماً بهگرفت. بودجهرا به عهده می

های مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی و شد و هزینهبرای منطقه تأمین می

 ی تندرستی را سازمان خدمات اجتماعی متقبل شده بود.زان و شبکهآموزش بهور

 ی کلی بخش سلسله )الشتر(مطالعه

گفتار به نظر که به دنبال این پیش« مطالعه کلی بخش سلسله )الشتر(»گزارش 

 از یکی ایران، صنعتی مدیریت سازمان اهتمام با رسد،می پژوهشگران و خوانندگان 

ای کلی از وضعیت انجام شد تا زمینه کشور، یبودجه و هبرنام سازمان مشاوران

ی ریزان و مجریان طرح توسعهاجتماعی، اقتصادی و محیطی منطقه در اختیار برنامه

نامه که در مرکز و عمالً بدون آشنایی سلسله قرار دهد. در این پژوهش از دو پرسش

های است که پرسشقبلی با منطقه تدوین شده بودند استفاده شده است. بدیهی 

های پژوهش و پژوهشگران بودند و بسیاری از فرضشده درواقع بازتاب پیشمطرح

گرفتند. بیشتر پرسشگرانی که در فصل تابستان و نیازها و مسائل موجود را در بر نمی

هنگام تراکم کاری روستاییان از تهران به منطقه آمده بودند دانشجویانی بودند که 

امل محیطی، فرهنگی و انسانی جامعه مورد پژوهش بیگانه بودند و ها نیز با عوآن

های محلی آشنایی داشتند. این دختران و پسران جوان با شلوارهای ندرت با گویشبه

شان بیشتر یادآور های عکاسیهای آفتابی و دوربینهای رنگارنگ، عینکجین، پیراهن

تابستانی خود هستند. گردشگرانی بودند که گویی مشغول گذران تعطیالت 

کردند و ها نگاه میاعتمادی به آنروستاییان لر و لک این منطقه با کنجکاوی و بی
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شد پاسخ ها میدوست نداشتند به سؤاالتی که وارد خصوصیات و جزئیات زندگی آن

شود، چرا باید به این سؤاالت ها سؤال میدانستند چرا از آنخصوص که نمیبدهند. به

شده در چه مواردی به کار گرفته خواهند شد. بعدها که ند و اطالعات کسبپاسخ بده

ی باستانی را به دست سعادت نزدیکی و کسب اعتماد مردم شریف و محروم این خطه

های درست بسا موجه از دادن پاسخها به دالیل مختلف و چهآوردم دانستم که آن

ها ه سطح اراضی زیرکشت، تعداد داماجتناب کرده بودند. برای مثال اطالعات مربوط ب

های و میزان برداشت محصوالت و درآمدشان را به سبب مالحظات مالی و وام

های تعاونی روستایی؛ تعداد پسران به سن بلوغ رسیده را از ترس نظام وظیفه؛ شرکت

شان را به خاطر مالحظات فرهنگی و خانوادگی و اطالعات مربوط به دختران جوان

اعتمادی بسیار به دولت و مآمواین دولتی از این دند بروز دهند. به سبب بیمایل نبو

های قبیل مالحظات بسیار بودند. )برای مثال تناقضات آماری که در بسیاری از جدول

ی این عوامل هستند(. باید اذعان داشت که این نواقص شده وجود دارد نتیجهارائه

 این در بالقوه یست و این نقصانی است که وجه محدود به این گزارش خاص نهیچبه

 .دارد وجود پژوهشی هایروش گونه

های اقتصادی و اجتماعی، اعتماد و مشارکت برای شناخت بنیادی نیازها و اولویت

رسید. برای نیل به ی مراحل پژوهش ضروری به نظر میفعال و خالق مردم در همه

روش پژوهش مشارکتی  ی اجرای طرح، یکهای اولیهاین هدف، در سال

(Participatory Research ) جامع ریزیبرنامه مسئولیت که توسعه گروه توسط 

 عهده به را محلی گرانتوسعه آموزش و اجرایی هایبرنامه اجرای و تدوین و توسعه

 شرکت با روزه چهار تا سه هایکارگروه روش، این در. شد گرفته کار به و ابداع داشت

مرکب از دامداران، کشاورزان، بانوان، کسبه و  عشایر و روستاییان از تن 30 حدود

نشینان و غیره، و همکاری دو یا سه نفر از کارکنان این گروه که نقش خوش

شد. در این کردند تشکیل میوشنودهای جمعی ایفا میکننده را در گفتتسهیل

ی و در زیر یا در حاشیهها که از بامداد تا شامگاه مانند یک یورد عشایری گردهمایی

کنندگان در محیطی کاماًل طبیعی و خودمانی ضمن شد، شرکتچادرها بر پا میسیاه

ی نیازها و مسائل موجود و شنود دربارهوانجام کارهای ضروری روزانه به بحث و گفت

های های سنتی و تکنولوژیپرداختند. همچنین شیوهها میهای آنتعیین اولویت
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کردند. نتایج این ها را بررسی میاده و سودمندی و یا کمبود آنمورد استف

داد که گاه ها اطالعات گسترده و عمیقی از وضع موجود به دست میگردهمایی

کردند. هنگامی که استفاده مدت تکافو میریزی اجرایی کوتاهتنهایی برای یک برنامهبه

های مناسب با حلارشناسان راهکرد کهای نوین ضرورت پیدا میاز تکنولوژی و روش

 شد.کردند و تصمیمات مناسب اتخاذ میکنندگان معرفی میمحیط را به شرکت

ی سلسله های اجرایی طرح توسعهبدیهی است که بررسی و نقد سیاست و روش

ی تطبیقی دو روش پژوهشی که )الشتر( و دالیل انحالل نهایی آن و همچنین مطالعه

 [۲]گنجد. ی مفصلی است که در این مختصر نمیاره شد، مقولهها اشدر باال به آن

 

 :فرمایید مراجعه زیر پیوند  برای دریافت فایل کامل طرح به
alashtar  

https://pecritique.com/2018/12/25/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87/#_ftn2
https://pecritique.files.wordpress.com/2018/12/alashtar.pdf
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[، کرری  گرودی ا  ۱۳۵۸میالدی ]تابستان  ۱۹۷۹های جوالی و آگوست در ماه
کرد. در همین دوران، او توانست با کارگران، مبرار ان  چندین کارخانه در ایران با دید

ی شوراهای کارگری که پ  های گوناگون سیاسی داشتند دربارهو فعاالنی که گرایش
طور خاص ا  چه گودی بهوگو کند. آنا  انقالب بهمن شکل گرفته بودند بحث و گفت
گران صرنعتی آن را آوری بود که کارخالل این مشاهدات دریافت، ظهور دوران شگفت

حتری  -کردنرد. برا ایرن همره، او ا دران داشرت کره هرر نگراهی ا  خرار  تجربه می
ا  ثبت و انتقال تجربیات مربوط به این دوران داجز اسرت. ترا  -ترین نوع آن همدالنه

هرای چنردانی بررای نهادینره کرردن ایرن توانست ار یابی کنرد، تال جا که او مینآ
هرای شروراها در ها یا ایجاد هماهنگی میان فعالیتندد حاکم بر آتجربیات، کشف قوا

ی تعرداد انردا هرسرید کره بره های گوناگون صورت نگرفته برود. بره ن رر میکارخانه
( بره وجرود workers’ control« )کنتررل کرارگری»ها اشکال متنرودی ا  کارخانه

ق ایرن رخردادها را کره البتره تواند جای ثبت و بایگانی دقیآمده باشد. این مقاله نمی
اند بگیرد. اما نویسنده امیدوار است که ا  طریرق ایرن نوشرته، اکنون دیگر رنگ باخته

ای نرامعلوم برا های رنگارنگ را به اشتراک بگذارد تا شاید در آیندهدرکی ا  این تجربه
 احیای موفق مبار ات، بار دیگر با آفریده شوند.

 

های کارگری، چره ا  نروع صرنفی و چره ا  نروع حادیهی شاه، اتدر رژیم خودکامه

طور  یر مینری هرم امکران فعالیرت نداشرتند. تنهرا سیاسی، ممنوع بودند و حتی بره

طور مسرتقیم بره حرزب سیاسری ی دولتی بودند که بره«سندیکاها»نهادهای موجود، 

 طوری شاه ]حزب رستاخیز[ وابسته بودند. ایرن سرندیکاهای دولتری، برهشدهتقدی 

کردنرد و در سرحوم منراطق یرا صرنای  ها فعالیرت میمجزا، تنها در سرح  کارخانره

غیررسرمی حورور « رهبرران»هرای کرار، سا ماندهی نشده بودند. در برخی ا  محیط

داشتند که به نمایندگی ا  کارگران مسئولیت مرذاکرات را در رابحره برا امرور داخلری 

ویژه در دو سرال آخرر سرلحنت شراه، به گرفتند. در برخی دیگر وکارخانه به دهده می

های دیگر در ارتباط کدام با کارخانههای  یر مینی ادتصاب فعال شدند. اما هیچکمیته

 نبودند.
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با این همه، کرارگران در دوران شراه و ن سیاسری مش صری داشرتند. بره دلیرل 

قردرت کردن ایرران بره یرب ابرهرا تبردیلکیشوتی شاه که هدف ا  آنهای دونبرنامه

هرا انردا ی شردند. ایرن پروژههای صنعتی  یرادی در ایرران راهپروژهجهانی بود، کالن

تر در صنعت مونتاژ، مانند ب ش مونتاژ صنعت خودروسا ی که قحعات آن توسط بیش

شدند. این رویکررد، کشرور و شد، خالصه میکرایسلر و جنرال موتور  ا  اروپا وارد می

گیری کرد، اما همزمان موجب شکلپذیر با ار جهانی آسیبمردم را نسبت به نوسانات 

ا  کارگران بسیار ماهر شد که بسیاری ا  آنها در کشرورهای صرنعتی اروپرایی  گروهی

 های کارآمو ی گذرانده بودند. دوره

ویژه بره -ها ا  ایرران در گرماگرم انقالب بهمن، فرار صراحبان و مردیران کارخانره

کرارگران را واداشرت ترا بررای ا   -های چندملیتی متصل بودند هایی که به شرکتآن

دسرت گرفتره و بره تولیرد هایشان، خودشان مدیریت کارخانره را بره بین نرفتن شغل

محصوالت ادامه دهند. در مواردی دیگر، شروراهایی کره در بزنگراه مبرار ات برا ن رام 

کره  یدنرد، یرا اینها اصررار ورشاهنشاهی تشکیل شده بودنرد برر واگرذاری کارخانره

یا مدیریت منصوبِ رژیم جدیرد در  کم خواهان تقسیم قدرت با مالکان خصوصیدست

 های دولتی شدند.شرکت

 چیتی جهانکارخانه

چیت کمی خرار  ا  شرهرک صرنعتی کرر  واقر  در بافی جهانی پارچهکارخانه

ور فعراالن های تهران است. در دوران شاه، این کارخانره بره دلرت تعردد حورنزدیکی

ا  شهره شده برود. مشرهورترین سیاسی در میان کارگران و سنت ادتصابات کارگری

( رخ داد که طری آن، ۱۳۵۰)اردیبهشت  ۱۹۷۰ادتصاب کارگران این کارخانه در سال 

ادتصابیونی که به سمت تهران در حال ت اهرات بودند، به رگبار نیروهرای ژانردارمری 

 بسته شدند. 

چیت بعد ا  انقالب در ایران ماند. با این حال، کارگران در مراه مالب شرکت جهان

هرا را نماینردگی کنرد. ای هفرت نفرره انت راب کردنرد ترا آنماه[ کمیتهفوریه ]بهمن

گرای اسالمی آن  مان بود ترین گروه چپاکثریت این کمیته در دست هواداران بزرگ
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آنها دو برادر حوور داشتند کره  ودی به م الفت با حاکمیت برخاست؛ در میان که به

 ها غیبت دوباره به کارخانه با گشته بودند. بودند و پ  ا  سال در  ندان ۵۷تا بهمن 

پ  ا  برگزاری انت ابات این کمیته، مالب کارخانه کمیته را متهم به تال  برای 

کرد و شکایت خرود را بررای رسریدگی و « ی مسلحانهسلب مالکیت ا  طریق مبار ه»

مایت نزد و ارت کرار بررد. ابتردا و ارت انره ا  او حمایرت کررد، امرا پر  ا  مردتی ح

ی منت رب یرا همران نشست و خود را ا  مداخله بیرون کشید. کمیته و ارت انه دقب

تر در آن کارگران به دلیل شورای کارگری، اکنون دفتر ساواک در کارخانه را که پیش

تس یر کرده است. اولرین ممموریرت شرورا برا شدند، با جویی می« ت لفات انوباطی»

من ور کشف و اخرا  دوامل حکومتی آغرا  شرد. همینرین، یور  به اسناد ساواک به

این شورا با مدیران فنی خبره در کارگاه به توافق رسید و به همین دلیرل کارخانره در 

 ی تولید با مشکل مواجه نشد.اندا ی چرخهراه

کلی در ایران نوک اصلی توادها خود را در ب ش تولیرد ی جاکه بنا بر قاددها  آن

ای نامعمول برود. مهندسران خبرره، برا دهد، این دستاورد در نوع خود پدیدهنشان می

که بیش ا  همه در ارتباط با کارگران هستند، چه ا  ن ر جایگراه فرهنگری )سرح  آن

میزان دسرتمزد(، در سواد و دادات رو انه( و چه ا  ن ر موقعیت مالی )اختالف شگرف 

های دیگرری کره کننرد. در کارخانرهمقایسه با کارگران دادی در دنیایی دیگر سیر می

پ  ا  فرار کارفرما بره دسرت کرارگران افتراد، مهندسران اولرین گروهری بودنرد کره 

ها را ترک کردند. متمسفانه معنای این اقدام، ا  دست رفرتن ت صرح حیراتی کارخانه

ی ی تولید است. در موارد  یادی، این امر موجرب توقرف چرخرههی ادامبود که ال مه

تولید و ددم پرداخت دستمزد نیروهای کار شد.  مانی هم که شوراها ا  رژیرم جدیرد 

درخواست کمب مالی کردند، رژیم این درخواست را فرصتی مغتنم برای فرسرتادن و 

چیرت ی کرد. الگوی جهانی امور تلقی ادارهی فرمایشی خود به بهانهتحمیل نماینده

ی شورایی در آن، نسبت به الگوهایی که معموالً توسط رژیم تحمل و سح  باالی اداره

ی تولیدشان فعال بود، های دیگر که چرخهشوند، کامالً استثنایی است. در کارخانهمی

گیری و فررو ، بره کرارگران دسرتمزدی پرداخرت رغم دخالرت رژیرم در سرفار به

 شد. نمی
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هاا  آقاای آمریکایی»به فارسی درج شده با این مضمون:  ایدر این عکس نامه

کنم که به اینجانب کارگر  به نام قاسمی  از شما مردم شرافتمندِ آمریکا خواهش می

کش را به ما ماردم مردم شهید از دست داده و ضعیف کمک نمایید و شاه جالدِ آدم

 بافی ممتاز  تهران  ایرانچهتحویل دهید. کارگر  قاسمی؛ شرکت پار

ونیم برابرر افرزایش داده وری تولید را یربچیت مددی است که بهرهشورای جهان

رسد. رقم حداقل دستمزد دوبرابر شده آمیز به ن ر نمیاست، امری که به گمانم اغراق

سروم میرزان قبلری کراهش یافتره اسرت. شرورا و رقم باالترین دستمزدها نیز بره یب

تررر تملیفررات مجاهرردین و دیگررر ای ایجرراد کرررده کرره در آن بیشاب انررههمینررین کت

شوند. ا  آن پ ، به هر کارگر یب لیتر شیر هرم های رادیکال اسالمی یافت مینوشته

 شد.داده می

های شرورایی ی کل کارخانه را به دهده دارد. هر ماه نشسرتشورا مسئولیت اداره

کاری اختصاص نردارد، بلکره محلری هسرتند های گیریشوند که به تصمیمبرگزار می

های ادوای شورا. هنو  ا  اساسنامه یا تعریف سا وکار با خواسرت برای طرم س نرانی

تروان آثراری ا  آن ا  نمایندگان )استیوام( خبرری نیسرت، امرا در انت ابرات اول می

ده این رخداد اصیل و واقعی است، اما تومینی برای دموکراسی در آینر -مشاهده کرد

( autarchyچیت تقریباً نودی ا  خودفرمانروایی کامل شورایی )ی جهاننیست. نمونه

تروان آن را رغم قدرتی که در شورای دمومی کارگری متمرکرز شرده نمیاست، اما به

گراها دسرت دانست. در این کارخانه چپ (self-managementمصداق خودگرانی )
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تفاوت ا  آنیه در رژیرم سرابق شراهد برودیم مواجره باال را دارند و ما با بدیلی کامالً م

 هستیم. 

 های مونتاژکارخانه

ها با دید کرردم، شررکت ایرران ناسریونال کره هایی که من ا  آندر میان کارخانه

شده در کاونتری بررای های ساخته)انگلستان( وابسته بود و با کیت تر به کرایسلرپیش

در آن سوی طیف قرار دارد. این شرکت سوگلی شاه کرد، با ار داخلی خودرو تولید می

ا  را برای ن ارت برر کارکنران دار بود و با رسان ش صیبود که خود  در آن سهام

برخروردار « ایامتیرا ات ویرژه»گماشته بود. در این کارخانه کارکنان در دو سرح  ا  

مسرکن و بهداشرت  مندی ا تری برای بهرهبودند: آنان نسبت به دیگران ا  امتیا  بیش

شران وجرود ساواک نیرز برای« با جویی»ی حال که اتاق ویژهبرخوردار بودند؛ در دین

 داشت. 

در ایران ناسیونال، رئی  شورای کارگری یکی ا  کارمندان سابق ب رش اداری در 

 -شردای برگرزار میمرحلهدوران شاه بود. انت ابات شورا در یب سح  و به صورت یب

که رئی  شورا مددی اسرت اینرغمهزار نیروی کار. این سا وکار، به ۱2 آن هم ا  بین

ترر شربیه اهرمری انجامرد، بیشو همراهی با مدیران منصوب رژیرم می« مشارکت»به 

شرده،  کره ملریشود. این شرکت با آناست که بنا به اقتوای شرایط به کار گرفته می

 کند.ها را ا  انگلستان وارد میهنو  کیت

رابحه با جایگاه سیاست در شورا، س نگوی آنها به این گفته بسرنده کررد کره در 

شورا اساساً سیاسی نیست، صددرصد مذهبی است و صددرصد ا  امام خمینی حمایت 

چیت، این کارخانه هم در امتداد ن م سرابق قررار کند. کامالً برخالف الگوی جهانمی

سرت. همینرین مشرکلی بررای در ره و دارد و هم در پیوند ارگانیب با رژیم جدیرد ا

توان سو می شود. دلیل این امر را ا  یبپیداکردن با ار فرو  بر سر راهش دیده نمی

ی بزرگی در هر نوع ن ام سیاسی، و ا  سوی دیگر، در در میزان اهمیت چنین کارخانه

کررد. انرد، جسرتجو که کارکنانش به برخورداری ا  آنها خو گرفته« ایامتیا ات ویژه»

بنررابراین، الگرروی ایررران ناسرریونال، ماننررد الگرروی خودفرمررانروایی کامررل شررورایی یررا 
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در « مهروموم شرده»خودگرانی، یب مورد خاص است. اهمیت بررسی این نوع شورای 

شده( تحقرق همرین الگرو را شده )دولتیهای ملیاین است که رژیم برای تمام شرکت

 در ن ر دارد. 

 قدرت دوگانه

چیرت و نهایی که سا وکار مدیریت آنهرا چیرزی برین جهامام کارخانهدر میان ت

ی ها را در شررکت جنررال موترور  و کارخانرهترین نمونرهایران ناسیونال است، جالب

ی تولیررد قحعررات راهسررا ی و ها در  مینررهکرراترپیالر مشرراهده کررردم. ایررن شرررکت

  ماننرد ایرران ناسریونال، کنند. شورای جنرال موتورآالت کشاور ی فعالیت میماشین

ی هایم دربرارههای آنهرا بره پرسرشو غیرسوسیالیستی است. پاسر « اسالمی»کامالً 

ی برگزاری انت ابات، من را قان  نکرد که شوراهایشان کرارگران ایرن کارخانره را شیوه

تروان ا  جرا بردون شرب میکنند. برا ایرن اوصراف، در اینطور واقعی نمایندگی میبه

گرفتره،  ی کارخانره شرکلرتبهکه میان شورا و مدیران دالی« قدرت دوگانه»و عیت 

جا فرسرتاده اسرت، سا ی به آنخصوص با توجه به سه مدیری که رژیم پ  ا  ملیبه

 س ن گفت. 

کارگر ساده و شش کارمند ب ش اداری  ۱۵دوو دارد که متشکل ا   2۱این شورا 

های فردی برای ن ارت برر شوند و کمیتهر میبار برگزایب است. جلسات شورا دوهفته

تولید، امور مالی، خرید و فرو ، آمو  ، انوباط، داوری و حکمیرت، و ور   شرکل 

جاکه دیگر قحعات ا  جنرال موتور  )شرکت مادر آمریکرایی( اند. همینین ا  آنگرفته

بررای من ور پیردا کرردن راهری ی فنی/تحقیقراتی برهرسند، یب کمیتهبه دست نمی

خودکفایی تشکیل شده است. هدف اصلی کمیته این است که خط تولید را بره جرای 

ونقرل دمرومی ساخت قحعات خودروهای ش صی، برای تولیرد قحعرات وسرایل حمل

خودروهرای ش صری را بره  دهی کند، یا حداقل تولیرد قحعراتسا مان مانند اتوبوس

به اموای تمام ادورای شرورا ساخت یب مدل کاهش دهد. تمام مدارک کارخانه باید 

گیرنرد. تنهرا یکری ا  ادورای برسند و دفاتر مالی توسط آنها مرورد با رسری قررار می

ای کره بره های ا افهی ادوا برای سادتکند و بقیهوقت در شورا کار میکارخانه تمام
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کننرد. دسرتمزد مردیران دهنرد، دسرتمزدی دریافرت نمیکار در شورا اختصراص می

 ه به چهل درصد میزان قبلی رسیده است.دالیرتب

 
ها ا  سا ی برای تولید قحعات فلزی هستند، چراکه دیگرر قحعرهکارگران در حال قالب

 شود؛ دک  ا  رَندی گودمَن.آمریکا وارد نمی

 

در حال حا ر، در جنرال موتور ، تا حدودی، نودی ا  مردیریت مشرارکتی حراکم 

های کارخانه برقرار کرده است؛ اما قحعاً این شرایط است که در واق  تعادلی میان نیرو

گیررد کره پنداری شورا با رژیم جدید ا  این باور نشمت میماندگار ن واهد بود. همذات

شرود، های  یرادی کره  ده میبا وجود حرف -کندپنداری میها همذاترژیم هم با آن

و حامیران حرزب جمهروری  -این امر باید در دمل اثبات شود. در نگاه رهبرران شرورا

و روم احساسرات  دامیریالیسرتی مشراهده ، به-هرااسالمی و دیگر کرارگران کارگاه

توان دریافرت. اگرر شود و شور و خلوص و جدیت آنها را در ابرا  این احساسات میمی

رژیم ب واهد یا مجبور شود که آشکارا ا  موا    دامیریالیسرتی خرود کوتراه بیایرد، 

ی رأیِ حزب جمهوری اسرالمی را گرا بتوانند پایگاه بالقوههای چپانممکن است جری

 ا  این حزب ناامید کنند.

ی خود الگوی متفاوت دیگرری برود. ایرن کارخانره ی کاترپیالر هم به نوبهکارخانه

رسید، )البته مدرن بودنش در ردایت نکرات ایمنری در یافته به ن ر میمدرن و سامان
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صراحب ایرن کارخانره  نقاشی هرم نبرود(. و یی جوشکاری و رنگهای ابتداحد کارگاه

کررد. او در با شرکت مادر آمریکایی همکاری می تر ا  طریق یب قرارداد لیزینگ،پیش

ماه فوریه ]بهمن[ ا  کشور گری ت و در ماه جوالی ]تیر[ که من به کارخانه سرر  دم، 

شروع به کار نکررده برود. در  جا توسط دولت ملی شده و مدیر منصوب دولت هنو آن

گرایان غیرر چرپ، کره گرا و اسرالمکارخانه را شورایی متشکل ا  افراد چپ این میان،

جا افزون بر گفتگو با کرد. در ایننسبت آنها در شورا کمابیش با هم برابر بود، اداره می

م و تمام ادوای شورا، من این امکران را یرافتم کره بره کارگراه تولیرد هرم سرری برزن

شان نسبت به شورا و شرایط سیاسی محرم ی دیدگاههایی را با کارگران دربارهپرسش

 کنم. 

کارگر و دو کارمند ا  ب ش اداری بود. ترکیب سیاسی آن  ۱۰این شورا متشکل ا  

سرکوالرها  -شرد طور برابر بره دناصرر مرذهبی و سرکوالر تقسریم میهم کمابیش به

ترکیبی ا  نیروهای پیشرو و حامیان حزب جمهروری  هاهواداران حزب توده و مذهبی

گرا در شورا ادتراض کرده برود، اسالمی بودند. به فرد متعصبی که به حوور افراد چپ

تمسری  کنرد. او « انجمرن اسرالمی»، یرب «آمو  »من ور این امکان داده شد تا به

ها ر مصراحبهگرای شورا نفو  داشت )یب بار هرم دو وم در برخی ا  ادوای اسالمبه

ای شرکت کرد، با آنکه دووی ا  شورا نبود(. به  نان کارگر پیشنهاد شرد کره نماینرده

ها به دلیل نمایشی بودن نقش آنها، ا  دورویت در شرورا در شورا داشته باشند، اما آن

جای آن خواستار تشکیل شورایی برای  نران کرارگر شردند کره ا  ممانعت کردند و به

جرا برودم ناظر به شورای مردان بفرستد؛ البته تا  مانی که من آن جمله بتواند دووی

 این روند هنو  اجرایی نشده بود.

کررد و تمرام ادورای آن همینران بره کارهرای شورا جلسات هفتگری برگرزار می

ی خود اشتغال داشتند. در مراه آگوسرت ]مررداد[، آنهرا خرود را بررای نگرار  رو انه

کردند. جلسات در اتاق تنهرا مردیر جدید شورا آماده می اساسنامه و برگزاری انت ابات

کررد. کارخانره کرامالً شد که در صورت لزوم باید اتاق را تررک میباقیمانده برگزار می

گرفته تا ن ارت بر امور حسابداری و تعیین  شد، ا  اموای چب یر ن ر شورا اداره می

اقل دسرتمزد نیرز تعریرف و حقوق. دستمزد ب ش مدیریت کاهش یافته و حرد یپایه

داد کره ام بره کارخانره نشران های من با شرورا و حورور سرر دهتثبیت شد. مصاحبه



 

 
 

 رانیا یهاخانهدر کار یکارگر یشوراها 679

هرای شرورا اطرالع هرا ا  فعالیتگیرنرد: آنکارگران چندان در جریان کارها قررار نمی

شد. امرا ایرن مو روع را بایرد ها گزار  نمیچندانی نداشتند و چیز  یادی هم به آن

رسرانی ی اطالعتر در  مینرهقلمداد کنیم. شورا داوطلبِ این بود که بیش امری نسبی

تال  کند و کامالً آشکار بود که کارگران با اشتیاق و افت ار ا  شورا و امر خودگردانی 

 کنند؛ گرایش سیاسی چندان محرم نبود.حمایت می

 شوراهای کارگری و رژیم جدید

م وان و ناهمگن است که این امرر خرود رویکرد رژیم جدید نسبت به شوراها ناه

دهرد. رژیرم بره تبلیغرات  ردِ خوبی ماهیت ناهمگن و ناهم وان رژیم را با تاب میبه

فرستد ترا انورباط را ها میهای امام را به برخی ا  کارخانهدهد و کمیتهچپ ادامه می

نهادها و روابرط کرارِ  ای اقتدارگرایانه ]...[ برقرار کنند. اما این رویکرد به ایجادبه شیوه

  ند.تر به یب خأل دامن میشود و بیشباثبات و کارآمد منتهی نمی

توان رویکردهایی متفاوت نسبت به شوراهای کارگری را در جمهوری اسالمی، می

ی سرندیکاهای گرایانهجانبهها شربیه رویکررد سرها  هم تفکیب کرد. یکی ا  این نگاه

سروم ا  طررف سوم ادوا ا  طرف نیروهرای کرار، یبیبها دولتی شاه است که در آن

کردنرد. شرورای شررکت سوم ا  طرف و ارت کار حوور پیردا میب ش مدیریت و یب

کنرد. حرزب جمهروری اسرالمی، ایران ناسیونال اکنون ا  چنرین الگرویی پیرروی می

( حمایت comanagementهای گنگِ مدیریت مشارکتی )ی خود، ا  سیاستنوبهبه

اهلل طالقرانی تروان در میران پیرروان فکرری آیرتند. رویکررد دیگرری را نیرز میکمی

جنبش اسالمی، معتقد است کره « گرایمشارکت»و « پیشرو»شناسایی کرد. این بالِ 

داری در درا مرردت بررا اسررالم سررا گار ن واهررد بررود، و ا  رویکرررد ن ررام سرررمایه

ی اسالمی طبقهی بیران گذار به جامعهدنوان الگویی برای دوگرایانه صرفاً بهجانبهسه

« گراییمشررارکت»هررا بره سرمشرق کنررد. در ایرن راسرتا، آن]توحیردی[ حمایرت می

(participationismقذافی در کشور لیبی ارجاع می ) .دهند 

ی شوراها حمایت کرده، من ور او طور دام ا  ایدهاهلل[ خمینی بهرغم اینکه ]آیتبه

شود او این کار را با اکراه و  یرر فشرار طالقرانی یست )اددا میا  این مفهوم مش ح ن
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خوبی دریافت که او کارگران صنعتی توان بههای وی میانجام داده باشد(. ا  س نرانی

خواهد کره انگارد؛ او دائماً ا  کارفرمایان میوران یکی میگران و پیشهصنعترا با خرده

با آنها خودداری کننرد. در  «تند و خشن»برخورد  بوده و ا « مهربان»با کارگران خود 

توان یافت. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، های رژیم، اثری ا  جدیّت نمیبافیتمام ایده

هایی ها ا  طریق رشد ب ش دولتی در شرکتی کارخانهی ادارهبه احتمال  یاد پرونده

 اند م تومه خواهد شد. سا ی شدهکه دولتی

پ، در کل، دید مثبتی به شوراها دارند. تنها حرزب تروده صرف خرود را احزاب چ

ی جانبره و غافلگیرکننردهطور تاری ی جدا کرده و حتی در مواجهه با اشرتیاق همهبه

هرا در پری دهرد. آنکارگران نسبت به سرمشق شوراها اساساً رغبتی به آن نشان نمی

 CGTهستند که الگویی مشابه با ی سیاسی ی سراسری با پشتوانهایجاد یب اتحادیه

جاست کره حرزب، شروراها و فرانسه ]کنفدراسیون سراسری کار[ است. مشکل اما این

حتی آنهایی را که با رژیم همسو شده یا قابلیرت همسرو شردن دارنرد برا ایرن هردف 

گیرد؛ چراکه در دوران بیند. شاید هم نگاه آنها ا  شرمی تاری ی نشمت میناسا گار می

های سرندیکایی  مانی که فرصت ابرا  مو   داشتند، دقیقاً ا  همان سیاسرتمصدق، 

ی حزب توده بر ه حمایت کردند. با این همه، م الفت سرس تانهی شاگرایانهجانبهسه

تر ا  یرب براور قحعری و کننده است. گمانم این است )چیزی کمسر این مو وع گیج

ترری در برین هرای چرپ ا  نفرو  بیشها نسبت به دیگر گروهبیش ا  یب حدس( آن

کارگران برخوردار هستند و ادوا و هوادارانشان کره بره دورویت شروراهای کرارگری 

 ور ند.گیری شوراها اشتیاق میاند، همانند دیگران، به شکلدرآمده

ی کارگر گلره طبقه« پایین بودن سح  آگاهی»تمام احزاب چپ، بدون استثنا، ا  

ی کرارگران برر کننرده[ که مشارکت رهبریماه فوریه ]بهمن کنند، آن هم پ  ا می

دمال خط بحالن کشید. ا  سوی دیگرر، تمییرد و دفراع ایرن احرزاب ا  « هان ریه»این 

شوراهای کارگری، مشروط و کامالً وابسته بره میرزان اشرتیاق خرود کرارگران اسرت. 

ی ارنرد، ایردههرای مائوئیسرتی کره در برین کرارگران حورور دفردائیان خلرق و گروه

واردها اسرت و کنند که تنها درخور تا هتلقی می «اقتصادی»ای خودگردانی را محالبه

ی آنهرا در حرال ارتقا یابد؛ البته محالبه« سیاسی»ای باید تحت هدایت آنها به محالبه

 فراتر نرفته است. « باد سوسیالیسم!مرگ بر امیریالیسم،  نده»حا ر دمالً ا  شعار 
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دهی هایی کلری بررای مشرارکتگرای اسالمی برود کره ایردهگروه بزرگ چپتنها 

انرد و برر ی سوسیالیسرتی ارائره کردهی کارگر در راستای تحقق جامعهمستقیم طبقه

کننرد. ی سالحی کلیدی در دوران انقالبری تمکیرد میمثابهنقش شوراهای کارگری به

ت به شرایط کلی سیاسی ات ا  کررده گراترین رویکرد را نسباین که آنان تاکنون واق 

کنند تا با ایجاد تعامل برا پیشرروترین ها با جدیّت تال  مییب امر اتفاقی نیست. آن

و حامیان « گرای پیشرواسالم»طور خاص با احزاب کوچبِ ب ش روحانیت سیاسی، به

گروهری  اهلل طالقانی، دنصر سوسیالیستی انقالب را تقویت کنند. آنها تنها پیشین آیت

هرایی بررای سرا ماندهی های کوچرب شرورایی، تال بودند که با برگزاری گردهمایی

ها، انجام دادند. متمسفانه، آنها نیز کارخانهتبشوراهای کارگری، آن هم فراتر ا  سح  

ها را به شوراهایی که در آنها دسرت براال را دارنرد تاکنون برگزاری این نوع گردهمایی

همینین باید اشاره کرد که تلفیق سوسیالیسرم و اسرالم در دیردگاه  اند.محدود کرده

و  (populist) گرااسررالمِ خلررق« درهررم آمیررزی»تر، بیان دقیررقایررن گررروه، و برره

ها را ، مفهوم خودگرانی آن (soviet-type)سوسیالیسم تمرکزگرای به سببِ شوروی

 کند.به شدت توعیف می

 

 
 عکس از رَندی گودمَنکارگران صنایع فلزی در تهران؛ 
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شرود. شب، تمام داستان انقالب ایران به روایت شروراهای کرارگری خرتم نمیبی

ی ی کررارگر صررنعتی تنهررا ب ررش کرروچکی ا  جامعرره اسررت و بایررد ا  طبقررهطبقرره

وران تمیز داده شرود؛ طبقراتی کره در کنرار برا ار و مشراغل گران و پیشهصنعتخرده

 بانِ منراطق پوشرانی دارنرد. اگرر دهقانرانِ فارسریها همگیرند و با آنوابسته قرار می

ی فرهنگی و مالی برا های کالن را، که رابحههای بومیِ صاحبِ سرمایهمرکزی و ب ش

اند به ایرن فهرسرت ا رافه سا ی دور ماندهغرب نداشته و به همین دلیل ا  خحر ملی

نون ا  رژیرم پسراانقالبی کنیم کره تراکتری ا  نیروهرایی پیردا مریکنیم، تصویر کامل

ی کارگر صنعتی یب اقلیرت کوچرب اند. در میان تمام این نیروها، طبقهحمایت کرده

های کالنی در اختیرار دارنرد، هایی که سرمایهآید ب شدهد. به ن ر میرا تشکیل می

اولین گروهی هستند که ا  انقالب ناامید خواهند شد. امرا خوشرب تانه و بره احتمرال 

خصوص که ب ش  یادی تنهایی امکان کسب قدرت را ن واهند داشت؛ بهها به یاد آن

وار سا ی یا به تصرف دولت درآمده یا در شرایحی برر خسا ی و ماشینا  صنای  قحعه

ترین حامیان رژیم خواهند ماند. حمایت برد. با اریان و مشاغل وابسته، اصلیبه سر می

تری است. مو   کتاب بیشوو حساب ر، با فاصلهتی کارگر به مراتب غیرمنسجمطبقه

هرا و آگراهی آن« اسرالمی»دهی به انقرالب شان در شکلتر بر نقش طبقاتیآنها بیش

کره جوشرکار خودشان در دوران شاه اسرتوار اسرت. همینان نسبت به شرایط  ندگی

ز در چیهمره»شرود کره بینی میگرای مسلط به  بان انگلیسی به من گفت، پیشچپ

بینری درسرت نباشرد، دیگرر اگر این پیش«. همین یکی دو سال آینده خواهد خوابید

ای ی شوراهای کارگری برای مدت  مان نرامعلومی بره خراطرهنیا ی نیست که تجربه

گاه است که تری بدهد. آنجمعی فروکاسته شود و جای خود را به شعارهای محتاطانه

 ر کار قرار خواهد گرفت.تر در دستوی شورا هر چه قویایده
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 مترجم گفتارِپیش

 ،۲۰۱۸ آوریل ماه در اسرائیل ارتشِ توسط فلسطین مردم کشتار فردایِ پیش، چندی
 در دوستان از یجمع با عمل، این کردن محکوم و مردم این از دفاع برای تظاهراتی در

 یاتحادیه و سیاسی نهاد و سازمان چندین .کردممی شرکت پاریس جمهوری میدانِ
 .بود کم بسیار حاضران تعداد همه، این با .بودند خوانده فرا را گردهمایی این کارگری

 گفتم من .کشید آن چرای و چون به بحث و برانگیخت را ما جملگی توجه نکته این
 و چپ تضعیفِ تظاهرات، این در کنندگانشرکت کم تعدادِ  الیلِ د از یکی گمانمبه
 مردم بسیج در گذشته در که است فرانسه کمونیست حزب تضعیف خصوصبه

 کرد.می بازی مهمی نقش ستمدیده مردم حقوق از دفاع و الملیبین مسائل پیرامون

 که حزب ینا آتی یکنگره به ما وگویگفت سپس بودند. موافق حرف این با دوستان
 و حزب این سرنوشت به و شود، برگزار (۲۰۱۸) جاری سال نوامبر در است قرار

 کمونیست حزب یتجربه به باره این در من .شد منتهی آن نام و مشی تغییرِ احتمال
 الزم شرط را آن انحاللِ که حزب این اصلی رهبران استداللِ به کردم، اشاره ایتالیا
 این یتجربه یباره در ما که روزی .آوردندمی شماربه یاایتال در چپ بازسازی برای
 ولی بود، نرسیده قدرت به ایتالیا در افراطی راستِ هنوز کردیم،می صحبت حزب

 بود، پیش در کشور این در که انتخاباتی در ایحادثه چنین که بودیم نگران همگی

 این انحالل ح.ک.ا.، رهبران تصورِ خالفِ  بر که بود مسجل ما یهمه بر دهد. روی

 برنار نام به دوستان از یکی میان، این در شد. کلی طوربه چپ تضعیف موجب حزب

(Bernard) یکی بین وگوگفت بر مشتمل خوانده کوچکی کتاب پیش چندی گفت 

 .کشور این کمونیستِ حزبِ سابقِ رهبرانِ از تن دو و ایتالیا کارگریِ جنبشِ رهبرانِ از
 تِ شخصام تا کردم خواهش او از و دادم نشان عالقه کتاب این خواندن به من

 نگهبان شدم،می خارج خود کار محلِ از وقتی روز آن فردای .بفرستد برایم را آن
 باز را بسته وقتی .است گذاشته شما برای آقایی را این گفت و داد من به ای بسته

 خواندن به شوق با .برنار از آمیزیمحبت یادداشتِ با یافتم را موردنظر کتابِ کردم،
 موضوعاتِ .یافتم دردناک حال عین در و برانگیزتأمل جذاب، را آن و پرداختم کتاب
 برای آن خواندنِ شاید گفتم خود با .روشنگرند و جالب بسیار کتاب، این در شده طرح
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 به تصمیم دلیل، همین به .برانگیزد تأمل به را آنان و باشد جالب هموطنان از بعضی
 برای آن موضوعات از بعضی که دارد وجود امکان این چند هر گرفتم، آن یجمهتر

 در توضیحاتی مشکل، این نسبیِ حلِ برای .نباشد آشنا چندان ایرانی یخواننده
 انتهایِ  در ای ضمیمه نیز فرانسوی ناشرِ .ام کرده اضافه کتاب اصلیِ متنِ  یحاشیه
 .امتهگرف بهره نیز آن از که کرده ارائه کتاب

 ۲۰۰۰ هایسال اوایلِ در وگوگفت این که کنم یادآوری نیست مناسبتبی
 .نیستند حیات قید در دیگر آن نویسندگان متاسفانه و گرفته صورت میالدی

 
 در مبارزاتش خاطربه که ،(Mafai,1926 Miriam-2012) مافه میریام خانم

 از و خبرنگار داشت، تشهر «سرخ جوان دختر» به هاآلمانی علیه مقاومت جنبش
  .بود ایتالیا کمونیست حزب ای منطقه رهبرانِ

 

 
 از و مقاومت جنبش عضو ،Rechlin, Alfredo 1925-2017) رِکلین آلفردو

 .ا.ک.ح مرکزی ارگان ،(اتحاد) اونیتا یروزنامه مدیر مدتی او .بود ا.ک.ح اصلی رهبران
 .بود مجلس ینماینده و
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 سندیکالیست، مقاومت، جنبش عضو ،(Foa, ioVittor 1910-2008) فوآ ویتوریو

 عنوانبه ۱۹۸۷ سال در او .بود «غیرِکمونیست دموکراتِ» خود یگفته به و نویسنده
 عنوانبه و کرد شرکت سنا مجلسِ انتخابات در کمونیست حزب کاندیداهای از یکی

 .شد انتخاب سناتور
 

 به ۲۰۰۸ سال در و ترجمه فرانسه به یایتالیای از ونسان پییر-ژان توسط کتاب این
 صورت فرانسوی یترجمه همین روی از نیز کتاب فارسی یترجمه .است رسیده چاپ

 .است گرفته
 فستیوالِ  در ۲۰۰۷ سال در مناظره این که باشد جالب نیز نکته این یادآوری شاید

 پییر-ژان کارگردانی به فرانسه، جنوب در ،Avignon آوینیون شهرِ تآترِ یساالنه

 .آمد صحنه روی به نمایشنامه شکلِ به ونسان
 

 
 و است اقتصاد دکترای دارای مترجم، گیالنی، ناصر

 هایدانشکده مدرس و محقق گذشته سال سی طی
 .است بوده پاریس
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 فوآ ویتوریو

 

اول پرسش
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 عزیز یآلفردو عزیز، میریام
 هاآن .خواندندمی کمونیست را خود ایتالیا، در جمله از جهان، در مرد و زن هامیلیون

 در حزب نمایندگان یا و بودند حزب هوادار و عضو یا کردند،می کار حزب برای یا
 کمونیست نوعی به را خود مردم، سومیک پیش چندی همین تا ایتالیا در .انتخابات

 زا گذشته گویی اند؛کرده اختیار سکوت هاآن اکثر حاضر حالِ در اما .دانستندمی
 تعداد .کنممی حس خود وجودِ تمام با را سکوت این من .است شده پاک شانحافظه

 روزروزبه بود، استثنایی قطعاً که ایتالیایی کمونیسمِ یتجربه تجربه، یک شاهدان
 اکنون .رودمی فرو تاریکی در کشورمان تاریخِ از بخشی آن همراه به و .شودمی ترکم
 دیگر کمونیسم یواژه .کندمی تازییکه ضدکمونیسم و ،رسیده آخر به کمونیسم کارِ

 و تالش یک بیانگر دیگر ناسزاست، و فحش یک بلکه نیست اندیشه یک بیانگر
 است؟ گونهاین چرا .دیگران به حمله و خشونت با است مترادف بلکه نیست جستجو

 نیست؟ ترس نوعی ینشانه ضدکمونیسم حمالتِ این رسیده، پایان به کمونیسم اگر
 کسی؟ چه از و ترسند؟ می چه از هاآن

 فکریِ  یمشغله یک به من برای موضوع این .هاکمونیست سکوتِ به برگردیم
 - کالم .نیست بدی چیز خودخودیبه سکوت چند هر است، شده تبدیل آزاردهنده

 برای وقتی .آیدمی بیرون سکوت بطنِ از - احساسات و مفاهیم چیزها، نامیدن یعنی
 ماندنمی باقی سؤال طرحِ برای جایی دیگر شود،می برده کار به ایکلمه چیزی، نِبیا

 باز را سؤال طرحِ امکانِ سکوت که حالی در است، شده تعریف موضوع قاعدتاً چون
 دیگر و شده صادر شانمرگ حکم گذشته در که کلماتی تعداد نیست کم .گذاردمی
 است، مداوم کاوشِ معنی به سکوت عکس، بر نیستند! نظر مورد مضمونِ بیان به قادر

 .دهممی ترجیح حقیقت ناپایدارِ و شکننده یافتنِ به را کاوش من و
 معنای به شاید است؟ معنی چه به سکوت این عزیز، دوستان شما، مورد در اما

 یا چیز یک از شدن جدا روندِ یعنی خواند،می «سوگواری کارِ» را آن فروید که آنچه

 طرح یک امید، یک اطمینان، یک از شدید؟ جدا چیز چه از شما .زیزع شخصِ یک

 دست از را خود مضمونِ فکری چه شدن، جدا این در عادالنه؟ یجامعه یک برای

 است؟ داده
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 جمعی، یا فردی هویت، یک از شما شاید است، این از تروخیم ماجرا هم شاید

 آن به مایلید چنانچه و پرسم می شما از سخت سؤال یک اینجا در من اید؟شده جدا

 کلی، طوربه کمونیسم به شدمی مربوط شما هویتِ آیا :است این سؤال .دهید پاسخ

 خاصِ  یتجربه یک به شدمی مربوط یا جهان، دگرگونی برای طرحی مثابهبه

 شما یهادلبستگی تمامِ که واقعیتی است، معروف ایتالیایی کمونیسمِ به که سازندگی

 این طول در کالم، یک در کرد؟ خود آن از را تاناخالقی یهادلبستگی جمله از را،

 سازندگی با آن یرابطه و است؟ داشته مفهومی چه شما برای «انقالب» هاسال

 چیست؟

 مثال، عنوانبه .یافت توانمی نیز را دیگری چیزهای هاکمونیست سکوتِ در اما
 معذب یا و ،(شوروی واقعیتِ  نامطلوبِ یِهاجنبه برخی) ناخوشایند خاطراتِ پاکسازی

 .اندیشه انسجامِ فقدانِ از بودن معذب دیگر عبارت به دادن، عقیده تغییرِ بارها از بودن
 بستگی این به چیز همه نیست؟ اندیشه انسجامِ یالزمه عقیده، تغییر آیا راستیبه اما

 است، بوده من با حق همیشه کنم ادعا من اگر :کندمی تغییر گونهچه انسان که دارد
 کاربه باید نیز من مغز جهان تغییرِ با بگویم اگر اما است، ارزشبی هایمحرف قطعاً 
 این در من شما نظرِ به آیا .تحلیل و تجزیه و استدالل به کنممی شروع گاهآن افتد،
 کنم؟می فکر اشتباه مورد

 احتیاج .نیست گفتن قابل چهآن بیانِ :سکوت از دیگر یجنبه یک هم این
 تعریف و بیان را چیزی که کلمات وَرای که بفهمد تا باشد فیلسوف انسان نیست

 ما که است ایتجربه این .نداریم جوابی برایشان ما که هست هاییسؤال کنند،می
 ما که آیدمی پیش مواقعی .انجامدمی سکوت به تجربه این و آشناییم آن با همگی

 از یکی قرن، آغازِ این و) است شدن رو و زیر حال در دنیا هک شویممی متوجه شدتبه

 برای شوند،می استفاده متداول طوربه که کلماتی که حالی در ،(است مواقع همین

 پیش در را سکوت راهِ ما که است مواقعی چنین در و .نیستند کافی مسائل بیانِ
 .گیریممی

 از ییهاجنبه هم با هک نیست فایده بی سکوت، سؤال به گفتن پاسخ برای

 شروع ینقطه من برای .کنیم مرور را ایتالیایی یهاکمونیست مثابه به شما یتجربه
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 درگیر انسان که واقعیت این کشفِ شورانگیزِ یمرحله آن یعنی دارد، اهمیت خیلی
 خودش برای فقط دهدمی انجام چهآن که یابددرمی انسان که هنگامی است، شده
 ما داری، یادبه را ماجرا این حتماً تو میریام، .است مفید همه برای هبلک نیست مفید
 با داشت ارتباط که کردیم شرکت میتینگ یک در هم با پیش سال پنجاه حدود

Val ) وُمانو یدره حفظ برای معدن کارگرانِ و کشاورز کارگرانِ دهقانان، مبارزات

Vomano.) عنوانبه تجربیاتت از و هالسا آن مبارزاتِ در تجربیاتت از من برای 
 مدیرِ تو .دارم یاد به شیرین ماجرای یک من آلفردو، تو، با رابطه در .بگو خبرنگار

 به او پسر مثلِ و داشتی دائم ارتباط تولیاتی با و بودی ۱اونیتا مجله درخشانِ و جوان
 از تربیش چیزی نبود، حزب نظراتِ پیرامونِ تبلیغات فقط تو کارِ .آمدیمی حساب

 تو با (Grieco Roberto) گریکو روبرتو خاکسپاری مراسم هنگام در من .بود این
 .بود من همراه (Santi Fernando) سانتی فرناندو سندیکالیستم دوست .شدم آشنا

 تشریفاتِ کُلِ حرف این با و ۲،«هستم اونیتا بوی پلی من» :گفتی و رسیدی راه از تو
 را طلبانهشوخ عادت این تو و .گذاشتی پا زیر را ودنب باال رده-پایین رده و اداری
 .بود نادر شدت به حزب، جوانِ رهبرانِ بین در که عادتی نکردی، رها هرگز

 حزب این چرا چرا؟ :داشت فرق کمونیست احزاب سایر یکلیه با شما حزبِ
 مربوط واقعیت این دالیلِ از یکی شک، بی داد؟نمی دستور و کردمی طرح سؤال

 .بود متفاوت کشورها دیگر از که ایتالیا شرایطِ به شودمی
 با بود مترادف که دموکراتیک یتجربه این - جمهوری وقتی ،۱۹۴۶ سال در

 را نیروها گوناگونیِ این گونهچه شما گذاشت، حیات به پا - گوناگون نیروهای حضورِ
  ؟درآمیختید خود بودنِ کمونیست با

 متمایز احزاب سایر از که داد نشان ایتالیا یستکمون حزب ها،سال آن طول در
 شما به مورد این در را خودم نظرِ من .دارد نیز مشترکی نقاط هاآن با ولی است،

 یفلسفه به نه گاههیچ من .بگویید من به را خود نظرِ صراحت با هم شما گویم،می

                                                      
۱.  L’tinU à بود آن بنیانگذارِ گرامشی آنتونیو که ایتالیا کمونیست حزب رسمیِ ارگانِ  ،اتحاد معنی به 
 .مترجم -
 و نگذرا خوش مردِ معنی به رفته، کار به yobpalp انگلیسی اصطالح همین اصلی متن در .۲

 .مترجم - هاخانم با ارتباط در خصوص به هوسباز،
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 نزدیکِ  یا ورد پایان که بحران هایِفرهنگ این به نه ام،داشته اعتقاد تاریخ
 هر نداشتم، اعتقاد نیز شوروی اتحاد برتریِ به من .کردندمی بینیپیش را داریسرمایه

 این و بودیم کشور این با اتحاد دنبال به ما دوم، جنگ طولِ در که است واضح چند
 فاشیسم، علیه فعاالنه مبارزاتِ در خود، زندگی طولِ در من .دانستیممی مفید را اتحاد

 مبارزات جریان در اساسی، قانون تصویب جریان در مقاومت، جنبشِ در ،هاانزند در
 به قادر که زنانی و مردان شدم، آشنا زیادی هایکمونیست با سندیکایی، شورانگیزِ 

 بلکه خود نفع به فقط نه که بودند آگاه که هاییانسان بودند، هافداکاری ترینبزرگ
 خواندن ینتیجه هاآن دلبستگی و تعهد موارد، راکث در .کنندمی تالش دیگران برای

 من نظر حال این با .بود زندگی یتجربه حاصلِ بلکه نبود، اساتید با آشنایی یا و کتاب
 جنگ از بعد غرب، در انقالب .داشت تفاوت کامالً  هاآن نظر با شوروی اتحاد به نسبت
 کشورِ شوروی اتحاد ا،هکمونیست از بسیاری برای و بود گرفته صورت اول جهانی

 عبارت سوسیالیسم به خدمت راه تنها هاآن گمان به .آمد می حساب به سوسیالیسم
 شده محول کمونیسم ساختارِ  آلِایده ترتیب، این به .روسیه نفع به کردن کار از بود
 .ش .ج.ا) سوسیالیستی شوروی جماهیر اتحاد سال، هاده طی .شوروی اتحاد به بود

 و استالین مرگ از بعد .بود سوسیالیسم و دموکراسی مظهرِ هاونیستکم برای .(س
 دموکراسیِ در که موضوع این به کردن فکر به کردیم شروع ما بیستم، یکنگره

 دموکراسی اصالً کشور این در که پذیرفتیم سپس داشته، وجود هم اشکاالتی شوروی
 اضافه سوسیالیسم به را راسیدموک بتوان که دارد وجود امکان این ولی نبوده، کار در

 یک شوروی مجموع، در که پذیرفتیم ما و شد خراب شوروی در اوضاع سپس .کرد
 .نیست میسر دموکراسی بدون سوسیالیسم که پذیرفتیم و نبوده سوسیالیستی کشور

 یعنی واقعی سوسیالیسمِ که پذیرفتیم ما عقیده، تغییرِ تلخِ و آخر یمرحله سرانجام، و
 ممکنِ شکلِ تنها شوروی اتحاد که پذیرفتیم ما دیگر عبارت به وی؛شور اتحاد

 اتحاد در دموکراسی و سوسیالیسم مورد در هابحث این تمام .است سوسیالیسم
 وجه یک ما جااین در .انداخت سایه کشورمان واقعیتِ تحلیلِ و تجزیه روی شوروی

 یک در .بینیممی شوروی یهاکمونیست و ایتالیایی یهاکمونیست بین مشترک
 برد، کار به هاکمونیست مورد در را مستبد لفظِ تواننمی ایتالیا مثل دموکرات کشورِ
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 .دارد عمیق معنای یک من برای ایتالیایی هایکمونیست «تفاوت» روی تأکید ولی
 با برابری، با باشد همراه تواندمی تفاوت این ولی دانست، متفاوت را خود توانمی

 برای هستند سرشاری منبع «دیگران» که مطلب این درکِ با یگران،د به احترام
 از برتر را خود که این برای خواند متفاوت را خود توانمی عکس، بر .ما زندگانیِ
 تفاوت صورت، این در کرد؛ هدایت را دیگران بتوان که این برای کرد، قلمداد دیگران
 هاکمونیست که این دلیلِ  که دارم اطمینان من .قدرت جستجوی به شودمی تبدیل

 که است این برسند، قدرت به (Occehtto) تو-اُکه سیاستِ تغییرِ از قبل نتوانستند
 طریقِ  از و دموکراتیک شکلِ به برسند، قدرت به هاآن اگر که کردندمی فکر مردم

 هاکمونیست که دارید سراغ مورد یک شما آیا .کشید نخواهند کنار قدرت از انتخابات
 نسبت برلینگوئر پردازیِ نظریه در آیا باشند؟ رسیده قدرت به عمومی آرای طریق از
 یک گفتارش این در کند،می تأکید اخالقی هایارزش بر او وقتی تفاوت، موضوعِ به

  ندارد؟ وجود دموکراسی خالء
 خدماتِ به شودمی مربوط هستم آن ذکر به مایل که دیگری موضوعِ

 خصوصبه و هاچپ زمان، آن در .سرد جنگ سختِ هایالس طول در هاکمونیست

 در چه سیاسی، روابط در چه گذراندند، سر از را سختی روزهای هاکمونیست

 علیه و وحشیانه یجامعه یک به جامعه تبدیلِ  علیه آنها یمبارزه اما .کارخانجات

 در و .بود کننده ینتعی ایمبارزه کشور، استقاللِ گذاشتنِ پا زیرِ برای امریکا فشارهای

 از او درکِ نخست یمرحله در و تولیاتی، تواناییِ و ظرفیت که بود شرایطی چنین

 .شد عیان خوبیبه دولت، نقشِ

 انبوه، تولیدِ هایِسال شصت، یدهه عظیمِ  تحولِ از بگوییم هم کمی حاال
 .صنعتی یایتالیا پیروزی و کشاورزی هژمونی پایانِ هایسال مصرف، انقالبِ سالهای

 که دلیل این به دقیقاً  ،(Amendola Giorgio) دوال-آمن جورجو شما نظر به آیا
 به نسبت هاکمونیست تأخیر در کرد،می کار و فکر شدتبه سیاسی مسائلِ روی

 این متوجه دیر خیلی ما چرا ندارد؟ دوش بر بزرگی مسئولیتِ شدن،مدرنیزه تحلیلِ
 رُشدِ با کارگری مبارزاتِ که نیست، اُفول الح در داریسرمایه که شدیم موضوع
 ارزیابی، گونهاین با من شاید آن؟ اُفولِ با نه و یابند می گسترش داریسرمایه

 و سریع رشدِ که است درست .کنممی بزرگ اندازه از بیش را خود شخصی یهاتجربه
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 که نیست درست نیز این آیا اما زد، دامن کارگری مبارزات به صنایع آمیزِخشونت
 این در من یاشاره شد؟ گذاشته پا زیر موارد بعضی در جوانان ینوآورانه یهاگرایش

 به شودمی مربوط ،۶۸ سال در هاکمونیست مشکالتِ به شودمی مربوط مورد
 مسئول زمان آن در که (Rossanda Rossana) روساندا ناروُسا ناموفقِ هایِتالش
 .جوانان یهاجنبش به نسبت حزب رهبران نظرِ بِجل برای بود، حزب فرهنگی امورِ
 جوانان جنبش با حزب یرابطه پایانِ معنی به (Manifesto) مانیفستو تعطیلِ آیا

 نبود؟
 فقط من شده، بحث آن باره در بارها که موضوعی ،«تاریخی سازشِ» موردِ در

 را هدف این چون بوده، مهم بسیار اقدام این شک، بدون .کنممی اشاره نکته چند به
 آیا اما بیاید؛ بیرون محدود محاسباتِ چارچوبِ از و بسازد را آینده که کردهمی دنبال

 دو از یکی کاملِ  یسلطه تحتِ ایگونه به نهایتاً  ،«سازش» این از ناشی سیاسیِ روند
 مرگ به را «تاریخی سازش» پایانِ است ممکن گونهچه آمد؟درنمی اتحاد این قطبِ
 به «تاریخی سازش» که کنیدنمی فکر آیا داد؟ نسبت (Moro Aldo) مورو آلدو

 کنیدنمی فکر آیا سیاست؟ اجتماعیِ موضوعِ از سیاست جداییِ به شد منتهی نحوی
 دو هر که بود واقعیت این از ناشی اتحاد، این دیگرِ بنیادیِ حدِ یک دیگر، حدِ یک که

 از نتیجه در و زدند اتحاد این به دست اساسی، بحث بدون بودند، که گونههمان حزب
 این دچارِ توانستمی گونهچه برلینگوئر نکردند؟ شرکت آن در عمالً و قلب صمیمِ
 پیش سال ده کارگر یطبقه همان ،«تاریخی سازش» گذاشتنِ کنار با که باشد توهم

 یافت؟ خواهد باز را
 آیا .باشد زیاد ما بین نظر اختالف کنممی فکر هاسوسیالیست با رابطه مورد در

 حزب که گرفت نظر در کهآن بدون کرد فکر ایتالیا کمونیسمِ تاریخِ به امروز توانمی

 پیش در را راهی همان کننده،تعیین نکاتِ برخی مورد در تأخیر هاسال با کمونیست

 زیر موارد به توانممی مثال عنوانبه بود؟ کرده پیشنهاد سوسیالیست حزب که گرفت
 کراگسیِ  گیریِ موضع مسیحی، دموکرات حزبِ با مشترک دولتِ تشکیلِ :نمک اشاره
 مورد در .فرد گشتِ باز و گرایی جمع یروحیه ُافولِ مورد در (Craxi) کارتازه

 «خوارانرشوه مملکت» به موسوم جریانِ ظهورِ تواننمی من گمان به کراگسی،
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(tangentopoli) برلوسکونی نولیبرالیسمِ حتی و (rlusconiBe) او فردگرایی به را 
 موضوع، این که کنیدنمی فکر آیا .نمود اعتبار بی را او طریق این از و داد نسبت

 توانمی آیا پرسممی شما از ما؟ یآینده تمام به شودمی مربوط فرد، بازگشتِ موضوعِ
 اده،د روی اروپا کشورهای تمام در که جدید یپدیده این گرفتنِ  نظر در بدون امروز

 آیا کنند؟می شما دوستان از بسیاری که کاری زد، حرف سوسیالیسم بازگشتِ از
 به دولت توسط درآمد بازتوزیعِ یعنی تاریخی، دموکراسیِسوسیال کلیدیِ سیاستِ
 است؟ پذیرامکان هم هنوز طبیعت، یا بازار از ناشی یهاخرابی رجوعِ و رفع منظور

 .یابد می گسترش کشور هر درونِ در و کشورها بین رد نابرابری و عدالتیبی اکنونهم
 .است مطرح نیز دیگری موضوعاتِ نیست، کافی درآمد بازتوزیعِ شرایطی، چنین در
 جدید، هایِتوانمندی ایجاد و افراد کردن آماده برای پرورش و آموزش مثال، عنوانبه

 نیز پرورش و آموزش یزمینه در حتی که جاستاین مشکل ولی است، الزمی کارِ
 «سوسیالیسم» گذشته در که چیزی آن جدیدِ  یمسأله آیا .شودمی تربیش هانابرابری
 دگر جهانی طرفداران وقتی نیست؟ عدالتی بی موردِ در بازاندیشی شد،می خوانده

 ضرورتِ  منظورشان گویند،می سخن شدنجهانی از ،(altermondialiste) ساختن
 که است این در درآمد بازتوزیعِ سیاستِ  محدودیتِ ت؟نیس عدالتیبی علیه مبارزه

 از هانابرابری چون دارد،برنمی میان از را نابرابری خودخودیبه اجتماعی کمکِ هیچ
 زاده کجا در انسان که این به گرددبرمی چیز همه .دارند حضور شخص هر تولد بدوِ

 خدمتِ  در نفر پنج که ندکنمی پیشنهاد هااقتصاددان از بعضی کیست؟ فرزند و شده
 یجنبه تربیش پیشنهاد این البته .کنند آماده زندگی برای را او تا باشند نوزاد هر

 خاستگاه از ناشی نابرابریِ تا کرد کاری توانمی آیا .معناست با بسیار ولی دارد صوری
 به ست،نخ نگاهِ در چطور؟ شما ندارم، جوابی مورد این در من داد؟ تقلیل را هاانسان
 عنوانبه مسائل؛ از دیگر بسیاری مانند ندارد، وجود حلیراه مشکل این برای من گمان

 توانمی آیا اما .عمومی سیاسیِ اظهاراتِ با خصوصی زندگیِ دادنِ آشتی نمونه،
 باشد؟ حلراه بدون مشکلی که پذیرفت

 تغییرِ  مورد در کنم، طرح حزب انحاللِ مورد در هم سؤال یک خواهممی
 آن با امروز حتی و کردید؟ برخورد گونهچه موضوع این با شما .تو-اُکه سیاستِ

 در ،«تاریخی سازش» شکستِ از بعد شما کنممی فکر من کنید؟می برخورد گونهچه
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 شما نظر به آیا کنم؟می اشتباه مورد این در شاید یا بودید، سرنوشتی چنین انتظارِ
 گذشته الفاظِ و زبان از آیا ایتالیاست؟ مونیستک حزب تداومِ چپ، دموکراتِ حزب
 خود کمونیستِ یگذشته به وقتی و است؟ مانده جای بر هم ایکلمه حتی

 از ترکم در سؤال این به توانیدمی آیا کنید؟می مشاهده را اشتباهی آیا اندیشید،می
 جای هب آینده برای مثبتی چیزِ چه کمونیست، یتجربه از بدهید؟ جواب کلمه سی

  است؟ مانده
 جوابی شخصاً که کنم می اعتراف و کنم طرح دیگری سؤال خواهممی حال

 برخوردِ  یک یا است سیاسی برخوردِ یک آیا چیست؟ ۱طلبیآرامش .ندارم آن برای

 بلکه جایز تنهانه عدالت از دفاع برای قهر از استفاده ،هاکمونیست سنّتِ در اخالقی؟

 چیزی عنوانبه را طلبیآرامش همواره خود، تاریخِ طولِ در هاکمونیست .است ضروری
 آن گسترش یهاراه هرگز کهآن بدون اند،کرده رد است، تناقض در شانرسالت با که
 یک اساس بر است؟ مطرح هم هنوز موضوع این شما گمانِ به .کنند بررسی را

 .دهندنمی رأی چپ به ولی هستند، طلبآرامش مردم از درصد شصت نظرخواهی،
 جنگ در شرکت نفع به هستند طلبآرامش جداً که افرادی از بسیاری چرا راستی،به

 نظریِ بحثِ یک موضوع هرگز طلبیآرامش که است ممکن گونهچه دهند؟می رأی
 یک طرفدار نوجوانان، خصوصبه و جوانان آیا شما نظر به باشد؟ نگرفته قرار جدی

 برای سیاستمداران یمذبوحانه هایتالش از کنار رب نیستند؟ خاص طلبیِآرامش نوع
 آیا مردم، آرای آوردن دستبه منظورِبه طلبیآرامش قطارِ بر طلبانهفرصت سوارشدنِ

 و طلبیآرامش بین سیاست، و طلبیآرامش بینِ که نامشخصی یرابطه مورد در شما
 دارید؟ نظری است، برقرار ممکن چپِ یک ایجادِ

 آلفردو دوستم به خواهم می ایم؟ایستاده جهان کجای در ما کالم، یخالصه
 اصالً  نیست، خوب اوضاع که است درست این .مخالفم او با مورد یک در که بگویم
 عفو یوعده خالفکاران به و کندمی تشویق را قانون از سرپیچی ما دولت .نیست خوب

                                                      
۱. pacifisme ًدر الاقل من، گمانِ به .کنندمی ترجمه جوییصلح به فارسی در را کلمه این غالبا 

 روشن بحث یادامه در خوبیبه موضوع این .است ترمناسب طلبیآرامش یواژه بحث، این چارچوبِ 
 .مترجم- شودمی
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 که نیستم معتقد نم ولی زند،می دامن ارتشا و فساد به سیاستی چنین دهد.می
 انتخابِ است، مهم چهآن .دهدمی رخ اکنون که است چیزی آن است مهم چهآن

 بهتر تواندمی اوضاع که باشیم متقاعد باید شود، بهتر اوضاع که خواهیممی اگر .ماست
 .شکست دنیایِ یا هاممکن دنیایِ :کنیم انتخاب را یکی چیز، دو این بین باید ما .شود
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 عزیز، یویتوریو
 هم ما خود برای احتماالً هانکته از بعضی .نیست آسانی کار تو ینامه به دادن جواب
 کنممی سعی من حال این با .داریم مشکل آن توضیحِ برای ما یا نیست، روشن خیلی

 انجام دوست یک با هرابط در باید انسان که کاری بدهم، جواب تو به کامل جدیتِ با
 تعریف آیدمی نظرمبه که گونههمان را مسائل تربیش من دادن، جواب برای .دهد
 تعریف من کار که کرد فراموش نباید .ببخشم انسجام افکارم به کهآن بدون کنم،می

 .است کردن
 سکوتِ  - است دادخواست یک واقعاً تو نامه چون - تو دادخواستِ شروعِ ینقطه

 .ما تاریخِ از بخشی تجربه، یک دوره، یک شاهدانِ ،«هاکمونیست سکوتِ» ماست،

 حزب هوادارانِ و اعضا کارکنان، به تو کیست؟ هاکمونیست از منظور ولی خوب، بسیار

 و دادندمی تشکیل را دهندگانرأی سومِیک پیش چندی همین تا که کنیمی اشاره

 شده پاک شانحافظه از گذشته گویی ،اندکرده اختیار سکوت» اکنون تو گمانِ به

 «.است

 چون چیزیست هاآن از بسیاری احساس که بزنم حدس توانممی یا دانممی

 رهبرانشان پیش چندی همین تا که کسانی از دلخوری حتی یا و دلسردی تلخی،

 کنم،می زندگی رم مردمیِ یمحله یک در من (.هستند هم هنوز مواردی در و) بودند

 ساده هایساختمان در که مسنی هایِکمونیست به کنم،می برخورد آنها به غالباً و

 به را خود امیدِ تمامِ و کردندمی توزیع را اونیتا یکشنبه روزهای که کنند،می زندگی

 موردِ در پرسند،می من از آمده ما سر بر چهآن مورد در هاآن امروز .بودند بسته حزب

 ما چرا رسیده، قدرت به برلوسکونی چرا ستیزند، در هم با حزب رهبرانِ چرا که این

 جواب هاپرسش این به توانمنمی کهاین از من ۱کنیم. برکنار قدرت از را او توانیمنمی

 احتماالً  نشده؛ پاک هاآن ذهن از گذشته من، گمان به .شرمگینم بدهم، ایکنندهقانع

 از بخشی شان،تاریخ از بخشی چون کنند،می حمل خود با را گذشته هاآن

 زنند،می حرف خود نوادگان و فرزندان با گذشته مورد در هاآن شاید شان؛زندگی

 .دانمنمی چیزی مورد این در .باشند ییهاحرف چنین شنیدن به مایل هااین اگر البته
                                                      

 بود ایتالیا دولتِ  رئیسِ هنوز برلوسکونی زمان آن در .گرفته صورت ۲۰۰۰ دهه اوایل در وگوگفت این ۱
 .مترجم -
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 .دیگریست چیز اند،داشته مسئولیت .ا .ک .ح مختلفِ سطوحِ در که کسانی سکوتِ اما

 سوگواری کارِ هنوز که است کسانی سکوتِ فروید، قولِ به آنها، سکوتِ مورد، نای در

  .اندنرسانده پایان به را

 با گذشته، با رابطه در مان،حزبی مقامِ  از نظرصرف ما، از کدام هر کنممی فکر

 همه یکی شده، خاموش دیگری کرده، محکوم را خود یکی .ایمبوده مواجه مسأله این

 و .است برده یاد از را چیز همه که کندمی وانمود دیگری آن و کرده اموشفر را چیز

 نهاد، اما .دهندمی انجام را خود کار طبیعتاً و حاضرند، میانه این در نیز مورخین البته

 مورد این در و نداده قرار ضروریست، که انتقادی معرضِ در را خود تاریخِ هنوز حزب،

 .است تو با حق

 نقدآمیزِ بازخوانیِ که دلیل این به شاید ایم؟نزده انتقاد این هب دست ما چرا

 میان از هرگز که قدیمی یهاشکاف و هانظر اختالف که شدمی موجب گذشته

 مرگِ  از بعد سال بیست است، هنوز که هنوز کن فکر .برآورند سر دوباره نرفتند،

 انتقاد بررسیِ یک او یکارنامه مورد در نیست حاضر حزب در کسی ،برلینگوئر انریکو

 است این خاطر به گذشته نقدآمیز بازخوانیِ عدمِ  شاید این، از بدتر ...باشد داشته آمیز

 در که بپذیریم شویم مجبور که شود آن به منجر بازخوانی این مبادا ترسیممی که

 و کارکشته نیِ-نه تا گرفته، سوسیالیست حزب از داشتند، حق دیگران موارد برخی

 من .است محال چیزی چنین باشد؟ دیگران با حق که دارد امکان آیا ...کراگسی حتی

 .باشد بوده دیگران با حق است ممکن که کنم فکر این به ندارم جرأت حتی

 سازمانی جز نیستیم چیزی اکنون و نزدیم بازخوانی این به دست ما هرحال،به

 شما پیشینیانِ» :بپرسد ما از سیک اگر .بحثقابل اینامهشجره و ناروشن ایگذشته با

 دیگری کس آیا .بدهیم کنندهقانع جواب یک سؤال این به نیستم قادر ما ،«کیستند

 ؟(Rosselli) لی روسه مارکس؟ کسی؟ چه دهد؛ جواب سؤال این به تواندمی

  گاندی؟ ؟(Gobetti) تیگوبه برنشتاین؟ گرامشی؟

 هویتِ به شودمی مربوط که یسؤال کنی،می طرح نیز شخصی سؤال یک تو اما

 نه، ام؟بوده معتقد انقالب به گاههیچ من آیا .بدهم جواب تو به کنممی سعی من .ما

 آن فرارسیدنِ مثابهبه انقالب ام؛نبوده معتقد «انقالب» به هرگز من کنممی فکر
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 یا اهچنگک و هابیل که آنگاه افزایند،می سربر هاپرچم که گاهآن رؤیایی، یلحظه

 .آورند فتح به را ۲زمستانی کاخِ یا ۱باستیل تا شوندمی ردیف هامسلسل

 به ۱۹۴۸ سال در که هستم ییهاکمونیست معدود جزوِ من بخواهی، را راستش

 شهرِ به انتخاباتی تبلیغاتِ برای مرا زمان، آن در .نداشتند اعتقاد خلق یجبهه پیروزیِ

 کسی برای .بودند فرستاده (Potenza) تنزاپو استانِ در واقع Lucanie)) لوکانی

 از را خود تحصیالت انتخابات، اتمام از بعد داشت خیال و بود آمده رم از که من، چون

 و ماندم، جاآن در ماه چند من .جدید دنیایی کشفِ با بود مترادف سفر این بگیرد، سر

 مسیحی اتدموکر حزبِ که بود روشن .نداشت وجود توهم برای جایی جا،آن در

 را خود شخصی یتجربه که دارد این به تمایل انسان که جاآن از و .شد خواهد پیروز

 و اول یصفحه در اونیتا وقتی باشد، ناچیز ایتجربه تجربه، این اگر حتی کند، مطلق

 باال شانه من شد، خواهد پیروز قطعاً 3جبهه که نوشت می درشت حروفِ  با

 به دادنرأی برای آوریل ۱۷ روز وقتی .نداشتم باور بینیشپی این به چون انداختم،می

 زدههیجان بسیار دلیل همین به و دادممی رأی که بود بار اولین این) برگشتم رم

 چون بدهم رأی جمهوری استقرارِ برای ۱۹۴۶ انتخابات در بودم نتوانسته من بودم؛

 زیادی توهمِ شتم،برگ رم به وقتی جهت، هر به ،(نداشتم سال ویکبیست هنوز

 با که گفتم خود با جوانان از بسیاری مانند نیز من شکست، از بعد بعد، و .نداشتم

 را تحصیالت که .است ایبیهوده کارِ  تحصیالت سرگیریِ از شکست، این به توجه

 به پا دیگر ترتیب، این به ...است نرسیده فرا هنوز بعداً  این و داد، انجام بعداً شودمی

 به کرد،می تعیین حزب که شدیم منتقل جایی به ما از کدام هر و .نگذاشتم دانشگاه

 دورانِ دوران، آن .حزب محلی یهاسازمان تقویتِ برای مشکل، و افتاده دور مناطق

 .رفتیمی هم تو و فرستادمی را تو حزب :بود انضباط دورانِ فراوان، شوقِ و شور

 (.Abruzzes) آبروزِس به را من و ندفرستاد (Vénétie) سی-نه-وه به را خواهرم

                                                      
 - رودمی شمار به آن مظهرِ باستیل زندانِ تخریبِ که ۱۷۸۹ سال در فرانسه انقالب به ستایاشاره .۱

 .مترجم
 .مترجم - ۱۹۱۷ سال در روسیه انقالب به ستایاشاره .۲
 .مترجم - است انتخابات این در سوسیالیست حزب و کمونیست حزب فِائتال منظور، .3



 

 
 

 هاسکوتِ آن 701

 تو سؤال این به حال عین در خواهممی چون کنممی بازگو را ماجرا این من

 ،آبروزِس سپس و لوکانی ابتدا .است بوده چه با معادل من برای انقالب :دهم پاسخ

 تأثیر من روی شدتبه است، تصورقابل غیر امروز که مفلوک و فقیر چنانآن مناطقی

 ما، مقابل در که ایوظیفه به لوحی،ساده با حدی تا و عمیقًا، من .اشتندگذ

 «.داد نجات» را مردم باید گویدنمی کسی امروزه .بودم واقف داشت قرار ،هاکمونیست

 .نبود چنین شرایط، آن در زمان، آن در ولی .نیست رایج دیگر اصطالح این

 پرنس علیه مبارزات در سآبروزِ یمنطقه در ،هاسال آن طول در وقتی، و

 یهازمین تسخیرِ برای ارضی، اصالحاتِ برای مبارزات در ،(Torolina) تورولینا

 همراه گاری، روی دست، به پرچم زود، صبح ما) کردممی شرکت (Fucino) فوسینو

 را پرنس تا کردممی شرکت اعتصابات در وقتی ،(افتادیم می راه به کشاورز کارگرانِ

 آن برای که بودم معتقد زمان آن در بله، ببخشد، بهبود را کار شرایطِ که کنیم مجبور

  ۱دهم. می انجام مهمی کار کشورمان پیشرفتِ برای و کشاورزان

 دموکرات حزب به آنان از بسیاری و شدند، زمینصاحب دهقانان این سرانجام، و

 چون بروند درسهم به توانستندنمی که ییهابچه آن حال، این با .پیوستند مسیحی

 دست به را چیزها این شناختند،نمی را گوشت یمزه که ییهابچه آن نداشتند، کفش

 من، برای .بخورند گوشت و بروند مدرسه به توانستند و شدند کفش صاحبِ آوردند،

  .موفق انقالبِ یک از جزئی .بود انقالب از جزئی مثابهبه این

 خطاکار کنممی فکر ولی .امدهش مرتکب زیادی اشتباهات من شک، بدون

 برخورد گذشت با خودم مورد در دارم شاید البته) بخشیدم را خود سرانجام، .نبودم

 مشکلی آن با و است پاک وجدانم من ...کردم خوبی کار کنممی فکر و (.کنممی

 هاآن برای من .است بوده فرزندانم مورد در باشم، شده مرتکب خطایی اگر .ندارم

                                                      
 و کشاورز کارگران تورولینا پرنس .بود «برعکس اعتصاب» رشته یک از متشکل جریان این واقع، در .۱

 کارگران نتیجه، در .نداشت هاسازه سایر و هاجاده کار به کاری ولی کردمی استثمار شدتبه را دهقانان
 یوظیفه .کردندمی مرمت را هاسازه سایر و جویبارها ،هاجاده بکشند، کار از دست که نآ جایبه

 برای .بیاورند دستبه کارگران برای را کار نوع این دستمزد که بود آن کمونیست حزب و سندیکاها
 تریشب و نفر ده اجتماعات چون بود،می نفر نه از تربیش نباید کارگران تعداد عملیات، گونهاین
 (.کتاب فرانسوی مترجم توضیح) شدمی قلمداد «خرابکارانه گردهمایی» عنوانبه
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 صرفِ  را خود وقت تربیش که مادری بودم، کاروشفرام عصبی، غایب، اآرام،ن مادری

 و خانوادگی زندگی به آنکه جایبه کرد،می حزبی ناپذیرِپایان جلساتِ و هاکمیته

 .اندبخشیده مرا هابچه حاال ولی ...بپردازد خود فرزندان

 نخواستم من .باشم شده مرتکب خود شخصِ مورد در خطاهایی من هم شاید

 عنوانِ به .کنم برخورد بود، آمده پدید ذهنم در مبهم طوربه که مشکالتی و مسائل با

 (را کویستلر یا سیلونه یهانوشته مثال) را هاکتاب از بعضی نخواستم من مثال،

 داشتم، روی پیش در که مشخصی وظایفِ با مقایسه در کردممی فکر چون بخوانم،

 و هاکنجکاوی بعضی روی بر من .وقت اتالفِ  جز نبود چیزی هاکتاب این خواندنِ

 که (Longo Luigi) لونگو لوییجی از باریک دارم یاد به .گذاشتم سرپوش هاسؤال

 که ،«بارسلون اسفناکِ وقایعِ » موردِ در بود، رهبران از یکی اسپانیا جنگِ زمانِ در

 خود به متفکری یقیافه وا .کردم سؤال بود، شده اشاره آن به کتابی در ضمنی طوربه

 در سپس و کند،می جستجو خود یحافظه در دارد که کرد وانمود دقیقه چند گرفت،

 در مهمی چیز هاسال آن در که آورمنمی یاد به نه، گفت داد، می تکان سر که حالی

 و لوحیساده روی از شاید کردم، قانع جواب این به را خود من .باشد داده رخ بارسلون

 باز مرا سحرآمیز یغریزه یک درونی، حسِ  یک که این خاطر به هم شاید اندیشی،خام

 .بکشم سر هاسنبه سوراخ برخی به که این از داشت می

 آغاز سر من، برای .کنیمی سؤال من از شروع ینقطه و آغاز سر موردِ در تو

 در ،۱۹۴3 سپتامبر در کردم، «مالقات» رم در کمونیست حزب با من .بود زیبا بسیار

 نیمه یهاتاالر آن .است فرهنگ وزارت مَقرِ امروز که کاخی در ملی، یکتابخانه

 بیاد خوبی به را سبزرنگ یمطالعه یهاچراغ با دراز میزهای آن سکوت، آن روشن،

 او و بودم ساله هفده من رفتم؛می کتابخانه به (Simonia) سیمونیا خواهرم با ...دارم

 بود این .بودند ارتباط در .ا.ک.ح با که شدم آشنا دانشجو چند با جاآن در .ساله پانزده

 دانی،می خوبی به را نکته این تو .انداخت سایه ما زندگی تمامِ بر که داستانی سرآغاز

 اهمیت از کامالً  کهآن بدون گیرد،می نوجوانی زمانِ در را تصمیمات ترینمهم انسان

 هاکمونیست با جنگ، هایسال طول در جنوا، شهر در قبالً ما البته .باشد آگاه آن

 نشریاتِ و اعالمیه توزیعِ به بودیم کرده شروع آنان، کنارِ در و ...بودیم شده آشنا



 

 
 

 هاسکوتِ آن 703

 این با دادیم؛نمی انجام این از بیش کاری ما ،هایآلمان اشغالِ زمانِ در رم، در .مخفی

 .بود این از بیش چیزی حزب با ما «مالقات» حال،

 اما .کنم معرفی نسل یک یتجربه مظهرِ را خود شخصی یتجربه خواهم نمی

 نوعی به بود آمیخته مقاومت، جنبشِ در من شرکت و .ا.ک.ح در من عضویتِ

 همیشه من ترتیب این به :بود یهود و ضدفاشیست من یخانواده «.پرستیمیهن»

 جنبشِ  در شرکت و حزب در عضویت با اما .کردممی احساس جامعه از برکنارِ را خود

 .امبازیافته را خود کشور یا ام،بازیافته را خود سرانجام که کردممی احساس مقاومت،

 شده شناخته ندرتبه موضوع این چون نه، یا هستی خبر با ماجرا این از تو دانمنمی

 از بعد ،۱۹۴۴ سال در که بود قوی چنان آن ما ی«پرستانه میهن» یروحیه است،

 تا شود تشکیل بانوان یذخیره نظامیِ  سازمانِ یک که شدیم آن خواستار ،رم آزادیِ

 این و بپیوندند، آن به داشتند مخفی فعالیت ما شهر در ۱اشغال، زمانِ در که دخترانی

 بود، ستاره از پر آن روی که رسمی لباس با دختران این .پیوست تحقق به ما خواستِ

 .بود سلطنتی هنوز ایتالیا حکومت و میرفتند؛ جاآن به

 :تو یگفته به .است دردناکی موضوعِ این شک بی ...س.ش.ج.ا با ما یرابطه

 سوسیالیسم و دموکراسی مظهرِ را .س.ش.ج.ا ،هاکمونیست ،هادهه و هاسال طی»

 عنوانبه کشور این از ما ...س.ش.ج.ا و ما داستانِ ...است تو با حق «.دانستندمی

 پیروزی، آوردن دست به برای و درآورده پای از را نازیسم که کردیم می یاد کشوری

 در بار اولین برای آلمان ارتشِ  .داشت واقعیت این و .است داده کشته میلیون بیست

 است، شوروی اتحاد منظورم روسیه، .داشت واقعیت این و .خورد شکست استالینگراد

 نیز کارگر یِهادهخانوا دخترانِ حتی و ندارد وجود بیکاری آن در که کشوری»

 من کردیم،می بیان حزبی هایحوزه در را جمالت این ما «.بروند دانشگاه به توانندمی

 کردم.می تکرار را هاچیز همین هم

 اندازِ چشم که کرد،نمی فکر ما از یکهیچ گمانم به و نکردم، فکر هرگز من ولی

 بود، مبهم بسیار ما برای یزچ همه مورد این در «.باشیم روسیه مثلِ» که بود این ما

 ما .بود نادقیق و مبهم مانبرای «تدریجی دموکراسیِ» اصطالحِ که میزان همان به

                                                      
 .مترجم - است آلمانی نیروهای توسط ایتالیا اشغال منظور، .۱
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 که راهی ،«ایتالیایی راهِ» برسیم، برابری و عدالت به دیگر راهی از خواستیممی

 مسلحانه شورشِ به ،«انقالب» یلحظه به که راهی بود، کرده تدوین را آن تولیاتی

 کردیم شروع ما بیستم، یکنگره و استالین مرگ از بعد» :نویسیمی تو .نداشت ینیاز

 «...داشته وجود هم اشکاالتی شوروی دموکراسیِ در که موضوع این به کردن فکر به

 گزارشِ چاپِ بعد، ماه چند و بیستم، یکنگره «.اشکاالتی» از تربیش چیزی گفت باید

 رسید نوبت بیستم، یکنگره مهلکِ یضربه از بعد و .بود مهلکی یضربه خروشچف،

 کسی چه و داشت، شک اشغال این درستیِ به نسبت کسی چه .مجارستان اشغالِ به

 هم آن و آورممی یادبه را مورد یک تنها من کند؟ بیان را خود شکِ تا کردمی جرأت

 آن کردند، خاموش را او است؛ (Vittorio Di Giuseppe) ویتوریو دی په-جوزه

 .خشونتی چه با هم

 اسفناک یفاجعه چند و شدمی سپری سال بیست باید مجارستان، از بعد و

 با که نیست این به نیازی .بگیرد فاصله مسکو از سرانجام .ا.ک.ح تا داد می رخ دیگر

 در که آن به شد منتهی که روندی کنیم، مرور را موضع تغییرِ این مختلفِ مراحلِ هم

 که کند اعالم برلینگوئر انریکو لهستان، در نظامی حکومتِ برقراری از بعد ،۱۹۸۱ سال

 این از بعد حال، این با «.است کشیده ته به» اکتبر انقالبِ از ناشی شوقِ و شور

 می حمایت شوروی رژیم اجتماعیِ و اخالقی برتریِ از همچنان برلینگوئر مرزگیری،

 ایدئولوژیک و سیاسی اقتصادی، عمیقِ بحرانِ یک با هنگام آن در که رژیمی کرد،

 دارم یاد به .نبودند موافق برلینگوئر نظرِ این با حزب رهبران یهمه البته .بود مواجه

 سوسیالیسمِ» :گفتمی غالباً  است، تو ینامه دیگرِ مخاطبِ که رِکلین آلفردو که

 ترتردهگس بسیار (Pouilles) پویِس یا (milieE) امیلی تعاونیِ  واحدِ  یک در موجود

 برای ما چرا پس بود، چنین اگر .«است .س.ش.ج.ا سراسرِ در موجود سوسیالیسمِ از

 کردیم؟ معطل همه این شوروی با مرزبندی

 کمونیسم» :نوشت خواهد (Veltroni Walter) ترونی-ول والتر بعد، هاسال

 که ییرؤیا .دارم باور آن به و موافقم نظر این با من «.نیست. سازگار دموکراسی با

 یروحیه با اًاساس که بود رؤیایی انگیخت،برمی بیستم قرن در را انسان هامیلیون

 زندگیِ  که هاییانسان که واقعیت این و .بود غیرِلیبرال داشت، تناقض طلبیآزادی



 

 
 

 هاسکوتِ آن 705

 موضوع این در فرقی داشتند، دیگری تصورِ آن به نسبت کردند، رؤیا این وقفِ را خود

 .ماست واقعی یفاجعه واین کند،نمی ایجاد

 از متمایز خواهانهخود طرزیبه کردیم،می قلمداد دیگران از متمایز را خود ما آیا

 معروفِ  سخنانِ از قبل حتی ما .نیست این در شکی کردیم؟می قلمداد دیگران

 ینقطه گیریموضع این در ابتدا در شاید .کردیممی معرفی چنین را خود ،برلینگوئر

 دادن آموزش برای هاکمونیست (خطرناکِ شاید و) پایانبی شوقِ .شتدا وجود مثبتی

 مثابه به هاایتالیایی به را خود ابتدا همان از هاآن که شد این به منجر دیگران به

 روبرو یمسائل و مشکالت همان با نیز هاآن البته .کنند معرفی متفاوت زنانی و مردان

 بودند هاییانسان هاآن که تفاوت این با بودند، رگیرد آن با جامعه افرادِ دیگرِ  که بودند

 و مسئولیت یروحیه با ازخودگذشتگی، و فداکاری یروحیه با شدید، اخالقیِ تعهدِ با

 چه هم آن آری، کردند،می مطالعه هاکمونیست ...مطالعه و کار ظرفیتِ با انضباط،

 در هاهفته و روزها ،هاساعت ام .داشتندوامی مطالعه به نیز را دیگران و !ایمطالعه

 آن شدمی اگر آه .خواندیممی درس و کردیممی مطالعه حزبی مدارس و هاکالس

 کردیم، رفیق هزاران آموزشِ سازماندهیِ صرفِ  یا و خود آموزشِ صرفِ که را ساعاتی

 یکبار توانستیممی ما یهمه صورت این در کنممی فکر آوردیم،می دست به دوباره

 کردیم،می مطالعه و کار آن روی که متونی که بگویی توانیمی تو) .کنیم زندگی دیگر

 دیگریست...(. موضوع این اما بودند، مضر حتی و فایدهبی

 یروحیه انضباط، چون خصوصیاتی فاقدِ که هاییایتالیایی مدید، هایمدت

 یدیده به پشتکار با و جدی منضبط، یهاکمونیست به بودند، جدیت و فداکاری

 ادعایی «تفاوتِ» این بعد، به ایمرحله از است، تو با حق اما .نگریستندمی احترام

 به) .داد هشدار و شک به را خود جای احترام و .قدرت خواستِ یا تأیید به شد تبدیل

 راست تندیسی چوب، این از تواننمی و شده تنیده ناصاف چوب از انسان کانت، قول

 (.دکر پا بر نواختیک و

 هاسؤال این تمام احتماالً .کنی می طرح زیادی یهاسؤال تو عزیز، ویتوریوی

 هاآن خواندن با گردند؛برمی گذشته سالِ  پنجاه تاریخ به ضمناً ولی روزند، موضوع
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 که امکرده قبول اما .گیرممی سرگیجه و امنشسته فلک و چرخ روی کنممی احساس

 .کنم عمل خود یوعده به امکان حدِ  در کنممی سعی و بدهم جواب هایتسؤال به

 از پس را هاسوسیالیست با ما یرابطه بغرنجِ موضوعِ درستی،به خواهی،می تو

 ۷٫۲۰ با نی-نه رهبریِ به سوسیالیست حزب که هنگامی کنی، طرح ۱۹۴۶ انتخابات

 آرا صد رد ۱۹ که .ا.ک.ح از تر جلو اختالف، اندکی با شد، چپ حزبِ اولین آرا صد در

 .بود کرده تغییر اوضاع ۱۹۴۸ آوریل ۱۸ در بعد، سال دو .بود آورده دست به را

 تحت و آن چارچوبِ در سوسیالیست حزب و کمونیست حزب که خلق، یجبهه

 ٪3۱ حدود بودند، داده مشترکی انتخاباتی لیستِ (Garibaldi) گاریبالدی عنوانِ

 اکثریتِ  تنهاییبه آراء، ٪۴۸ از بیش با مسیحی دموکرات حزب که حالی در آورد، رأی

 حق خود به کار کهنه نیِ-نه ترتیب، این به .ساخت خود نصیب را مجلس یِهاکرسی

 یا رهبری پرچم، زیرِ» که پذیرفت باید که بنویسد آوریل ۱۸ از بعد بالفاصله تا دادمی

 ،هاونیستکم (کندنمی ایجاد تغییری ماجرا اصل در این واقعی، یا ظاهری) هدایت

 «.است ممکن غیر غرب در پیروزی

 انتهای به را آن و ندادم پاسخ تو یهاپرسش از بعضی به من عزیز، ویتوریوی

 زیادی یهابحث آن حول که موضوعاتی مورد در ییهاپرسش کردم؛ محول امنامه

 توانمی که موضوعاتی هست، نظراختالف آن روی هم هنوز و گرفته صورت

 تو که موضوعاتی موضوعات، این .کرد تعریف آن حول را جدید چپِ یک یهامشخصه

 .سازیجهانیدگر برای جنبش و یطلبآرامش از عبارتند کنی،می طرح

 این از منظور اگر ام،نبوده طلبآرامش گاههیچ من که بگویم صراحتبه باید

 شرایط یکلیه در را اسلحه به بردن دست ضرورتِ یا امکان که باشد کسی اصطالح

 این با را دوم جهانی جنگ یِهاسال تمامِ که من مثل کسی واقع در .داندمی منتفی

 برداشت، میان از توانمی قهر راهِ از تنها را فاشیسم و نازیسم که برده سر به فکر

 .بخواند «طلبآرامش» را خود تواندمی دشواریبه داشته، ایتجربه چنین که کسی

 برای قهر از استفاده هاکمونیست سنّتِ در که کنی می یادآوری شخصاً تو، خودِ

 مارکس این نکنم، اشتباه اگر و .است ضروری بلکه الزم، تنهانه عدالت حفظِ و برقراری

 .است تاریخ اهرمِ قهر گویدمی که است
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 درجه) رهبرانِ از یکی من ولی .ام نبوده «طلبآرامش» هرگز من ترتیب، این به

 اتم، بمبِ نابودیِ برای ما .بودم «صلح هوادارانِ» جنبشِ (ومِد درجه همیشه دوم،

 سازمان صلح برای تظاهرات هزاران کشور سراسر در ما کردیم، جمع امضا هامیلیون

 دو به را آن سرد، جنگ و آهنین یپرده که کردیممی زندگی دنیایی در ما .دادیم

 .بود کرده تقسیم قسمت

 گوش موجهِ کامالً  جّوِ این ای،توده بسیجِ این چون ،نبود فایدهبی ما فعالیتِ این

 مثال عنوانبه که شد موجب اتم بمبِ از استفاده امکانِ علیه اعتراض و بودن زنگ به

 ما، ولی .نکند استفاده آن از ۱۹۵۰ سال در کره جنگ در امریکا متحده ایاالت

 ...نبود درست این و است، جنگ این مسئول امریکا که بودیم معتقد ،«صلح هواداران»

 مرا ،«یطلبآرامش» مورد در تو سؤال .نبود درست ما تحلیلِ اما بود، درست ما فعالیتِ

 .انداخت شده فراموش تقریباً  و قدیمی ماجرای این یاد به

 .شدنجهانی اثراتِ و خطرات یعنی پردازم،می تو مشکل سؤال دومین به حال و

 را دنیا تنهانه که ییهاعدالتی بی علیه نکرد بلند را خود صدای تا بود کر و کور باید

 که کنمنمی فکر من ولی .سازندمی ترخطرناک روزروزبه را اوضاع بلکه تخریب،

 هستم برآشفته وضعیت این از من طبیعتاً .باشد ما مشکالتِ تمامِ  باعثِ  شدنجهانی

 زندگی روز در ردال دو از تر کم درآمدی با جهان در مرد و زن میلیون هاصد که

 از بیش مبلغی شاید و مبلغ، همین اروپا که هستم برآشفته نیز این از من .کنندمی

 همچنین من و .کندمی قاره این گاوِ  هر صَرفِ را روز در دالر دو از تربیش یعنی این،

 محصوالتِ  از بسیاری روی بر را خود مرزهای که اروپا همین از هستم برآشفته

 بر مبنی امریکا سیاست هند اقتصاد وزیر اخیراً .بنددمی سوم جهان کشورهای

 سیاست، این چون کرد،می محکوم را فوالد وارداتِ رویِ گمرکی یتعرفه برقراری

 این خواهان او ترتیب، این به .دهدمی قرار مرگ خطرِ معرضِ در را هند فوالد صنعت

 .بود شدنجهانی گسترشِ نِخواها عکس بر بلکه شود، محدود بازار آزادیِ که نبود

 زنند،می حرف شدنجهانی علیه سازی،جهانیدگر طرفدارانِ وقتی» :پرسیمی

 را هاآن آنچه اگر «کنند؟نمی فکر نابرابری و عدالتیبی علیه مبارزه ضرورتِ به آیا

 است، چنین که کنممی فکر من و است، نابرابری و عدالتیبی علیه مبارزه انگیزد،برمی
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 ضربه او بر باید که را دشمنی تا نگرفت، اشتباه را هدف تا داشت توجه باید گاهآن

 ضربه زیر باید که را مزایایی تا نمود، مشخص خوبیبه را خود متحدانِ و کرد وارد

 پشت که قرنی در .کرد تعریف وضوحبه کرد، حمایت آن از باید که را منافعی و گرفت

 که حالی در کنند، «متمدن» را داریسرمایه تا دکوشیدن طلباناصالح گذاشتیم، سر

 تکذیب مهر کنند، سرنگون را داریسرمایه خواستندمی که هاییآن پیشانیِ بر تاریخ

 را شدنجهانی که است این جهان، سطح در ما، یوظیفه امروز ترتیب، این به .زد

 باید ما که گ،بزر بسیار یمسئولیت عظیم، ایوظیفه .کنیم «متمدن» اصالح، هدایت،

 و) کنندمی زندگی مدنی یجامعه یحاشیه در که کودکانی و زنان مردان، قبال در

  .بگیریم برعهده (زندمی نفر هامیلیارد به سر آنها تعدادِ

 
میریام
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 عزیز، ویتوریوی
 مثل و دارم تعلق چپ به من انداخت. وحشت به مرا تو هایسؤال که کنم اعتراف باید

 که زمانی گذار، سختِ دوران در برم،می سر به عمیق بحرانی در دیگر چپِ هزاران

 ۱است. نیامده پدید هنوز نو و رفته میان از کهنه

 که است آن معنایش بدهم، جواب تو یهاسؤال تمام به باشم قادر من اگر

  .نیست چنین اما .است رسیده پایان به چپ بحرانِ

 و هویت چون ییهاسؤال به گفتن پاسخ خود نوبه به نیز من حال، این با

 قطعی جواب هاسؤال این به توانمنمی چند هر دانم،می ضروری را مقصود و مضمون

 مثل ییهاچیز من .کرد وجوجست را «هاکمونیست سکوتِ» این دلیل باید .بدهم

 نفی را گذشته وقایعِ از اشین شرمِ حتی و توهمات اشتباهات، زدودنِ به تمایل

 هرگز من» :گویندمی پَستی با و مزورانه یا صداقت روی از که کسانی از و .کنمنمی

 توانمنمی و .امبوده کمونیست من آری، .آورمنمی میان به حرفی «امنبوده کمونیست

 تاریخی عظیم یحادثه یک با را خود زندگی تمام که این از باشم پشیمان

 زده رقم را ایتالیا معاصرِ تاریخِ - منفی یا مثبت صورتِ به - که ای حادثه ام؛درآمیخته

 عنوانبه من که است دلیل همین به دقیقاً اما .پابرجاست هنوز حادثه این آثار و .است

 من گردن بر که است یمسئولیت منظورم .کنممی مسئولیت احساس عمیقاً فرد، یک

 ننگِ با مبارزه راه میهن، به جدید نگرشِ یک خاطر به که جوانی آن یعنی است،

 تر،بزرگ تر،عادالنه ایتالیایی :بود چنین جدید، نگرشِ این و .برگزید را فاشیسم

 سرزمینِ  روحوضی، آوازهای سرزمینِ دوره، آن ایتالیایِ از ترپیشرفته و ترمدرن

 و .بودند سوادبی آن اهالی از نیمی از بیش که کشوری فقر، و پرکندهان یهاحرف

 کردنِ محکوم به خود، با حسابتسویه که پذیرفت باید که است دلیل همین به دقیقاً

 من مسئولیت .است انگاریسهل کاری چنین .شودنمی ختم شوروی کمونیسمِ

 صرف را خود توان و زندگی که حال عین در که است کسی مسئولیتِ :است سیاسی

- حال عین در گیرند، پیش در را ترقی و پیشرفت راه مردم یهاتوده که بود کرده آن

 .بازداشت کشور حکومت در شرکت از را هاآن -.س.ش.ج.ا با «آهنین پیوندِ » دلیل به

                                                      
 .مترجم - بحران از گرامشی تعریف به است ایاشاره .۱
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 نه دارم، برعهده را اشتباه این مسئولیتِ من .هست نیز این از ناشی چپ بحرانِ

 مورد در سکوت ما یهمسأل دلیل، همین به .را استالینیسم اشتباهاتِ ِمسئولیت

 .دهدمی آزار تربیش مرا موضوع این و است؛ حال مورد در سکوت بلکه نیست، گذشته

 در که است دلیل همین به .را حاضر حالِ .را حال کند، درک را آن نیست قادر چپ و

 یِهاداده با را گذشته تواننمی که است بدیهی چون کند،می سکوت گذشته مورد

 و نشده داده پاسخ آن به که یمسائل یزاویه از باید را گذشته کرد، مرور گذشته

 واقعی، مشکلِ و .حال یزاویه از یعنی کرد، مرور آمده، میان به که جدیدی یهاسؤال

 که حالی که است واقعیت این از ناشی ما مشکلِ .است همین ما یسابقه بی و بزرگ

 تغییرِ یک با ما نچو است، جدی سیاسیِ ءخال یک بیانگرِ بریم، می سر به آن در

 همچنین و روحیات، در تغییر بلکه چیزها، در تغییر تنها نه هستیم، مواجه عظیم

 شده بیان و فکر آن چارچوب در سیاست که ییهازمینه و اشکال یکلیه در تغییر

 و تاریخی هویتِ آن، اساس بر چپ و ،(شدنصنعتی اجتماعی، طبقاتِ ملت،-دولت)

 .است دهنها بنا را خود مبارزات

 تغییر را حزب نامِ  و کرد روزبه را هابرنامه است کافی آیا .جاستاین در مشکل و

 کرد طرح برنامه از قبل را آن باید که چیزی آن قبال در .کنمنمی فکر چنین من داد؟

 است، ایاندیشه منظورم .بود خواهد بیهوده هاحرف این یهمه داد، قرار بحث مورد و

 درک و بخواند بریم،می سربه آن در که را دنیایی باشد قادر که است نوینی یاندیشه

 آن یزاویه از قدیم چپِ که است ایاندیشه از متفاوت بسیار طبعاً  اندیشه این و .کند

 و فقر علیه مبارزه سرمایه، و کار بین ستیزِ دولت، طبقات،) خواندمی را بیستم قرن

 اندیشه این انداز،چشم گسترشِ و هدفمندی نظر از هرچند ،(فقرا رهاییِ  بدبختی،

 در شد، تبدیل فهمقابل و ساده یهاپیام به اندیشه آن .ندارد اندیشه آن از کمی دست

 چیزی چنین ما امروز .برانگیخت امید و مبارزه شوق، و شور و گرفت جای مردم دلِ

 و بازگرداند چپ به را تاریخی یوظیفه یک احساس بتواند که ایاندیشه .داریم کم را

  .کند ایجاد جدیدی فضای امروزین، سیاستِ برای بتواند حال عین در

 من نهاد؟ پا بر را بزرگی چپِ  بزرگ، دیدگاهِ  یک بدون توانمی گونهچه

 برجای کمونیسم شکستِ  که شوممی ئیالَخَ متوجه و خوانمبازمی را تو یهاسؤال
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 تو که است یسؤال اساسی، ینکته اما .مدانمی مسئول را خود مورد این در و گذشته،

 چون بشکنیم، را سکوت که است نرسیده آن وقت آیا که آن بر مبنی کنیمی طرح

 که باشیم متقاعد باید شود، بهتر اوضاع که خواهیممی اگر گویی،می تو که طورهمان

 رنوشتس مورد در زاری و گریه از باید ما است، تو با حق .شود بهتر تواندمی اوضاع

 شکست، دنیایِ و هاممکن دنیایِ  بین که است رسیده آن وقت .برداریم دست خود

 .کنیم انتخاب را یکی

 ابعادِ  به هنوز ولی زنیم،می حرف شدنجهانی یدرباره مدام ما من. نظر هم این

 پی داده، رخ جهان سطحِ در گذشته سال بیست طول در که عظیمی «تحول» نتایجِ

 – ایتالیا در) که ایمگرفته قرار ییهاچالش مقابل در ما که است این یتواقع .ایمنبرده

 صنعت به کشاورزی از گذارِ روندِ در گذشته، قرن در توانمی فقط را آن نظیر (مترجم

 را خود جای ناچاربه «کشاورزان» یکهنه احزابِ که ترتیب همان به و .کرد مشاهده

 روشن باید نیز امروز ترتیب همان به دادند، کارگران سیاسیِ  جدیدِ  یهاسازمان به

 کهن صنعتگریِ و ملت-دولت تاریخیِ یِهامحدوده چارچوبِ در که احزابی که باشد

 اغراق اندکی مورد این در من شاید .شوندمی خارج دور از امروزه اند،آمده پدید

 از ناشی رانبح این .است نهفته جاهمین در احزاب بحرانِ واقعیِ دلیلِ ولی کنم،می

 محل دیگر سیاست که است واقعیت این از ناشی بلکه نیست، هاانسان نظریِ تنگ

 بخش معاصر، زنان و مردان خودمختاری؟ کجاست .نیست بزرگ تصمیماتِ گرفتنِ

 مختاریِ خود که حقوقی اند،داده دست از را خود شهروندی حقوق از بزرگی

 هدایت و دهدمی فرمان کسی چه ز،رو امروزه .کردمی تضمین را آن هاحکومت

 جهانی شانامکانات که است فراملیتی یهاقدرت دست در اصلی یهاانتخاب کند؟می

 میان، این در ها.دانسته و اطالعات تولیدِ تکنولوژی، کنترلِ مالی، امورِ شاننام و است

 .ندارد ارزش پشیزی زنان و مردان نیازهای ،هاامید ،هارؤیا

 با :گوییمی تو ویتوریو، تو، کرد؟ برخورد بزرگ یهمسأل این با یدبا گونهچه

 از شد متعجب نباید صورت، این در اما .خوب بسیار .جدید یِ هاممکن دنیایِ  بر تکیه

 خبر با درون از احزاب این ترینِقدیمی از یکی وخَمچَم از که من، چون کسی که این

 حتی و) دادمی قرار الشعاع تحت را چیز همه سیاست فکرِ آن، در که حزبی است،

 تاریخی نظرِ از پس، این از که بگوید من چون کسی ،(بود زندگی تمامِ برای انتخابی
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 من، گمان به .داد تغییر را سیاسی فعالیتِ یشیوه و نهاد برپا جدیدی احزابِ باید

  .است نهفته نو و کهنه بین ویژه یمبارزه همین در ما بین نظر تبادلِ یفایده

 آزادی و برابری برای مبارزه امروزه، .کنممی شروع هاسؤال ترینکالسیک از من

 .درآمد بازتوزیعِ برای مبارزه از بود عبارت اساساً گذشته پاسخِ  است؟ معنی چه به

 متحد گونهچه :است این کنندهتعیین یمسأله .نیست کافی دیگر جواب این امروزه،

 قرار مبارزه مرکزِ در دیگر زمان هر از بیش امروز که آنچه گرهیِ ینقطه روی و شویم

 به رو شکافِ  از است عبارت من، گمان به گرهی، ینقطه این و .نماییم عمل دارد،

 قدرتِ ،«قدرت» از من منظور «.قدرت» و «دولت» بین - انگیزِ حیرت و - افزایش

 ذهنیتِ که ییهارکتش جمله از) است جهانی یهاشرکت قدرتِ است، مالی بازارهایِ

 علم قدرتِ ،(کنندمی کنترل و ایجاد را غیرمادی نیازهایِ  جدیدِ بازارهایِ و عمومی

 قدرتِ کند؛ سازیشبیه زنده، موجوداتِ از تواندمی که رسیده مرحله این به که است

 ناظر قواعدِ یعنی است، سیاست ،«دولت» از من منظور و .است جمعی ارتباط وسایل

 و ،هاانسان آن طریق از که نهادهایی و ابزارها یعنی جمعی، منافعِ و گروهی زندگیِ بر

 برکنار، که این حقِ کنند،می دفاع خود حقوق از ۱فردها بلکه ،هاشده استثمار تنهانه

 از برداریبهره و شناخت حقِ از محروم خصوصبه نباشند، محروم و حاشیه در

 .دموکراتیک شهروندیِ

 که است، روشنفکرانه پرچانگیِ همه هااین که بگویند هابعضی است ممکن

 حاضر، حال در که گفت باید پاسخ در .بپردازد مشخص امورِ به باید سیاست

 دلیلِ این به گیرند،می فاصله سیاست از مردم که است این پدیده ترینمشخص

 است شدنیجهان حال در ایگونهبه (ایتالیا جمله از مشخص، دنیایِ) دنیا که اساسی

 آن رفتنِ دست از شاهدِ  ما بلکه شوند،می تشدید هانابرابری و هابندیدسته تنهانه که

 اندازِچشم :بخشیدمی معنی ما زندگی به گذشته قرون در که هستیم اندازیچشم

 است امری جهان تغییرِ که اندازچشم این کالم، یک در .آینده به اطمینان و پیشرفت

                                                      
 این بستنِ جمع برای یلدل همین به .انسان هر یعنی است، «فرد» روی نویسنده تأکیدِ بحث، این در .۱

 ممکن چون شود،می استفاده معموالً که را، «افراد» یواژه نه و امبرده کار به را «فردها» یواژه کلمه،
 - نباشد هاانسان یکایکِ افراد، یکایکِ نقشِ بر نویسنده تأکیدِ مبینِ ،«افراد» یواژه بردِ کار است

 .مترجم
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 توانمی گونهچه .زیست خواهند خود والدینِ از بهتر شرایطی در انفرزند که ممکن،

 نتوانیم ما اگر بماند، باقی محلی سطح در ما اندازِچشم اگر کرد برقرار را دموکراسی

 .نیستم بدبین من ولی ۱امپراتوری. قدرتِ برابرِ در بدانیم ایگرایانهواقع بَدیلِ را خود

 یصحنه .است کرده تغییر سرعتبه تاریخ البِق در زمان که است این من احساس

 و روندمی فراتر کشورها مرزهایِ چارچوبِ از که است ییهاپدیده از مملو جهانی

 .گفت پاسخ مالی بازارهای قدرتِ اِعمال طریقِ از یا اسلحه ضربِ به هاآن به تواننمی

 کنیممی زندگی جهانی در ما پس این از که است این واقعیت .است واقعیت یک این

 نیاز پیش از بیش موجود، مخربِ ابزارهایِ قدرتِ و علم قدرتِ به توجه با آن، در که

 جدیدِ  اَشکالِ زیستن، جمع با جدیدِ  اَشکالِ مشترک، زندگیِ جدیدِ  اَشکالِ به داریم

 تا داردوامی را ما که است موضوع همین و .جهان سطحِ  در فرهنگی و سیاسی ِپیوند

 و ک،ایدئولوژی دلبستگیِ رویِ از من حرف این .بیندیشیم بزرگ تغییرِ یک به دیگر بارِ

 را داریسرمایه فرجامِ که نیست تاریخی چپِ یاندیشه این به وابستگی رویِ  از یا

 واقعیت این از حرف این امروزین، مدرن، دلیلِ  .دانستمی زودرس و ناپذیراجتناب

 آن به هاماهواره از اگر که ایکره زمین، یهکر روی من، گمان به که، گیردمی نشأت

 بشر، نوعِ ما، نوعِ موجود، نوع یک آید،می نظر به شکننده و کوچک بسیار کنیم نگاه

 تبدیل کره این روی بر بقا برای خطری به که شده، قدرتمند چنان و متعدد چنان

 با) است معیتج رشدِ و مولد نیروهایِ شدیدِ رشدِ از ناشی قدرت، این و .است شده

 رشدِ  توانِ و است متمرکز جهان بخشِ  ثروتمندترین در تولید توانِ که این به توجه

  (.آن بخشِ فقیرترین در جمعیت

 .است همین آری من، گمان به است؟ همین پیشرفت، اصلیِ موضوعِ امروزه آیا

 وژیکتکنول توانِ که است درست این اگر :کرد بیان زیر صورت به توانمی را موضوع

 بینیِ پیش که است درست این اگر است؛ جلوتر ما فکرِ طرزِ و سیاسی توانِ از مراتببه

 این اگر شود؛می مشکل پیش از بیش علمی و اقتصادی مهمِ یِهاانتخاب عواقبِ

 رَده از خطی و هموار پیشرفتِ قدیمیِ نظراتِ تغییرات، این اثرِ  در که است درست

 اتکا شدهتعیین ازپیش یِهاراه به توانیمنمی دیگر ما که ایگونه به شوند،می خارج

                                                      
 کنونیِ  شرایطِ  که ،Negri Antonio ،نِگری آنتونیو معاصر، تالیاییِای فیلسوف تزِ  به است ایاشاره .۱

 .مترجم - کند می تشبیه شمولجهان بزرگِ امپراتوریِ دورانِ به را جهان
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 ینقطه و چپ نیروهایِ خاصِ  که دیدی بنگریم، آینده به اطمینان دیدِ  با و کنیم

 و هااختالف افزایشِ به منجر تاریخی رشدِ که است درست این اگر بود؛ هاآن قدرتِ

 درست همه این اگر شده؛ هانیاطمینابی و هاپیچیدگی افزایشِ به منجر ،هاوابستگی

 ،هابینی پیش بودنِ مطمئننا به توجه با که، است درست نیز این گاهآن پس است،

 .ستهاانسان یاراده همانا مطمئن چیزِ تنها

 نهادهایِ  به و قدرتمند سیاسیِ ابزارهایِ به بلکه افکار، به تنهانه ما بنابراین

 این من، گمان به کرد؛ حکومت جهان این بر آن با بتوان که داریم نیاز قدرتمندی

 خاطرِ به مبارزه برای هستند ابزاری بلکه نیستند، قدرتمندی برای ابزاری نهادها،

 .عدالت و آزادی به نیاز خاطرِ به جدید، اهدافِ

 یتجربه که بگویم باید بپذیریم، را استدالل طریق این اگر عزیز، ویتوریوی اما،

 یک تنها ما که است درست این چند هر دارد، زیادی یفاصله ضروریات این با .ا.ک.ح

 کردمی کمک مردم به که حزبی بودیم، یاتوده حزبی بلکه نبودیم، کایدئولوژی حزبِ

 سؤال به تا است دشوار بسیار من برای دلیل، همین به کنند. شرکت جامعه امورِ در تا

 .نه یا داشتیم اعتقاد انقالب به دوره، آن جوانانِ ما، آیا که بدهم جواب مورد این در تو

 بود خواهد «نه» من جواب .بدهم جواب سؤال این به توانمنمی که بگویم باید صادقانه

 ولی .باشد قدرت اعمالِ طریقِ از حکومت کردنِ برکنار کودتا، انقالب، از منظور اگر

 بافت، عمیقِ ییرِتغ برای مبارزه داشتیم، ایمان مبارزه به شوق و شور با ما مطمئناً

 که داشتیم ایمان چیزی به ما نوعی،به ترتیب، این به کشور؛ اخالقی و فرهنگی بافتِ

 طلبیاصالح عنوانبه آن از تحقیر به ما که بود چیزی آن از ترباارزش بسیار نظرمان به

 وجود ما البته .بود قدرت به زحمتکش یهاتوده رسیدن ما هدف :کردیممی یاد

 تمامِ به پیروزی این ولی .آوردیممی حساب به پیروزی یک را پارلمانی دموکراسیِ

 را آن که بود چیزی آن بود، مهم چهآن ما برای .پوشاندنمی عمل یجامه ما اهداف

 .خواندیممی سیاست با هاآن یرابطه به دادن ارجحیت و هاتوده به دادن ارجحیت

 بود؟ چه منظور

 یک من ،۱۹۵۰ یدهه ابتدای در .آورممی کنمم مثالِ چندین از مثال یک

Georgio ) آماندوال جورجو بار یک و بودم اونیتا در جوان نگارروزنامه
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Amendola) را-ماته به سفری در را (Matera) در که ایصحنه .کردم همراهی 

 دارهیکل مرد این .باشد تصورقابل غیر امروز ایتالیای در شاید مانده، جایبه من ذهنِ

 صحبت فقیری جمعیتِ برای بلند صدایِ با و بود ایستاده ایصخره باالی زُمخت، و

 بیرون ییهاحفره از سروصدا با که (پابرهنه کودکانِ زنان، کشاورز، کارگرانِ) کردمی

 کنده کوه دلِ در اولیه اقوامِ ها،آن از پیش و جویان،پناه پیش هاقرن که آمدندمی

  .کردندمی زندگی هاحفره این در هنوز ایتالیایی ندِشهرو هزاران اما .بودند

 یهاچهره به من .دادندمی گوش او یهاحرف به آمیزتحسین سکوتی در هاآن

 رخ مجلس در که وقایعی مورد در هاآن با آماندوال .بودم شده خیره آنان یتنیدهدرهم

 در شان،شرایط وردم در زد،می حرف آب مورد در هاآن با کرد،نمی صحبت دادمی

 توانست خواهند هازمین تصرفِ با که این مورد در نان، مورد در شان،زندگی مورد

 این در را خود هاآن نبودند؛ شنونده فقط هاآن .کنند سیر را خود فرزندان شکم

 صورتِ در که داشتند اطمینان و دانستندمی خود رهبر را او آنها .یافتندبازمی هاحرف

 فاصله سیاست از امروز که کنممی فکر مردمی به من حال و .شد خواهند یروزپ اتحاد،

 اونیتا مدیریتِ از تا کرد وادار مرا تولیاتی که کنممی فکر ایلحظه به سپس .گیرندمی

 به مرا او .نبودم موافق میانه و چپ ائتالف مورد در او خط با چون بدهم استعفا

 یک من به .داشتم سال سی از تربیش کمی نزما آن در .فرستاد پوِیس یمنطقه

 میانِ  در حزب بُردنِ و «کشاورزی کارگرگراییِ» با ستیز :بودند داده روشن رهنمودِ

 بردیم کاربه را خود تالش تمام ما و .شهری متوسطِ طبقاتِ و زمینصاحب کشاورزانِ

  .بپوشانیم عمل یجامه رهنمود این به تا

 شکلِ فقط .ا.ک.ح .بزنم ربطبی هایحرف مورد این در بخواهم اگر است فایدهبی

 چپ اتحادِ بزرگِ بسیار هنوز مشکلِ  امر، این گواه .نبود دموکراسیسوسیال ایتالیاییِ 

 و اند،نوشته حاکم طبقاتِ  که بخوانیم گونهآن فقط را تاریخ نخواهیم اگر ولی .است

 و بیندازیم، نگاهی دادمی رخ آن رِزی در چهآن به و بزنیم کنار را فاشیسم سرپوشِ اگر

 شروع من گمان به گاهآن دهیم، قرار نظر مَدِ  را ایتالیا وحدتِ شرایطِ دورتر، کمی اگر

 هدفی بود، انقالب هدفش که حزبی .بود .ا.ک.ح که چیزی آن درک به کرد خواهیم

 تاریخِ  صلیِ ا بازیکنانِ از یکی به ذالکمع توانست گونهچه نیافت، دست آن به هرگز که

 جستجو حزب این «مفید عملکردِ» در باید را سؤال این به پاسخ شود؟ تبدیل کشور
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 این بر مبتنی مفید عملکردِ این .ملی نظرِ از بلکه طبقاتی، نظرِ از نه «مفید» .کرد

 با عظیم یهاتوده مخالفتِ بیانگرِ را حزب روزافزون، نحویبه مردم، که بود واقعیت

 به نسبت را خود هاتوده این که طبقاتی و دولت دانستند؛می اکمح طبقات و دولت

 یاد به را شرایطی .آوردندمی حساب به خود دشمن را آن نهایتاً و یافتندمی بیگانه آن

 .سلطنتی یشیوه به و باال از وحدت :گرفت صورت آن در کشور وحدت که بیاوریم

 یادبه را فاشیسم .بیاوریم یادبه را کشاورزان کشتارِ و نظامی حکومت مطلق، فقرِ

 تنها مثابهبه هاکمونیست که بود حکومتی چنین مقابل در و شرایط چنین در .بیاوریم

 که بود واسطه این به .شدند واقع موردقبول اوضاع تغییرِ به قادر سیاسیِ نیرویِ

 زا متشکل مخفیِ حزبِ یک فاشیسم، یسلطه زیر زمان، آن در که) .ا.ک.ح مخالفت

 گرفت، خود به را دموکراسی برای جدی ایمبارزه یجنبه باحکومت، (بود هاکادر

 که ایمبارزه رساند، پیروزی به را آن و کرد بسیج را کشور جانِ  و روح که ایمبارزه

 جمهوری یک ایجاد برای سیاسی ابتکارِ  یک به را آن تولیاتی سیاسیِ  خردمندیِ

 چون جوانانی بین در ایتالیا، کردن آزاد برای او فراخوان .ساخت مبدل دموکراتیک

 حسِ  یک و برانگیخت شوق و شور بودند، کرده تمام را دبیرستان تازه که من،

 خاطرِ  به خوشبختی و اطمینان آورد، وجودبه خوشبختی حتی و اطمینان

 ،«کشور یهازخم تمامِ » مداوایِ خاطرِ به پارلمانی، دموکراسیِ خاطرِ به ملی، ِوحدت

 .بازسازی خاطرِ هب

 مسئولیتِ  سنگینیِ و بار تمام حال، این با .نیستم پشیمان کمونیستِ یک من

 چون .حزب رهبرانِ از یکی عنوانبه چه فرد، یک عنوانبه چه کنم،می حس را خود

 زدیم کاری به دست ما سو، یک از .بینممی وضوح به نیز را تاریخ دیگر یچهره من

 یهاتوده دهیِسازمان و تربیت کارِ اجتماعی، رشدِ کارِ :رانهگاصالح عمیقاً و عظیم

 دلیلِ به دیگر، سوی از اما .اجتماعی اهدافِ جهت در آنان توانمندی هدایتِ و وسیع

 و بود، بستبُن در که کردیم دفاع سیاسی نظامِ  یک از ما ،.س.ش.ج.ا با پیوندمان

 اِمکانِ  نتیجه در و قدرت، به رسیدن اِمکانِ که گرفتیم دوش بر را یمسئولیت نتیجهدر

 ماجرا، این در .ساختمی غیرممکن را ایتالیا، در دموکراسی عمیقِ شکنندگیِ  بر غلبه

 توانست او .دارد وجود اسفبار چیزی بود، آن تبلورِ که تولیاتی پالمیرو شخص در و
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 او .بود هنشد آن انجام به موفق سابق سوسیالیستِ حزبِ که برساند انجام به را کاری

 به تا را هاآن و داد آشتی ملت با را فقیر طبقات ایتالیا، تاریخ در بار نخستین برای

 تنهانه واقع در او چون کشاند، انزوا به را .ا.ک.ح او حال، عین در اما رساند، قدرت پای

 بود. شوروی اتحاد رهبرانِ از یکی بلکه کمینترن، بزرگِ رهبرانِ از یکی

 بازخوانی را آن شویم موفق باید ما .است سنگین گذشته بارِ عزیز، ویتوریوی

 .بیندازیم نظر دوردست به و بایستیم آن یهاشانه روی بر بتوانیم تا کنیم

 آلفردو
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  دوم پرسش
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 عزیز، آلفردوی و میریام
 روی بر وانیمبت تا کنیم بازخوانی را آن شویم موفق باید ما .است سنگین گذشته بارِ»

 پاسخ جمالت، این با تو ،آلفردو «.بیاندازیم نظر دست دور به و بایستیم آن یهاشانه

 به دهیمی رجوع را سکوت موضوعِ ترتیب، این به .رسانیمی پایان به را خود

 عظیم گسیختگیِهم-از یک با ما که نکته این درکِ به حال، موردِ در بودن نامطمئن

 هستیم کلماتی فاقدِ ما اما است، تغییر حالِ در ما دوروبر در یزچ همه هستیم: روبرو

 همین اساس در هم تو میریام، تو، .کنیم درک را تغییرات این آن کمک به بتوانیم که

 منسوب را آن تو و است، حال مسائلِ  به پاسخ فقدانِ نشانگر سکوت .گوییمی را

 که هستی عقیده این بر نیز تو .ایمنپرداخته خود بررسیِ به ما که این به کنیمی

 تو .نکنیم فکر حال به که آن برای حافظه یآگاهانه پاکسازیِ از است عبارت سکوت

 مبین را جمعی پاکسازیِ و کنی،می تفکیک جمعی پاکسازیِ از را فردی پاکسازیِ

 که کنیمی مشاهده نیز تو .دانیمی سیاسی و فرهنگی بزرگِ کمبودِ یک

 اندکرده فراموش بعضی آورند،می یاد به بعضی :دارند فرق هم با قساب یهاکمونیست

 .اندبرده خاطر از که کنندمی وانمود بعضی و

 در کنندهنگران و دیگر، ایگمانه شخصی، یخاطره یک وَرایِ از میریام، تو، اما

 از جوان یرزمنده یک عنوانبه که کنیمی تعریف تو .کنیمی طرح سکوت مورد

 بود، کمونیست یبرجسته رهبران از اسپانیا داخلی جنگ زمانِ در که لونگو، لوییجی

 کشتار وبه داد رخ بارسلون در ۱۹3۷ سال در که اسفناکی یحادثه مورد در

 .بودی خوانده جایی در را آن که موضوعی کردی؛ سؤال شد،می مربوط هاآنارشیست

 «.نیفتاده اتفاقی هیچ نه،» :گویدمی سپس و کندمی فکر دارد که کندمی وانمود لونگو

 که کنممی اضافه .حزبی نظمِ مثابهِبه سکوت سکوت؛ دیگرِ نوعِ یک هم این بفرمایید،

 هم باال، از شدهتحمیل یعنی کلمه لفظیِ  معنیِ  به باشد، «الزامی» هم تواندمی سکوت

 اختیاری، نظمِ که دهدمی نشان هاکمونیست با کارِ  در من شخصیِ یتجربه .اختیاری

 یک و داشت، جای هاآن وجود در اختیاری نظمِ گویی است؛ بوده غالب یپدیده

 .بود طبیعی خصلتِ

 این کنم باز را وگوگفت سَرِ شما با خواستم من که این دلیل ،آلفردو و میریام

 اولدرجه و مرکزی رهبران از یکی تو ،آلفردو .دارید فرق هم با خیلی شما که است
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 یدبیرخانه هماهنگی مسئول تو .اونیتا جوانِ بسیار مدیر اول،درجه واقعاً ودی،ب حزب

 با و مسیحی دموکرات حزبِ با حساس مذاکراتِ رأس در تو بودی؛ حزب مرکزی

 رهبری و دهیسازمان را بسیاری دهقانی و کارگری مبارزات تو داشتی؛ قرار دولت

 اما باشد، مغرورانه و باال از یک،بوروکرات تو برخورد که بودم نگران من .کردی

 رهبرانِ  از تو میریام، تو، .کردی برخورد من با باز ایروحیه با تو که دیدم خوشبختانه

 مناطقی دلیل همین به و دوردست، و ایحاشیه مناطق مسئول بودی، حزب کناری

 و (.Mezzogiorno) متزوجورنو یمنطقه مثال عنوانبه تر،حساس و ترمشکل

 وقایع یکلیه به نسبت کنجکاو هستی، هم هنوز و بودی، یخبرنگار تو الوه،عبه

 پرخاشگر. و شیطان حال عین در و داوری،پیش هرگونه از دوربه اجتماعی، و سیاسی

 و خردمند زن یک و ایحاشیه رهبرِ یک منتقدِ یروحیه و شوق و شور تو در من

 .فتمیا تو در را روحیه این و جستممی را باذکاوت

 وابستگیِ  منطقیِ و عقالنی یهاجنبه و احساسی یهاجنبه توانستید شما

 ایسیاهه شما که بودم منتظر من که کنم اعتراف باید .کنید تصویر را خود سیاسی

 بازگوییِ  شما، پاسخِ در .دهید ارائه من به را گذشته انگیزحزن خاطراتِ از بلند

 .بنددمی آینده روی به را در که بازگویی گونهآن نه اما هست، خاطرات گونهاین

 چون گذشته، از بریدن برای است مناسبی یوسیله گذشته، انگیزِحزن بازگوییِ

 .آینده به کردن نگاه برای است آغازی ینقطه گذشته،

 ،هاسؤال تمام به دادن جواب جای به دادی، انجام درستی کارِ تو عزیز، میریام

 یک زندگی از زنده بسیار ولی کوتاه، اینوشته بودند، نامنسجم خیلی احتماالً که

 من بر تو یمنتقدانه یروحیه حال عین در و اشتیاق، .کردی ارائه ما به کمونیست

 یک از تواندمی که است روایت تنها که معتقدم من .است گذاشته تأثیر شدتبه

 که را کسی نقشِ اندتومی که است روایت تنها .کند ارائه مناسبی تصویرِ تجربه،

 .درآورد تصویر به تجربه، این قالب در گذاشته، سر پشت را مشخصی یتجربه

 مقاطعِ به خود هایسؤال در وقتی .کنم اضافه را اینکته خواهممی حال این با

 - است اهمیت فاقد موضوع این نامنسجم، زمانی نظر از هرچند - مشخص تاریخیِ

 کلیه تبلورِ که یلحظات ماست؛ تاریخ کلیدیِ  لحظاتِ به ناظر اشاره این کنم،می اشاره
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 از یک هر نوعی، به هستند. لحظات این از تر طوالنی دورانی مثبتِ و منفی یهاجنبه

 «بزرگ سازش» مورد در من وقتی گیرد.می دربر را شما زندگی تمامی من هایسؤال

 و کنم،می سؤال تو از .س.ش.ج.ا از تدریجی رهایی مورد در واقع در پرسم،می تو از

 با هاآن معابدِ دادنِ آشتی طریق از بزرگ یاندیشه دو دادنِ آشتی امکانِ مورد در

 عکسِ .شودنمی بنا «مگر و اگر» بر تاریخ که نویسیمی تو مثال، عنوانبه ۱یکدیگر.

 چهآن .است «مگر و اگر» بر مبتنی تاریخ، سراپایِ تاریخ، :است درست حرف این

 کند،می نفی را آن که کسی کلمه؛ واقعیِ معنی به است، «واقعیت» یک ده،فرارسی

 که چیز آن اما ۲است. بازحقه پوشد،می چشم آن بر آگاهانه که کسی و دروغگوست،

 اجتناب داده، رخ چهآن هر که باشد این ما تصورِ اگر .ندهد رُخ توانستمی داده، رُخ

 که شویممی معنی بی ناپذیریِاجتناب یک رِاسی دوباره صورت این در بوده، ناپذیر

 لحظاتِ  از من وقتی .کندمی نفی را یمسئولیت هرگونه و عمل آزادی هرگونه

 لحظات این در ما مسئولیت دقیقاً منظورم زنم،می حرف مانتاریخ یکنندهتعیین

  .است

 رِتغیی مورد در :ایداده جواب مفصل طوربه من یهاسؤال به مورد دو در تو

 که است بدیهی .موافقیم هم با ما مورد دو این در .یطلبآرامش مورد در و عقیده،

 از هنوز من .کرد ذکر را آن دالیل و فکر آن روی باید ولی است، ضروری و الزم تغییر،

 آن بر را سابق یهاکمونیست که بود خطا حسِ کدام مشکل، کدام این پرسممی خود

 کمونیسمِ که شوند، تغییری چنان متحملِ یا بزنند، تغییری چنان به دست تا داشت

 برای که رسدمی نظر به چنین .کرد دگرگون را جهانی کمونیسم حتی و ایتالیا

 آن ینتیجه دهیممی انجام امروز چهآن :تداوم با بود مترادف تغییر ،هاکمونیست

 .ایمداده انجام دیروز که است چیزی

 هرگز ما موافقیم، هم با نیز مورد این در .یطلبآرامش به گردمبرمی حال

 است گونهچه اما .امستیزیده مشی این با ۱۹3۰ یدهه از من .ایمنبوده طلبآرامش

 سوی، این به ویتنام جنگ پایانِ از گذشته، قرن شصتِ یدهه اواسطِ از که

                                                      
 .مترجم - ایتالیاست در مسیحی دموکراسیِ و کمونیسم دادنِ آشتی منظور .۱
 - کندمی تکرار را آن «گالیله ندگیز» در برشت که گالیله به منسوب ایجمله به است چشمیگوشه .۲

 .مترجم
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 است؟ شده تبدیل مسلط عاملِ به ایتالیا، چپ بینِ در الاقل ی،طلبآرامش

 آسمانی و زمین خواستار که جوانان یِطلبآرامش دارد؛ گوناگون انواع یطلبمشآرا

 از دیگر نوع یک و برزمند؛ دیگر دنیایی برای خواهندمی که هستند، پاکیزه

 شاید .شودمی تبدیل سیاست یبازیچه به و کندمی رخنه احزاب در که یطلبآرامش

 .دارد وجود اساسی تفاوتِ یک ونتخش عدمِ  و یطلبآرامش بین که باشد درست این

 بیانگرِ است، نوآوری و ابداع بیانگرِ  است، فعاالنه موقعیتِ  یک بیانگر خشونت عدمِ 

 نفی یک صورتِ به تواندمی یطلبآرامش عکس، بر .است گاندی .است کردن عمل

 بسنده حرف به که عملیبی یک صورت به ندارد، ابداع به نیازی که بماند باقی

 .آوردنمی باربه هم خرجی و است ترآسان .کندمی

 و هوشیارانه یمهاسؤال از یکی که چرا، بدانم که آن بدون کردم،می فکر من

 صورت این به سؤال این به تو میریام، داشتید؟ اعتقاد انقالب به شما آیا :است سخت

 در «.نه و آری» :بود این تو جواب ،آلفردو تو، عکس، بر ؛«هرگز نه،» :دادی جواب

 که را آنچه که گسست، یک مثابهبه انقالب به ما :بود یکی تانهردوی جواب واقع،

 که ژرف دگرگونیِ یک به بودیم معتقد ما نداشتیم، اعتقاد کند،می نابود است موجود

 موافق شما یعقیده این با توانممی گونهچه .نباشد آمرانه که کند، تسخیر را هاوجدان

 متوجه وقایع، جریانِ در وقتی .ایم زده دم معنی این به انقالب زا همه ما نباشم؟

 مثل بردیم،می کار به را «انقالب» لفظ است، شدن جدی حال در ماجرا که شدیممی

 ۱۹۴۵ پاییز تا ۱۹۴۴ از شخصاً  خودم، من .۱۹۶۰ یدهه در دانشجویی جنبشِ دوران

 .نشستم زاری به رفته، دست از البِانق خاطرِ به بعد و .افراشتمبرمی را انقالب پرچمِ

 حزب یک مثابهبه بود، نهاده بنا تولیاتی که گونهآن را حزب عزیز، یآلفردو تو،

 مشارکت به بلکه گردهمایی، به تنهانه را مردم که حزبی کنی،می توصیف مردمی

 نبی یرابطه آیا اما .باشند خود آگاهیِ  عاملِ  خودشان که آن به یعنی خواند،فرامی

 در کردن؟ آزاد مثابهبه دادن آموزش یرابطه یعنی بود؟ چنین واقعاً  پیروان و رهبران

 جریانِ  در من :نخست یخاطره .آیدمی نظرم به خاطراتت از خاطره دو مورد، این

 همچنین و هستند، جاآن فقیری بسیار هایآدم دارم، حضور را-ماته در آمندوال نطقِ

 سر به ناامنی و فقر در که زنانی و مردان کوه، دلِ در شده کَنده یِهاحفره ساکنینِ
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 با زند،نمی حرف سیاسی هایبازی یدرباره هاآن با آمندوال .ندارند فردایی و بردندمی

 رهبر در او، در را خود و اندشده خیره او به هاآن .زندمی حرف خودشان مورد در هاآن

 حال در تو که هنگامی به شودمی مربوط دوم یخاطره .حزب در یعنی بینند،می

 چه مورد، دو هر در کنی،می توجه .هستی پوِیس در کشاورز کارگرانِ اعتصابِ هدایتِ

 تا شودمی خواسته او از و گیردمی خط رهبر از خلق ،(Bari) باری در چه را-ماته در

 خلق :است این خط ولی - سازد غنی را آن دهد، تعمیق را آن کند، دنبال را خط این

 پاسخی را حزب در خلق بازیافتنِ  این من .شودمی او بیان یابد،بازمی حزب در را خود

 جداشدن برای ما چرا :کنیمی طرح قلب صمیمِ از که دانممی تو سؤال این به ممکن

 زیر داشت، که خصوصیاتی یهمه با تولیاتی، چرا شدیم؟ معطل همه آن .س.ش.ج.ا از

 برابرِ در حزب وابستگیِ از بود ایجنبه حزب در موجود وابستگیِ رفت؟ پیوند این بار

 دقیقاً بلکه نبود، تحمیلی نبود، بیرونی پیوند، این .اکتبر برابرِ در سوسیالیسم، میهنِ

 انزوا توانمی گونهچه وگرنه .بود ذاتی بود، شما درونِ در بنابراین .بود هویت یک مبین

  داد؟ توضیح حزب درون در را مخالفان مطلقِ تنهاییِ  و

 از پس ایتالیا هایکمونیست سیاست در ملت مفهومِ که کنیمی یادآوری تو

 با سیاسی نظرِ از شما دوی هر .موافقم تو با .داشت حضور وضوحبه دوم جهانی جنگ

 دلیل، همین به .اول جهانی جنگ در من اید،آمده دنیا به دوم جهانی جنگ

 را روسیه در فِوریه انقالب ما من، یخانواده در .است متفاوت ما یهاحساسیت

 گفتیممی زمانآن) هابُلشویک وقتی و گرفتیم جشن دموکراسی پیروزیِ یک عنوانبه

 تازه که را نمایندگانی حتی و کردند برکنار قدرت از را کرنسکی (تروتسکی و لنین

 یک در زودی،به من اما .شدیم خشمگین کردند، اخراج مجلس از بودند شده انتخاب

 انقالب این .کردم درک را اکتبر انقالب اهمیت (Turin) تورینو چون صنعتی شهر

 و سازد، ممکن نمود،می غیرممکن انسان هامیلیون نظرِ از که را چیزی بود توانسته

 عمل یجامه آن به تواندمی باشد، انقالب خواستارِ واقعاً انسان اگر که بود این چیز آن

  .رسد فرا مناسب موقعِ تا گذاشت دست روی دست نباید که بپوشاند؛

 ای،توده باورِ و پردازیحماسه نظرِ از آن، نتایجِ اما بود، گسست یک انقالب، این

 شده تبدیل ممکنی امرِ به که را، دوم جنگ از بعد ایتالیایِ در دموکراسی نوسازیِ

 کشورِ به بود، شده محول روسیه به آینده نهادنِ بنا کارِ .ساخت غیرممکن بود،
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 تضعیف دموکرات نیروهای بین در را ملی احساسِ به تعلق اکتبر، انقالب .سوسیالیسم

 خود، یِهاسنت به خود، کشورِ به تعلق احساسِ یعنی برد، میان از تقریباً را آن و کرد

 ،(رجممت - ایتالیا در) ۱۹۱۹ انتخابات در .را خویشتن خودِ امیدهایِ به خود، تاریخِ به

 دون رهبریِ تحتِ یِهاکاتولیک - مردم حزب داشتند، نماینده ۱۵۱ هاسوسیالیست

 در .نماینده ۱۰۰ - بود شده تأسیس تازگیبه که حزبی ،(Sturzo Don) ستورزو

 به جدید، سیاسیِ نیروهای این اما .بود ممکن دموکراسی نوسازیِ شرایطی، چنین

 جزیی عنوانبه را خود کشور به تعلق حسِ ییعن ملی، حسِ نخواستند مختلف، دالیل

 (بودند لنینیست اکثرشان که) هاسوسیالیست .کنند طرح خود مشیخطِ  از

 واتیکان با نزدیکی یواسطهبه ،هاکاتولیک و «.کنند عمل روسیه مثل» خواستندمی

 را (pia Porta) پیا یهدرواز در خود یرفته دست از نیروهای از بزرگی بخش که

 در ۱نکردند. دفاع دموکراسی از کافی یاندازه به هافاشیست برابر در بود، زیافتهبا

 تصحیح را «سیاه سالِ دو» اشتباهاتِ توانستند هاکمونیست ۱۹3۰ یهاسال اواسط

 جالی «میهن» به تولیاتی حزب داری، یاد به را موضوع این حتماً تو ،آلفردو ۲کنند.

 تو میریام، .کردندمی معرفی پرستمیهن را دخو هاپارتیزان .بخشید ایتازه

 را احساس و حال همین نیز من داری؛ یاد به را خود جوانی دورانِ پرستیِمیهن

 .داشتم

 برپا را دیگری ملیِ  دولتِ  بایستمی و بود کرده فرق شرایط ،۱۹۴۵ سال در اما

 یگونه به باید کشور بازسازی و بودند کرده ویران را ایتالیا جنگ، و فاشیسم .نهاد

 «سیاه یهاسگ» برابر در فاشیسم از پیش لیبرالِ ایتالیایِ  .گرفتمی صورت دیگری

 ایتالیا آن به بایستنمی و شدنمی شرایطی، چنین در بود؛ آورده فرو تعظیم سر

 دموکراسیِ» هاکمونیست یگفته به یا دموکراتیک، نوسازیِ پیشنهادِ .بازگشت

                                                      
 باستانی شهر دور تا دور که d’Aurélien) (mur لی-اوره دیوار یهادروازه از یکی به ایستاشاره .۱

 را دروازه این توانستند بار نخستین برای ۱۸۷۰ سپتامبر ۲۰ در ایتالیایی نیروهای .گیردمی دربر را رم
 ناشرِ  توضیحِ - بخشند پایان پاپ موقتِ قدرتِ به و کنند رخنه شهر خلدا به آن طریق از و کرده فتح

 .فرانسوی
 در وحشت از موجی اجتماعی، حادِ مبارزاتِ  هاسال این در .۱۹۲۰ و ۱۹۱۹ هایسال به ستایاشاره .۲

 توضیحِ  - خاستند بر موسولینی از طرفداری به مالکین این و برانگیخت بزرگ و کوچک مالکین دلِ
 .فرانسوی رِناش
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 .نبود تو حزب خاص پیشنهاد، این ،آلفردو .گیردمی هریش جا همین از «تدریجی

 نشأت ایتالیا تاریخ از پیشنهاد این .بود فاشیسم ضد نیروهای یکلیه پیشنهادِ

 وحدتِ دورانِ در پیشنهاد این جهان؛ تاریخِ از بلکه ایتالیا، تاریخِ از فقطنه و گرفت،می

 عصرِ در امریکا، و اروپا یهاانقالب در داشت، ریشه (Risorgimento) ایتالیا

 بر تولیاتی حزب که دموکراتیک، هایارزش .کاتولیک دنیای در همچنین و روشنگری،

 مقاومت جنبش طول در هاکمونیست مبارزاتِ دلِ از تنها گذاشت،می تأیید مهر آن

 که آن برای انسان .دارد تعلق همه به که است تاریخی یزاده بلکه نیامده، بیرون

 رسمیت به نیز را دیگران صفات باید بگوید، خود یبرجسته صفاتِ از درستیبه بتواند

 .بشناسد

 تالشِ  بر است بوده مبتنی کمونیست حزب سیاستِ بیستم، قرنِ سراسرِ در

 این پرمعنایِ  آغازِ ینقطه .مسیحی دموکرات حزب با روابط کردن مساعد برای مداوم

 ینقطه و بود؛ جمهوری اساسی قانون ۷ یماده به دادن رأی ،۱۹۴۷ سال در روند،

 غیر یهادموکرات ما، همچنین و ها،کمونیست چهآن «.بزرگ سازش» آن، پایان

 تحلیلِ بود، مسیحی دموکرات حزب از جدی تحلیلی بودیم، آن فاقد کمونیست،

 که اسفناکی کارهای تحلیلِ نیز و ایتالیا دولتِ بازسازیِ مورد در وی قوت یهانقطه

 منفیِ نقاطِ تحلیلِ همچنین و وی، منفیِ هایِتوانمندی تحلیلِ .بود آن انجام به قادر

 مثال، عنوانبه ببریم؛ سؤال زیر را خود که نداشتیم را این شهامت ما .خودمان

 به طور؟چه فاشیسم از قبل و بودند، مردمی گونهچه فاشیسم دوران در هاایتالیایی

 قانون گذاشتنِ زیرپا :یافتیم روبرو فراوانی مشکالت با را خود ما که بود خاطر همین

 الاقل ها،آلمانی .شمال اتحادِ  خواری،رشوه تروریسم، مالی، نظمیِ بی دولت، توسطِ

 .کنند بازخوانی را گذشته که داشتند را این شهامتِ ۱آلمانی، سوم نسلِ روشنفکران

 .پابرجاست و کامل هنوز ما سکوت .نه ما،

 بسنده نکته چند ذکر به تنها آن، به مربوط جدیدِ  موضوعاتِ و حال موردِ در

 تأکید نکته یک بر خواهممی .زد بسیاری هایحرف توانمی مورد این در .کنممی

 یِ هادرگیری و هاتفاوت بُعدیِ  یک تحلیلِ و تجزیه به ما .ما اندیشیدن یشیوه بر کنم،

                                                      
 .مترجم - است دوم جهانی جنگ پایان از بعد سوم نسلِ منظور، .۱
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 عادت دارند، جریان هم هنوز که ،اندکرده حفظ را خود ارزشِ هم هنوز که بنیادین،

 بخش و دولتی بخش بین بازار، و دولت بین درگیری مثال عنوانبه ایم؛کرده

 را نکته این باید حال، این با . غیره و جمع، و فرد بین جهانی، و محلی بین خصوصی،

 که - راست مورد در هم و است صادق چپ مورد در هم نکته، این و - کنیم درک

 گروه در یا و خود در تنیدن خطِ بین باید شقوق، این از یک هر یزمینه در امروزه

 دردهایِ رویِ بر نخست یوهله در و دیگران مسائل روی بر گشایش خطِ و خود،

 .زدن کنار و آوردن گرِدهم بینِ است انتخابی این .کنیم انتخاب را یکی آنان،

 انسان، :است زیر قرار به یاایتال چپِ بحرانِ مورد در بحث موضوع حاضر، حال در

 است شده تبدیل باشد، جمع عملِ عاملِ و خود فردیِ عملِ فاعلِ کهآن جای به فرد،

 ۱خطرناک. مُبلّغِ یک سیاسیِ تبلیغاتِ یشده رها خود حالِ به تنها یکننده مصرف به

 رایب مسأله این که کنم اعتراف باید و کنم، اشاره مسأله یک به خواهممی پایان، در

 انقالبِ  از .سیاست و آدمی کارِ بین یرابطه از عبارتست مسأله این .زاستمشکل من

 یِهاطرح کلیه اصلیِ  عاملِ  و شالوده مثابهبه کار ۲فوردیسم، اُفولِ تا صنعتی بزرگِ

 نهاده بنا پایه این بر سوسیالیسم ِمکاتب یکلیه .شدمی گرفته نظر در اجتماعی تغییرِ

 تعریف جمعی چارچوبِ یک در را آن توانمی ترکم و شده تکهتکه کار، امروزه، .شدند

 خصوصبه .است شده ترپرمایه بسیار دانستن، با کار یرابطه امروزه حال،درعین کرد؛

 را عمل آزادیِ این .عمل آزادیِ و باال از شده تحمیل انضباطِ بینِ یرابطه نظرِ از

 کارِ  یزمینه در همچنین و مستقل،نیمه یا مستقل اصطالحبه مشاغلِ در توانمی

 کرد بحث بارهاین در توانمی نمود. مشاهده بگیرانحقوق و مزد بین در غیرمستقل،

                                                      
 .مترجم - بود ایتالیا دولت رئیس هنوز هانامه این تبادلِ زمانِ در که است برلوسکونی منظور .۱
 به یشیوه از روش این .شد گرفته کار به فورد هایکارخانه در بار نخستین که مدیریتی روشِ .۲

 بُعدِ » یک آن به و گیردمی الهام شد پیشنهاد Taylor لرتی توسط که کار سازماندهیِ علمیِ اصطالح
 بارآوریِ  افزایشِ موجبِ «کار علمیِ دهیِسازمان» دیدگاه، این مطابقِ .کندمی اضافه «اجتماعی
 بخشی در کارگران است بهتر دلیل همین به شود،می شرکت سودِ افزایشِ موجبِ  درنتیجه و کارگران

 ادبیاتِ  در .بیفزایند شرکت سودآوریِ بر و کنند کار تریبیش اشتیاقِ  با تا شوند سهیم سود این از
 اجتماعیِ و اقتصادی سازشِ  سرمایه، و کار بینِ  سازشِ عنوانبه غالباً  فوردیسم از اجتماعی،-سیاسی

 .مترجم - شودمی یاد مفید
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 اما ۱خیر، یا است تیلر سبک به استثمار از جدیدی شکل عمل، آزادیِ این آیا که

 .آزادی برای باشد فضایی نوعی، به تواند،می و دارد وجود جدید فضایِ این هرحال،به

 من، گمان به نهاد؟ بنا کار یشالوده بر را اجتماعی تغییرِ طرحِ یک توانمی هنوز آیا

 ما .است بسیار کرد، حفظ باید که چیزهایی تعداد و کارم،محافظه من توان؛می آری،

 و زمان صرفِ با است مترادف کار شک، بدون .بگیریم ازسر را کار مورد در تفکر باید

 عمل، آزادیِ و استقالل آوردن دستبه با است مترادف همچنین کار اام انرژی؛

 دست با است مترادف کند،می کار که کسی توسط محیط کنترلِ با است مترادف

 نسبت جدید بینشِ این تا بزنیم عمل به دست باید گونهچه .توازن و توانایی به یافتن

 تا کرد توانمی چه بقبوالنیم؟ هاهکارخان و هاشرکت رؤسای و دولتمردان به را کار به

 از صرفاً و اداری و فنی موضوعی عنوانبه تنها اجتماعی و اقتصادی سیاسی، پیشرفتِ

 به انسانی گذاریِسرمایه یک مثابهبه بلکه نشود، گرفته درنظر دخل و خرج دیدگاهِ 

  آید؟ حساب

 

                                                      
۱. Taylor Winslow Frederick - ِعلمیِ  سازماندهیِ» اصطالح به مُبدعِ و اییامریک مهندس 

 - است کار نیرویِ استثمارِ حداکثرِ کار، فرایندِ در بارآوری حداکثرِ آوردنِ دستبه آن هدف که «کار
 .مترجم
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 عزیز، ویتوریوی
 تا بدهم جواب تو هایسؤال به کردم تالش آن طریق از که ای نامه که دارم ولقب

 نامه، این که گفت شودمی .بود ناپذیراجتناب چیزی چنین .است انگیزحزن حدودی

 انگیزِحزن یادآورِ خصوص،به و همچنین ولی است، جوانی دورانِ غمناکِ  یادآورِ

 .شد سر به شوق و شور با که است سیاسی و انسانی رخدادهای ها،دوستی ،هارابطه

 به خوبیبه و .ریزمنمی اشک نیز سوگش در ولی نیستم، پشیمان گذشته این از من

 ید،آ حیات به دوباره حزب «همان» و دهد رخ ایمعجزه امروز اگر که آگاهم نکته این

 .بود اهدنخو هستیم، روبرو آن با امروز که مشکالتی با رودررویی به قادر حزبی چنین

 چپ، حزبِ یک که معتقدم من ولی .است کرده تغییر ایتالیا است، کرده تغییر دنیا

 به جهان سرنوشتِ که خواهیمنمی ما اگر است، ضروری چپ سیاسیِ نهادِ یک

 پایمال را ما حقوقِ و نهادها توانندمی که قدرتمندانی شود؛ محول اقتصاد قدرتمندانِ

 .کنند

 یمسأله که نویسیمی اتنامه یخاتمه در تو .تو یهابجوا به پردازممی حال

 و آدمی کارِ بین یرابطه از عبارتست ،«زاستمشکل من برای که ایمسأله» مرکزی،

 کار آیا پرسممی خود از من ولی .ستقدیمی ایمسأله این و است، تو با حق .سیاست

  .نه یا دارد وجود مطلق و مرکزی امری مثابهبه گذشته، چون امروز، هم هنوز

 ما، برای پدیده جدیدترین من، گمانبه ولی بگویم، باقطعیت را این توانمنمی

 و انسان بینِ یرابطه که است این از عبارت کند،می دگرگون را چیز همه که ایپدیده

 مسیر این در کورماالنه تاحدی من .است تغییر حال در یا است، کرده تغییر کارش

 گذشته، در من، نظر به .کنم بیان را خود فکرِ  کنممی سعی حال این با روم،می پیش

 با هویت آوردنِ دست به این آمد؛می دست به یا شدمی بیان کار طریقِ از هویت

 مناطقِ بیکارانِ .بود باثبات موقعیتی آن، اندازِچشم ولی گرفت،می صورت دشواری

 باقی «فیات کارگرِ» عمر آخر تا ،«شوند فیات کارگرِ» شدندمی موفق که ۱جنوب

 کردند،می زندگی فیات کارگر یک همانند هاآن ،(داشتند امیدی چنین یا) ماندندمی

                                                      
 .مترجم - ایتالیاست یهافتاد عقب مناطق منظور .۱
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 .ا.ک.ح عضویت به وقتی و .کردندمی صرف را خود آزاد وقتِ و پوشیدند،می لباس

 که هستند «عام یطبقه» آن نمایندگانِ که کردندمی مباهات این به آمدند،درمی

 .است دیگری طور وضع امروز .کرد خواهد حکومت کشور بر روزی

 تولید، روشِ تغییرِ :است گرفته صورت زیادی تغییراتِ زمان آن به نسبت

 کشورهای به تولیدی واحدهایِ انتقالِ یپدیده گسترشِ جدید، تکنولوژی از استفاده

 گرفته صورت یزن دیگری تغییراتِ ولی ...ثباتبی کارِ  کار، در داشتنانعطاف دیگر،

 چنین که باور این محوِ و سوسیالیسم یِرؤیا اسفناکِ پایانِ برلین، دیوار سقوطِ :است

 در همچنان باید ما طبعاً  .زیست خواهیم آن در مطمئناً که ستایجامعه ای،جامعه

 آن فاقدِ  پس این از ما ولی باشیم، گیرترسخت و گیرسخت حاضر، یجامعه برابر

 وی هویتِ چهآن از بخشی .بود آن حامل ایاسطوره کارگرِ یطبقه که هستیم ییرؤیا

 .نیست کمی چیز این و رفته، میان از دادمی تشکیل را

 کار، .شودنمی محدود ایاسطوره کارگرِ یطبقه به تنها هاهویت تخریبِ روندِ  اما

 در حتی) دهش ثباتبی و موقت تکه،تکه متنوع، چنانآن کارها، تردقیق عبارت به و

 .است رفته میان از دیگر آن، اساس بر هویت یک ایجادِ امکانِ که (بزرگ یهاشرکت

 در نه را خود که دارند این به تمایل ها(زن همچنین و) مردها امروز من، گمان به

 اساسِ  بر شان،شخصی عالیقِ با ارتباط در بلکه تولید، روندِ  در کارشان با رابطه

 غالباً  هاهویت این و .کنند تعریف شانفرهنگی یا ورزشی یاهارجحیت و هاعادت

 مختلفِ  مراحلِ در و نیست اطمینانی شانبقای بر هستند، شکننده و غیرمطمئن

 مختلف یهازمینه در حق طلبِ به منجر قطعاً که ییهاهویت .کنندمی تغییر زندگی

 مربوط افراد اجتماعی عیتِموق به صرفاً، حتی یا و چندان، مطالبات این ولی شوند؛می

 ایبرنامه به حتی یا و زندگی، از مرحله آن یا این به شوندمی مربوط بلکه شوند،نمی

 اجرا به خویشتن رساندنِ ثبات به برای خود زندگی از مرحله آن یا این در فرد هر که

  .آورددرمی

 موفق اگر تهالب بخشد، بهبود را خود کند، تغییر بجنبد، است مجبور آدم امروزه

 ،هاترینقوی .کند تغییر باید هرحالبه ولی بشود، کاری چنین انجامِ  به

 موفق و شوند، موفق میانه این در کنندمی سعی هاترینطلبجاه ،هاترینسرزِنده



 یالنیناصر گ یترجمه/  نیمافه و آلفردو رِکل امیریفوآ، م ویتوریو 732 

 درس «سیاسی علوم یمدرسه» در که مرکزی مناطقِ جوانانِ تعدادِ) .شوندمی

 لندن، به کار برای تحصیل، پایانِ از بعد هااین و شود،می تربیش روزروزبه خوانند،می

 را خود موردنظر کارِ شوندنمی موفق هاآن از بسیاری ۱.(روندمی برلن به بوستون، به

 از بسیاری برای که دانممی نیز را این اما .دارم آگاهی نکته این به من کنند، پیدا

 تنها زندگی یبرنامه کنند،نمی پیدا ار خود مطلوب کارِ که هاییآن برای حتی ها،آن

 بلکه هاست،آن رضایت مورد کمابیش که کاری شود،نمی محدود کارشان یحوزه به

 به شان،هستی به که فضایی گیرد؛دربرمی را تریبزرگ و پربارتر فضای

 یپدیده به خصوصبه مورد، این در .دهدمی شکل شانعالیق به شان،احساسات

 از که زنانی و مردان جوان، غیر و جوان، هزاران به کنم،می فکر داوطلبانه هایِ فعالیت

 با همکاری صَرفِ را آن و پوشندمی چشم خود آزادِ  وقتِ از بخشی یا تعطیالت

 کنند؛می آن مشابه غیرمذهبیِ و مذهبی نهادهای سایر یا «مرز بدون پزشکانِ»

 پناهنده و مهاجر اینان خواه رسانند،می یاری و کمک محرومین به که نهادهایی

 در که کاری کند؟می تعریف را هاآن هویت چیز چه .معلول و سالمند خواه باشند،

 که کاری یا (بود صادق شانوالدین مورد در که چیزی) کنندمی دریافت مزد آن قبالِ

 رمدا اطمینان اما دانم،نمی را سؤال این به پاسخ من دهند؟می انجام مجانی صورتِ به

 واقعی یمسأله یک موضوع، این پردازند،می سیاست به که کسانی برای ما، برای که

 .است

 اکنونهم .شوندمی تکهتکه و گسلندمی ازهم گذشته کلیِ هایِشاخص امروزه،

 متعدد یجامعه در همچنین ولی کنیم،می زندگی اطمینانیبی و خطر یجامعه در ما

 دورانِ در ما کردی،می ذکر اولت ینامه در که گونهنهما ها.هویت و هاممکن شدنِ

 و وگوگفت به تأخیر با زمینه این در ما .بریممی سربه گراییجمع اُفولِ و فرد برآمدنِ

 و) انگلیسی فرانسوی، امریکایی، شناسانجامعه از بعد سال بیست ایم،پرداخته بحث

                                                      
 طریقِ  از و است شکلم بسیار آن به ورود که ستهادانشکده از یکی ،«سیاسی علوم یمدرسه» .۱

 غالباً و نخبه، جوانانِ کردن دستچین دانشکده، این هدفِ .گیردمی صورت شفاهی و کتبی کنکورِ
 آنان از مهمی بخش .است خصوصی و دولتی بخش در مهم مشاغل اشغالِ  برای آنان تربیتِ  و بلندپرواز،

 .مترجم - دارد موضوع این به اشاره نویسنده توسط نامبرده شهرهای و کنندمی پیدا کار مالی مراکز در
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 ولی بود، نخوانده را هاکتاب این یکراگس شاید (.بگویم راست بخواهم اگر ایتالیایی،

 .بود شده مسأله متوجه

 یوَرَثه ما .کندمی فرق هم هنوز شاید و کرد،می فرق موضوع ما، مورد در

 و داد سازمان را بزرگی جمعیِ  هایهویت گذشته، قرنِ سراسرِ در که هستیم جنبشی

 شک هم شاید و ل،مشک ما برای «هافرد یجامعه» ظهورِ .شد آن مطالباتِ سخنگویِ

 زدیم،می حرف «فردگرایی» از وقتی طوالنی، یهامدت .کندمی ایجاد بدگمانی، و

 به بود، شده تبدیل شعار یک به ما برای این و .افزودیممی آن به را «شدید» یواژه

 را خواهیلذت ،(Arbore) آربوره یبرنامه در که داری یاد به حتماً .عصبی تشنجِ یک

 ۱دادند.می بتنس ریگان به

 کسی اگر البته ،هافرد یجامعه هدایتِ و تبیین .بود جابه ما شک رفته،همروی

 چنین در .است دشوارتری بسیار کار باشد، داشته را ایجامعه چنین هدایتِ قصدِ

 در و فردگرایی، به تمایل و است، ترشکننده و ترضعیف همبستگی حسِ ای،جامعه

 یک خواستِ به جامعه، همین اما .دارد رواج قانون، گرفتنادیدهن به تمایل موارد بعضی

 همین و .زندمی دامن فردها یکایکِ آزادیِ حفظِ برای ترپیچیده قانونیِ پوششِ

 .است ترپرهزینه و ترسنگین و تردقیق مطالباتِ و حقوق خواهانِ ،هافرد یجامعه

 خدماتِ به دسترسی خواستِ گرفتنِ فزون به کنیم فکر ستکافی مثال، عنوانبه

 و فنی امکاناتِ حال عین در و مسن افرادِ تعداد آن در که ایجامعه در بهداشتی

 بدن اجزای پیوندِ عملِ باید آیا نمونه، برای .است افزایش به رو پزشکی هایپیشرفت

 بسیار تو نظر به سؤال این شاید کرد؟ محدود افراد ترینمسن یا ترینجوان به را

 یک .کنندمی طرح اکنون هم را آن که کسانی نیستند کم اما باشد، شرمانهبی

 یجامه شرایط تمام در حق این به باید دولت آیا داشتن؛ فرزند حقِ  :دیگر ینمونه

 جایگزین، بارداریِ روشِ طریقِ از مثالً پیچیده، هایِروش طریقِ از حتی بپوشاند، عمل

 .است سؤال همه هااین من برای .دانمنمی دیگر؟ فرد یک جای به بارداری

                                                      
 آربوره، زو-رِن آن، مجریِ که ایتالیا دولتیِ  تلویزیون یپربیننده یهابرنامه از یکی به ایست اشاره .۱

Arbore Renzo، مترجم - داشت اختصاص روز مسائل بررسیِ به برنامه این .بود 
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 یبدبینانه نگاهِ این با من حال، این با .است مبهم من، برای و، بغرنج چیز همه

 خود فردی عملِ فاعلِ  کهاین جای به فرد، انسان،» :نویسیمی وقتی نیستم موافق تو

 خودحالِبه تنها یکنندهمصرف به است شده تبدیل باشد، جمعی عملِ عاملِ یا و

 ارتباطِ وسایلِ که است درست این «.خطرناک ُمبلّغِ یک سیاسیِ تبلیغاتِ یرهاشده

 تریبیش اطالعات و اخبار که است درست این گویند؛می دروغ پیش از بیش جمعی

 سعی یا) داریم مشکل آن به دادنسامان برای که اخباری رسد،می ما دست به

 بسیار ما برای جهان غالباً  که است درست زنی این ؛(دهیم سامان آن به کنیممی

 «خود شخصِ عملِ فاعلِ» و آزادتر او که کنمنمی فکر اما .رسدمی نظر به مغشوش

 زنِ آن کردم، برخورد ایتالیا جنوب در وی با که سوادیبی کشاورزِ آن او، باشد؛ بوده

 آن بود، هرشو و پدر یمذکرانه یسلطه زیر و شدمی حامله ناخواسته که مفلوکی

 یدهه هایسال ابتدای در هاکارخانه مونتاژِ ایِزنجیره یهاخط در که نادانی کارگرِ

 .کردمی کار ۱۹۵۰

 .است من ضعف نقاطِ از یکی بینی،خوش .بیایم بدبین بسیار من تو نظر به شاید

 زندگی ممکن دنیایِ بهترین در کردمی تصور که نیستم پیر پانگلوسِ آن من

 من آری، .شکست دنیایِ و هاممکن دنیایِ بینِ ستانتخابی واقعی، انتخابِ ۱کند.می

 جدید خطرهای نیز و جدید، «امکاناتِ» از سرشار دنیایی برابر در ما که دارم اعتقاد

 .کنندمی همراهی را «امکانات» ناپذیر،اجتناب طرزیبه که ییهاخطر داریم، قرار

 شدنِ ناپدید .کندمی دشوار را چپ یهوظیف فردها، یجامعه به گذار این

 جمله از اروپا سراسر در را سوسیالیست قویِ و بزرگ احزاب بزرگ، جمعیِ هایِهویت

 شکلِ و قوت هاهویت این به گذشته قرن در که احزابی کشاند؛ بحران به ایتالیا در

 ما، نیِکنو یجامعه چون شده، تکهتکه و متنوع ایجامعه در .بودند بخشیده سیاسی

 در کهاین یا بخشید، تازه زندگی هاآن به یا داشت، نگه زنده را احزاب این توانمی آیا

 شانموضوع که ،جزئی و خاص یِهاجنبش برای مگر نیست جایی جامعه گونهاین

 دربر را جمعیت از تریوسیع آحادِ  و نیست خاص اجتماعیِ یطبقه یک به مربوط

 آن به دادن جواب برای نیستم حاضر حتی من که یگرد سؤال یک هم این گیرد؟می

                                                      
 و کاندید مربیِ  پانگلوس، .ولتر ینوشته ،(«باور خوش») کاندید داستانِ  در شخصیتی به ستایاشاره .۱

 .مترجم - است لوحانهساده بینیخوش یا خیالیخوش مظهرِ
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 در زندگی به پس این از بایستمی شاید، ولی، است، نامطمئن ما یآینده .کنم تالش

 .کنیم عادت -جمعی و فردی - اطمینانی بی شرایطِ

 

 میریام
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 رِکلین آلفردو
 

دوم پاسخ
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 عزیز، ویتوریوی
 موردِ در من با تو روز یک .ایمزده حرف چپ بحرانِ یدرباره یکدیگر با بارها ما

 :کردی صحبت بود، آن موفقیت رازِ که ،.ا.ک.ح یکارپایه این به اندیشی باز ضرورتِ
 رهنمودِ  از بود ایآمیزه عجیب، ترکیبِ این واقع، در .بودن مدرن و رادیکالیسم ترکیبِ
 که باور این و «ایتالیا یجامعه تابِ و چین هر به چسبیدن» بر مبنی تولیاتی
  .دهیم تغییر را دنیا بلکه ایتالیا، سیاستِ  تنها نه تا ماست یوظیفه
 به نیاز حال عین در و کرد، پیشنهاد دوباره را کارپایه این تواننمی دیگر امروز 

 قدرت به باشد قادر که نیرویی مثابهبه چپ ؛ماست برابر در وضوحبه معتبر، چپِ یک

 یک حاملِ  و ابزار همچون جدید، ایگونه به که باشد داشته را آن توان ضمناً  و برسد

 بسیار داده، روی اخیر هایسال در چهآن چون .گیرد قرار قبول مورد «امرِعظیم»

 معلم و کارگر ور،پیشه که این یعنی زیستن، هم با اصولِ یعنی - سیاست .است وخیم

 جمع منافعِ به که شود شهروندی و کند نگاه خود ایلحظه منافعِ از دورتر به

 توازن این و جامعه؛ سطحِ در قوا توازنِ یمحاسبه به است یافته تقلیل ،- اندیشدمی

 سیاست نظام، این چارچوبِ در .است جهانی مالیِ و اقتصادی نظامِ  تابعِ  خود قوا،

 برقراریِ  به است یافته تقلیل آن کارکرد که تخصصی، یرشته یک مگر نیست چیزی

 کاملِ  پاشیِدرهم از جلوگیری برای الزم کِایدئولوژی و سیاسی آوریِگردهم حداقلِ

 کنند،می حکومت کارانکاسب .است شده عوض کار تقسیم معروف، قولبه .جامعه

 .روندمی تلویزیون به سیاستمداران کنند،می اداره فناوران

 وجود حلراه بدون یمسأله زندگی، در که باشیم داشته یادبه کرد؟ باید چه

 اگر که باشیم داشته نظر در که است آن مهم گویی،می تو که طورهمان .ندارد

 وقت بنابراین .شود بهتر تواندمی وضع که کنیم فکر باید شود، بهتر وضع خواهیممی

 اگر .کنیم انتخاب را یکی شکست، دنیایِ و هاممکن دنیایِ بین که است فرارسیده آن

 .بزنیم انتخاب به دست پس است، چنین

 شکل به الاقل دارند، وجود آری، من گمان به دارند؟ وجود هاممکن این آیا

 عصرِ در که دارد وجود دلیلی آیا .نیندازیم اشتباه به را خود کنیم سعی .بالقوه

 صورت به را موضوع من باشد؟ اساسی و ضروری جدید، چپِ یک حضورِ شدن،جهانی
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 است، «تاریخ پایانِ» مفهومِ به کمونیسم شکستِ که نیست درست این :بینممی زیر

 نگاه خود اطراف به .کنونی دنیایِ  برابرِ در ممکن یهاَبدیل پایانِ مفهومِ به یعنی

 چیز همه ۱است! پوچی حرف «تاریخ پایانِ» که است آن بر دال چیز همه .کنیم

 در هم آن جامعه، املِ تک خطوطِ و مشترک امرِ  مجددِ تعریفِ  ضرورتِ از دارد حکایت

 از غیر ستچیزی دقیقاً  اصلی موضوعِ که دهندمی نشان که مهمی یهاواقعیت برابر

 .آن سرنوشتِ و انسانی جامعه تکاملِ از است عبارت اصلی موضوعِ که کردن، حکومت

 پایان خطرِ به شوند؛می مطرح زیستی علومِ پیشرفتِ با که کنیم فکر مهمی مسائلِ به

 تا است ترارزش با بسیار اجتماعی یسرمایه که واقعیت این به طبیعی؛ نابعِم یافتنِ

 که اخالقی اصولِ مجددِ تعریفِ از عبارتست اصلی موضوعِ دیگر، عبارت به .مال و پول

 آیا .جامعه قبالِ در تازه یِهامسئولیت مجددِ تعریفِ زیست؛ هم با آن اساسِ بر بتوان

 موافقی؟ هاگفته این با

 .نه یا است بوده مواجه وظایفی چنین با چپ دیروزین، دنیای در آیا دانمنمی

 مثابهبه شدنصنعتی نیز زمان آن در که آوریم یادبه اگر باشد، مثبت جواب شاید

 شدن،صنعتی زیرا .کرد مقاومت آن برابرِ در تواننمی که شدمی معرفی نیرویی

 یهاهویت از دنیایشان، از را دهقان هانمیلیو کرد، دگرکون را ساله هزاران هایعادت

 سرازیر شهری یحاشیه هایآلونک کامِ  به را هاآن و برید شانکهنه فرهنگیِ  و مذهبی

 چیزی کودکان استثمارِ .نداشت مفهومی کار ساعتِ معادن، و هاکارخانه در .کرد

 زمان، آن در .بازبخوانیم را زوال یا دیکنز هایکتاب ستکافی .آمدمی حساب به عادی

 چندان هاماشین صاحبانِ باورنکردنیِ  قدرتِ با تقابل برای کارگری مبارزاتِ نخستین

 به منجر که آمد پدید نیرویی و اندیشه که بود زمان همان در حال، این با .نبود قوی

 در نیرو این چرا که بفهمیم خواهیممی اگر و .سوسیالیسم :شد جهانی جنبش یک

 به که معنی این به - کرد «متمدن» را خود دشمنِ و داشت برتری گذشته قرن

 فقر غربی، کشورهای در الاقل که، کرد تحمیل را «اجتماعی سازشِ» آن داریسرمایه

 من .چرا بپرسیم خود از باید - نهاد برپا را زیستن-خوش اقتصادِ و برداشت میان از را

                                                      
 علوم متخصص فوکویاما، فرانسیس ینوشته «انسان آخرین و تاریخ پایانِ » کتاب به ستایاشاره .۱

 و برتری ینهنشا را موجود واقعاً  سوسیالیسم ِسقوط کتاب، این در وی معاصر. امریکایی سیاسی
 .مترجم - کندمی قلمداد داریسرمایه ناپذیریِشکست
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 ابزارهای ابداعِ .نبود موضوع این دلیل تنها کار، محل در طبقاتی یمبارزه کنممی فکر

 ابزارها این بود؛ کنندهتعیین میان این در نداشت، وجود آن از پیش که جدید سیاسی

 که است این در مشکل اما .اجتماعی دولتِ ای،توده احزابِ سندیکاها، :از بودند عبارت

 چه حال .درفتن ضرب زیرِ به سیاسی ابزارهایِ همین ،هاتوده یهجامع فروکِشیِ با

 سال در من چون کسی که است یسؤال این کرد؟ خواهیم هاآن جایگزین را چیزی

  .پرسدمی چپ رهبران از و خود از ۲۰۰۰

 ابزارهایِ  توانمی گونهچه آخر .کنممی درک را حاکم تردیدِ و شک جّوِ من

 آن گرفتن نادیده و ماست، روی پیش در که واقعیتی اگر کرد ابداع جدید سیاسیِ

 غرب در شدنمدرنیزه مرکزیِ محورِ پس این از که است این نیست، ممکن دیگر

 از و گذشته یِهاتعلق از را خود فرد، که واقعیت این شدن؛فردی روندِ بر است مبتنی

 تالش .باشیم هشیار ولی .است درستی سؤال کند؟می رها گذشته اجتماعیِ  پیوندهایِ

 ثباتی،بی موّلدِ  جامعه، این که است درست .کنیم درک بهتر را جامعه این تا کنیم

 درست نیز این اما .است حیاتی خطراتِ افزایشِ و هاانسان کردنِمنزوی امنیتی،بی

 تأییدِ به میل :آیدمی بیرون جامعه همین دلِ از قدرتمندی یهاانگیزه که است

 گمان به .تربیش حقوق و حق به میل فردی، استقاللِ به میل خویشتن، شخصیتِ

 نسبت تردید خودپسندی، اجتماعی، پراکندگیِ سویک از :است قرار این از ماجرا من،

 درگیر و تعهد مجددِ کشفِ دیگر، سوی از رؤسا؛ به امور کردنِ محول و دموکراسی به

 یا این در درگیرشدن داوطلبانه، هایِفعالیت دانستن، به میل اجتماعی، امورِ در شدن

 .محفل آن

 خورمنمی را دورانی حسرتِ من دلیل همین به .است نامعلوم تضاد، این حاصلِ

 یک حضورِ کردم، اشاره آن به که مسائلی .گشت بازنخواهد دیگر و آمده سر به که

 از برداریبهره و دادنارزش با تا باشد قادر که کندمی ایجاب را قدرتمند سیاسیِ  عاملِ 

 .کند هدایت را آن شود،می یافت ایجامعه چنین در که پیشرفت هایِظرفیت یکلیه

 همین در دقیقاً  و .است باطلی حرفِ سیاست، پایانِ که بینیممی که جاستاین و

 که است ضروری که نیست، کافی بازار که یابیمدرمی که است «فرد پیروزیِ» مقطعِ

 این یطهسل زیرِ از تا بدهد، جهت جامعه یتوسعه به تا بازیابد را آن توان سیاست،
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 در جمله از است، داشته بسیاری قربانیانِ که ایاندیشه درآید،به لیبرال پیرِ یاندیشه

 که جنایاتی وحشتِ و داده، رخ گراییجمع زمانِ در که اسفناکی حوادث ها.چپ بین

 یک یمشخصه و نیرو که باشد واقعیت این دیدن مانع نباید گرفته، صورت آن نام به

 متقابل هایِوابستگی دنیایِ در که است نهفته نکته این درکِ در مدرن، واقعاً فرهنگِ

 نیست، مقدور دیگران علیه یا دیگران بدونِ تنهایی،به بودن آزاد عظیم، یِهاشبکه و

 عزیز، میریام - که است دلیل همین به .است میسر دیگران با وگوگفت در تنها بلکه

 من گمان به .باشد چپ پرچمِ  دوباره تواندمی آزادی که گویممی من - عزیز ویتوریوی

 روشنفکران دنیایِ با تواندمی ساده هایِانسان دنیایِ که است طریق این از تنها

 یدیرپایه و بزرگ موضوعِ پس، این از که است آن باورم این دلیل و .کند مالقات

 حقِ بلکه بگان،نخ برای صرفاً نه دانستن .است آمیختهدرهم دانستن موضوعِ با عدالت

 فرهنگ است، مدرسه است، دانش که بنیادین عمومیِ ملکِ این به همگان دسترسیِ

 از فقط نه دهیم، قرار راست نیروهای برابرِ در را آن باید ما که است چالشی این .است

 را آن تواننمی که است چالشی این .فرهنگی نظرِ از همچنین بلکه سیاسی نظرِ

 مقابلِ  در «فرادستان» قدرتِ معاصر، جهانِ در که اعتقادیم این بر اگر گرفت نادیده

 تمرکزِ  در بلکه فردی، یهاآزادی کردنِ محدود و اسلحه در چندان نه «فرودستان»

 این ها.قدرت قدرتِ .دارد نام دانستن کنترلِ که است نهفته غیرمادی ثروتِ این شدیدِ 

 عنوانبه چیز آن یا این کردن ائهار تواناییِ بر است مبتنی که قدرت اساسی شکلِ

 تواناییِ  :است زیر معنای به دانستن، داشتنِ دست در انحصارِ عمل، در زیرا، .واقعیت

 اَعمالِ کنترلِ تواناییِ طریق، این از و جهان، به نسبت معیّن دیدگاهِ یک تحمیلِ

 .هاانسان

 فردی آزادیِ دانستن، بر مبتنی اقتصادِ پیدایشِ که است درست این سو، یک از

 از بیش و کندمی خالص جسمی کارِ از را فرد زیرا دهد،می افزایش بالقوه طورِبه را

 یِ هادانسته از خود کارِ جریان در تا آوردمی فراهم او برای را امکان این پیش

 محروم خود سابق شهروندیِ  حقوقِ از افراد دیگر، سوی از .کند استفاده تریبیش

 هایارزش داربستِ که گردندمی تبدیل منفردی موجوداتِ هب جامعه در و شده

 شخص دیگر هاآن اند؛داده دست از را گذشته سازهویت هایِفرهنگ و گذشته

 با متفاوت زنانِ و مردان دیگر آن، پشت در که اندشده تبدیل نقابی به هاآن نیستند؛
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 بلکه ندارند، وجود اند،نخویشت اربابِ که واقعی هایِانسان دیگر عبارت به یکدیگر،

 به کار .است پول آن و دارد معیار یک تنها شانشخصیت که شوندمی یافت ییهافرد

  .نیستیم شخص مرگِ شاهد ما آیا پرسید خود از توانمی که کشیده جایی

 و تضادها این از تا دارد را آن توانایی افتخار، و تاریخ حاملِ  نیرویِ آن چپ، آیا

 و داند،نمی که آن و داندمی که آن بین نابرابری - دردناک و جدید هایِنابرابری

 - نیست ندارد، که آن و دارد که آن بین نابرابری وخامتِ از ترکم نابرابری این وخامتِ

 مطرح جامعه در اکنون که یمسائل وَرای از قادریم ما آیا کالم، یک در بسازد؟ اهرمی

 حفظِ با اشخاص، به که ایجامعه نایِب برای برپاکنیم ایمبارزه هستند،

 را انسانی خالقیتِ و آزادی پوستان،سیاه به چه و سفیدپوستان به چه شان،هایتفاوت

 واقعیت، شناختِ یعنی کند،می عطاا را هاقدرت قدرتِ هاآن به و دهد،می بازپس

 من و .است من بزرگِ امیدِ  این .جهان به نسبت مستقل نگرشِ یک و زندگی مفهومِ

 انسانِ من، گمان به زیرا برافرازد، سر چپ تا است رسیده فرا آن وقتِ که کنممی فکر

 کند،می تحمل ترکم چه هر را هاارزش و تاریخ خالء این که واقعی انسانِ زنده،

 خود از توانمی البته .است تازه مفاهیمِ خواهانِ و داردمی بیان را جدیدی نیازهای

 دفاع برای فضایی است، اقتصاد این منطقِ یسلطه تحت که نیایید در آیا که پرسید

 است مانده باقی اخالقی موضوعاتِ برای مذهبی، مراسمِ برای فرهنگی، هایِهویت از

 گونهچه که بپرسیم خود از نباید ،هاالییک روشنگری، عصرِ وارثانِ ،هاغربی ما، و .نه یا

 را آن ما کند،می رخنه انسان ندگیِ ز یِهاحوزه تمامی به مذهب وقتی که است

 کند،می رخنه انسان زندگیِ یِهاحوزه دیگر به سیاست وقتی و خوانیم،می تئوکراسی

 یِهاحوزه تمامِ به پول وقتی که است ممکن گونهچه خوانیم،می خودکامگی را آن ما

 خوانیم؟می آزادی را آن ما کند،می رخنه انسان زندگیِ

 باید چپ طوالنی، چنین سکوتی از بعد که است دلیل همین هب عزیز، ویتوریوی

 اما اطمینان، با نه .کنممی ختم جا همین به را کالم من .بگشاید سخن به لب دوباره

 تاریخی، نظرِ از دوباره چپ نقشِ  که معقول امیدِ  این با - کنممی تأکید نکته این بر -

 .یافت خواهد ضرورت

 آلفردو
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 عزیز، آلفردوی عزیز، میریام

 دالیلِ آن برای و شکستید، را سکوت شما .کنممی تشکر شما از بندی،جمع از قبل

 یک جستجویِ در کرده، تغییر که دنیایی چارچوبِ در شما، .کردید ارائه ایکنندهقانع

 نظر صراحت با وت ،آلفردو .هستید مشترک اندازِچشم یک مشترک، اجتماعیِ طرحِ

 و هاشایستگی یدرباره ایتالیا، چپِ امروزِ بحثِ موردِ موضوعاتِ یدرباره را خود

 در من ولی هستند، مهمی موضوعات هااین .کردی بیان آن رهبران یهامسئولیت

 اعتراف باید و .امگفته تفصیلبه هاآن مورد در چون کرد، نخواهم یاد هاآن از جااین

 همین معروف، اصطالح) چپ تعریفِ-باز برای نافرجام هایِتالش زا من که کنم

 تر،اهمیتکم ظاهراً موضوعاتِ سایرِ از برکنار و جداگانه موضوعی عنوانبه (است؟

 .امشده خسته

 به نخست یوهله در نگهدارم، سیاست یحوزه در صرفاً را بحث کهاین برای
 «میانه» .کنممی اشاره «میانه» به موسوم یِسیاس نیرویِ با رابطه در متِعدد هایتالش

 یک عنوانبه را خود امروز و کرد، حکومت ما بر سال هاده طی آورشگفت نحویبه
 وجودِ  بسنجیم، را آن وزن بخواهیم اگر که موجودی کند،می ارائه نامرئی موجودِ
 کنار در را او خواهندمی همه و دارد وجود عمل در حال این با ولی ندارد، خارجی

 به شودمی مربوط کنم، یاد آن از خواهممی که دیگری موضوع .باشند داشته خود
 به کردن فکر به قادر معتدل، ،مسئول راستِ یک قرنِ  یک از بیش فقدانِ به راست،
 این در شاید البته و ام،بوده اعتقاد این بر همواره من .دیگران زدنِ کنار جز چیزی
 عین در و کند مبارزه راست با که است این چپ یوظیفه که کنم،می اشتباه مورد
  .بسازد را او حال

 مرا حال، و گذشته بین مدام آمدوشدِ این شما، دوی هر هایجواب یمطالعه
 در یا خوشبینی چهاردیوارِ در را خود بخواهیم اگر ستایابلهانه کارِ که کرد متقاعد

 هاسؤال یهمه برای اگر :اِنفعال و عملیبی در یعنی کنیم، زندانی بدبینی چهاردیوارِ
 است این مهم برعکس، .ماندنمی باقی تردید و شک برای جایی دیگر داشتیم، جوابی

 .کنیم تجربه را مختلف یهاراه و بپیماییم را تحول دورانِ آگاهانه که
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 در .اندازیدچشم یک خواهان اجتماعی، و سیاسی طرحِ یک خواهانِ شما هردوی
 .شماست با حق ورد،م این

 .نیست سیاسی مبارزات ماورایِ یروشنفکرانه موضوعِ یک انداز،چشم طبعاً
 به اندازچشم که است مبارزات طریق از آید؛می بیرون مبارزات دل از اندازچشم
 مدتِ  که هستیم قانونی منتقدِ  ما مثال، عنوانبه .بخشدمی جان عمومی هایِارزش
 گیریموضع این .کندمی آنان کارِ قراردادِ اعتبارِ مدتِ به ودمحد را مهاجرین اقامتِ

 سنگین ایهزینه با انسانی غیر است پیشنهادی قانون، این که نیست دلیل این به تنها
 کهآن برای شرایط ایجاد ما برای کند؛می ثباتبی را مهاجرت روندِ چون جامعه، برای

 ایوسیله است، ارزش یک کنند، پیدا معهجا در را خود جای بتوانند مهاجر کارگرانِ
 .جامعه تمامِ یتوسعه برای اقتصاد، یتوسعه برای همتابی است

 قادر است، سِحرآمیز بگویم توانممی حتی زیباست، بسیار تو دوم ینامه میریام،
 .بگشاید جوانان روی بر را راه حالدرعین و آورد وجد به را من چون مسنی افرادِ است

 بر من تأکید مورد در تو انتقاد روی کنم، مکث نکته یک روی خواهممی حال، این با
 یِ هاشالوده است، شده تکهتکه کار امروزه که واقعیت این رغمبه که، مطلب این

 من هدف که کنممی تأکید .کرد جستجو کار در باید را نوین اجتماعیِ یِهاطرح
 است تو با حق .نیست گوناگون کارهای ییگانه تعریفِ  شناسانه،جامعه بندیِطبقه
 هاانسان شخصیت غالِب، وجه الاقل یا مشخصه، وجه دیگر کار که گوییمی وقتی

 ولی .است آمده سر به کار طریق از هویت تبیینِ عمرِ تو، اعتقادِ به بنابراین، .نیست
 :پرسید کسی از شدمی گذشته در که است درست .کار نه است، حرفه تو، منظور

 من» ،«فلزکارم کارگرِ من» :دادمی جواب مخاطب و «کنید؟می چه زندگی در ماش»

 .ستدیگری طور جواب امروزه، ولی «.دارم آزاد شغلِ من» ،«امالکم ثبت کارمندِ 
 عزیز، میریام .است گوناگون شانهویت .هستند مختلفی اشخاص واحد، آنِ در افراد،
 همان همواره انسان که نیست جالب اصالً که دید خواهی برسی، من سن به وقتی
 شناسانهجامعه موضوع، این به نسبت من یعالقه بنابراین، .باشد داشته را هویت

 چیزی مهم، موضوعِ که امعقیده این بر همچنان من و .است شناسانهمردم نیست،
 کرد، پیدا جدیدی هویتِ باید .اوست ادعایی هویتِ براساس چپ بازتعریفِ از تربیش

 باز روند،می فراتر ما «یسیاستمدارانه» مدلِ از که موضوعاتی روی بر که ویتیه
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 از زبان، از .نماییم اصالح را خود چیز هر از قبل باید ما جامعه، اصالحِ برای .باشد
 کنیم؟ شروع گفتار

ویتوریو
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 مترجم گفتارِپی
 

 عزیز، ویتوریوی عزیز، آلفردوی عزیز، میریام
 و شدم آشنا شما، مرگ از بعد مدتی دیر، بسیار شما وگویتگف با من متاسفانه

 بحثِ  موضوعِ کنید،می اشاره آن به که یمسائل اما .نیافتم را شما با وگوگفت فرصتِ
 و پژوهشی یهافعالیت چارچوبِ در ویژهبه خود،ینوبه به نیز من و هست نیز دیگران

 .کنممی قتحقی و کار مسائل، این روی که هاستسال آموزشی،
 طرحِ  به تنها کالم، اختصارِ برای اما کنید،می اشاره مهمی بسیار نکات به شما

 .پردازممی نکته سه

 تأکید قاطعیت با وقتی شماست با کامالً  حق .کنممی شروع نکته ترینمهم از

 و) خواندمی «موجود واقعاً سوسیالیسمِ» را خود که نظامی آن پاشیِازهم که کنیدمی

 آن به و خواندندمی چنان را آن خود، جانِ قیمت به گاهی حتی نیز، ارانشطرفد

 به من .نیست داریسرمایه ناپذیریِشکست و «تاریخ پایانِ» معنی به ،(داشتند ایمان

 نامبه خود کتابِ در شواهد و قرائن با را نکته این امکوشیده خود سهم

leçons dix en française L’économie (فرانسه اقتصادِ  یباره در درس َده، 

sortir pour propositions Dix  نامبه دیگری کتابِ در نیز و (۱۹۹۹ پاریس،

crise la de (2009 پاریس، بحران، از خروج برای پیشنهاد ده)، از یکی با که 

 .دهم نشان ،امنوشته همکاران

 شما که دیگری بنیادینِ ینکته با است مرتبط خود اساسی، ینکته این

 هست، شما دیدگاه در هاییتفاوت آن توضیحِ در ولی کنیدمی اشاره آن به درستیبه

 شده،جهانی دنیایِ کنونی، دنیایِ در آن جایگاه و انسان کارِ از است عبارت نکته این و

 در امکوشیده خودینوبهبه من .است روبرو تکنولوژی سریعِ تحوالتِ با که دنیایی

 économie? nouvelle la derrière il-t-cache se Que نامبه خود کتابِ

 کتاب در نیز و ،(2000 پاریس، است؟، نهفته نوین اقتصادِ پشت پسِ در چیز چه)

 کنیم،می کار کسی چه برای ما) travaillons nous qui Pour نامبه دیگری
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 کار فرایندِ تحوالتِ از ییهاجنبه ام،نوشته همکاران از چندتن با که (2015 پاریس،

 این کنممی دفاع آن از کتاب دو این در که دیدگاهی .کنم بررسی را حاضر شرایطِ در

 منبعِ  تنها همچنان انسانی کارِ  داری،سرمایه نظامِ  در تحوالت، این رغمِ به که است

 به بنا اضافی ارزشِ تولیدِ منبعِ تنها نتیجه، در و، ارزش تولیدِ منبعِ تنها ثروت، تولید

 چیز، یک شئ، یک آموزد،می مارکس که گونههمان سرمایه، و .است مارکس ریفِتع

 از که است اجتماعی یرابطه یک مبینِ گذشته، همچون بلکه نیست، پول مبلغی

 یعنی کلمه، متداولِ مفهومِ به سرمایه صاحبِ جمله از ،«سرمایه» صاحبِ آن، طریق

 و .کندمی استثمار را او آورد،درمی خود خدمت به را کار نیروی صاحبِ پول،-سرمایه

 موضوعِ همچنان دو، این منافعِ بینِ ستیزِ و سرمایه، و کار بین تضادِ دلیل، همین به

 درکِ و پیچیده، پیش از بیش تضاد این هرچند .است معاصر داریسرمایه ایِشالوده

 خود کار رویِنی ناچارند معاش امرارِ برای که کار نیروی صاحبانِ برای خصوصبه آن،

 اشاره زیر یهاپدیده به توانمی مثال عنوانبه .شودمی تربغرنج روزروزبه بفروشند، را

 انتقالِ ؛هاکشور و جهانی سیاستِ و اقتصاد در هاآن نقشِ و فراملیتی هایشرکت :کرد

 و خرید کارشان که مالی یِهاصندوق دیگر؛ کشورهای و مناطق به تولیدی واحدهای

 که ییهاصندوق یعنی بازنشستگی، یهاصندوق است؛ کارخانجات و هارکتش فروش

 موقعیت ثبات برای غالباً و دارند تعلق بگیران حقوق و مزد به کارکنان، به اساساً

 کارخانجات و هاشرکت خریدِ  صرفِ را خود مالیِ ذخایرِ تر،بیش سودآوریِ و خویش

 اصطالح به کارکنانِ دار؛سهام ندانِکارم و کارگران کنند؛می مختلف کشورهای در

 ...مستقل

 می دشوارتر و دشوار را سرمایه و کار بین تضادِ درکِ هاپدیده این از کدام هر 

 توانایی باید امروزین چپِ من، گمانِ به و .کنممی ذکر نمونه عنوانبه مثال سه .سازد

 .گوید پاسخ انگیزند،برمی اهمثال این که هاییسؤال هب ازجمله، که، باشد داشته را آن

 یِهاصندوق خصوصبه کارمندان، و کارگران بازنشستگیِ یِ هاصندوق :اول مثال

 هاییشرکت و هاکارخانه صاحبِ ،هاصندوق این موارد، از بسیاری در .امریکایی

 .شوندمی استثمار کنند،می کار آن در کشورها دیگر کارمندانِ و کارگران که شوندمی

 در که نیست کالسیکی دارسرمایه آن دیگر ،«سرمایه صاحبِ» مواردی، نچنی در
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 چارچوبِ  از نیز استثمار یرابطه دلیل، همین به و، شود،می تصویر هافیلم و هاکتاب

 باقی استثمار یرابطه همان نهایی، تحلیلِ در ولی گردد،می خارج خود کالسیکِ

 بازنشستگان منافعِ که کرد دگرگون نحوی هب را رابطه این توانمی گونهچه .ماندمی

 و کارگران منافعِ با اند،بوده کارمند یا کارگر گذشته در خود که کشور، آن یا این

 که کنندمی کار هاییشرکت و هاکارخانه مؤسسات، در که مناطق سایر کارمندان

 .نباشد تضاد در هستند، بازنشستگی یهاصندوق این به متعلق

 به افراد این امر، واقعیتِ در .دارسهام کارمندانِ یا رگرانکا :دوم مثال

 مثالً ) کارمند یا کارگر عنوانبه شانمنافع که شوندمی تبدیل ایدوگانه یِهاشخصیت

 در) سهامدار عنوانبه شانمنافع با (کار ساعاتِ کاهشِ یا حقوق افزایشِ خواستِ در

 ساعاتِ  یا نیابد افزایش هاحقوق که است آن مستلزمِ جمله از که تربیش سودِ خواستِ

 .است تضاد در (نشود کم کار

 کار خود برای خود تصورِ به که کسانی یعنی مستقل، کارکنانِ :سوم مثال

 مختلفِ  یهازمینه در خصوصبه ،هازمینه یکلیه در تعدادشان و کنند،می

 در کارکنان این امر، عِ واق در .است افزایش به رو اطالعاتی، تکنولوژیِ و انفورماتیک

 در نهایی، تحلیلِ در و، گرفتارند کوچک و بزرگ کارفرماهایِ وسیعِ یِهاشبکه تاروپودِ

 خود آنکه بدون شوندمی استثمار بگیران حقوق و مزد مانند و هستند هاآن خدمت

 برخی از حتی مستقل، کارکنانِ این موارد، از بسیاری در .باشند آگاه آن از لزوماً

 از مثالً آمده، دست به کارگری جنبشِ یمبارزه هاسال طولِ در که اجتماعی وقِحق

 جدیدِ  شکلِ این از لیبرال اقتصاددانانِ  که نیست دلیلبی .اندمحروم بیکاری، حقِ

 .کنندمی تشویق را آن و طرفداری شدتبه کار فرایندِ

 و کار، فرایندِ در استقالل جدیدِ  امکانِ  که شود موجب نباید واقعیت این البته

 در روزروزبه که ایپدیده استقالل، خواستِ .بگیریم نادیده را استقالل خواستِ ویژهبه

 غیرِ » کارشان که نیستند، مستقل که بگیران حقوق و مزد حتی کارکنان، بین

 .یابدمی گسترش است، «مستقل

 اشاره آن به درستیبه شما که هاهویت دیگرگونیِ و تنوع دالیلِ  از یکی شاید

 کار بین تضادِ  درکِ پیچیدگیِ همین استثمار، یرابطه درکِ  بغرنجیِ  همین کنید،می
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 تواننمی امروزه شماست، با کامالً حق هرحالبه اما .باشد حاضر شرایطِ در سرمایه و

  .گرفت نادیده را هاخواست تنوعِ این ،هاهویت تنوعِ این

 همین از توانمی نیز را شدنجهانی با طمرتب یپیچیده مسائلِ من، گمانِ به

 چون کرد، بررسی سرمایه و کار بین تضادِ یزاویه از یعنی بنیادین، یزاویه

 امکرده سعی من .داریسرمایه تکاملِ از ایمرحله مگر نیست چیزی «شدنجهانی»

 ((2004  پاریس، ،«شهروندان برای شدنجهانی» نامبه خود کتابِ در را موضوع این

 که کنیدمی تأکید وقتی شماست با کامالً حق عزیز، آلفردویِ و میریام .دهم نشان

 نکات از یکی .فراگذشت ملی مرزهایِ و محلی یحوزه از باید مشکالت، حلِ برای

 بر مارکس تأکیدِ مؤیدِ شدنجهانی یپدیده که است آن یادشده کتابِ در موردبحث

 روزافزونِ  نابرابریِ اساسیِ موضوعِ .باشدمی نکارگرا المللیِبین همبستگیِ ضرورتِ

 این از ناشی اساساً نیز گذارید،می انگشت آن بر درستیبه شما که درآمد و ثروت

 کار نیروی استثمارِ امکانِ  نولیبرالیسمِ، همچنین و جدید، تکنولوژی که است واقعیت

 بالقوه، صورتِ به واقعیت، این و است، کرده تسهیل را جهانی یعرصه در

 بگیرانحقوق سایر و کارگران واقعیِ همبستگیِ برقراریِ برای قدرتمند ستایشالوده

 .جهان یعرصه در

 چون دارد، کنندهتعیین نقشی مالی یسرمایه شدن،جهانی کنونیِ روندِ در البته

 یِ هاسرمایه سودآوریِ معیارهایِ تحمیلِ با است مترادف جمله، از شدن،جهانی

 آورِ شرم مثالِ عزیز، میریامِ .جهان نقاطِ یکلیه در و هاعرصه یکلیه در مالی قدرتمندِ

 در گاو، هر ازایِ ِبه روز در دالر دو از بیش) اروپا یاتحادیه گاودارانِ به اعطایی ییارانه

 (کندمی زندگی این از ترکم ایروزانه درآمدِ با جهان جمعیتِ از بخشی که حالی

 .است واقعیت نای روشن بیانگرِ

 مشکالت و مسائل برخی شدنِجهانی شدن، همگانی معنیِ  به ضمناً شدنجهانی

 عنوانبه .هست نیز مسائل این حلِ برای مشترک تالشِ ضرورتِ مفهومِ به همچنین و

 اما .است درگیر آن با بشریت تمامی که است موضوعی زیست محیطِ حفظِ مثال،

 اساسیِ  عواملِ از یکی تربیش سودِ برایِ سرمایه آزِ و حرص که کرد فراموش نباید

 .رودمی شماربه زیست محیطِ تخریبِ
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 شدنِجهانی به که فراملیتی یهاسرمایه و هاشرکت مخربِ قدرتِ با مقابله

 یهاتوده برای آزادی حقِ مستلزمِ دهند،می را ناخوشایند رویِ و رنگ این حاضر،

 وقتی است تو با کامالً حق عزیز، آلفردویِ .استنید سراسرِ در شهروندان، برای مردم،

 این در باید من اعتقاد به البته .باشد چپ پرچمِ تواندمی آزادی که گوییمی روشنیبه

 محدود سیاست یحوزه به صرفاً را آن و داد گسترش را آزادی مفهومِ انداز،چشم

 یاداره حقِ جمله از است، «اجتماعی دموکراسیِ و آزادی» ویژه،به منظورم، .نکرد

 .کارمندان و کارگران توسط فراملیتی هایشرکت خصوص،به ،و تولیدی واحدهای

 عمومی، سالحِ خلعِ و صلح امرِ شدن،جهانی این چارچوبِ در من، گمان به

 قرار جدی خطرِ معرضِ در را بشریت یآینده که اتمی یِهازرادخانه نابودیِ ویژهبه

 این شما .باشد معتبر چپِ یک بازسازی برای نیرومندی پرچمِ تواندمی نیز دهد،می

 بازِبورس دارسرمایه این ترامپ، دونالد رسیدن قدرت به شاهد که دارید را خوشبختی

 جهان کشورِ قدرتمندترین در نامتعادل، روانی نظرِ از و افراطی راستِ به نزدیک

 بود نزدیک شمالی یکره در همتایش و او یبیمارگونه یهاگیریموضع .نباشید

 .بینجامد نامعلوم عواقبِ با ای فاجعه و اتمی درگیریِ به پیش چندی همین

 جای به .شودمی مخرب وسایلِ این گسترشِ صرفِ  دالر میلیارد صدها سال هر

 ناامنیِ و بیکاری فقر، مشکلِ  حلِ برای مالی عظیمِ منابع این از توانمی کار، این

 .کرد استفاده اجتماعی

 گاهی و گرددمی کشورها و مردم بین در تشنج موجب ضمناً مشکالت این

 به اسلحه فروشندگانِ که ییهادرگیری انجامد؛می نظامی درگیریِ و جنگ به موارد

 .برندمی سود آن از و زنندمی دامن آن

 راستِ  دولتِ انسانیِ غیر برخوردِ شاهدِ که دارید نیز را خوشبختی این شما

 مشکلِ حلِ غیابِ در که کرد تأکید باید .نیستید جوپناه مهاجرینِ با یتالیاا افراطیِ

 روندی .باشد مهاجرت روندِ  مانعِ تواندنمی چیز هیچ اجتماعی، ناامنیِ  و بیکاری فقر،

 حال، عین در .زندمی دامن آن به زیست محیط ِتخریب و محلی یهادرگیری که

 راه و کندمی ایجاد تَنِش ثروتمند، نسبتاً یِکشورها در مشکالت همین تداومِ و وجود

 دوباره چپ، که آن برای دیگر دلیلِ  یک هم این .سازدمی هموار افراطی راستِ برای را

 .برافرازد افتخار با را کار المللیِبین همبستگیِ پرچمِ



 

 
 

 هاسکوتِ آن 751

 میریام .دموکراسی به شودمی مربوط هستم آن طرح به مایل که دومی ینکته

 ،«نیست سازگار دموکراسی با کمونیسم» که ترونی-ول والتر یجمله این با من عزیز،

 واقعاً سوسیالیسم» یتجربه البته .نیستم موافق کنی،می تأیید قاطعیت با را آن تو و

 از آموزیدرس با را آینده توانمی که داری قبول آیا اما است، تو حرف مؤید «موجود

 مفیدی چندان کارِ تاریخ یمطالعه وگرنه کرد؟ زپرهی گذشته خطاهایِ  از و بنا گذشته

  .بود نخواهد

 ،«کمونیس» و شهروندان، جمعِ مردم، ،«دموس)» کلمه دو این یریشه به اگر

 این در و) شناسیزبان نظر از چه و تاریخی نظر از چه برگردیم، (همگانی مشترک،

 کلمه دو این ،(کند بیان یترروشن طرزبه را موضوع دتواننمی شناسانزبان قطعاً  مورد

  .باشند یکدیگر مُکّملِ توانندمی بلکه نیستند، ناسازگار هم با تنهانه

 عزیز، ویتوریوی .رسانممی پایان به نکته یک یادآوریِ  با را باره این در صحبت

 آرای طریق از هاکمونیست که دارید سراغ مورد یک شما آیا» :پرسیمی دوستان از تو

 دو حداقل اما .است منفی البته سؤال این جواب «؟باشند رسیده رتقد به عمومی

 یتجربه :کنیم طرح دیگری یگونه به را سؤال تا دهدمی امکان تاریخی موردِ

 در که است درست این .آلنده زمان در شیلی یتجربه خصوص،به و، اسپانیا جمهوریِ

 نداشتند، دست در تنهاییبه را جریان رهبریِ هاکمونیست مورد، دو این از یک هیچ

 و داخلی مرتجعِ نیروهایِ  مورد، دو هر در و .بود انکارناپذیر هاآن وزنِ و حضور اما

 .بردارند میان از را دموکراتیک یِهاتجربه این تا دادند یکدیگر دست به دست جهانی

 .شود منجر برداشت خطایِ به دید، خطایِ به تواندمی نکته این گرفتنِ نادیده

 به مایل متخصص غیرِ ناظرِ یک عنوانبه که ای نکته آخرین و سوم، ینکته

 آن که امیدهایی و ایتالیا کمونیست حزب انحاللِ به شودمی مربوط هستم، آن طرح

 یک ایجادِ حزب، این انحاللِ اصلیِ دلیلِ باشم، فهمیده درست اگر .کردمی توجیه را

 و بوده، دردناک ایتالیا مترقی نیروهای برای طبعاً  شما مرگ .بود قدرتمند و واحد چپِ

 افراطی راستِ رسیدنِ قدرت به نو از شاهدِ  که دارید را خوشبختی این شما امّا .هست

 به موضوع این طبعاً .نیستید بیاورد، بدنبال تواندمی که خطراتی تمام با ایتالیا، در

 کشورها از بسیاری در اطیافر راستِ رسیدنِ قدرت به خطرِ و شودنمی محدود ایتالیا
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 داده، رخ چهآن آیا شود،می مربوط شما کشور به که جاآن تا اما .است افزایش به رو

 حزب انحاللِ نادرستیِ مؤید افراطی، راستِ رسیدنِ قدرت به و چپ تضعیفِ یعنی

 نیست؟ آن رهبران حدِ از بیش انگاریِساده حتی و بینیخوش و کمونیست

 ۸۲۰۱ ژوئیه پاریس،

 



 

 
 

 هاسکوتِ آن 753

 

 کتاب این در بردهنام یهاشخصیت و وقایع یدرباره توضیحاتی

 (الفبا ترتیب به)

 

  (dola,nAme ioGeorg 1907-1980) آمِندوال جورجو

 در .پرداخت رم در مخفیانه فعالیتِ  به و پیوست ایتالیا کمونیست حزب به ۱۹۲۷ در

 به ۱۹۴3 در و ترف فرانسه به آزادی از پس .شد آزاد ۱۹3۷ در و دستگیر ۱۹3۲

 انتخاب مجلس نمایندگیِ به ۱۹۴۸ در .پیوست مقاومت جنبش به و گشت باز ایتالیا

 خط طرفدارِ و حزب سیاسی هیئت عضو او .ماند باقی مقام این در عمر پایان تا و شد

 .بود رفرمیست

 

 (Occhetto, Achille 1936-2006) تو-اُکه آچیله

 یکنگره جریان در ۱۹۹۱ یفوریه در .شد یاایتال کمونیست حزب کل دبیر ۱۹۸۸ در

 سال هفتاد که حزبی شد؛ حزب این انحاللِ برای آرا اَخذِ به موفق (Rimini) ریمینی

 اعضاء سوم دو .بود شده گذاشته بنیاد گرامشی آنتونیو توسط ،۱۹۲۱ سالِ در پیش،

 رأی «چپ دموکراتیکِ حزب» به موسوم جدیدی حزب تأسیس و حزب انحالل به

 .کردند برپا را «کمونیست نوبنیادیِ» حزبِ سایرین .دادند

 

 (اتحاد ،L’Unità) اونیتا

 گذاشته بنیان گرامشی آنتونیو توسط ۱۹۲۴ سال در که ایتالیا کمونیست حزب ارگانِ

 .داشت ادامه حزب، انحاللِ زمانِ تا یعنی ،۱۹۹۱ سال تا روزنامه این چاپ .شد

 

 rlinger,Be (Enrico 1922-1984) برلینگوئر اِنریکو

 در .پیوست مقاومت جنبش به و آمد در ایتالیا کمونیست حزب عضویتِ به ۱۹۴3 در

 مقام این در ۱۹۵۶ تا و شد انتخاب حزب جوانان سازمانِ دبیرکلِ عنوانبه ۱۹۴۹

 کلِ  دبیرِ معاونِ عنوانبه ۱۹۶۹ در مجلس، ینماینده عنوانبه ۱۹۶۸ در .ماند باقی
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 را مقام این عمر پایان تا و شد انتخاب حزب دبیرکل عنوانبه ۹۷۲۱ سال در و حزب

 مقابل در اروپا کمونیست احزابِ رهبرِ ترین مستقل عنوانبه او از غالباً .کرد حفظ

  .کنندمی یاد .س.ش.ج.ا

 

 تاریخی سازش

 عملیاتِ  ویژهبه) ایتالیا در دموکراسی بحرانِ به بخشیدن پایان برای ۱۹۷3 سال در

 حزب به «تاریخی سازش» یک برلینگوئر انریکو (افراطی چپ و راست یستیِترور

 در ایتالیا نهادهای حفظِ پیشنهاد، این از هدف .کندمی پیشنهاد مسیحی دموکرات

 دموکرات حزب یکنگره ،۱۹۷۶ مارسدر .کندمی تهدید را آن که است خطراتی برابر

 یبرنامه یک تنظیمِ به حزب ود بین مذاکرات .پذیردمی را پیشنهاد این مسیحی

 طرفِ که مسیحی دموکرات حزب رهبر مورو، آلدو ترورِ ولی انجامد، می مشترک

 .دهدمی پایان روند این به بود، مذاکرات اصلیِ  مقابلِ

  

 (Togliatti, Palmiro 1893-1964) تولیاتی پالمیرو

 فاشیست دولت ۶۱۹۲ در .۱۹۲۱ سال در ایتالیا کمونیست حزب بنیانگذاران از یکی

 سال در گرامشی دستگیریِ  از پس .رودمی شوروی اتحاد به او و کندمی تبعید را او

 باز ایتالیا به ۱۹۴۹ مارس در .گیردمی قرار او یبرعهده ۱۹3۴ تا حزب هدایتِ  ،۱۹۲۷

 .دهدمی ادامه فعالیت به حزب دبیرکل عنوانبه عمر پایان تا و میگردد

 

 مسیحی دموکرات حزب

 اوایلِ تا ایتالیا آزادی زمانِ از و شد تأسیس ۱۹۴۲ در مخفیانه صورتبه حزب نای

 ریاستِ  ۱۹۸۱ تا ۱۹۴۵ از :داشت سلطه کشور این سیاست بر ۱۹۹۰ یدهه هایسال

 چارچوبِ  در ۱۹۹۴ سال در مسیحی دموکرات حزب .بود حزب این دست در دولت

 .شد خارج صحنه از ،«پاک هایدست» سیاستِ

 

 ایتالیا وسیالیستِس حزب



 

 
 

 هاسکوتِ آن 755

 سال و آمد وجود به «ایتالیا کارگرانِ حزب» عنوان تحت ۱۸۹۲ سال در حزب این

 دنبال به ۱۹۸۴ سال در حزب این عمرِ .کرد انتخاب را سوسیالیست حزب عنوان بعد،

 .رسید پایان به ،مالی فسادِ در آن رهبران درگیریِ و «پاک هایدست» عملیات

 

 (Vittorio, Di iuseppeG 1892-5719) ویتوریو دی په-جوزه

 .بود (Mezzogiorno) متزوجورنو یمنطقه در سندیکایی رهبران از یکی ۱۹۱۱ از

 مجلس ینماینده عنوانبه ۱۹۲۴ در و پیوست آن به کمونیست حزب ایجادِ بدوِ از

 فرانسه به کرد، فرار زندان از .شد دستگیر فاشیست رژیم توسط بعد مدتی و انتخاب

 در .کرد شرکت اسپانیا داخلی جنگ در خواهان جمهوری کنار در سپس و رفت

 سندیکای رهبری به جنگ، پایان از پس .پیوست ایتالیا در مقاومت جنبش به ۱۹۴3

 .شد انتخاب (CGIL) ال.ای.ژ.س

 

 (Rossanda Rossana, 1924) رُساندا رُسانا

 .پیوست نیستکمو حزب به دوم جنگ پایان از پس مقاومت، جنبش جوان عضوِ

 کتابی ۱۹۶۸ در .شد مجلس ینماینده ۱۹۶3 در و حزب فرهنگی امور مسئول سریعاً

 حمایت جوانان اعتراضی جنبشِ از آن در که نوشت «جوانان سالِ» عنوان تحت

 حمایت علیرغم و دلیل، این به .نهاد پا بر را مانیفست جنبشِ و نشریه سپس .کردمی

 .شد اخراج حزب از برلینگوئر،

 

 (Rosselli, Carlo 1899-1937) لی-رُسه کارلو

 زندان از فرار به موفق بعد سال دو و دستگیر ۱۹۲۷ در فاشیسم با مخالفت جرم به

 بنیان را «آزادی و عدالت» فاشیست ضد سازمان جاآن در .برد پناه فرانسه به و شد

 که نوشت «اللیبر سوسیالیسمِ» عنوان تحت فرانسه زبان به کتابی ۱۹3۰ در .گذاشت

 دلیلِ به و کرد شرکت اسپانیا جنگ در .کردمی حمله استالینیسم به ازجمله آن در

Rosselli, (Nello  نِلو برادرش همراه جاآن در .بازگشت فرانسه به شدن، زخمی

 .رسید قتل به موسولینی مزدوران دست به 1900-(1937
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 (Sturzo, Luigi 1871-1959) ستورزو لوئیجی

 زمان تا و گذاشت پایه را «مردم حزب» ۱۹۱۹ در .سیسیل اهل روشنفکرِ و روحانی

 .بود حزب این دبیر لندن، به تبعیدش

 

 (Craxi Bettino, 1943-2000) کراگسی بِتینو

 در نمایندگی به ۱۹۶۸ در و پیوست ایتالیا سوسیالیست حزب به سالگی ۱۸ در

 این در ۱۹۹۲ تا و درآمد زبح این کل دبیر سِمَتِ به ۱۹۷۶ در .شد انتخاب مجلس

 در ۱۹۹۲ در .بود ایتالیا وزیر نخست ۱۹۸۷-۱۹۸3 هایسال طول در .ماند باقی مقام

 محکوم زندان سال ۲۷ به مالی ارتشای دلیل به ،«پاک هایِدست» سیاستِ چارچوبِ

 .درگذشت جا همان در ۲۰۰۰ سال در و کرد فرار تونس به .شد

 

 (betti,Go Piero 1901-1926) تی-به-گو رو-یه-پی

 دست به و بود فاشیسم علیه مبارزان نخستینِ از و نشریه چندین گذاربنیان

 .رسید قتل به هافاشیست

 

 (Longo Luigi, 1900-1980) لونگو لوئیجی

 .بود حزب دبیر ۱۹۷۲ تا ۱۹۴۶ از .ایتالیا کمونیست حزب گذارانبنیان از یکی

 

 (Moro Aldo, 1916-1978) مورو آلدو

 چندین .شد انتخاب مجلس در مسیحی دموکرات حزب ینماینده عنوانبه ۱۹۴۶ در

 طرفدار او .شد مسیحی دموکرات حزب کل دبیر ۱۹۵۹ در و رسید وزارت به بار

 هاسوسیالیست با ائتالفی دولت ریاست به ۱۹۶3 در .بود هاسوسیالیست با ائتالف

 او (.بود وزیر نخست معاون ستسوسیالی نیِ-نِه یترو-پی دولت، این در) یافت دست

 چندین .آورد دست به را میانه و چپ ائتالفی دولت ریاست ۱۹۶۸ سال تا دیگر بار دو

 سپس و بود ایتالیا دولت رئیس ۱۹۷۶ ژوئن تا ۱۹۷۴ نوامبر از و خارجه امور وزیر بار



 

 
 

 هاسکوتِ آن 757

 دستگیر را او سرخ بریگادهای ۱۹۷۶ مارس در .شد مسیحی دموکرات حزب دبیرکل

 .رساندند قتل به بعد روز ۵۵ و

 

 (Nenni, Pietro 1891-1980) نی-نِه یترو-پی

 یروزنامه مسئول ۱۹۲3 در و آمد در ایتالیا سوسیالیست حزب عضویت به ۱۹۲۱ در

 از و برد پناه فرانسه به سپس .شد (پیش به ،!Avanti) آوانتی به موسوم حزب، این

 کمیسر اسپانیا، جنگ طول در .کرد رهبری را حزب این کشور همین از ۱۹۲۶

 کمونیست حزب با اتحاد طرفدار ابتدا ایتالیا، آزادی از بعد .بود الملیبین بریگادهای

 نزدیک مسیحی دموکرات حزب به تدریجبه ۱۹۴۸ انتخاباتِ شکستِ از بعد اما بود،

 معاون چپ، و میانه ائتالفی هایدولت در ۱۹۶۸ تا ۱۹۶3 هایسال طول در .شد

 .بود وزیرنخست

 

 (Veltroni, Walter 1955) وِلترونی والتر

 از مجلس در چپ دموکراتیک حزب ینماینده سپس و کمونیست، حزب ینماینده

 عنوانبه ۲۰۰۱ سال در .بود اونیتا مدیر ۱۹۹۶-۱۹۹۲ هایسال طی .۲۰۰۱ تا ۱۹۸۷

 .شد ابقا مقام این در مجدداً ۲۰۰۶ در و انتخاب رم شهردار
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 1397ی پرسش به تاریخ شانزدهم اسفند ی سخنرانی در مؤسسهمتن ویراسته

 

ی ی پنجاه خورشیدی در رسالههای دههمصطفی شعاعیان در نخستین سال

ای از انقالب و ترکیب یا سرشته راستی چه بود؟ اکتبراکتبر به»نوشت: « انقالب»

نهایت سریع آن در چیرگی بر ! کودتا بود، زیرا شتاب بی"کودتا –انقالب "کودتا بود: 

بخشید. و ی کودتا میهای قدرت و گرفتن تختگاه فرمانروایی ]...[ بدان چهرهکانون

باره از یکهانقالب بود، زیرا، چنان برگ نوینی را در تاریخ روسیه گشود که روسیه را ب

تازنده جهانید. و انقالب بود، نظامی کهنه و پوسیده، به سوی نظامی نوین و پیش

ی کارگر به پیام حزب بلشویک پاسخی ها و طبقهرو که انبوهی هنگفت از تودهازآن

]یعنی[ انقالب  –گون این دو انقالبی دادند تا برگ نوینی در تاریخ گشوده شود. بدین

 –انقالب "نام ای بهراستی پدیدهاند که بهتبر چنان درهم سرشته شدهدر اک –و کودتا 

در این جلسه بنا ندارم در ایضاح معنای کودتای انقالبی و « اند.را ساخته "کودتا

اش به اکتبر بکوشم. این کاری است که نزدیک به نیم قرن پس از چرایی اطالق

ی ژانوسی چهره»ت، قبالً در کتاب ی مصطفی شعاعیان، البته در معنایی متفاونوشته

های مورخان ها و تحلیلتمامی متکی بر یافتههم بهام، آنبه انجام رسانده« اکتبر

 کوشم به دو پرسشهای روسیه. در این جلسه مشخصاً میگرای انقالباجتماعی چپ

چه موانعی بر سر راه تحقق انقالب برقرار است که گرچه هدف »پاسخ دهم: اوالً 

بسا سازی انقالب اجتماعی است اما، در عالَم عمل، چهنقالبیون، در عالَم نظر، محققا

توان بر احتمال فراتررفتن گونه میچه»و ثانیاً « کودتای انقالبی به اجرا گذاشته شود؟

 «از کودتای انقالبی و نیل به انقالب اجتماعی افزود؟

زمانِ از یک دشواری تحقق هم ها را، هر چه که باشند، من درپاسخ به این پرسش

وجو سو الزامات سیاسی و از دیگر سو الزامات اجتماعیِ برپایی سوسیالیسم جست

دهم. ابتدا اجماالً کنم. بر این مبنا صحبت خودم را در سه قسمت سامان میمی

معنای الزامات سیاسی و الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم را شرح خواهم داد. 

زماِن الزامات سیاسی و اجتماعی های تحقق هممیسم بروز دشواریسپس از دینا

ای خواهم گفت که برپایی سوسیالیسم سخن خواهم گفت. نهایتاً نیز از دو حوزه

زمانِ الزامات سیاسی و اجتماعی های تحقق همتواند از دشواریها میتمرکز بر آن
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هایی کراسی سیاسی؛ حوزهی فرهنگ و دموبرپایی سوسیالیسم بکاهد، یعنی دو حوزه

های تر اما در روایتمراتب پررنگتر بههای سوسیالیستی متقدمکه در روایت

های لنینیستی و استالینیستی از مارکسیسم، سوسیالیستی متأخرتر، خصوصاً روایت

اند و در میان نیروهای مترقی در ایران معاصر نیز چنان که باید و رنگ بودهبسیار کم

 اند.ای نداشتهاه شایستهشاید جایگ

کنم. سوسیالیسم، در از معنای الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم شروع می

ی طبقاتی. تحلیل نهایی، عبارت است از انحالل انواع روابط سلطه، خصوصاً سلطه

ها در جهت انحالل یا حتا تضعیف روابط سلطه در گرو حجم عظیمی از دگرگونی

پوشی گر در انواع روابط سلطه است. چشمای فرادستِ سلطهتضعیف قدرت انواع نیروه

گرانه است داوطلبانه و فرادستان از انواع امتیازات نابحقی که بازتاب روابط سلطه

گاه که ساختار قدرت مستقر به رفرم بنیادین راه گیرد و آنخودخواسته صورت نمی

یی سوسیالیسم، عنداللزوم و در رو برپادهد مستلزم اِعمال قهر انقالبی است. ازایننمی

صورت ناکامی رفرم بنیادین، در گرو اِعمال قهر انقالبی برای الغای امتیازات نابحق 

گر است. این یعنی الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم که کارکردشان فرادستانِ سلطه

ما دارانه. ای سیاسیِ مساعد برای اسقاط سامان سرمایهعبارت است از ایجاد زمینه

معنای الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم. برپایی سوسیالیسم، سوای اسقاط 

دهی آلترناتیوِ دارانه، در گرو برساختن تدریجی نوعی سازماندهی سرمایهسازمان

اجتماعی و اقتصادی و سیاسِی مشارکتی نیز هست. برساختن این نوع بدیلِ مشارکتی 

ی و اجتماعیِ آحاد شهروندان است، در در گروِ گسترش مشارکت سیاسی و اقتصاد

ای و مشورت مردمی، در گرِو تثبیت حقوق قانونِی سیاسی و گرو بسط خالقیت توده

ی همبستگی، در گرو پروراندن مدنی و اجتماعی جمهور شهروندان، در گرو اشاعه

گرایی، در گروِ تحقق دموکراسی صنعتی و دوستی و شکیبایی و تساهلی نوعروحیه

ها اری اقتضائات خودگردانی در واحدهای خُرد و کالِن اقتصادی و اجتماعی. اینبرقر

نیز یعنی الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم که کارکردشان عبارت است از ایجاد 

 .فضای اجتماعی مساعد برای برپایی سوسیالیسم
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هایی یزمانِ الزامات سیاسی و اقتصادی برپایی سوسیالیسم اما با دشوارتحقق هم

دهی مواجه است. در جایی که رفرم بنیادین هیچ محلی از اعراب ندارد، اگر سازمان

دارانه با قهر انقالبی به اسقاط نرسد، شرط الزم برای حرکت به سوی نوعی سرمایه

شود. اما اگر قهر انقالبی در حد اعال به دهی بدیلِ سوسیالیستی نیز مهیا نمیسازمان

ای جدید شود ولی مخاطرهچنین شرط الزمی مهیا میکار بسته شود، گرچه 

ی عدم تحقق الزامات اجتماعیِ برپایی سوسیالیسم و بروز آورد: مخاطرهسربرمی

ی اقتصادی که دیر یا زود نیز موانع سیاسی نوپدیدی بر سر ناکارایی شدید در حوزه

 .کندراهِ تثبیت سامان سوسیالیستی ایجاد می

روسیه،  1917ی کمون پاریس، انقالب اکتبر ر چهار تجربهتجلی این دشواری را د

های سوسیال دموکراتیکِ بلوک غرب در بعد از جنگ ی دولتحکومت وایمار، و دوره

بینیم. در کمون پاریس، کمونارها گرچه انقالبی عمل کردند اما از جهانی دوم می

دست ودتر از آن بهرو زهای قهر انقالبی به حد اعال بهره نجستند و ازاینظرفیت

بورژوازی سرنگون شدند که اصالً بتوانند بستری برای استقرار و استمرار نظام 

ی کمون پاریس، الزامات سیاسی برپایی سوسیالیستی فراهم بیاورند. در تجربه

سوسیالیسم تحقق نیافت و کار چندان به تالش درازمدت برای تحقق الزامات 

تر از ها کم، بلشویک1917شید. در انقالب اکتبر اجتماعی برپاسازی سوسیالیسم نک

نیم قرن پس از کمون پاریس، انتقام کمونارها را گرفتند و قهر انقالبی را چنان به حد 

اعال به کار بستند و الزامات سیاسی برپایی سوسیالیسم را چنان با موفقیت تحقق 

برای همیشه از  بخشیدند که شانس تحقق الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم را

دست دادند و در فاز کودتای انقالبی متوقف ماندند و به انقالب اجتماعی در حدی 

وسیع نرسیدند. در حکومت وایمار، ائتالف وایمار با سرکوب انقالبیون به مسیر انقالبی 

ای نه گفت و مسیر رفرم سوسیال دموکراتیکِ پارلمانی را برگزید و پس از دوره

ی حکومت وایمار نیز الزامات فاشیسم هیتلری جای سپرد. در تجربهساله به چهارده

سیاسی برپاسازی سوسیالیسم تحقق نیافت، نه از راه انقالب که برگزیده نشد و نه از 

دموکراتیکِ بلوک غرب در های سوسیالی دولتراه رفرم که مبنا قرار گرفت. در دوره

سیال دموکراتیک و دموکراسی بعد از جنگ جهانی دوم نیز مسیر رفرمیستیِ سو

ای بود برای پارلمانی برگزیده شد و بعد از چند دهه به نولیبرالیسم انجامید که پروژه
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ی اش از قدرت اقتصادی و سیاسی در دورهی قدرت طبقاتی بورژوازی که سهماعاده

ی اصطالح طالییِ پس از جنگ جهانی دوم رو به کاهش گذاشته بود. در تجربهبه

های سوسیال دموکرات نیز اصالً بنا نبود الزامات سیاسی برپاسازی سوسیالیسم دولت

 تمهید شود.

های ی مسیرهای رفرمیستی و غیرانقالبی مثل حکومت وایمار و دولتتجربه

ام نیستند. تمرکز بحث را جا موضوع بحثسوسیال دموکراتیک بلوک غرب در این

کوشم اجمااًل گذارم و میب اکتبر میی انقالروی مسیر انقالبی و مشخصاً تجربه

دینامیسمی را شرح دهم که وقتی از قهر انقالبی برای تحقق الزامات سیاسی برپایی 

شود احتمال تحقق الزامات اجتماعی برپایی سوسیالیسم سوسیالیسم استفاده می

شود گونه وقتی با قهر انقالبی تالش میدهم چهیابد. یعنی نشان میکاهش می

زمان فضای اجتماعی داری فراهم آید، همی سیاسی مساعد برای اسقاط سرمایههزمین

 .شودمساعد برای برپایی نظم آلترناتیو سوسیالیستی نیز منهدم می

ی قدرت گاه که در خدمت تسخیر انحصارطلبانهقهر انقالبی در انقالب روسیه آن

ها را در برابر برپایی بدیل تقرار گرفت و کودتای انقالبی را رقم زد سه سطح از مقاوم

تدریج دستگاه سرکوبی را ایجاب سوسیالیستی پدید آورد و خواسته یا ناخواسته به

هایی جدی قوت خللکرد که در فضای اجتماعی مساعد برای برپایی نظام بدیل به

ناپذیر بود؛ دوم، ی انواع ضدانقالبیون که البته اجتنابافکند: یکم، مقاومت گسترده

ها در برابر سو با بلشویکهای سوسیالیستیِ ناهمی انواع گروهومت گستردهمقا

های گوناگونی نظرها در زمینههای نشسته بر مسند قدرت در اثر اختالفبلشویک

ی شدت عمل های برخورد با ضدانقالب، درجهی مبادرت به انقالب، شیوهچون نحوه

های سوسیالیستی و غیره؛ و مشیآهنگ حرکت به سوی خطعلیه ضدانقالبیون، ضرب

سو با های ضدانقالبی و نیز انقالبیِ ناهمسوم، مقاومت پایگاه اجتماعی انواع گروه

ها ها در حیات روزمره. برپاسازی دستگاه سرکوب در پاسخ به همین مقاومتبلشویک

تدریج فضای اجتماعی مساعد جهت حفظ و تثبیت قدرت سیاسی بود که سرانجام به

 برپایی سامان سوسیالیستی را منهدم کرد. برای
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گونه باید هم گردد، چهترین خصائل کودتای انقالبی بازمیتا جایی که به اصلی

خیز برای برپایی سوسیالیسم را ی سیاسی مساعد و هم فضای اجتماعی حاصلزمینه

و گونه باید تضاد عملی بین تحقق الزامات سیاسی فراهم کرد؟ به عبارت دیگر، چه

اجتماعی برپایی سوسیالیسم را کاهش داد و ازاین رهگذر مسیر انقالب سیاسی به 

سوی تحقق انقالب اجتماعی را هموار کرد؟ تا جایی که به خصایل کودتایی اکتبر 

های سوسیالیستی گردد، به نظر من باید پاسخ را در دو راه جست که سنتبازمی

 اند.تر در اولویت قرارشان دادهمتأخرتر در بخش اعظمی از جهان و ایران کم

ها و ی فرهنگ و اهتمام جدی به تعمیق آگاهیدهی به عرصهیکم، اولویت

ی پیشاانقالبی با احتراز از های طبقاتی در جامعه طی دورهخصوصاً آگاهی

دیالکتیکی زیربنا و روبنا و اجتناب از ی نارسا و ضددستورالعملِ منتج از استعاره

تحزب سیاسی در قالب برساختن حزب پیشگامی که قرار است  تمرکز صِرف بر

ها در جامعه اهمیت دارد. این که ها باشد. جنگ گفتمانآهنگ حرکت تودهپیش

کدام معانی بر  کنند و این کهگونه فکر میهای وسیعی از جامعه چهها و بخشتوده

ه به نتایج جنگ شان نوشته شده، در کنار سایر عوامل، از جملالیاف نرم مغزهای

های فرهنگی است مثل سینما و ها جنگ فُرمگردد. جنگ گفتمانمیها نیز برگفتمان

هایی که تئاتر و نقاشی و عکاسی و داستان و رمان و شعر و طنز و غیره، سازوبرگ

ها و بایدها و نبایدهایی که ها و نفرتنویسند. معناها و ارزشمعناها را بر اذهان می

های نظری و مباحث هن منِ نوعی نوشته شده بیش از این که از کتابفرضاً بر ذ

های فرهنگی برآمده ها و تأثیرات انواع فرمها و فیلمتئوریک برآمده باشد از داستان

های گیری اکثریت آگاه و عظیم از جمله در گرو اهتمام جدی به فُرماست. شکل

گرفته باشد حرکت به سمت فرهنگی نیز هست. اگر اکثریت عظیم و آگاه شکل ن

انقالب اجتماعی، ولو با نیت خیر انقالبیون، بسته به شرایط، به احتمال زیاد نه به 

شود. بحث نه بر ی اکتبر ختم میانقالب اجتماعی که به کودتای انقالبی از نوع تجربه

دهی سیاسی بلکه بر سر این است که سر نفی تحزب سیاسی و نفی اهمیت سازمان

ی نوعی حزب پیشاهنگی مبنا ه تحزب سیاسی در قالب سم لنینیستیِ ایدهآنگاه ک

های وار، قرار باشد آگاهی را به تودهقرار بگیرد که، با نوعی خودبرترپنداری خودشیفته

ی قدرت نیز ضرورت اصطالح جاهل و ناآگاه تزریق کند، تسخیر انحصارطلبانهبه
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اندیشند، نباید بگانی که مثل پیشاهنگان نمیها و چه نخیابد زیرا دیگران، چه تودهمی

شود. شان فقط اخالل در روند انقالبی تلقی میبر مصدر امور قرار بگیرند و مشارکت

های ویژه ملهم از روایتهای سوسیالیستی متأخرتر طی صد سال گذشته، بهدر روایت

تخالف با های فراوانی در لنینیستی و استالینیستی از مارکسیسم، که از جنبه

دست یک گروه کوچکِ ی قدرت بههای مارکس قرار دارند، تسخیر انحصارطلبانهآموزه

هایی از نیروهای اصطالح باکیفیت ضرورتاً مبنای اصلی است. متأسفانه بخشآگاه و به

ی ی پیشاانقالبی باید عرصهاندیشند. در دورهمترقی در ایران حتا امروز نیز چنین می

گیری اکثریت ها و شکلهای فرهنگی برای ارتقای آگاهیهای فُرمزیفرهنگ و معناسا

 عظیم و آگاه در اولویت قرار بگیرد.

ی پساانقالبی و احتراز از عیار به دموکراسی سیاسی در دورهدوم، تعهد تمام

ی قدرت. دموکراسی سیاسی، فارغ از این که ی معطوف به تسخیر انحصارطلبانهاراده

مانی یا شورایی داشته باشد، به معنای مشارکت جمعی در شئون فرم مثالً پارل

گوناگون حیات اجتماعی و به معنای نفی تسخیر و حفظ انحصارطلبانه قدرت سیاسی 

هایی از نیروهای مترقی ما حتا همین امروز نیز کماکان در خطی دیگر به است. بخش

دموکراسی را نیز منفور اند و به همین دلیل است که مثالً اصطالح دنبال تغییرات

بسا یگانه سپری باشد که دانند. دموکراسی امروز با توجه به توازن قوای کنونی چهمی

تواند حیات نیروهای مترقی را استمرار بخشد. اگر قرار بر نقض دموکراسی باشد، می

ی اند دیگرانی که نیروهای مترقی را به قراری که خصوصاً در دههپرشمار و پرقوت

 خورشیدی دیدیم از میان بردارند.شصت 

دو سپهر فرهنگ و دموکراسی سیاسی اتفاقًا پیوندی عمیق با یکدیگر دارند. آن 

ها ارج دهند و به معناسازیی فرهنگ بها نمینیروهای سیاسی که به عرصه

گیرند و، در عوض، های فرهنگی را چندان جدی نمیآفرینی فُرمگذارند و نقشنمی

بسا یر را صرفاً با تشکیل گروه کوچک و باکیفیت و متعهد انقالبی و چهخواهند تغیمی

شان حتا در صورت کسب ناگزیر جداافتاده از جمعیتِ انبوه رقم بزنند، سرنوشتبه

انداختن دستگاه سرکوب و نفی ی قدرت چیزی نیست جز راهپیروزی سیاسی و قبضه

شان اصالً به هوای رفاه و بهروزیسو و نفی مشارکت همان کسانی که فکرانِ ناهمهم
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ی توجهی به حوزهاند. بیاند و به مسیر انقالبی پای نهادهدست به فداکاری زده

ی پیشاانقالبی از سویی و گرایش پررنگ به فرهنگ و روبنا انگاشتن آن در دوره

وجه از هم جدا هیچی پساانقالبی از دیگر سو بهتسخیر انحصارطلبانه قدرت در دوره

 نیستند. دومی معلول اولی است.

ی پیشاانقالبی و تعهد به دموکراسی سیاسی در ی فرهنگ در دورهتمرکز بر حوزه

زمان الزامات سیاسی و تواند از احتمال تضاد عملی در تحقق همی پساانقالبی میدوره

اجتماعی برپایی سوسیالیسم و از این رهگذر رسیدن به انقالب اجتماعی تا حد 

ی پیشاانقالبی عماًل میزان ی فرهنگ در دورهدهی به عرصهوجهی بکاهد. اولویتتقابل

ی دهد و از درجههای اجتماعی برای وقوع انقالب سیاسی را افزایش میحمایت

کاهد و تعهد به دموکراسی سیاسی در ضرورت و شدت مبادرت به قهر انقالبی می

اعی و سیاسی برای نیل انقالب های اجتمی پساانقالبی نیز میزان مقاومتدوره

ی توفیق در تمهید الزامات دهد و بر درجهسیاسی به انقالب اجتماعی را کاهش می

ی ی فرهنگ در دورهدهی به عرصهافزاید. اولویتاجتماعی برپایی سوسیالیسم می

مشی ی پساانقالبی درواقع دو خطپیشاانقالبی و تعهد به دموکراسی سیاسی در دوره

زمانِ الزامات سیاسی و اجتماعی برپایی های تحقق هماند که از دشوارهایکلیدی

 کاهند.قوت میسوسیالیسم به
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را  تشیمشروع یو حاضر است ول ی  ح یبرالینول یپروژه

 از دست داد
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دیوید هاروی یکی از مشهورترین محققان مارکسیست در جهان امروز است. 

ی کامل آن موعهمارکس بسیار محبوب است و مج سرمایهگفتارهای او درباره درس

در یوتیوب قابل دسترسی است. هاروی در این مصاحبه درباره مشکالت ناشی از پروژه 

زند. در ضمن راستی حرف میهای دستنولیبرالی، موج سیاست پوپولیستی و جنبش

پردازد و از خطرات داری در زمانه کنونی میبه مناسبت نقد مارکس از سرمایه

 گوید.ای نیروی کار میبر خودکارشدن )اتوماسیون(

*** 

به نظرتان خاستگاه نولیبرالیسم چیست؟ دالیل ساختاری ظهورش  -

 چه بود؟

آلیستی از لیبرالیسم مبتنی است بر یک بینش اتوپیایی از جهانی با تفسیر ایده

ی حقوق مالکیت های فردی و آزادی همگان که ضامن آن اقتصادی بر پایهآزادی

گر و تجارت آزاد است. هدف این اقتصاد ترویج ظیمخصوصی، بازار آزاد خودتن

ها وری نیروی کار است در جهت برآوردن خواستپیشرفت تکنولوژیکی و افزایش بهره

 و نیازهای همگان. 

است با  «نگهبان شب»جور ی لیبرالی دولت نقش حداقلی دارد )دولت یکدر نظریه

نولیبرالیسم به اذعان همگان دولت  های مبتنی بر اقتصاد آزاد ـ لسه فر(. درسیاست

کند، پایان سرمایه ایفا مینقشی فعال در پیشبرد تغییرات تکنولوژیکی و انباشت بی

همراه ایجاد نهادهای سازی همه چیز، بهسازی و پولیهم از طریق رواج کاالییآن

ی هاالمللی پول( و بازسازی برداشتهای مرکزی و صندوق بینقدرتمند )مثل بانک

 های نولیبرالی.ذهنی از جهان بر مبنای آزادی

های اتوپیایی از لیبرالیسم و نولیبرالیسم را نابسنده هاست منتقدان این دیدگاهمدت

ها از دهد، هر دوی آنخوبی نشان میبهعمالً خوانند چون همانطور که مارکس می

                                                      

کردن فراهمصرفاً الگویی از دولت است که کارکرد آن « نگهبان شب»ی اختیارگرایانه، دولت ی سیاسدر فلسفه

ارتش، پلیس و دادگاه برای شهروندان است و به این ترتیب آنها را از تهاجم، دزدی، نقض قرارداد، و فریب در امان 

مریکایی، که ایده دولت حداقلی را باب کند. رابرت نوزیک، فیلسوف معاصر آدارد و قوانین مالکیت را تحکیم میمی

دهد که هر نظام سیاسی حقوق فردی بنیادین را کرد معتقد است یک دولت نگهبان شب چارچوبی به دست می

رعایت کند و بنابراین وجود دولت توجیه اخالقی داشته باشد.
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مار نیروی کار کنند که در آن ثروتمندان به قیمت رفاه و استثجهانی حمایت می

  شوند.های مردم ثروتمندتر میتوده

دیدگاه اتوپیایی بدیلی ارائه  1945های کینزی و بازتوزیعی دولت پس از سال سیاست

بردن ی کارگر بدون زیرسؤالکرد که مبتنی بود بر توانمندسازی روزافزون طبقه

ا و آمریکا ، یک جنبش ضد انقالبی در اروپ1970ی قدرت مالکیت خصوصی. در دهه

دار به راه انداختند تا نظام کینزی را های بزرگ و طبقات سرمایهسربرآورد که شرکت

آن  اش( جایگزینی باروبنه ایدئولوژیکسرنگون و یک الگوی نولیبرالی را )با همه

دار بود برای بازگرداندن قدرت اقتصادی کنند. این الگوی نولیبرالی ابزار طبقه سرمایه

 زوالش. و قدرت سیاسی روبه روبه افول

این همان کاری است که مارگارت تاچر، رونالد ریگان، آگوستو پینوشه، ژنرال های 

انجام دادند. امروز هم اوضاع همین است.  1980ی آرژانتینی و امثالهم در طول دهه

ی آن رشد نابرابری اقتصادی و سیاسی و افزایش تباهی محیط زیست در نتیجه

 بوده است.  سرتاسر جهان

های ترین ویژگیشما انباشت از طریق سلب مالکیت را یکی از مهم -

دانید. سازوکار این انباشت چطور است و پیامدهای نولیبرالیسم می

 اند؟اش کدامساختاری

تواند صورت بگیرد. نخست، استثمار نیروی کار در انباشت سرمایه از دو طریق می

فی که مبنای سودی است که سرمایهتصاحب فرایند تولید برای خلق ارزش اضا

جور خواری، کالهبرداری تجاری و همهکند. دوم، انباشت با دزدی، سرقت، نزولمی

 شیادی. 

کند که چطور حجم زیادی از انباشت ی انباشت بدوی اشاره میمارکس در نظریه

ی حاال کلی ها ادامه یافته ولهایی بود. این روشی سرمایه بر مبنای چنین روشاولیه

 های جدید به آن افزوده شده است.استراتژی

های مسکن توسط )تملک وثیقه 2007-8های در بحران مسکن آمریکا در سال

های خود را از دست دادند ولی میلیون نفر ارزش دارایی خانه 6-7ها( شاید بانک
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ها )مثاًل ییاستریت افزایش یافت. سوداگری روی ارزش داراداران والهای سهامپاداش

 کند.زمین و اموال( راه غیرمولدی برای انباشت ایجاد می

های هواپیمایی( به راه افتاد های بزرگ )مانند شرکتموج ورشکستگی که با شرکت 

گذاری کند. قیمتهای درمانی محروم میکارکنان را از حقوق بازنشستگی و مراقبت

درمانی در ایاالت متحده بهترین  انحصاری در بخش دارو، مخابرات، و بیمه خدمات

فرصت است برای سودجویی. گفتن ندارد که با استخراج بیش از پیش ثروت از طریق 

های رانتی مبتنی بر انباشت از طریق سلب مالکیت بدهکار کردن روبروییم. استخراج

)مثالً مالکیت غیرقانونی یا زیرقیمت زمین یا معادن( بیش از پیش شایع شده چرا که 

تواند مصارف گذرد نمیمی تربیشرشد هر چه بهی جهانی روخش عظیمی از سرمایهب

 تولیدی الزم را برای سرمایه مازاد بیابد. 

داری وجود داشت. تمایز حتی در زمان مارکس نقدهایی به سرمایه -

 نقد مارکس با این نقدها از نظر شما چیست؟

اخالقی بود  هایی مقولهیهداری بر پابسیاری از نقدهای موجود بر سرمایه

شد و کار در مقابل کارگرانی فقیر که با آنها بدرفتاری میدارهای شریر و طمع)سرمایه

رحم نسبت به محیط زیست در برابر دارهای بیدر نقدهای متأخرتر هم، سرمایه

های اخالقی با گردد. مخالفتداری برمیبه کل نظام سرمایه گرایان(. نقد مارکسبوم

ها را در قیاس با معضل کل نظام داری به جای خود، ولی مارکس این مخالفترمایهس

ی تولید داری ثانویه می داند، یعنی این معضل که چرا و چگونه شیوهسرمایه

ها و ی دیگری از برآوردن خواستبار آن را با شیوهداری و قوانین حرکت فاجعهسرمایه

 نیازهای انسان جایگزین کنیم. 

خصوص در متن بست رسیده، بهداری به بنکنید سرمایهمی فکر -

 تواند خود را احیا کند؟ ؟ آیا سرمایه می2008بحران 

ی نولیبرالیسم حی و حاضر است. ژائیر بولسانارو بست نرسیده. پروژهسرمایه به بن

جمهور برزیل شد و قصد دارد همان راهی را در پیش بگیرد که همین اواخر رئیس

در شیلی رفت. مشکل اینجاست که نولیبرالیسم دیگر دنبال  1973بعد از  پینوشه
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تاریخ مختصر ها نیست. مشروعیتش را از دست داده. من در کتاب رضایت توده
زاده، نشر دات( اشاره کردم که )در فارسی با ترجمه محمود عبداهلل نولیبرالیسم

دولتی زنده بماند. حاال به سمت تواند بدون ائتالف با اقتدارگرایی نولیبرالیسم نمی

های اعتراضی سرتاسر طور که از جنبشرود، چون همانائتالف با نوفاشیسم پیش می

دانند که هدف نولیبرالیسم پرکردن جیب ثروتمندان به آید، حاال همه میدنیا برمی

چندان عیان  1990ی و اوایل دهه 1980ی )این نکته در دهه قیمت جان مردم است

 (. نبود

اش از داری به خاطر تناقضات درونیمارکس معتقد بود که سرمایه -

 رود. شما با این نظر موافق نیستید. چرا؟می بین

زند که گویی سرمایه محکوم است خود را از بین گاهی اوقات مارکس جوری حرف می

گیرد یهای بازسازی سرمایه در نظر مها را برههموارد، او بحران تربیشببرد. ولی در 

ها چیزی نیستند مگر بحران»گوید: می سرمایهاش. او در جلد سوم نه فروپاشی

باری که های خشونتهای موجود، فورانبار برای تناقضهای موقت و خشونتحلراه

 «کنند.رفته را از نو برقرار میتوازن از بین

ی نظر دارد. به کند به یک جنبش طبقاتداری صحبت میجایی که او از پایان سرمایه

پذیرد. باید داری خود به خود پایان نمینظرم موضع من با مارکس یکی است. سرمایه

کنند باید با زور آن را سرنگون و امحا کرد. من مخالف آنهایی هستم که گمان می

 داری خود را از بین ببرد. به نظرم این موضع مارکس نیست. فقط بشینیم تا سرمایه

ید مارکس نه فقط درباره ارزش در سطح تولید گویشما مدام می -

ی تحقق هم صحبت کرد. اگر ممکن است این موضوع بلکه در عرصه

 را در شرایط کنونی شرح دهید؟

شود و در ی تولید خلق مییابد ارزش در عرصهدرمی سرمایهمارکس در بخش اول 

ارد. بنابراین ارزش یابد. اگر بازاری در کار نباشد ارزشی هم وجود ندبازار تحقق می
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ها، وابسته به وحدت متناقض تولید و تحقق است. تحقق وابسته است به خواست

 نیازها و امیال مردمی که قدرت خرید دارند. 

ها، نیازها و امیال جدید بوده است )مثالً انواع و داری تاریخ تولید خواستتاریخ سرمایه

گی روزمره مثل خودروها و های مختلف زندگرایی و تولید شکلاقسام مصرف

ها را در پیش بگیریم تا زندگی معقولی داشته باشیم(. امروز نشینی که باید آنحومه

سال پیش موبایلی دهم که همه یک موبایل دارند )بیستمن به مخاطبانی درس می

در کار نبود(. برای زندگی در اکثر شهرهای ایاالت متحده شما نیاز به خودرو دارید 

 کند. دگی ایجاد میکه آلو

اند اما مسائل مربوط به تحقق ارزش را ها توجه زیادی به تولید کردهمارکسیست

اند. به نظرم، باید بر وحدت متناقض تولید و تحقق تمرکز کنیم )که نادیده گرفته

مارکس آن را حیاتی خوانده اما شرح نداده(. استخراج و تصاحب ارزش )اغلب از 

های سیاسی مبارزه است، درست ی تحقق یکی از کانونر نقطهطریق سلب مالکیت( د

 مثل کیفیت زندگی روزمره. 

شناس آلمانی، در کتاب ولفگانگ اشتریک، اقتصاددان و جامعه -

پنج مشکل برای « رسدداری چگونه به پایان میسرمایه»

تناقض، نه مشکل، برای  17شمرد. ولی شما داری بر میسرمایه

داری فرق شمرید. در مورد بحران سرمایهی بر میداری کنونسرمایه

 بین مشکالت و تناقضات چیست؟

توان اند. فقط میحل دارند. تناقضات ندارند: آنها همیشه مکتوممشکالت راه

آورند که ها زمانی سر بر میشان کرد و همانطور که مارکس گفته، بحرانمدیریت

اقض بین نیروهای مولده و مناسبات های مطلق برسند. تنها به سطح تناقضتخاصم

اجتماعی الینحل است. این تناقض همیشه با ماست. تناقض بین تولید و تحقق ارزش 

 ها همیشه با ماست. و سایر تناقض

توانند از طرق ها میمن هفده تناقض برشمردم تا بر این نکته تأکید کنم که بحران

ها رح کنیم که منابع متکثر این بحرانی بحرانی طمختلفی سربرآورند و ما باید نظریه
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که اغلب بر تفکر  «ایگلولهتک»را شناسایی کند، به نحوی که بتوانیم از نظریه 

 مارکسیستی چنبره زده خالص شویم. 

موجب از دست داری، خودکارشدن )اتوماسیون( ی سرمایهدر دوره -

رفتن مشاغل زیادی در سرتاسر جهان شده. حتی بانک جهانی از 

ی های خودکارشدن در دورهخودکارشدن ابراز نگرانی کرده. چالش

شدن چه تأثیری بر سیاست کارگری داری چیست؟ خودکارسرمایه

 گذارد؟می

با  همزمانی خودکاری در تولید و هوش مصنوعی در خدمات مفید است. در تولید،

های ناشی از تغییر سپاریتغییر تکنولوژی نیروی کار فاقد قدرت شد. بعالوه، برون

های مختلف تداوم تر است. ولی تولید از بین نرفته بلکه به روشتکنولوژی بسیار مهم

کنند به جای های فست فود که همبرگر تولید مییافته )برای مثال، رستوران

 های تولید خودرو(. کارخانه

ها و هم در بخش خدمات هم چیزی شبیه این جریان دارد )امروز هم در فروشگاه در

ی نبرد علیه خودکاری شویم(. چپ بازندهها موقع ورود و خروج بازرسی میفرودگاه

انگیزش را در بخش خدمات در تولید بوده و در معرض این خطر است که سابقه غم

صنوعی در بخش خدمات استقبال کنیم و آن نیز تکرار کند. باید از استفاده از هوش م

بکوشیم راهی به سوی یک بدیل سوسیالیستی بیابیم. هوش  را ترویج دهیم، ولی

کند. برد مشاغل جدیدی ایجاد میمصنوعی همزمان که برخی مشاغل را از بین می

 باید خودمان را با آن وفق دهیم.

                                                      

اف.  قیقات مربوط به ترور جان.یا به قول منتقدانش نظریه گلوله جادویی در تح« ایگلولهتک»نظریه توطئه 

ای را مشخص کند که از پشت به کندی شلیک شد و از گلوی او خارج شد. بنا کندی مطرح شد تا سرنوشت گلوله

ای کشته شد که ای ندیده بود، کندی با همان گلولهجمهور هیچ صدمهبر این نظریه، از آنجا که لیموزین رئیس

ز زخمی کرد. جان کانلی در صندلی جلوی لیموزین رئیس جمهور نشسته بود. فرماندار تگزاس جان کانلی را نی

اشاره هاروی به برداشتی واحد از بحران در مقابل منابع متکثر بحران است.
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ش اچیست؟ ویژگی اصلی« امپریالیسم جدید»منظورتان از  -

 چیست؟ به لحاظ کیفی چه فرقی با امپریالیسم کالسیک دارد؟

کاران ی صریحی اشاره دارد که نومحافظهبه نظریه« امپریالیسم جدید»عنوان 

خواستم از آنها انتقاد آمریکایی پیش از شروع جنگ عراق آن را پیش کشیدند. می

اره کنم که نظم جهانی خواستم به این اشی لنین بازگردم، میکنم نه اینکه به نظریه

کشد )مثاًل از نولیبرالی به هر ضرب و زوری از هر جایی که شده ارزش بیرون می

بود که  تاریخ مختصر نولیبرالیسمهای کاالیی(. البته این موضوع کتاب طریق زنجیره

  منتشر شد. این دو کتاب را باید با هم خواند. امپریالیسم جدیدبعد از کتاب 

ت، حتی در میان روشنفکران چپ غربی، که بحث و نظری هس -

سازی ی پیوندزدایی کشورهای جنوب جهان از جهانینتیجه

بازگشت به دوران پیشامدرن است. نظرتان چیست؟ دستورکار 

 ی کشورهای جنوب جهان باید از چه قرار باشد؟ توسعه

و جستجوی بار است. ولی پیوندزدایی موردی ی پیوندزدایی کامل فاجعهبه نظرم ایده

های جغرافیایی فکر خوبی ای مستقل از طریق همکاریمحدودههای منطقههمکاری

ی متقابل است، ولی ی من ایجاد جغرافیاهای جایگزین برای رابطهاست. ایده

 وهوایی( بحرانی است. انداز جهانی )مثالً درباره تغییرات آبچشم

شهرها را  بررسی شهرها یکی از مباحث مورد عالقه شماست. شما -

کنید. چطور این تصاحب ارزش اضافی تحلیل می به عنوان فضاهای

ویژه در متن شهرهای نولیبرالی؟ حق به شهر چه افتد، بهاتفاق می

 اهمیتی دارد؟

های دهند و این یکی از جنبهشهرنشینی و انباشت سرمایه دست به دست هم می

داده شده. در حال حاضر  تر بسطتفکر مارکسیستی است که به لحاظ تاریخی کم

کنند. بنابراین مسائل زندگی روزمره در نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می

ای مهم و منبع تضاد و اند مسألههایی که با اهداف انباشت سرمایه ساخته شدهمحیط

کند: درگیری است. پیگیری حق به شهر به لحاظ سیاسی بر این موضوع تأکید می
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بسیاری از  رد طبقاتی بر سر کیفیت زندگی شهری در همین شهرها.برای مثال نب

اند )مثال های اخیر بر سر چنین مسائلی بودههای بزرگ اجتماعی در دههجنبش

 جنبش پارک گزی در استانبول(.

پردازد. در به مبنای مادی این مقوله می مدرنیتهوضع پساکتاب  -

ر زندگی اجتماعی تر پسامدرنیسم بسطحی فلسفی، تاثیر گسترده

 ی پساحقیقت هم بگویید.ی تأثیر ایدهچیست؟ درباره

های فرهنگی جامع و تاحدودی نامنسجم، مدرن، مثل بسیاری از جنبشچرخش پسا

ی مثبتش ها و اثرات ارتجاعی. نکتهمعناییهای مثبتی ایجاد کرده در کنار بیفرصت

بینم که این چ دلیلی نمیگشودن امکان منظرگرایی و تاکید بر فضاست، ولی هی

موضوع در تخاصم با مارکسیسم باشد، چون من در کارم بر چگونگی ادغام فضا، 

  کنم.جغرافیا، و منظرگرایی با مارکسیسم تأکید می

مدرن در در نهایت، همانطور که ایگلتون در زمان اوج این جنبش گفت، جنبش پسا

راه « وری نیستدار و افسون سخنفرقی میان حقیقت و اقت»تأکید بر این نکته که 

آوری و بافتن قدرت مال کسی است که سرآمد زبان»افراط پیمود به نحوی که 

تاریخ را به دور انداخت، به استدالل »مدرنیسم پسا«. ها باشدترین قصهوتابپرآب

هایش را در سبد قدرت مرغی تخمپشت کرد، سیاست را زیباشناختی کرد و همه

دونالد ترامپ یکی از محصوالت این افراط « بافند.ذاشت که قصه میافسون آنها گ

 مدرن است. پسا

بخش تصور اوایل که اینترنت آمده بود آن را یک نیروی عالی آزادی -

کردیم. ولی در طول زمان، انحصارهای بزرگی سربرآوردند که از می

به  برند. مواردی مثل کمبریج آنالیتیکاقِبل فضای دیجیتالی سود می

های شخصی را دهد چطور این انحصارگرها دادههمگان نشان می

توان کنند. اینترنت چه خطرهایی دارد؟ چطور میدستکاری می

 اینترنت را آزاد کرد و در خدمت سودمندی عمومی قرار داد؟ 
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بخش نداریم که به سمت قدرت سرمایه چیزی به اسم تکنولوژی خوب و رهایی

 طور است. رد هم همینمنحرف نشود. در این مو

ی ظهور دونالد ترامپ چیست؟ دلیل ظهور پوپولیسم نظرتان درباره -

 های مختلف جهان چیست؟در بخش

 شمول است. مدرن ازخودبیگانگی جهانجمهور پسااو رئیس

رشد برنی سندرز و جرمی کوربین در بهآیا محبوبیت رو -

کند؟ یا یدوار میهای ایاالت متحده و بریتانیا شما را امانتخابات

آیند؟ فرم و محتوای سیاست اینکه فقط به کار بسیج انتخاباتی می

 سوسیالیستی امروز چه باید باشد؟

گرایانی به دهی. تازه االن است که چپفرق بزرگی هست بین بسیج کردن و سازمان

 دهی برای کسب و حفظ قدرت سیاسی حیاتی است.اند که سازماناین فکر افتاده

های ترشدن این جریان در کنار بازسازی ساختار حزب نشانهرد بریتانیا، گستردهدر مو

شود: ها در یک جای دیگر هم دیده میای پدید آورده. این نشانهامیدوارکننده

عنوان یک استراتژی سیاسی )که با های اصلی اقتصاد بهکردن بخشمانیفست عمومی

که بسیاری از نمایندگان حزب کارگر  کند(. ولی مشکل اینجاستکردن فرق میملی

ی متحده هم تاکنون به اندازهها نیستند. در ایاالتدر پارلمان هنوز حامی این ایده

 ایم. کافی شاهد چنین چیزهایی نبوده

راستی در سرتاسر جهانیم. آخرین های دستشاهد موج سیاست -

مثل دهه اش انتخاب ژائیر بولسانارو در برزیل است. آیا جهان نمونه

رود؟ اقصاد سیاسی پشت ظهور سوی فاشیسم میبه 40و  1930

راستی افراطی مثل بولسانارو در یکی از ناگهانی سیاستمداران دست

کشورهای آمریکای التین چیست، کشوری که به سیاست 

 اش شهره بود؟ گرایانهچپ



 

 
 

 یهارو دیویوگو با دگفت 777

د فراگیر به ازخودبیگانگی ناشی از نولیبرالیسم تحت مدیریت حزب کارگر و نیز فسا

برداری توهمات نوفاشیستی شود که مستعد بهرهای منجر میایجاد پایگاهی توده

ی سرکوب دست به است. چپ نتوانست سازماندهی کند و حاال باید در دوره

 سازماندهی بزند.

گفتارهای شما درباره مارکس و مارکسیسم در سرتاسر جهان درس -

طی به وضعیت امروز ما بسیار محبوب شده است. مارکسیسم چه رب

 تواند بکند؟دارد؟ به نظرتان مارکس چه کمکی می

ی کار سرمایه به العاده هوشمندانه را درباره نحوهی تحلیلی فوقمارکس مراحل اولیه

ی تولید به رشته تحریر درآورد. در زمان مارکس سرمایه فقط در مثابه یک شیوه

حاال همه جا هست، بنابراین تحلیل بخش کوچکی از جهان توسعه یافته بود. ولی 

از زمان خودش به وضعیت کنونی ربط دارد. هر کس به دقت  تربیشمارکس خیلی 

روست که گذارد و از همینمارکس بخواند بر ارتباطش با وضعیت کنونی صحه می

 ی تفکر است. قدرت سیاسی ناچار به سرکوب این شیوه

ارضایی چشمگیری میان داری نولیبرالی، ناامیدی و ندر سرمایه -

آید؟ های مردم وجود دارد. امید به یک جهان بهتر از کجا میتوده

 چه چیزی باعث امیدواری شماست؟

 تنهانهبینند که ها در سرکوب مردم، آنها بیش از پیش میرغم تمامی تالشبه

تواند دار است. واضح است که نمیداری هم مشکلنولیبرالیسم بلکه سرمایه

اجتماعی  -های دیگری از سازماندهی سیاسیایش را محقق کند و لزوم شیوههوعده

 شود. تر میهر روز عیان
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